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editorial

De la începutul anului 2012 până în prezent, Ministerul Transpor-
turilor a avut cinci miniştri în şase mandate: Anca Boagiu, Alexandru 
Nazare, Ovidiu Silaghi, Relu Fenechiu, iarăşi Ovidiu Silaghi şi, în fine, 
Ramona Mănescu. În medie, un ministru a rezistat în mandat patru 
luni. O mişcare şi mai amplă, de vânturare pe funcţii a secretarilor 
de stat şi a directorilor din minister, a avut loc încontinuu sub aceşti 
demnitari. Mai mult, ministerul s-a scindat, odată cu mandatul lui Relu 
Fenechiu, în DIIPS (care a preluat aproape integral obiectul de activi-
tate al CNADNR) şi Ministerul Transporturilor (pe stil nou).

În acest timp, prima preocupare a fost vânătoarea de funcţii, 
cu orice preţ, prin orice modalităţi. O excepţie pare a face poate 
actualul ministru, care a micşorat oarecum viteza rotirii oamenilor pe 
funcţii, a mărit transparenţa în relaţia cu presa şi a dislocat din minis-
ter oamenii lui Fenechiu, aflat acum în puşcărie. Dar postul Ramonei 
Mănescu e sub semnul întrebării. Când scriem aceste rânduri, nu 
ştim exact dacă PNL va rămâne sau nu la guvernare. În actualul ritm, 
am putea afla aceasta în câteva zile sau câteva luni. E posibil orice.

Totul stă deci sub semnul efemerităţii. Ca şi cum tunelurile săpate 
prin Drumul Taberei pentru o nouă linie de metrou ar fi dărâmate de o 
nouă conducere a ministerului, care le-ar săpa în altă parte, apoi ar fi 
înlocuită cu o alta, care ar repeta operaţiunea.

În schimb, nu avem (încă) un master plan pe Transporturi. Aşa că 
nu pot fi declanşate anul acesta programele operaţionale sectoriale, 
de atragere a fondurilor de coeziune. Puteam face autostradă între 
Piteşti şi Sibiu cu 95% fonduri europene. În loc să o facem, spunem 
că nu ne interesează şi vrem să facem autostradă pe Valea Prahovei, 
de se / fiindcă se supără Renault pe noi şi aflăm că ar putea pleca în 
Africa.

Schimbarea înlocuirii modificării mutării primenirii Transporturilor 
continuă, în ritm alert, de parcă ne-am afla la o ştafetă de 4x400 de 
metri-funcţii. Unii obosesc. Flamura poziţionării insistente pe direcţia 
pe care bate vântul cu bani e preluată de alţii, proaspeţi. Cum vedem 
chiar în aceste zile.

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.

Schimbarea înlocuirii 
modificării mutării 
primenirii tranSporturilor
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Neil Anthony Morgan, OMV 
Petrom: „Țiţeiul intern, 30% din 
necesarul de motorină al României.”
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highlights
Do the Transports priorities change  
along with the managers?

The haulier’s struggle  
for no fuel duty

Neil Anthony Morgan, OMV Petrom: 
Domestic oil covering about 30% of 
Romania’s diesel demand

Pell Amar,  
a rising legend

Nearly a year after his arrival at the Ministry of Transports, the heads replacement ordered by Minister Ramona 
Mănescu are far from being so radical in comparison with the replacements made by her predecessors and, 
besides that, seems to be justified. But now the Minister Ramona Mănescu was replaced too. 

The introduction of the additional excise of 7 ¢ / l 
after 1¬st of April is yet a challenge for the carriers 
whose profitability has reached the limit.

„Domestic crude oil only covers about 40% of the Romania’s demand 
and, more than that, about 30% of its domestic diesel demand it is 
imported from the international market.”

Very few legends have been perpetuated a quarter of a century, since 
communism to present. Today they are pretentiously called „brands“: 
Gerovital and Pell Amar. They carried Romania’s glory beyond borders, 
as Nadia Comăneci in sports, and brought money to the country.
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florin budescu

Coridorul Rin -  
Dunăre, un proiect 
strategic pentru transport, 
dezbătut la Galați

Daimler.sk

Evenimentul a fost găzduit la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii „Răsvan 
Angheluță”, din Strada Regiment 11 Siret. Miliarde de euro ar trebui investiţi 
în perioada următoare, bani europeni, pentru revigorarea portului Galaţi.

Viorel patrichi

EVENIMENT
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la dezvoltarea rețelei centrale sau interconectează 
coridoare ale rețelei centrale.

Spre exemplu, modernizarea secțiunii rutier-
feroviare Buzău – Brăila – Galați - Giurgiulești 
(în R. Moldova), ca parte a rețelei globale, poate fi 
finanțată prin CEF în limita a 5%, deoarece leagă 
portul Galați cu Republica Moldova și Ucraina și cu 
București, considerat nod urban al rețelei TEN-T.

Contribuția UE la proiect poate fi cofinanțarea 
UE, specifică pentru CEF, dacă proiectul e depus 
la apelul legat de pachetul financiar transferat sau 
poate beneficia doar de o finanțare de 10% - 40%, în 
conformitate cu Articolul 10, punctul 2 din Regula-
mentul CEF, dacă proiectul e depus la apelul legat 
de restul de 14.945.082.000 de euro.

România poate folosi fondurile structurale, ca 
și fondurile naționale, pentru a finanța un astfel 
de proiect. Rămâne de văzut cât de repede ne vom 
mișca, pentru a contribui la dezvoltarea infrastruc-
turii de transport din această regiune a Dunării.  Raluca Micu, 

DG Move, CE: 
“În perioada anilor 
2014-2020, România 
va avea la dispoziție 
1,3 miliarde de euro 
pentru proiecte 
navale și feroviare. 
Din suma aceasta, 
maximum 10% poate 
fi folosit pentru 
proiectele rutiere 
transfrontaliere.”

Adriana Țicău, 
vicepreședintele 
Comisiei TRAN: 
“Mecanismul de 
Conectare a Europei 
oferă fonduri 
suplimentare 
pentru dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport pe perioada 
anilor 2014 - 2020, 
afară de fondurile 
structurale. Depinde 
de noi dacă vom ști să 
le atragem.“

Cesare 
Bernabei, DG 
Move, CE: „Nu 
vrem să favorizăm 
un anumit mod de 
transport. Piața va 
decide, dar se va 
ține cont de criteriul 
impactului asupra 
mediului. Până în 
2050, fiecare cetățean 
al UE ar trebui să 
ajungă de oriunde, 
în maximum 30 de 
minute, la rețeaua 
centrală.”

Cesare Bernabei din Bel-
gia, coordonatorul poli-
ticii europene din Direc-

toratul general pentru mobilitate 
și transport din Comisia Euro-
peană (DG Move), a vorbit des-
pre noul cadru legislativ TEN-T 
și obiectivele politicii de trans-
port paneuropene.

Raluca Cezara Mitu de la 
DG MOVE a vorbit despre 
oportunitățile de finanțare a 
Transporturilor în perioada ani-
lor 2014 – 2020 şi facilitățile ofe-
rite prin fondurile structurale și 
de investiții europene. 

Mecanismul Conectarea Eu-
ropei (MCE) a fost inițiat pentru 
accelerarea investițiilor în rețele 
transeuropene și atragere de bani, 
atât din sectorul public, cât și din 
cel privat. Mecanismul va permi-
te ca proiectele să fie elaborate și 
aplicate în politica rețelelor trans-
europene, în domeniul Trans-
porturilor, Telecomunicațiilor și 
Energiei. MCE urmărește dezvol-
tarea și construirea de infrastruc-
tură nouă și a serviciilor existente 
în sectoarele amintite.

Fondurile pentru aplica-
rea mecanismului sunt de 
26.305.500.000 de euro și vin de 
la Fondul de Coeziune (CEF), pen-
tru a fi cheltuiți conform Regula-
mentului MCE, exclusiv în statele 
membre eligibile la finanțare din 
CEF. Fondul va finanța mai ales 
implementarea rețelei centrale, 
dar și acțiunile de introducere a 
rețelei globale, însă doar până la 
5% din pachetul financiar pentru 
transport și numai când astfel de 
acțiuni contribuie la acoperirea 
de legături lipsă, facilitează flu-
xurile traficului transfrontalier 
sau ajută la eliminarea blocajelor 
și când aceste acțiuni contribuie 

Pe lista invitaților  
de la eveniment: 
Silvia Adriana Țicău, europarlamentar; Liviu Dragnea, vice-
prim-ministru pentru Dezvoltare Regională și Administrație 
Publică; Ramona Mănescu, fostul ministru al Transporturilor; 
Dan Șova, ministru delegat pentru Infrastructură, Proiecte 
și Investiții Externe; Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor 
Europene; Dan Nica, ministrul Comunicațiilor și al Societății 
Informaționale. ARTRI a fost reprezentată de Subsecretarul 
General Daniel Mazilu.

EVENIMENT
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M
iercuri, 26 februarie, miniş-
trii PNL şi-au depus demi-
sia din Guvern. Unul dintre 

ei era Ramona Mănescu, ce de-
ţinea portofoliul Transporturilor. 
Premierul Victor Ponta a discutat 
cu preşedintele Traian Băsescu 
componenţa listei miniştrilor inte-
rimari, care i-au înlocuit pe miniş-
trii liberali demisionari: Dan Şova 

la Transporturi, Nicu Bănicioiu la 
Sănătate, Robert Cazanciuc la 
portofoliul Relaţiei cu Parlamentul, 
Rovana Plumb la Ape, Doina Pană 
la Muncă, Mihnea Costoiu la Cul-
tură, Titus Corlăţean la portofoliul 
Românilor de Pretutindeni. Decre-
tele au fost publicate în Monitorul 
Oficial. La închiderea ediţiei, Cabi-
netul Ponta avea nouă ministere din 

şaptesprezece ocupate de miniştri 
interimari. Premierul Victor Ponta a 
anunţat că, după ruperea USL, va 
numi miniştri interimari dintre mi-
niştrii PSD pe locurile vacantate 
de PNL. Conform celor spuse de 
acesta, în săptămâna următoare 
celei dispariţiei USL, prim-ministrul 
ar fi urmat să prezinte Parlamentu-
lui componenţa noului Guvern.

fluiditate

Dan Şova, ministru interimar al transporturilor

CĂRĂM!

Încălțăm toată 
europa

CANDOARE

nu știm să facem Declarații De 
cheltuieli?

E
xporturile de încălţăminte au 
depăşit două miliarde de euro 
în 2013, ceea ce reprezintă 

peste 25% mai mult decât anul an-
terior, informează Patronatul Sfera 
Factor. Acesta subliniază că expor-
turile de anul trecut sunt cea mai 
bună performanţă istorică a secto-
rului, mai mari cu un sfert de miliard 
de euro decât recordul precedent, 
din 2011. România e un producător 
apreciat la export. Diminuarea pon-
derii lohn-ului i-a stimulat pe produ-
cătorii autohtoni să iasă la export cu 
noi creaţii, sub branduri proprii.

Î
n decembrie 2013, Comisia 
Europeană (CE) a aprobat re-
alocarea a 240 de milioane de 

euro către POR din banii disponi-
bili pentru Programul Operațional 
Sectorial (POS) Mediu și din POS 
Transport. De la POS Transport, 
au fost luate 140 de milioane de 
euro și mutate la POR. Programul 
gestionat de Ministerul Transpor-
turilor (MT) a reușit cea mai spec-
taculoasă creștere la declarații 
de cheltuieli. S-a ajuns la 1,38 
miliarde de euro. Însă în acest 
program România a primit de la 

CE rambursări efective de numai 
876 de milioane de euro, ceea 
ce înseamnă că MT așteaptă de 
la Bruxelles peste 500 de mili-
oane de euro. Rata curentă de 
absorbție a fondurilor în POS 
Transport e 19,8%, ca rambursări 
primite de la CE. Cu cheltuielile 
spre decontare, ar depăși 31,2%, 
conform datelor prezentate de 
Ministerul Fondurilor Europene. 
În ianuarie 2014 însă nici pentru 
POR, nici pentru POS Transport 
nu am transmis declarații de chel-
tuieli la Bruxelles.

Trans nEws
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O
mul de afaceri Gruia Stoica, 
patronul companiei Grup Fe-
roviar Român, i-a oferit avo-

catului Doru Boștină 3 milioane de 
euro pentru a-i obține informații 
confidențiale. Așa dorea să câștige 
un contract de transport cu statul. 
El voia peste 100 de milioane de 
euro pentru GFR ca să care cărbu-
ne trei ani pentru Compexul Ener-
getic Oltenia SA, companie de stat 
aflată în proprietatea Ministerului 
Economiei. „Ăla de le CFR Marfă 
are atâta mândrie în ... lui, e atât de 
dobitoc, încât nu știu ce o să faci”, 
îi spunea Stoica lui Boștină despre 
directorul CFR Marfă. Și dacă ai un 
director așa de incoruptibil, de ce 
mai vinzi?

ESENȚĂ

Dar l-am avut pe Gruia stoica!

SPiONaJ

cu Drona pe șantiere

BÂLBÂIALĂ

crivățul a provocat pierDeri Grele

RENTABILITATE

ce afaceri  
merG, care  
nu merGD

upă ce a emis Ordinul 8 din ianu-
arie 2014, cu privire la condițiile 
în care pot fi folosite aeronavele 

civile monitorizate fără pilot la bord, 
fostul ministru Ramona Mănescu a 
fost nevoită să retragă actul normativ. 
Nu-și imaginase ce scandal ar putea 
provoca dronele. A primit numeroase 
sesizări de la cluburi de aeromodelism 

și de la alți profesioniști ce folosesc 
drone în scopuri comerciale (pentru 
filmări). Imediat, experții MT s-au pus în 
mișcare. Însuși subsecretarul de stat 
Constantin Matei a coordonat dez-
baterile cu reprezentanții asociațiilor. 
Cum să interzici dronele? Mai ales că 
pot fi utilizate fructuos pentru supervi-
zarea șantierelor la autostrăzi.

a
vând în vedere că iarna a venit 
prin surprindere la sfârșit de 
ianuarie, când nu mai credea 

nimeni, transportatorii rutieri și eco-
nomia au avut pierderi de aproximativ 
300 de milioane de euro. „Blocajele 
transportatorilor rutieri, cauzate, pe 
de o parte, de intemperii și, pe de 
altă parte, de procedurile deficitare, 
au generat pierderi importante. Se 
estimează că ar putea depăși 300 
de milioane de euro pentru interva-
lul  25 ianuarie - 1 februarie. Tranzitul 
rutier a fost dat peste cap, importu-
rile și exporturile au suferit pierderi 

substanțiale”, a spus Florinel Andrei, 
Secretar General ARTRI. Poate mă-
car în această primăvară vom planta 
perdele de protecție.

s
erviciile de înaltă com-
plexitate şi fabricarea de 
produse cu valoare adă-

ugată mare au avut cele mai 
consistente creşteri ale cifre-
lor de afaceri în anul 2013, 
faţă de 2012. Cele mai mari 
creşteri sunt în cercetare, 
serviciile anexe exploatării de 
resurse minerale sau produc-
ţia de vehicule. La polul opus, 
cu cele mai mari scăderi ale 
cifrelor de afaceri, sunt, con-
form Adevărul, domeniile 
unde progresul tehnologic a 
fost mai slab sau în care cere-
rea a fost în declin: prelucra-
rea tutunului, transporturile 
pe apă, extracţia de cărbune, 
metalurgia şi producţia de ar-
ticole chimice. Cei mai mari 
campioni la creşterea cifrelor 
de afaceri sunt în sectorul ter-
ţiar, dar aceasta nu înseamnă 
că e obligatoriu şi să fii renta-
bil, dacă nu-ţi organizezi bine 
afacerea.
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PRESIUNE

General 
motors va 
proDuce 
camioane Din 
aluminiu

O vom vedea și pe-asta: 
GM vrea să scoată pe 
bandă un camion mare 

din aluminiu până în anul 2018, 
anunță Wall Street Journal. 
Este efectul presiunii executivu-
lui american pentru reducerea 
consumurilor de combustibil. 
GM a încheiat recent contrac-
te cu Alcoa Inc. și Novelis Inc. 
pentru creşterea ponderii foliei 
de aluminiu în construirea cami-
oanelor din generația următoa-
re. Folia de aluminiu e la mare 
căutare. Companiile trebuie să 
ceară din timp cantitățile nece-
sare. Constructorul de mașini 
nr. 1 din SUA nu a făcut investiții 
mari încă pentru a reduce con-
sumul de combustibili și a res-
pecta viitoarele standarde, ca 
să rămână competitiv în con-
fruntarea cu Ford. GM anunțase 
din iulie 2013 că va înlocui tot 
mai mult oțelul cu aluminiu și 
cu materiale compozite ușoare. 
Ford a făcut deja trecerea. Ulti-
ma lui camionetă F-150 e făcută 
95% din aliaj de aluminiu de uz 
militar, folosit la construcția ma-
şinilor Humvee și e mai ușoară 
cu o tonă.
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Grupaj realizat de Viorel Patrichi

Trans nEws

GRAV!

obama cere exiGențe crescute  
la combustibilul De camioane mari

ŞOFERII AU TALENT

Ştefan popescu cântă  
aŞa cum conDuce basculanta

B
arack Obama a cerut agențiilor 
federale să impună standarde 
mai ridicate la combustibilul 

pentru camioanele mijlocii și gre-
le. E o nouă tentativă de a reduce 
consumul și emisiile de CO2, ce 
provoacă încălzirea globală, anunță 
Reuters. Obama a făcut declarația 
pe 18 februarie, pe când era în vi-
zită la  Upper Marlboro, Maryland, 
20 de mile lângă Washington, la un 
centru de distribuție pentru maga-
zinele alimentare Safeway. Acolo, a 
văzut camioane reproiectate pen-
tru reducerea consumurilor. „Cine 
spune că nu se poate dezvolta 
economia când se reduce poluarea 
greșește grav”, a spus președintele. 

Casa Albă va face presiuni directe 
asupra Agenției de Protecție a Me-
diului și Departamentului de Stat 
pentru Transporturi, pentru noi re-
guli de economisire a combustibi-
lului pe camioanele grele și medii. 
Noile standarde vizează modelele 
pentru perioada 2014 - 2018. Oba-
ma a cerut Congresului să aprobe 
subvenții de patru miliarde de dolari 
pe an pentru industria petrolului și 
gazelor și două miliarde de dolari 
bonus „încredere pentru securitate 
energetică”, pentru a susține dez-
voltarea unor vehicule avansate, 
care să meargă cu energie electri-
că, biocombustibili, hidrogen sau 
biogaz.

D
e pe basculantă la „Românii au 
talent”, Ştefan Popescu, în vâr-
stă de 56 de ani, evoluează la 

fel de agil. La show-ul de pe postul 
de televiziune, a cântat, spre surpriza 
tuturor, un blues de foarte bună cali-
tate, „Loverboy”. Aceasta după ce a 

fost adus la concurs, mai cu-mpun-
sături, mai cu frumosul, de soţia lui, 
„coana Veta”. Şi cântă dl. Popescu 
de rupe. Soţia lui are şanse să ia 
premiul pus la bătaie de televiziune 
pentru vânătorii de talente, în valoare 
de 2.000 de euro.





C
ele două state elaborează un 
sistem informațional unic la 
punctele vamale de trecere 

a frontierei, pentru a facilita trans-
portul mărfurilor. Vor fi unificate 
toate tipurile de informații. Singu-
ra problemă nesoluționată până în 
prezent e limba de comunicare a 
vameșilor azeri și georgieni. Azer-
baijanul e al doilea partener co-
mercial al Georgiei după Turcia. 
În anul 2013, schimbul comercial 
a fost de 1,35 miliarde de dolari, 
cu 7% mai mult decât în anul pre-
cedent. (Trend)

F
SB (Federal’naya sluzhba 
bezopasnosti Rossiyskoy 
Federatsii), urmaşul KGB-

ului sovietic, va scana toate 
camioanele în mers cu sisteme 
mobile cu raze „X”. Sistemul de 
control va arăta ca o ramă și va 
fi amplasat pe carosabil. Vor fi 
verificate în special semiremor-
cile și containerele. Controlul 
va dura maximum 15 minute. 
FSB vrea astfel să fie mai efici-
ent în combaterea transportului 
de explozibili. Cel mai proba-
bil, controalele se vor face la 

intrarea în orașele din Rusia, 
unde există cel mai mare risc 
de atentate teroriste. (Transler)

s
erviciul Vamal Federal din 
Rusia și instituțiile vamale 
din UE pregătesc „coridorul 

verde” de comerț reciproc, care 
va trebui să simplifice schimbul 
de mărfuri. Oficialii ruşi au decla-
rat că astfel de încercări au mai 
fost, dar erau dificultăți legate de 
schimbul de informaţii cu vămile 
din țările UE. În urma negocieri-
lor, oficialii europeni și cei ruși au 
convenit să stabilească un set de 
reguli, ce va sta la baza constituirii 
unui „coridor verde” UE - Rusia. 
Unul dintre proiectele-pilot va fi 
implementat de Rusia și Italia în 
acest an. Asemenea proiecte sunt 
pregătite şi cu Finlanda și Polonia 
(regiunea Kaliningrad). De fapt, 
ministerul rus al Transporturilor 
doreşte să faciliteze procedurile 

vamale de transformare a țării în 
nod rutier important, la intersecția 
dintre Europa și Asia. Prin intro-
ducerea în legislație a noțiunii de 
„coridor de transport”, ar putea 
fi reduse birocrația și controalele 
excesive, speră experții. Până în 
2020, ruşii doresc să mărească 
de cinci ori tranzitul de mărfuri 
ce trec prin Federația Rusă, din 
zona Asia-Pacific spre Europa și 
invers. Principala problemă este 
termenul mare de livrare, din cauza 
procedurilor vamale. Dar şi viteza 
medie pe calea ferată este de 10 
km/h, când ar trebuie să fie de cel 
puțin 50km/h. Rusia își propune și 
dezvoltarea transportului aerian. 
83% din mărfuri sunt deservite 
în nodurile aeriene din Moscova.  
(Interfax / Izvestia)

știri din est
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M
ai sunt suspendate şi im-
porturile de animale vii și 
cele la toate produsele pe 

bază de carne din UE, din cauza 
apariției pestei porcine africane la 
mai multe ferme de porci de pe te-
ritoriul UE. Sunt însă voci ce spun 
că Rusia a decis să nu mai cum-
pere carne de porc din Europa, 
după ce UE şi-a reafirmat sprijinul 
pentru manifestanţii pro-europeni 
din Ucraina. Anual, Rusia importă 
din UE 700.000 de tone de carne 
de porc. (Timpul)

fsb Din rusia va controla 
camioanele cu sisteme mobile 
cu raxe „x”

rusia și ue preGătesc proiectul 
„coriDorului verDe” În comerț
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n
oile reguli privind plata ta-
xelor vamale la cumpără-
turile online au nemulțumit 

atât cumpărătorii, cât și compa-
niile de livrare rapidă. Ministerul 
Finanțelor de la Moscova și-a 
propus să reducă importurile 
fără taxe ale produselor cum-
părate din magazinele online 
din străinătate. Asociația trans-
portatorilor-expres din Rusia, 
din care fac parte companii ca 
DHL, DPD, Poni Express, TNT, 
FedEx și UPS, a declarat că li-
vările către persoanele fizice 
devin neatractive. Anterior, pen-
tru înregistrarea mărfii, erau ne-
cesare doar ordinul de plată de 
la magazinul online și fotografia 
produsului comandat. Acum cli-
entul e obligat să prezinte ex-
trasul de cont original, indicând 
magazinul online ce va încasa 

banii. De asemenea, trebuie să 
prezinte o copie a unui card de 
credit. Dacă plata e făcută cu 

alt card de credit, cumpărătorul 
va trebui să scrie o explicație. 
(Kommersant)

transportatorii-expres refuză să mai livreze 
mărfuri În rusia
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Se Schimbă prioritățile 
tranSporturilor 
odată cu managerii?
La aproape un an de la sosirea sa la Ministerul Transporturilor, înlocuirile de șefi dis-
puse de fostul ministru Ramona Mănescu erau departe de a fi atât de radicale, față 
de cele la care au recurs predecesorii ei și, pe lângă acest fapt, păreau și justificate.

Christian Dumitrescu

Obiceiul împământenit 
al șefilor de ministere 
din România, de a rade 

tot la sosirea lor la putere și de a-și 
numi politic propriii oameni, pare 
a fi fost uitat de fostul ministru al 
Transporturilor. Vechimea ei la 
conducerea ministerului se apro-
pia de un an, însă se pot număra 
pe degetele unei mâini directorii 
schimbați. 

Un lucru trebuie remarcat: Mă-
nescu a preluat șefia Transporturi-
lor de la alt liberal, Relu Fenechiu, 
membru de vază al PNL. Marile 
schimbări fuseseră deja făcute 
la sosirea ei. Totuși, există câte-
va cazuri punctuale de directori 
destituiți și înlocuiți.

Poate cea mai sonoră schimba-
re pentru transportatorii rutieri e 
cea din ianuarie, când directorul 
Direcției Rutiere din MT, Lize-
ta Volcinschi, a părăsit funcția. 
Schimbarea a fost cu atât mai sur-
prinzătoare, cu cât doamna Vol-
cinschi era director încă din anul 
2011, fiind numită la șefia direcției 
de fostul ministru democrat-libe- 

ral, Anca Boagiu. Lizeta Volcinschi se afla deci la al 
cincilea ministru.

La fel ca în alte cazuri, înlocuirea sa n-a fost 
însoțită de nici un comunicat oficial de presă. 
Explicațiile date neoficial de reprezentanții MT sunt 
contradictorii. Unii spun că părăsirea postului a fost 
opțiunea doamnei Volcinschi, în urma unor probleme 
de sănătate. Alții afirmă că a fost vorba de o înlocu-
ire în urma disputelor cu reprezentanții asociațiilor 
transportatorilor rutieri.

Acestea ar fi privit controversatul ordin de mi-
nistru referitor la instructorii auto și atribuirea  

Adriana Kalapis, 
director 
general Direcția 
Transporturi 
Terestre: „Succesul 
va fi cu atât mai 
mare, cu cât se va 
reuși mutarea unei 
părți cât mai mari din 
transportul rutier pe 
calea ferată”
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Ramona Mănescu



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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traseelor în transportul inter-
județean de călători. După schim-
bare, Lizeta Volcinschi a rămas 
în cadrul direcției, fără a deține 
o funcție de conducere. O noutate 
e și numirea Adrianei Kalapis la 
șefia Direcției Generale Transport 
Terestru, care are în subordine 
Direcția Rutieră, condusă până 
luna trecută de Lizeta Volcinschi.

Anterior numirii sale, doamna 
Kalapis era consilier al ministru-
lui Mănescu. Potrivit ei, atenția 
Direcției Transport Terestru se va 
îndrepta spre ameliorarea trans-
porturilor feroviare, considerat un 
sector important, rămas în urmă 
față de cel rutier.

„Succesul va fi mai mare, cu cât 
se va reuși mutarea unei părți cât 
mai mari din transportul rutier pe 
calea ferată”, ne-a declarat aceas-
ta. De altfel, în a doua jumătate a 
lunii trecute, oficialii MT au făcut 
o vizită în China, pentru a discuta 
implicarea firmelor chinezeşti în 
repararea căii ferate din România.

Întrebați despre problema 
prețurilor la carburanți, în creștere 
cel mai probabil din luna aprilie, 
oficiali ai MT au dat de înțeles că 
nu au intervenit și nu vor interve-
ni la Finanțe în această problemă, 
considerată a fi o decizie la nivelul 
Guvernului.

ce s-a întâmplat pe calea 
ferată? 

Două importante modificări au 
fost făcute însă și în structura 

entităților de la calea ferată. Spre deosebite de sec-
torul rutier, unde MT a mai păstrat doar funcția de 
reglementare, construirea și întreținerea infrastruc-
turii rutiere fiind preluată de Departamentul pen-
tru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine  
(DPIIS) condus de Dan Șova, în domeniul transpor-
turilor feroviare MT are în subordine și companiile 
de căi ferate, adevărate găuri la buget.

Acest lucru explică destituirile la care a recurs 
fostul ministru: l-a înlocuit din funcție indirect pe 
George Micu, director general CFR SA, dar și pe 
Cristian Ghibu, secretar de stat. Ambii își datorau 
funcțiile fostului ministru Relu Fenechiu. Ghibu a 
fost tras pe dreapta câteva luni bune de către mi-
nistru. Mănescu a declarat anterior că nu crede că 
Ghibu ar fi omul potrivit pentru funcția pe care o are.

Fostul ministru susținea în urmă cu câteva luni că, 
în calitatea pe care o are, de gestionar al fondurilor 
europene, Cristian Ghibu ar fi trebuit să aibă conexi-
uni mult mai bune la Bruxelles. În februarie, într-un 
târziu, Ghibu și-a dat demisia din funcție, în urma nu-
mirii sale ca președinte al Consiliului de Administrație 
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Bogdan Găurean

Cristian Ghibu

George Micu

Manuel Donescu 

Priorități la nivelul ministerului
- reabilitarea căii ferate
-  creșterea gradului de absorbție  

a fondurilor UE
-  definitivarea Master Planului  

de Transporturi
-  eliminarea pierderilor și arieratelor  

companiilor de stat
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ROMATSA, regia de dirijare a trafi-
cului aerian din România, probabil 
cea mai bănoasă regie de stat din 
țară.

Destituirea lui George Micu a 
fost cauzată de rezultatele dure 
ale controalelor făcute la compa-
nie, atât de către Corpul de Con-
trol al ministrului, cât și de Curtea 
de Conturi, la finalul anului trecut. 
Tot sfârşitul anului trecut a mar-
cat și înlocuirea secretarului de 
stat Bogdan Găurean cu Manuel 
Donescu, la doar câteva zile după 
numirea primului. 

Găurean a făcut parte din Comisia 
de privatizare a CFR Marfă. Ulterior, 
numele său a fost menționat în in-
terceptările convorbirilor telefonice 
dintre Gruia Stoica, patronul GFR, 
cu avocatul Doru Boștină. Aceste 
discuții erau despre modalitățile de 
câștigare a unei licitații la care par-
ticipa și CFR Marfă, transportatorul 
feroviar de stat.   

Continuarea 
mandatului lui 
Cristian Ghibu a fost 
îngreunată și de 
eșecul privatizării 
CFR Marfă, pe  
care acesta a 
coordonat-o din 
partea Ministerului.
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Lizeta Volcinschi

împreună cu cei 

puternici

Fundaţia Academia de Transport Intern şi Internaţional
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armele 
transportatorilor contra 

accizei pe carburanți
Introducerea unei accize suplimentare de 7 ¢/l după 1 aprilie e încă o pro-
vocare la adresa transportatorilor, a căror profitabilitate a ajuns spre li-
mită. Sigur că ei vor căuta soluții. Apoi, dacă nu le vor găsi, se va aplica 
principiul „rezistă cine poate!”.

cursului valutar de pe 1 octombrie, anul precedent. 
Cu un euro mai slab, exista posibilitatea ca șoferii să 
plătească o acciză mai mică. Din acest an, dacă mo-
neda euro s-a devalorizat sau depreciat (1 octombrie 
2013 față de 1 octombrie 2012), deci dacă statul riscă 
să încaseze mai puțini lei din acciză, transformarea 
euro - lei se face la cursul de acum doi ani, indexat 
cu rata inflației. 

Statul, deci, nu are cum să încaseze mai puțin 
din acciză. Noi nu vom mai avea cum să plătim mai 
puțin pe acciză. 

În pofida disputelor cu 
președintele Traian Bă-
sescu, Guvernul nu a 

renunțat la intenția de a acciza 
suplimentar carburanții cu 7 ¢/l 
de la 1 aprilie. „Sigur, (acciza su-
plimentară) intră în vigoare cu 1 
aprilie. (...) Indiferent dacă (Tra-
ian Băsescu) semnează sau nu”, 
declara Victor Ponta la începutul 
lunii februarie.

Ceea ce îngreunează situația e 
că introducerea accizei suplimen-
tare se suprapune peste schim-
barea modalității de calculare a 
valorii în lei a accizei. 

Până în acest an, transforma-
rea lei - euro (în Codul Fiscal 
nivelul accizei este exprimat în 
moneda euro) se făcea pe baza 

Christian Dumitrescu

România accede în topul UE al prețurilor la motorină
Cu un preț mediu al motorinei de 1,29 ¢/l, România e totuşi pe podiumul celor mai ieftine din UE, după 
Polonia şi Letonia. După introducerea accizei suplimentare, motorina va costa aproape 1,38 de €/l 
(cei 7 ¢/l vor fi de fapt cam 9 ¢/l, incluzând și TVA 24%). La acest nivel, România va fi în jumătatea 
superioară a statelor cu cele mai mari preţuri la motorină din UE. Țările  unde transportatorii vor 
plăti mai puţin pentru motorină decât în România sunt Austria, Franţa, Spania, Ungaria, Bulgaria şi 
Republica Cehă.

CommonSenseConspiracy.co
m
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Pe lângă reducerile din alte ţări – de neconceput 
în România – transportatorii primesc în Slovenia, 
Franţa, Belgia sau Spania şi o parte din acciza plă-
tită. „Nu e mult, dar sunt nişte bani”, spune trans-
portatorul.
Amenințarea cu alimentarea din afară vine din par-
tea unei importante asociații patronale: „În cazul în 
care statul va majora acciza cu 7 ¢/l, transportatorii 
români ce fac operațiuni de transport internațional 
vor fi obligați să alimenteze în afara țării. Prin reori-
entarea alimentării la doar 13% din volumul actual 
de motorină vândut în România, se anulează orice 
câștig ipotetic al statului român!”. Propunerile sunt 
ca și statul român să returneze o parte a accizei în-
casate, după modelul din alte țări.

Transportatorii interni, sacrificați?

Soluția alimentării peste granițe nu funcționează 
și la transportatorii interni. Dana Dumitru, mana-
ging partner Hermes Forwards Ltd., vorbește de 
creșterea costului de transport la contractele viitoa-
re, mai accentuată la transportul domestic. O mică 
parte dintre contractele existente au o clauză de mo-
torină inclusă.

 „Măsura vine într-un moment în care profitabili-
tatea firmelor de transport e la limită. Impactul 

Florentina 
Munteanu, 
oprean Sa: 
„Transportatorii 
refuză să mai 
alimenteze maşinile 
de la pompele 
româneşti. Şoferii 
ameninţă că vor 
cumpăra carburant 
din afara ţării, dacă 
statul nu renunţă la 
majorarea accizei la 
motorină. Aplicarea 
măsurii va genera mai 
multe pierderi decât 
încasări. Cei care 
realizează transport 
internaţional vor 
alimenta în celelalte 
state.”

Care sunt pierderile?

Reprezentanți ai APTE 2002 es-
timează la 10.000 € pierderea lu-
nară a unei firme ce are în medie 
25 de autocamioane: „Prin majo-
rarea cu 7 ¢/l, un transportator 
cu o medie de 25 de camioane 
pierde lunar minimum 10.000 €, 
dacă nu apelează la alimentarea 
cu motorină și ad-blue din ţări 
vecine UE, de unde primesc îna-
poi, prin firmele specializate în 
recuperări de TVA extern și acci-
ze, la fiecare 1.000 l de motorină 
alimentată, 120-140 €. Austria, 
Slovenia, Olanda, Franța şi Lu-
xemburg, unde prețul e foarte 
bun și calitatea superioară, știu 
să atragă consumatorii prin re-
duceri la cantități mari alimen-
tate și returnarea parțială a ac-
cizei”.

Alimentarea peste granițe,  
o soluție nu pentru toți

Firmele ce activează în transpor-
turi internaționale par mai avan-
tajate față de cele din țară. Ele 
au opțiunea alimentării flexibile 
cu caburanți din alte țări. „Plec 
din România cu rezervorul plin, 
fac cursele în Germania sau alte 
ţări, alimentez în Austria. Acolo 
am o reducere substanţială faţă 
de preţul la pompă, până la 10%. 
Plătesc 1,12 - 1,14 €/l, un pic mai 
mult faţă de preţul de 1,07 euro 
la litru, din România”, spune pa-
tronul unei firme de transporturi 
rutiere. Acesta adaugă: „După ce 
se va scumpi, voi face invers: plec 
din România doar cu atâta car-
burant cu cât să ajung în Slove-
nia, iar plinul îl voi face de acolo, 
nu îl voi mai face la noi“. 
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constantina ghiță, 
membru al Consiliului 

director al artri: 
„Majorarea va fi ca un bulgăre 

de zăpadă asupra prețurilor, 
mai ales că există practica să 

mai dăm un act normativ, o 
ordonanță de urgență. Vor crește 

costurile.”
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nu va putea fi transferat în tarife de 
transport decât într-o mică măsu-
ră (sub 25% dintre contractele de 
transport au clauza de motorină 
inclusă, ce prevede majorarea auto-
mată a prețului cu impactul dato-
rat creșterii prețului la motorină).  
Costul pe kilometru va crește cu 
aproximativ 20 de bani, adică 
aproximativ 8% pentru trans-
portul domestic și 5% pentru cel 
internațional”, spune aceasta. 

Transpunerea costurilor supli-
mentare cu carburanții integral 
în prețurile percepute ar fi sinu-
cidere curată. „Nu există o relație 
directă decât într-o mică măsură. 
Singurul lucru ce reglează tariful 
e raportul cerere - ofertă”, spune 
Dana Dumitru.

dana 
dumitru, 
managing 
partner hermes 
Forwards ltd.: 
„Măsura vine într-un 
moment în care 
profitabilitatea 
firmelor de transport 
e la limită. Impactul 
nu va putea fi 
transferat în tarife de 
transport decât într-o 
mică măsură”

Există câteva căi de reducere a costurilor, chiar 
dacă foarte dure. „Transportatorii mai au foarte 
puține resurse la dispoziție pentru a îmbunătăți 
profitabilitatea fără a crește tarifele. Dintre acestea, 
rămân: creșterea numărului de kilometri făcuți şi 
mutarea spre transportul internațional sau trans-
porturile speciale. Sunt deja firme de transport 
ce au implementat dispecerate permanente (în 
schimburi) și monitorizează timpul de conducere 
al șoferului la minut. Dacă s-a oprit cu 30 de minu-
te mai repede decât timpul de conducere, șoferul e 
sunat la orice oră și repus pe traseu. Sunt măsuri 
extreme, dar fără ele transportul de mărfuri gene-
rale e aproape de colaps”, spune managerul Hermes 
Forwards Ltd. 

Viitorul? Refacerea economică a Europei. „Până la 
revenirea creșterii producției industriale în Europa, 
în continuare vor fi prea multe camioane în raport 
cu cererea. Până atunci, rezistă cine poate”, spune 
reprezentantul Hermes.    

RadialsBlog.com
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Două femei. Două persoane împlinite profesional din industria transporturilor 
rutiere. Două strategii și concepții de viață poate diferite, o singură convingere: 
transporturile rutiere, nu doar o industrie a bărbaților, dimpotrivă, femeile 
aduc plusvaloare. Doamnele Florentina Munteanu, director executiv la 
Oprean SRL, și Dana Dumitru, managing partner la Hermes Forwards, au avut 
amabilitatea de a răspunde câtorva întrebări adresate de Revista Mișcarea, 
privind provocările ce stau în fața unei femei în această industrie.

Christian Dumitrescu

plusvaloarea feminină  
în transporturile rutiere

industria transporturilor 
rutiere e percepută de 
majoritate ca fiind dedicată 
bărbaților. În pofida acestei 
prejudecăți, ați reușit să vă 
impuneți profesional. cât de 
greu v-a fost?
Florentina munteanu: Da, 
într-adevăr, aşa e percepută de 
multă lume, probabil din cauză 
că bărbaţii consideră că femeile 
nu se pricep la maşini, dar, după 
cum aţi spus, şi femeile se pot 
pricepe la Transporturi, şi încă 
chiar mai bine decât unii băr-
baţi, deoarece industria Trans-

porturilor nu este numai un lucru tehnic. Este 
vorba despre negocieri de preţ, modul de calcul al 
costurilor pe km, etc. Nu mi-a fost greu, pentru că 
am o personalitate mai puternică şi am reuşit să 
mă impun în faţa bărbaţilor (nu numai a şoferilor). 
De multe ori, patronul de la locul anterior de mun-
că spunea: „De tine le este frică mai tare decât de 
mine”.
dana dumitru: Nu am simţit niciodată acest fapt 
ca un inconvenient. În Transporturi e foarte im-
portant să cunoşti legislaţia şi specificul meseriei, 
să fii în permanentă legătură cu clientul şi să-ţi ţii 
promisiunile. Comunicarea, atât cu clientul, cât şi 
cu dispeceratul / şoferul, este cheia. Aici cred că 
noi, femeile, avem un atu. Iar în ceea ce priveşte 
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respectarea cuvântului dat, 
faptul că suntem mai prudente 
ajută.

ați simțit vreodată că în 
discuțiile profesionale cu 
colegii, partenerii de afaceri, 
subalternii sau cu persoa-
nele din conducerea firmei 
sunteți privită cu scepticism, 
ca urmare a faptului că nu 
sunteți bărbat? Sau, dimpo-
trivă, acest lucru a fost un 
avantaj?
Fm: Da, normal că au fost şi 
astfel de momente, dar, având 
destul de bune cunoştinţe, le 
demonstrez de fiecare dată că 
am dreptate şi chiar mă pri-
cep, inclusiv la chestii tehnice, 
mergând în service sau desenându-le 
camionul sau roţile... până la 
urmă, tehnica nu e filosofie, sunt 
nişte lucruri logice, pe care nu 
trebuie neapărat să fii inginer 
auto ca să le pricepi sau să le 
înţelegi.

dd: Nu. E un domeniu unde cel ce ştie meserie 
se impune, tot aşa cum cel care nu ştie se scoate 
singur din joc. Fie că e bărbat sau femeie.Nu prea 
te poţi preface că ştii Transporturi.

credeți că se poate vorbi în această indus-
trie despre o discriminare negativă la adresa 
persoanelor de sex feminin?
Fm: Nu, eu nu pot să spun acest lucru, pentru că 
nu am simţit astfel.
dd: Compania pe care o conduc are peste 70% fe-
mei. Ne place să credem că suntem foarte apreciaţi 
în piaţă pentru că ne ştim meseria, nu pentru că 
suntem multe femei.

Franc vorbind: există cazuri în care angajate 
în industrie susțin că în timpul activității lor 
au fost subiectul unor acte de hărțuire. cum 
trebuie privite astfel de realități nefericite 
și chiar incriminate legal?
Fm: Nu pot să vă spun nimic referitor la acestă în-
trebare, pentru că nu am avut ocazia să întâlnesc 
astfel de cazuri.
dd: Ca femeie, este important să ştii să te con-
frunţi cu situaţii de abuz la orice nivel. Înveţi să te 
descurci şi dacă eşti la volan, şi dacă eşti într-un 
consiliu de administraţie. Peste tot pot să apară 
situaţii precum cele descrise de dumneavostră.

consideraţi că persoanele de sex feminin 
din această industrie, fie că vorbim despre 
simpli conducători auto, fie despre persoane 
cu funcţii de decizie, au anumite calităţi / 
defecte ce se întâlnesc mai rar la bărbaţi?
Fm: Calităţi sau defecte – asta e greu de spus, 

dana dumitru, 
managing partner  
la Hermes Forwards
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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

pentru că fiecare vede lucruri-
le din punctul lui de vedere. O 
calitate a cuiva poate fi văzută 
de altă persoană ca defect, așa 
că... Defect - poate stăpânirea 
de sine. O femeie se enervează 

mai repede şi se exteriorizează într-un mod mai 
verbal, mai... pronunțat, dacă se poate spune 
așa, decât un bărbat. Calitate – femeile sunt mai 
atente la detalii şi mult mai organizate decât 
bărbaţii, ceea ce contează foarte mult în menţi-
nerea costurilor sub control, şi nu numai (poate 
chiar şi în organizarea companiei sau a unor 
departamente).
dd: Atenţia la detalii e de multe ori foarte im-
portantă; nu ştiu dacă această calitate este mai 
prezentă la femei decât la bărbaţi, dar e impor-
tantă într-o industrie în care de multe ori profitul 
obţinut este la nivel de zecimale.

ce aţi sfătui-o pe o prietenă la începutul  
carierei, care doreşte să se impună în industrie?
Fm: Să nu se descurajeze, chiar dacă la început îi 
va fi greu sau i se va părea imposibil. Va reuşi cu 
siguranță dacă îi plac Transporturile.
dd: Aş sfătui-o să lucreze pentru Hermes 
Forwards. Ne place transportul, ne preocupă să 
facem lucrurile temeinic şi, atunci când vedem că 
partenerii noştri sunt mulţumiţi, sentimentul de 
satisfacţie profesională e inegalabil.    

Florentina Munteanu, 
director executiv la oprean Srl
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Miniștrii Transporturilor din 
Bul garia și Turcia au con
venit la Ankara să supli
menteze cota autorizațiilor 

de tranzit, după mai bine de șase ore 
de negocieri. Întâlnirea a soluţionat 
blocajul de peste trei zile din puncte
le de frontieră dintre Bulgaria și Tur
cia. Blocajul are la bază insuficientele 
autorizații de tranzit pentru transpor
tatorii bulgari. În prezent, Turcia are 
250.000, în timp ce transportatorii 
bulgari doar 10.000. Părțile au con
venit să treacă treptat la liberaliza
rea totală a regimului de autorizații, 
precum și asupra semnării unui nou 
acord de colaborare în Transporturi. 
Prezentul acord bilateral a fost sem
nat în 1977. „Noul acord va prevedea 
toate autorizațiile bilaterale, dar la 
etapa actuală nu pot fi incluse și cele 

de terță țară. În orice caz, dacă acor
dul va fi elaborat în timp util și va intra 
în vigoare, și cota autorizațiilor terțe 
va fi majorată considerabil”, a decla
rat ministrul bulgar al Transporturilor, 
Danail Papazov. Preşedintele Aso

ciaţiei Transportatorilor din Turcia 
(UND), Cetin Nuhoglu, nu sa ferit să 
declare că „Turcia vrea să creeze o 
rută alternativă pentru transportatorii 
comerciali, pentru a ocoli Bulgaria. 
Acesta a adăugat că Turcia are în 
vedere traversarea prin punctul gre
cesc de trecere a frontierei Kipi şi 
de acolo spre oraşul italian Trieste, 
dar și redeschiderea liniei de feribot 
Constanța – Pendik. Recent, fostul 
ministru al Transporturilor, Ramona 
Mănescu, și ambasadorul Turciei la 
București, Ömür Şölendil, au avut o 
întrevedere, la care au discutat des
pre reluarea circulaţiei navelor de tip 
ferryboat pentru marfă și pasageri 
între România (Constanţa) şi Turcia 
(Pendik). Proiectul, lansat în anul 
2011, a fost întrerupt în octombrie 
2012, din cauza unor neînțelegeri.

Bulgaria și Turcia  
rezolvă conflictul autorizațiilor de tranzit
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SiStemul tir în federaţia ruSă

Uniunea Internațională a Trans-
portatorilor Rutieri (IRU) va 
lua în continuare măsuri supli-
mentare, pentru a rezolva si-

tuaţia actuală din Federația Rusă. IRU 
va continua consultările intensive şi 
întâlnirile cu toţi participanţii majori 
ai Sistemului TIR din Rusia, inclusiv cu 
autorităţile competente, precum şi cu 
Comisia Economică Euroasiatică, UE şi 
ONU/CEE, pentru a preveni efectele ad-

verse grave, care pot apărea în legătu-
ră cu încheierea acoperirii garanţiei TIR 
în Federaţia Rusă. Pentru a demonstra 
pierderile datorate măsurilor ilegale 
luate de Serviciul Vamal Federal pen-
tru economia Rusiei şi transportatorii 
din celelalte părţi contractante TIR, va 
fi urgent întreprins un studiu indepen-
dent. În următoarele săptămâni, IRU 
va oferi WP.30, AC.2, precum și pentru 
acces public, toate documentele legate 
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Peste 400 de persoane au 
blocat traficul spre Vama 
Siret din judeţul Suceava, în 
semn de nemulțumire pentru 

noile reguli intrate în vigoare de la 15 
februarie, privind interzicerea micului 
trafic de frontieră. Potrivit acestora, 
este interzisă trecerea frecventă a 
frontierei dinspre Ucraina cu anumite 
produse, pentru vânzarea lor în Ro
mânia. Birourile vamale Siret, Sighet 
şi Halmeu, aflate la frontiera externă 
UE, au aplicat de sâmbătă, 15 fe
bruarie, „măsuri specifice de selec
ţie a călătorilor”. Potrivit purtătorului 
de cuvânt al Finanţelor Publice Iaşi, 
Liana Vasiliu, se va utiliza „analiza 
de risc” pentru controlul vamal, fiind 
avute în vedere bunurile introduse 
de călători pe teritoriul României, în 
bagaje personale. Reprezentantul 

finanţelor regionale susţine că auto
rităţile vamale au înregistrat cazuri în 
care călătorii introduc cantităţi mari 
de motorină, benzină, produse din 
tutun, alcool, zahăr ori alte bunuri, 
a căror valoare depăşeşte 300 de 

euro (peste uzul personal). Scutirile 
de taxe vamale, accize şi TVA pentru 
bunurile din bagaje şi carburanţi sunt 
condiţionate de caracterul lor ne
comercial. Mărfuri din Ucraina erau 
vândute frecvent în Moldova chiar în 
pieţe, dar şi direct din maşină ori pe 
bază de precomenzi. Produsele vin şi 
din R. Moldova. Consulatul General 
al Ucrainei de la Suceava anunţă că 
„fiecare cetăţean străin, inclusiv ce
tăţeanul român ori apatrid, pentru a 
intra şi călători în Ucraina trebuie să 
prezinte adeverinţă de venituri sala
riale sau confirmarea fondurilor (nu
merar) în valoare de 80 de euro pe 
zi, plus 400 de euro extra”. Cetăţenii 
români sunt avertizaţi astfel că trebu
ie „să fie pregătiţi pentru verificarea 
scopului călătoriei şi disponibilităţile 
financiare adecvate”.

Rubrică realizată de Florin Pancu

ProTesTe la Vama sireT 
pentru noile reguli privind micul trafic  
de frontieră
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SiStemul tir în federaţia ruSă

garanției TIR pe teritoriul Rusiei ar pu-
tea fi retrasă, dacă Serviciul Vamal Fe-
deral nu încetează imediat practicile ile-
gale, ce încalcă tratatele internaționale. 
Printr-o scrisoare datată 12 februarie 
2014, Serviciul Vamal Rus a informat 
Kazahstanul că procedurile de vămui-
re TIR vor fi redeschise pentru titularii 
carnetelor TIR, la punctele de control 
din regiunea vamală Bryansk, situată în 
apropierea graniţei cu Ucraina.

de aşa-numitele „datorii vechi TIR” şi va 
oferi un arbitraj ad-hoc, cu participa-
rea posibilă a ONU/CEE. Organizaţia va 
continua să ramburseze costul carnete-
lor TIR refuzate de autorităţile vamale 
ruse şi va continua să ajute în orice mod 
posibil operatorii de transport, în acţi-
unile legale contra Serviciului Vamal al 
Federaţiei Ruse. Într-o scrisoare adresa-
tă președintelui Federației Ruse, Vladi-
mir Putin, IRU avertizează că acoperirea 
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Multe dintre produsele informatice utilizate în comun, de exemplu bursele de 
transport, au secțiuni cu incidente semnalate de membri. Acestea sunt un fel 
de listă neagră cu societăți sau persoane cu o conduită profesională incorectă.

Piața liberă se va mișca mai repede ca 
organizațiile sau instituțiile, pentru a pro-
mova o măsură contra unor manifestări ne-

gative. Ea e de multe ori lipsită de contrângerile care 
se manifestă în organizațiile sau instituțiile statelor.

Problema transportatorilor ce procedează incorect 
preocupă specialiștii IRU de mai multă vreme. Re-
cent, chestiunea a fost dezbătută de una dintre co-
misiile de specialitate. Așteptările promotorilor erau 
de a stabili un set de linii directoare pentru o abor-
dare europeană unitară. Deși documentele oficiale 
nu pot spune prea multe. Au făcut-o mai consistent 
specialiștii asociațiilor naționale.

Val de infracțiuni cu mărfuri rutiere

Semnalul unei noi abordări a fost dat în urma unui 
val de furturi de mărfuri din camioane sau camioa-
ne cu totul. În unele din cazuri au fost implicați, pe 
lângă rețelele criminale, angajați ai transportatori-
lor, cel mai adesea șoferii. Pentru un transportator e 
aproape imposibil să afle istoricul greșelilor făcute 
anterior de toți șoferii angajaţi.

Deși sunt baze de date cu informații despre anu-
mite acțiuni relevante la autorități publice, ele nu 
sunt accesibile transportatorilor. Unele organizații 
de transportatori din Europa au început să colabo-
reze cu autoritățile, pentru a beneficia de anumite 
informații, iar altele au decis să adune informații 
proprii. Pentru toate situațiile, există numeroase pre-
vederi legale, ce limitează strângerea de informații 
personale.

Vladimir munteanu

Administratorii unor platforme 
online și organizațiile din Trans-
porturi au început să studieze și 
mai atent problema, în urma unor 
procese în care au fost implicate și 
autoritățile vamale. În unele din-
tre incidentele ajunse în instanță, 
s-a dovedit implicarea șoferilor în 
infracțiunile comise, iar trans-
portatorilor li s-a cerut să prezinte 
care au fost demersurile minimale 
de verificare a acestora la angaja-
re. Unele cazuri au fost pierdute 
de transportatorii care nu au pu-
tut prezenta dovada unor minime 
eforturi de protejare în cazul de-
legării responsabilității lor către 
șoferi.

Restricții

Adunarea de informații despre 
șoferi și postarea lor într-un loc 
accesibil public e o acțiune ce 
cade sub incidența protecției da-
telor personale. În unele state, în-
tocmirea de liste negre e o violare 
a respectării intimității, putând fi 
chiar neconstituțională. Bandele 
specializate în infracțiuni cu măr-
furi transportate rutier nu implică 
în unele lovituri doar șoferii, ci și 

În legătură cu tipul 
datelor înscrise sunt 
multe discuții. Unii s-ar 
mulțumi cu istoricul 
abaterilor șoferilor de 
la regulile de transport, 
alții susțin și înscrierea 
istoricului accidentelor 
rutiere.

lista neagră – 
lista albă
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Chiar și IRU a adoptat o 
atitudine prudentă. Va 
fi promovată înscrierea 
unor informații 
despre șoferii cu 
conduită profesională 
bună. Lista va fi de 
fapt un îndrumar 
cu listele naționale 
ale organizațiilor ce 
respectă setul de 
criterii promovat de 
IRU. Chiar și așa, 
Biroul European 
pentru protecția 
datelor personale va 
fi consultat, pentru 
legalitatea oricărui 
demers.

propriile eforturi de a proteja com-
pania.

BursaTransport a promovat 
recent un produs informatic în 
premieră, prin conectarea serve-
relor sale cu cele ale ARR, pentru 
verificarea licențelor de transport. 
Pregătit mult timp, produsul e un 
răspuns la situațiile neplăcute din 
ultimii ani, în care s-au înregistrat 
pagube la mărfurile transportate 
rutier prin furtul de identitate.

Transportul rutier e o activitate 
în care fluența trebuie menținută. 
Procedurile clare nu trebuie în-
greunate de verificări excesive și 
greoaie. Pentru aceasta, trebuie 
depusă o muncă suplimentară de 
securizare, în afara operațiunilor 
zilnice propriu-zise.   

angajați din conducere, făcând și mai dificil de rea-
lizat liste negre.

Potrivit unor prevederi naționale, persoanele ale 
căror nume e implicat în înregistrări în liste cu inci-
dente trebuie informate în legătură cu situația lor și 
trebuie să li se ofere șansa de a clarifica ceea ce le e 
imputat. Sunt multe aspecte de gestionat în legătură 
cu o asemenea listă, iar menținerea ei actuală este 
obligatorie. Așa că trebuie evaluate eficient costurile, 
mai ales pentru a menține o procedură de acces la 
înscrierea de date cât mai atent controlate.

Lista albă

Odată ce discuțiile despre liste au ajuns la marile 
organizații ale transportatorilor, a apărut și propu-
nerea de a crea liste... albe. Transportatorii ar înscrie 
informații despre șoferii cu conduită pozitivă, certi-
ficate profesionale și diplome.

La recenta ședință în care s-a dezbătut problema, 
reprezentantul asociației engleze RHA a prezentat 
o opinie care combate listele, albe sau negre. El pro-
mova în schimb ideea că un set unitar de măsuri sau 
verificări trebuie făcut de către toți transportatorii. 
Şoferii cu înclinații infracționale vor conștientiza că 
pot fi descoperiți la fiecare transportator la care vor 
să se angajeze. Nimic nu poate fi mai eficient decât 
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În relația bilaterală Turcia - Bulgaria au avut loc 
două blocaje semnificative în şase luni. Acestea 
nu pot fi expresia unor disfuncționalități izolate. 
Ar trebui să vedem care e cauza profundă. Pentru 
evaluările noastre profesionale, ar fi neindicat să 
explicăm totul prin tensiunile istorice dintre părți.

August, 2013

Transportatorii români erau anunțați că 
de pe 9 septembrie 2013, în Turcia, vor fi 
modificate prevederile legate de taxele și 

amenzile la camioanele străine. Asociația Trans-
portatorilor Rutieri din Turcia (UND) preciza că, 
potrivit noilor prevederi, pentru o operațiune de 
transport unde se solicită autorizații sau o aproba-
re specială de la Ministerul Afacerilor Maritime și 
Comunicațiilor din Turcia, realizată de transporta-
torul rutier fără autorizație adecvată sau aprobare 
specială, fiecare combinație de vehicule sau vehicu-
lul trebuie să plătească 3.000 de euro și, abia după 
plată, va fi eliberat de autoritățile vamale.

O reacție mult mai importantă se declanșa la sud 
de Dunăre. „De la 1 septembrie, vom închide abso-
lut toate punctele de trecere a frontierei cu Turcia, 
după ce Ministerul Transporturilor din acestă ţară 
a decis introducerea de taxe mai mari pentru ope-
ratorii străini de transport”, a declarat Ilian Filipov, 
membru în CA al Asociaţiei Bulgare a Societăţilor 
de Transport Rutier.

Potrivit bulgarilor, transportatorii străini ar fi 
fost dezavantajaţi din cauza taxelor mai mari im-
puse de turci, ceea ce îi făcea necompetitivi pe piaţa 

Vladimir munteanu

turcă. Totul se poate explica prin 
prevederile acordului bilateral.

Februarie, 2014

După neînţelegerile asupra per-
miselor de unică trecere Bulgaria 
- Turcia, peste o sută de reprezen-
tanţi ai unor companii mici si mij-
locii de transport bulgare au blo-
cat luni, 10 februarie, punctul de 
trecere a frontierei de la Kapitan 
Andreevo. Asociația transporta-
torilor internaţionali de mărfuri, 
AEBTRI, ceruse transportatori-
lor să mai amâne protestele până 
după o programată întâlnire bila-
terală Bulgaria - Turcia. 

Pe 1 februarie 2014, Bulgaria 
şi Turcia şi-au anulat reciproc 
autorizaţiile de transport emise, 
deoarece n-au putut ajunge la un 
acord privind numărul acestora. 

ruta turcă 
prin Bulgaria

Motivul noii blocade: 
anularea autorizaţiilor 
de transport de 
către Turcia, ce a 
paralizat activitatea 
transportatorilor mici 
şi mijlocii.
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Transportatorii bulgari au ridicat ulterior blocajul 
impus la două puncte de trecere, pentru a acorda o 
șansă discuțiilor bilaterale, mutate de pe 21 ianuarie 
pe 17 februarie 2014.

Ședința bilaterală

Pe 17 februarie, cele două părți s-au întâlnit și au 
analizat mai atent situația. Cum comentam din 
august 2013, acordul bilateral turco-bulgar pare să 
nu poată răspunde nevoilor actuale. Așa trebuie să 
fie, din moment ce părțile au decis să studieze în 
regim de urgență textul unui nou acord care să-l 
înlocuiască pe cel din 1977. Bulgaria avea atunci 
alte priorități. Turcia nu era economia prosperă de 
azi și nu emitea pretenții regionale deosebite.

Concluzii

Avântul economic al Turciei în ultimii 20 de ani a 
schimbat radical coordonatele cooperării bilaterale 
cu Bulgaria. Nevoile crescânde de tranzit de mărfuri 
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s-au manifestat şi cu România. 
Pentru a ajunge la echilibru, turcii 
au făcut concesii. Poziţia geografi-
că avantaja partenerii vestici.

Unii specialişti cu experienţă 
mai mare pe piaţa turcă dădeau 
recent exemplul contractului de 
transport al unor automobile 
destinate pieţei vestice, câştigat 
de bulgari. A fost prea mult pen-
tru turci: au început să-i şicaneze 
pe bulgari.

Concluzii importante şi pentru 
transportatorii români: la ultima 
comisie bilaterală, solicitările 
delegaţiei române au fost prost 
primite de turci. Le-au apreciat 
ca prea îndrăzneţe şi le-au tratat 
cu calm, siguri pe poziţia de ne-
gociere.

Când turcii examinau rutele 
de redirecţionare a traficului blo-
cat de bulgari, două ţări au fost 
amintite: Ucraina şi Grecia, am-
bele pentru transfer pe feribot. 
Lipseşte ruta de feribot prin Ro-
mânia, Pendik - Constanţa. E o 
mare nereuşită în stabilirea echi-
librului regional, dar şi în valori-
ficarea unor rute alternative prin 
România.

Linia de feribot a fost suspen-
dată în principal din consideren-
te economice, dar nici problemele 
administrative de la terminalul 
din Constanţa nu trebuie neglija-
te. Din evoluţia şi analiza proble-
melor vecinilor noştri, trebuie să 
tragem concluziile ce ne privesc şi 
să le folosim pentru a ne conecta 
mai bine sistemul de transport la 
realităţile regiunii.   

Calendarul foarte dens 
de aplicare a celor 
stabilite la ședință 
arată că blocajul a 
produs prejudicii 
importante deopotrivă 
transportatorilor turci 
și bulgari. Negocierea 
noului acord e 
prevăzută să înceapă 
în martie, astfel ca la 
sfârșitul lunii să fie 
gata de semnare şi 
aplicare.
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Viorel Patrichi 

E o surpriză plăcută să vezi tineri ce-și ajută părinții în Transporturi și care, 
treptat, se implică și iau decizii. La 29 de ani, dinamic și tonic, Alex Sebastian Moș 
din Oradea e mâna dreaptă a tatălui său, Alexandru Moș, fondatorul companiei 
Tramos în 1993. „Moș e nume vechi, dacic, trebuia să reușim...”, spune tânărul. 
Râde. Sediul societății Moșilor e la Sântion, pe drumul spre Borș.

compania tramos, oradea
Fiul: „Tata lucrează la nivel înalt. 
eu mă ocup de afacere...”

„Lucrez de la 18 ani în 
domeniu, spune Alex. 
Afacerea familiei. Tatăl 

meu are 55 de ani. El a început 
afacerea cu un asociat, pe care îl 
are și acum. Am terminat liceul și 
am început să lucrez în firmă. Fa-
cultatea am făcut-o la Oradea. În-
cet - încet, am început să creștem 
și să ne extindem. Am trecut de 
la transportul internațional și 
eu am ajuns la distribuție și de-
pozitare. Am construit spații de 
depozitare. Facem operațiuni de 
manipulare şi sortare a mărfu-
rilor generale. Avem autorizație 
pentru mărfuri periculoase”.

Tatăl se ocupă de achiziții, de 
discuții la nivel înalt. S-au axat pe 
export de încălțăminte și mobi-
lier.  Au camioane mega pentru 
volum mare. La import, au clienți 
pentru mărfuri alimentare și re-
tail. Transportă în toată Europa: 
Franța (40%), Austria (30%), 
Germania (20%) și Italia (10%).

Servicii complete de logistică

Tramos asigură transport internațional (FTL și 
LTL) spre / dinspre țări UE. Asigură transporturi 
pentru automotive, farmaceutică și medicală, modă 
și încălțăminte, alimentație publică, mobilă. Toa-
te vehiculele au full CASCO și asigurare CMR de 
150.000 de euro. „Vehiculele noastre sunt echipate 
cu GPS și pot fi urmărite prin GPS Dynafleet. Șoferii 
noștri sunt atestați ARR și testați periodic”.

Compania a făcut investiții în spații de depozita-
re, echipamente, resurse umane și know-how. Ofe-
ră servicii complete de logistică:  depozitare (sor-
tare, manipulare, împachetare), transport (local, 
intern și internațional), distribuția și planificarea 
producției. Serviciile complete de logistică sunt o 
mină de aur pentru importatori (nu mai au grija 
logisticii, nu mai investesc în echipamente), pentru 
companiile cu activitate sezonieră (vor plăti când 

ungaria a crescut taxa de tranzit cu 900%
Nici taxele noi nu par să-l sperie: „N-o să vă vină să credeți. Marile noastre probleme 
cu taxele în transportul internațional sunt în țările tranzitate. Ungaria a introdus o 
taxă fantastică. Înainte de iulie 2013, te costa 90 € să tranzitezi de câte ori voiai 
Ungaria cu un camion cu cinci axe, cu mtma 40 t. Acum, tranzitarea pe un sens e 100 
€. Faci patru curse pe lună, dai 800 € dus - întors. Comparați 800 € cu 90 €! Diferență 
710 €. Aproape de 900% creștere”.
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Familia moș are 
20 de camioane, 15 
VolVo și 3 renault, 
plus încă două mai 
Vechi. cele noi sunt 
toate euro 5. alte 24 
de semiremorci, două 
dube de distribuție 
și două dubițe de 

liVrări.

produc), pentru firmele ce produc 
efectiv, fiindcă nu mai au cheltu-
ieli cu logistica.

2013, an foarte bun

„Noi vorbeam despre criză cu 
mult înainte să înceapă nenoroci-
rea. În 2007 am resimțit căderea 
importurilor. Micii importatori, 
clienți direcți, nu mai știau ce să 
facă. Importurile s-au prăbușit cu 
60%. Șoferii noștri stăteau foarte 
mult în afara țării în așteptarea 
clienților, nu aveau ce încărca la 
retur. Apoi au început problemele 
mari. Dificultăți enorme la plăți. 
În anii 2008 - 2010, au dat fali-
ment peste 20% din firme. Din 

anul 2010, lucrurile au devenit mult mai fluide”.
Tânărul vede partea plină a paharului, nu are 

timp de lamentări: „2013 a fost un an foarte bun. 
Am avut un volum mare de muncă. În special, după 
criză, exporturile românești și-au dat drumul. În 
timpul crizei, importurile României au căzut, nu ex-
porturile. Exporturile au mers mai mereu. Înainte 
de criză, importurile erau mult mai mari ca expor-
turile. Acum, lucrurile s-au inversat”.

Acest tânăr surprinde prin gândirea pozitivă: „La 
firmele mai mici, încă nu am învățat să investim în 
angajați. Va trebui să facem noi, generația tânără, 
acest lucru. Am început să pregătim șoferi. Le ofe-
rim cursuri de condus  economic. Facem cu ei un 
curs de eficientizare a consumurilor. Șoferii rămân 
foarte importanți, nu trebuie să sărim pe ei. Ca să 
fii competitiv azi, reduci cheltuielile. Motorina e cea 
mai mare problemă. Dacă reduci consumul, e bine. 
Dar marja de consum e foarte mică între diverse 
tipuri de camioane. Atunci, diferența mare 

tramos are două 
depozite: unul la 
Sântion (zona 
industrială oradea), 
altul în bucurești. 
primul are 11.000 
mp, din care 440 mp 
spații de birouri; 640 
mp zona de service și 
mentenanță; 4.300 
mp pentru depozitare; 
5.620 mp parcare și 
depozitare în regim 
deschis. Are rampe 
mobile, stivuitoare, 
lize electrice, senzori 
de fum, sistem 
automatizat de 
stingere a incendiilor. 
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vine din caracterul șoferului, de 
la stilul de condus. În el trebuie 
investit: scurt!”.

Nu-l sperie nici legislația ro-
mână. „Contrar percepției ge-
nerale, legislația nu e chiar atât 
de dură contra noastră, a trans-
portatorilor. Foarte multe firme 
din străinătate își înregistrează 
camioanele în România. Acest 
lucru arată că legislația de-acolo 
e mult mai dură și că nici taxe-
le noastre nu sunt atât de mari 
ca în Occident. La noi, contro-
lul e partea cea mai urâtă. Îi dai 
prostului putere, îl vezi cum se 
manifestă. Se fac foarte multe 
abuzuri”.

Sprijin în accesarea fondurilor europene

Compania Romactiv a dat consultanță gratuită trei 
ani la accesarea banilor europeni, pentru afaceri 
non-agrare la sate: frizerie, coafură, brutărie, pen-
siuni, cabinete medicale. Inclusiv pentru Transpor-
turi, domeniu ocolit straniu de fondurile europene, 
deși avem nevoie și de transportatori puternici. 
Printre cei ce au beneficiat de sprijinul Romactiv a 
fost și Tramos.

Alexandru Moş explică: „Am avut noroc de un 
consultant foarte bun, pisălog, ce a făcut toate docu-
mentele și m-a presat să aduc hârtiile. Multă macu-
latură, ce durează foarte mult și consumă energie. 
Nici autoritățile nu știu ce trebuie să-ți dea. Am de-
pus un proiect de achiziție a unor utilaje de mani-
pulare a mărfurilor la depozit. Un sistem de supra-
veghere video, unul anti-efracție, altul de stingere 
a incendiilor, cu senzori de fum. Totul: 90.000 de 
euro, TVA inclus. Ajutorul nerambursabil a fost 70% 
din costuri, 30% cofinanţarea noastră”. 

Modernizarea supravegherii parcului se impu-
nea, după un necaz din anul 2005, din Ajunului 
Crăciunului, când niște mafioți au incendiat şase ca-
bine de autotractor. Moș nu a recunoscut că ar avea 
dușmani printre concurenții italieni din regiune sau 
foștii șoferi concediați. Unele tiruri aparțineau și 
altor două companii, găzduite în parcare.    

tramos are foarte 
mulți producători 
de mobilă în țară. 
„lucrăm cu firme 
foarte mari, ce 
exportă cam 80 
de camioane 
cu mobilă 
săptămânal. 
tramos e unul din 
transportatori. 
încălțămintea 
merge la fel 
de bine. S-au 
reactivat multe 
firme închise 
în anii 2007 
- 2008. erau 
mici producători 
ce lucrau cu 
designeri mai 
exclusiviști, care 
acum au început 
să redeschidă 
fabricile”.

Alexandru Moș, 
Tramos Oradea
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țiţeiul intern acoperă 
aproximativ 30% din necesarul 
de motorină al româniei

neil anthony morgan, membru al Directoratului omV Petrom, 
responsabil pentru activitatea de rafinare şi marketing

Interviu realizat de Christian Dumitrescu şi Viorel Patrichi

De ce era Petrom altădată o 
gaură neagră pentru econo-
mia României, iar azi a devenit 
performantă chiar și pe timp de 
criză?
Privatizarea echivalează cu înce-
putul unei noi ere pentru Petrom, 
iar procesul de transformare a 
companiei a fost probabil cel mai 
complex din regiunea de sud-est a 
europei. am plecat de la o com-
panie care moştenea o tradiţie 
de peste 150 de ani de istorie a 
petrolului – cu implicaţiile pe care 
le presupune acest lucru, respectiv 
zăcăminte mature, care necesită 
investiţii ridicate pentru menţine-
rea producţiei. 

Totodată, o companie de stat 
care se confruntă cu o serie de pro-
vocări, cum ar fi lipsa investiţiilor, 
active uzate, echipamente de-
vansate, ineficienţa operaţională, 
birocraţie, regionalizarea excesivă, 
număr mare de personal, deficite 
majore de proceduri de siguranţă 
a muncii şi mai ales interferenţa 
politicului în probleme comerciale 
şi operaţionale. schimbările au fost 
pe măsură. acestea s-au derulat 
de-a lungul mai multor ani şi au 
vizat restructurarea profundă a 
companiei. 
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OMV Petrom 
- cel mai mare 
contribuabil la 
buget.

Printre cele mai importante 
procese a fost cel de elaborare a 
unei strategii pe termen mediu, 
coerentă şi fezabilă, care să asigure 
dezvoltarea companiei pe principii 
sănătoase. această strategie a fost 
sprijinită de investiţii masive, de 
aproape 10 miliarde de euro, în ulti-
mii nouă ani. Prin aceste investiţii, 
am reuşit să consolidăm activita-
tea de explorare şi producţie şi 
să stabilizăm producţia de ţiţei şi 
gaze, am făcut paşi importanţi în 
restructurarea şi eficientizarea 
activităţilor de rafinare şi marke-
ting, ne-am diversificat activităţile 
în domeniul producţiei de electrici-
tate, prin construcţia centralei de 
la Brazi, şi am introdus un nou mod 
de abordare a afacerii, pe principii 
europene şi de sustenabilitate.

omv petrom,  
în topul companiilor 
din sud-estul europei

reuşita acestui program de trans-
formare este evidentă, dacă ţinem 
seama de faptul că omV Petrom 
a devenit o companie de succes, 
plasată pe primul loc în topul 
companiilor din sud-estul europei. 
suntem totodată cel mai mare con-
tribuabil la bugetul de stat necon-
solidat, contribuţie ce echivalează 
anual cu circa 10% din veniturile 
la bugetul de stat - cel mai mare 
investitor din sectorul energetic şi 
cel mai mare angajator privat.

Ce investiții mai importante a pregătit Petrom 
pentru anul 2014?
strategia noastră pentru anii următori e clar structu-
rată, astfel încât să ne menţinem poziţia de lider în 
regiunea mării Negre, o companie integrată de ţiţei 
şi gaze, cu performanţă durabilă. Pentru a ne atinge 
aceste direcţii strategice, estimăm investiţii de 0,8 - 
1,2 miliarde de euro anual în anii următori, bazat pe 
premisele unor fundamente robuste de piaţă şi pe un 
mediu fiscal şi de reglementare favorabil investiţiilor.

anul acesta, una dintre direcţiile noastre este să 
continuăm să furnizăm circa 40% din necesarul de 
ţiţei, gaze şi carburanţi al româniei, provocare deose-
bită, având în vedere declinul natural al zăcămintelor 
mature pe care le exploatăm, precum şi să avansăm în 
proiectele de explorare din marea Neagră, cu priorita-
te pe Blocul Neptun. În activitatea de comercializare 
de carburanţi, ne concentrăm pe finalizarea procesu-
lui de modernizare al rafinăriei Petrobrazi, care se va 
încheia în acest an. 

Cât de importante ar putea deveni pentru Petrom 
exploatările de pe platoul continental al Mării 
Negre?
unul dintre cele mai mari şi promiţătoare proiecte 
investiţionale ale omV Petrom e cel legat de resursele 
din marea Neagră. După cum am anunțat în primul 
trimestru din 2012, a fost săpată cu succes Domino-1, 
prima sondă off-shore de explorare în ape de mare 
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adâncime din românia, care a 
rezultat într-o descoperire de gaze 
potenţial semnificativă. ulterior, 
în sectorul de mare adâncime 
al Blocului Neptun am finalizat 
un program de studii 3D pentru 
aproximativ 6.000 km2. Pe baza 
acestor informaţii, dar şi a forajului 
de explorare, planificat să conti-
nue la jumătatea acestui an, vom 
obţine mai multe informaţii pentru 
evaluarea viabilităţii economice a 
acestei descoperiri.

Blocul neptun are 
pentru omv petrom 
importanţă strategică

În cazul în care operaţiunile ulteri-
oare vor confirma fezabilitatea, din 
punct de vedere tehnic şi comerci-
al, a producţiei de gaze din zona de 
mare adâncime a Blocului Neptun, 
valoarea ulterioară cumulată a 
investiţiilor, în cadrul fazelor de 
explorare şi dezvoltare, ar putea 
fi de mai multe miliarde de dolari 
americani, cu o potenţială primă 
producţie cel mai devreme către 
sfârşitul decadei. Noi credem că 
reuşita acestui proiect este de o 
deosebită importanță pentru omV 
Petrom și românia, atât din punct 
de vedere al creșterii securității 
energetice, cât și din perspectiva 
dezvoltării economice.

Petrom acționează între compa-
niile occidentale și cele rusești, 
interesate de această regiune din 
sud-estul Europei. Cum reușiți 
să concurați cu niște competitori 
străini atât de puternici, pe o 
piață suprasolicitată?
În faţa acestei concurenţe puter-
nice, putem vorbi de mai multe 
atuuri pe care le avem. În primul 
rând, aş vrea să menţionez puterea 
organizațională a companiei, de a 
face faţă schimbărilor şi dinamicii 
pieței. e principalul atu pe care îl 
văd acum în faţa concurenţei, pen-
tru că cei nouă ani de transformare 
şi modernizare ne-au echipat cu abi-
lităţile, resursele umane, tehnice şi 
financiare, care ne permit să facem 
faţă volatilității şi dinamicii pieței. 

un al doilea atu este modelul nostru integrat 
de business: integrarea pe lanţurile valorice ţiţei - 
carburanți şi gaze - electricitate. al treilea atu, care, 
cred eu, e deosebit de important, este că facem parte 
dintr-un grup multinațional, care are aceleaşi seg-
mente de business şi aceeaşi organizare a activităţilor. 
Beneficiem astfel atât de transferul de know-how, cât 
şi de experienţa unei companii organizate în oglindă.

În ce măsură Petrom se va mai implica în dezvolta-
rea zăcămintelor de gaze naturale?
românia exploatează ţiţei de 150 de ani şi gaze natura-
le de aproximativ 100 de ani. majoritatea zăcămintelor 
pe care noi le exploatăm sunt zăcăminte mature, cu o 
medie de exploatare de circa 40 de ani. În aceste condi-
ţii, omV Petrom investeşte constant în tehnologii noi şi 
în metode secundare de recuperare, pentru redezvol-
tarea zăcămintelor mature de ţiţei şi gaze din românia, 
în vederea îmbunătăţirii ratei de recuperare de ţiţei şi 
gaze şi a stabilizării nivelelor de producţie. 

Prioritate în 
explorare - pe 
blocul neptun 
din Marea 
neagră.
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parteneriate cu 
exxonmobil, Hunt oil 
sau repsol

investiţiile noastre în explorare 
şi producţie de ţiţei şi gaze s-au 
ridicat la circa 70% din cei aproxi-
mativ 10 miliarde investiţi în ultimii 
nouă ani. aceste investiţii acoperă 
atât activitatea pe zăcămintele 
existente, cât şi explorarea pentru 
noi resurse, unde avem parteneri-
ate cu companii reputate pe plan 
internaţional, ca exxonmobil, Hunt 
oil sau repsol. 
În anii următori, circa 80% din 
investiţii se va direcţiona către 
sectorul de explorare şi producţie. 
Numai prin continuarea acestor 
investiţii putem să prelungim du-
rata de exploatare a zăcămintelor, 
cu impact pozitiv asupra furnizării 
de ţiţei, gaze şi electricitate, pe 
termen lung, pentru românia.

De ce e mai ieftină motorina 
în Turcia sau Bulgaria, care nu 
extrag țiței?
românia are cel mai mic preţ la 
benzină din ue şi printre cele mai 
mici preţuri la motorină. Preţurile 
carburanţilor din românia reflectă 
evoluţiile internaţionale ale cota-
ţiilor Platt’s la benzină şi motorină, 
nivelul de taxare şi competiţia de 
pe piaţa din românia. românia 
este membru ue, deci face parte 
din piaţa unică europeană, în care 
preţul la carburanţi e influenţat 
de aceiaşi factori: cotaţiile inter-
naţionale la benzină şi motorină, 
fiscalitate (care în românia repre-
zintă circa 50% din preţul final al 
carburanţilor) şi concurenţa de pe 
piaţă. 

unul dintre miturile referitoare 
la preţul carburanţilor e că, dacă 
românia are producţie de ţiţei, 
preţul carburanţilor ar trebui să 
fie mai mic, insă această premisă 
este falsă. În ue avem exemplul 
Danemarcei, care, deşi e produ-
cător de ţiţei, are printre cele mai 
mari preţuri la carburanţi. Trebuie 
menţionat de asemenea că ţiţeiul 
intern acoperă doar aproximativ 
40% din necesarul din românia 
şi, mai mult, aproximativ 30% din 

necesarul de motorină al româniei se importă de pe 
piaţa internaţională.

Cât de importantă e pentru Petrom legătura cu 
societatea din România, cu oamenii obișnuiți? Cum 
au perceput clienții dvs. campania „Câștigă o Dacia 
Logan pe zi”?
Promoţia  face parte din platforma colecţiei reuşite 
româneşti, prin care ne-am dorit să fim alături de cli-
enţii Petrom, în special, şi alături de români, în general. 
conceptul întregii platforme este de a promova în re-
ţeaua de staţii de distribuţie Petrom valorile şi produ-
sele româneşti, în principal, şi acela de a susţine proiec-
tele româneşti de succes, prin promovarea produselor 
finaliste din competiţia „Fabricat în Ţara lui andrei” - un 
proiect csr Petrom. Noi credem că promoţia „câşti-
gă o Dacia logan pe zi” a fost una de succes, având în 
vedere rata de participare, de peste 50%.    

Atu – 
integrarea pe 
lanţuri valorice.
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Inovaţia în întreprinderile din România a înregistrat un declin în perioada 
anilor 2010 – 2012, comparativ cu perioada anilor 2008 – 2010, conform 
rezultatelor provizorii ale cercetării statistice privind inovaţia în Industrie şi 
Servicii, informează Institutul Naţional de Statistică.

Florin budescu

inovaţia din industrie  
şi servicii în declin

Ponderea întreprinde-
rilor fără nici o inovaţie 
a crescut cu 10,1 puncte 

procentuale. Doar patru din 10 
întreprinderi mari şi două din 10 
IMM au implementat un produs, 
un proces, o metodă de organiza-
re sau o metodă de marketing noi 
sau îmbunătăţite semnificativ.

Mai puţină inovaţie în 
sectorul Serviciilor

Rezultatele provizorii ale cerce-
tării statistice privind inovaţia 

arată că în perioada anilor 2010 – 2012, în rândul 
întreprinderilor din mediul de afaceri, ponderea 
întreprinderilor ce au introdus sau au implemen-
tat produse, procese, metode de organizare sau 
metode de marketing, noi sau îmbunătăţite sem-
nificativ, a fost de 20,7%, în scădere cu 10,1 puncte 
procentuale faţă de perioada anilor 2008 – 2010.

Dintre acestea, 14,4% au fost întreprinderile 
care au aplicat numai metode noi de organizare 
sau de marketing, în timp ce 1,9% au fost între-
prinderi care au introdus sau implementat numai 
produse şi / sau procese noi sau îmbunătăţite sem-
nificativ.

O pondere de 4,4% din întreprinderi au intro-
dus atât produse şi / sau procese noi, cât şi me-
tode de organizare şi / sau de marketing noi sau  

ImproveAndInnovate
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îmbunătăţite semnificativ. În pe-
rioada anilor 2010 – 2012, faţă 
de perioada anterioară analiza-
tă, 2008 – 2010, ponderea inova-
torilor a scăzut la toate cele trei 
categoriile.

Dacă în perioada anilor 2008 
– 2010 ponderea întreprinderi-
lor cu produse şi / sau procese 
inovatoare a fost de 4,3%, în pe-
rioada anilor 2010 – 2012 s-a în-
registrat o scădere cu 2,4 puncte 
procentuale.

Ponderea întreprinderilor 
care au implementat metode de 
organizare şi / sau de marketing 
noi sau semnificativ îmbunătăţi-
te a scăzut cu 2,1 puncte procen-
tuale. Ponderea acelor inovatori 
care au introdus atât produse şi 
/ sau procese, cât şi metode de 
organizare şi / sau de market-
ing, a înregistrat o scădere cu 
5,6 puncte procentuale.

Întreprinderile mari, de 
două ori mai inovatoare 
decât IMM

În perioada anilor 2010 – 2012, 
întreprinderile mari cu peste 250 
de salariaţi au fost mai inova-
toare decât IMM cu 10 – 249 de 
salariaţi. Dintre întreprinderile 
mari, 40,1% au fost inovatoare, 
în timp ce din rândul IMM nu-
mai 19,8% au fost inovatoare.

Faţă de perioada anterioară, 2008 – 2010, pon-
derea întreprinderilor inovatoare mari a înregis-
trat o scădere cu 16,3 puncte procentuale, de la 
56,4% în anii 2008 – 2010, la 40,1% în anii 2010 
– 2012. Aceeaşi tendinţă de scădere s-a manifestat 
şi în rândul IMM, când, în perioada anilor 2008 – 
2010, de la o pondere de 29,7% IMM inovatoare, 
s-a ajuns la o pondere de numai 19,8%, înregis-
trându-se o scădere cu 9,9 puncte procentuale.

Mai puţină inovaţie în sectorul 
serviciilor

În perioada anilor 2010 – 2012, faţă de perioada 
anterioară, a anilor 2008 – 2010, în ambele sec-
toare economice (Industrie şi Servicii) s-a înregis-
trat o scădere a potenţialului inovator al întreprin-
derilor. În sectorul Industriilor, s-a înregistrat o 
scădere cu 7,7 puncte procentuale, de la 30,1% în 
perioada anilor 2008 – 2010, la 22,4% în perioada 
anilor 2010 – 2012. În sectorul serviciilor, scăde-
rea este aproape dublă, cu 12,9 puncte procentua-
le, de la 31,7% în perioada anilor 2008 – 2010, la 
18,8% în perioada anilor 2010 – 2012.

Slabă cooperare în întreprinderile 
inovatoare româneşti

Numai 7,4% dintre întreprinderile inovatoare au 
cooperat pentru realizarea de produse sau proce-
se noi ori îmbunătăţite semnificativ. Cooperarea 
e mai activă în rândul întreprinderilor inovatoare 
din Industrii, unde s-a înregistrat o pondere de 
9,1%, spre deosebire de sectorul Serviciilor, unde 
ponderea întreprinderilor care au cooperat în pe-
rioada anilor 2010 – 2012 a fost de numai 5,1%.  

Întreprinderile 
româneşti nu 
cooperează 
îndeajuns.

PivotCon
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iNDusTria TraNsPorTurilor 
euroPeNe, ÎN PreaJma uNui 

coNFlicT iNTerN:
atacul feroviarilor 

(scena i)

de ce s-a amânat votul  
directivei 96/53/ce  
la Strasbourg
conform programului de vot al 
comisiei TraN, Directiva 96 tre-
buia votată în ziua de 11 februa-
rie. la data menționată, discuțiile 
pro și contra au încins atmosfera 
în Pe. În consecință, votul din 
comisia de Transport și Turism 
s-a amânat pentru 18 martie. 
Președintele TraN, onorabilul 
Brian simpson, i-a dat cuvântul 
raportorului Jörg leichtfried care, 
într-un fel de epilog al dezba-
terilor, a spus: „am ajuns la un 
compromis cu privire la aspectele 
tehnice, la cele de siguranță și cu 
privire la senzorii de greutate. 
Ne-am dori și un compromis pe 
problema transportului trans-
frontalier. Dacă îl obținem, votăm 
textul în aprilie. eu nu cred că este 
bine să amânăm dosarul pentru 
un nou legislativ. Vom avea un 
nou comisar pe transporturi care 
s-ar putea să nu mai fie deschis 
la transportul frontalier”. cum 
din 26 mai 2014, comisia TraN 
va avea o altă componență, 
actuala echipă a comisiei pare 
că nu dorește să lase lucrurile 
netranșate. straniu e că în ziua de 
11 februarie europarlamentarii 
din TraN nu vorbeau despre un 
vot al Directivei 96 cu privire la 
dimensiuni și greutăți, ci despre 
„votul asupra gigalinerelor”. 

daniel mazilu, Subsecretar General ARTRI

sp
e.a

t

Jörg 
Leichtfried
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tru importul de petrol pe anul 2010 a fost de aproxi-
mativ 210 mld de euro. Dependența de acest import 
este înțeleasă ca o slăbiciune geopolitică de care ue 
dorește să scape până în 2050. Transporturile rutiere 
vor fi degrevate progresiv de sarcini importante în 
favoarea transporturilor feroviare și navale. În plan 
concret, aceasta se va traduce printr-o concurență 
acerbă între aceste trei moduri de transport care, cel 
puțin în teorie, sunt chemate la realizarea unui armo-
nios sistem multimodal/intermodal. „Transporturile 
de mărfuri pe distanțe scurte și medii (până la circa 
300 de km)”, citim la paragraful 24, „vor continua să 
fie efectuate în mare măsură cu ajutorul camioane-
lor”. De aici rezultă o „regionalizare a transporturilor 
rutiere”, o „restrângere masivă a ariei lor de activita-
te” care va bulversa din temelii mediul de afaceri din 
acest sector industrial. Pe următorii 15 ani, planurile 
de afaceri vor trebui regândite integral. și aceasta nu 
e tot. Prin europa, vor apărea coridoare speciale pen-
tru transporturile de marfă și costuri suplimentare 
pentru nefolosirea acestora. „Transportul pe ultimul 
kilometru”, spune paragraful 33, „ar putea fi efectuat 
cu camioane de uz urban cu emisii reduse... pe timp 
de noapte”. intermodalitatea va aduce schimbări 
și în documentele de însoțire a mărfurilor. cu sabia 
ecologică deasupra cabinei, transportatorul - numit 
în continuare poluator – va plăti în funcție de emisiile 
de noxe. În aproximativ 30 de ani, parcul auto de azi 
pentru transportul de mărfuri va deveni istorie. sau 
poate nu!   

fer
rov

ie.
it

Daniel Mazilu
Subsecretar 

General al ARTRI

astăzi se știe și de ce. În ianuarie, 
după sărbători, toți au primit pe 
adresele oficiale o broșură „incen-
diară” numită „megatrucks versus 
rail freight?”.
 
ce sunt gigalinerele și cum 
„i-au îngrozit” feroviarii pe 
unii europarlamentari chiar  
înaintea votului
În termeni tehnici, gigalinerele 
sunt camioane care au o lungime 
de aproximativ 25 de metri și o 
greutate de 60 de tone. aceste ca-
mioane (mai spațioase) au primit 
din partea lobbying-ului feroviari-
lor din broșura pomenită mai sus 
denumirea de „mega-camioane”. 
De dragul confuziei, unii „prieteni 
ai transporturilor rutiere” s-au 
străduit să le mai numească și „tre-
nuri rutiere”, „super-camioane” 
sau chiar „monster-trucks”. mai 
trebuie spus că acest concept de 
sporire a capacității transporta-
te la o singură cursă a primit din 
partea transportatorilor rutieri 
denumirile de ecocombi, euro-
combi, sistemul modular euro-
pean, lHV (longer and heavier 
vehicle). inflația aceasta de denu-
miri arată foarte clar că în europa 
ideea creșterii dimensiunilor și a 
greutăților la camioane este una 
foarte sensibilă, statele europene 
netranșând într-o parte sau alta 
problema.

pagini negre pentru trans-
portatorii rutieri  
în cartea albă a transportu-
rilor
În articolul din numărul anterior al 
revistei mișcarea spuneam: „car-
tea albă a Transporturilor (2011) 
- o lectură obligatorie pentru 
profesioniștii domeniului – este 
o «profeție bruxelleză» care s-ar 
putea adeveri în toate statele ue 
până în 2050”. acum este cazul să 
detaliez. În ce-i privește pe trans-
portatorii rutieri, „profeția bruxel-
leză” este una sumbră. conform 
acestui document, factura ue pen-
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Traficul auto creşte constant. Asigurarea unor condiţii normale pentru 
circulaţia autovehiculelor reprezintă o responsabilitate majoră a guvernelor. 
Monitorizarea traficului de autovehicule actual nu poate fi realizată fără 
ajutorul senzorilor.

paul-doru BâRSăneSCu

paRteneRiat

cântărirea autovehiculelor 
aflate în mișcare

Există o largă gamă de 
senzori ce pot fi utilizaţi: 
senzori pentru determi-

narea vitezei, dimensiunilor ve-
hiculelor (lungime, lăţime, înăl-
ţime), greutăţii, de proximitate, 
camere video cu software dedi-
cat etc. De obicei, se folosesc mai 
multe tipuri de senzori pentru o 
singură locaţie, în scopul deter-
minării mai multor parametri.

Se pot realiza astfel porţiuni 
de şosea sau poduri „inteligen-
te”, în care senzorii au şi un rol 
activ (acţionarea automată a unor 
semnale luminoase de avertizare 

sau pentru limitarea vitezei, devierea sau oprirea - 
reluarea traficului etc.).

S-a constatat experimental că la supraîncărcarea 
unei punţi (axe) a autovehiculului cu 10, deteriorarea 

Fig. 1. Clasificarea 
cântăririi 
autovehiculelor
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(uzura) produsă şoselelor pe care 
aceasta circulă creşte cu aproape 
50%.

În consecinţă, determinarea 
forţei pe fiecare punte e foar-
te importantă, deoarece de ea 
depinde uzura produsă şoselei. 
Identificarea autovehiculelor ce 
depăşesc încărcarea maximă 
admisă poate fi realizată fără 
perturbarea traficului, cu aju-
torul senzorilor de cântărire în 
mişcare montaţi în şosea. Astfel, 
contravenienţii sunt identificați 
şi scoşi din trafic. În cazuri de 
litigiu se recurge însă la cântă-
rirea cu platforma fixă, care este 
mai precisă (vezi figura 1).
Cântărirea în mişcare prezintă 
următoarele avantaje: nu pertur-
bă traficul; permite sortarea au-
tovehiculelor pe categorii şi iden-
tificarea în trafic a camioanelor 
ce depăşesc încărcarea maximă 
admisă; furnizează date esenţia-

le pentru proiectarea podurilor, şoselelor şi pentru 
economie; monitorizează şi protejează podurile şi 
şoselele; determină scăderea cheltuielilor cu întreţi-
nerea acestora, a numărului de accidente, a poluării 
etc.

Senzorii de cântărire în mișcare sunt montați în 
şosea. Montarea unei linii de senzori în şosea (pe 
lăţimea unei benzi) durează uzual trei zile. Se re-
comandă montarea în şoseaua de beton, numai pe 
porțiuni drepte şi plane. Pentru montarea în şosele 
de asfalt, în vederea creşterii durabilităţii, se reco-
mandă înlocuirea asfaltului cu beton pe 60 – 90 m, 
unde se află linia de senzori.

Există două categorii de senzori: laţi (cu lățimea 
de cca. 600 mm), la care toată amprenta pneului 
are loc pe placa superioară; înguşti (cu lățimea de 
50 – 150 mm), la care amprenta pneului are numai 
parţial loc pe senzor, în timpul traversării acestuia. 
Din prima categorie, fac parte senzorii cu placă ri-
gidă si dinamometru (doză tensometrică) şi cei cu 
placă flexibilă, iar din a doua senzorii piezoelectrici. 
În tabelul 1 se prezintă comparativ performantele 
acestor categorii de senzori.

Uzual, stația înregistrează următoarele: data 
calendaristică; timpul (ora, minutul şi secunda); 
viteza; forța care încarcă fiecare punte și greuta-
tea totală a autovehiculului; distanța dintre punți 
(axe); numărul de înmatriculare a autovehiculului 
etc. Viteza se măsoară cu două bucle inductive mon-
tate în șosea. În figura 2, se prezintă monitorul unei 
stații moderne de cântărire în mișcare. Se observă 
că amenda e calculată și transmisă automat.  

Bibliografie
Opitz R., Goanță V., Cârlescu P., Bârsănescu P.D., Țăranu 
N., Banu O., Use of Finite Elements Analysis for a Weigh-
in-Motion Sensor Design, Sensors, 2012, Vol. 12, Issue 6, 
6978-6994, ISSN 1424-8220
Bârsănescu P.D., Cârlescu P., Stoian A., Senzori pentru 
cântărirea autovehiculelor în mișcare, 120 pg., Ed. 
Tehnopress, Iași, 2009, ISBN 978-973-702-685-9

Fig. 2. Monitorul 
unei stații de 
cântărire în 
mișcare   

tab. 1. comparaţie între performanțele senzorilor comercializaţi
 

      Doză tensometrică       Placă flexibilă            Piezoelectric

eroare de cântărire (pentru 95% încredere)  ±6%                   ±10%     ±15%

Viaţa medie (ani)     12   6        4

cost de instalare iniţială (usD)    48.700   21.500        9.000

cheltuieli de întreţinere anuale (usD)   8.300   6.400        4.750
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În al IV-lea trimestru al anului 2015, camioneta din aluminiu Ford F-150 va 
ajunge la dealeri. Mii de tehnicieni în reparații şi inspectori de risc din asigurări, 
dar şi oameni de teren ai Ford vor fi urmat cursuri, în unul din cele mai ample 
programe de formare ce a avut loc.

Cel mai bine vândut vehicul din 
Statele Unite ale Americii

Camioneta din 
aluminiu Ford F-150  
şi problemele sale
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F-150 e vehiculul cu cele 
mai mari vânzări din 
Statele Unite. Ford vrea 

să se asigure că pentru modelul 
ce va fi lansat anul viitor sunt 
specialiști în reparații care știu 
ce fac de prima dată când repară 
un astfel de automobil.

Aluminiul se comportă altfel 
decât oţelul când e îndoit sau 
rupt. Atelierele de reparații au 
nevoie de instrumente specifice 
pentru reparațiile la caroseria de 

aluminiu. Ford recomandă cu fermitate zone de lu-
cru separate pentru aluminiu, din cauza contami-
nării ce apare între oțel şi aluminiu.

I-CAR (Conferinţa Interindustrie pentru Repa-
raţiile la Coliziuni Auto), un ONG ce pregăteşte și 
certifică tehnicienii, va administra formarea lor, în 
colaborare cu Ford, care va acoperi costurile de for-
mare pentru un tehnician, la fiecare dealer. Dealerii 
ce vor să aibă mai mult de un tehnician instruit vor 
plăti.

ONG-ul a făcut training pentru tehnicieni speci-
alizaţi în Jaguar și Audi. Ambele mărci au modele 
cu elemente de aluminiu, chiar dacă în proporţie 

Coches.com

Costurile de instruire 
la F-150 vor varia 
după experiența 
tehnicianului. Un curs 
de două zile va costa 
sub 1.000 de dolari şi 
va avea două părți: o 
sesiune generală pe 
tehnici de reparații 
la aluminiu și una 
specifică, pentru 
F-150.

Florin Budescu
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mică. I-CAR a mai pregătit şi 
aproximativ 2.000 de tehnicieni 
de la dealerii Chevrolet Corvette 
Z06 în anul 2006.

Efortul Ford e fără precedent. 
Pregătirea tehnicienilor de repa-
raţii la Chevrolet Corvette Z06 a 
început 6 - 12 luni după lansarea 
maşinii. Acum, mii de tehnicieni 
vor fi deja pregătiţi să intervină 
corect chiar de când prima cami-
onetă va ieşi din fabrică.

Tehnicienii vor da un test de 
sudură. Meseriașului i se va cere 
să facă 6 suduri, în două poziții 
diferite. Experții în sudare se vor 
deplasa la dealeri și la atelierele 
de reparații, pentru a fi siguri că 
aceştia au echipamentul adecvat 
pentru manipularea aluminiului 
şi că el e instalat corect. Echipa-
mentul va include dispozitive de 
sudat în gaz inert, pistoale de ni-
turi și aspiratoare pentru praful 
de aluminiu.

Ford a anunţat că tehnicienii 
de la dealeri pot începe cursurile 
de pregătire în mai, iar cei de la 
atelierele independente în iunie. 
20% din dealerii Ford au activi-
tatea de service internalizată.  
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Ford ţine secrete detaliile tehnice ale noului pick-up F-150, pe care îl va lansa oficial 
anul viitor. Fabricantul auto promite însă că noul pick-up va fi echipat la alegere cu 
un motor de 2.700 cmc cilindree, echipat cu un sistem special de start/stop. Pentru 
împătimiţii după forţa bidiviului, Ford poate oferi la alegere o echipare de 3.500 cmc, 
V6, ori una de 3.500 cmc, EcoBoost, dar şi una superputernică, de 5 litri, Ti-VCT V8. 
Atenţie, hranace pe măsura capacităţii sale cilindrice. Vom afla anume cât e consumul 
atunci când dezvăluirile producătorului american asupra noii camionete vor continua.
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martie
La 

mulți 
ani!

De 8 Martie, doresc să le transmit gândurile mele sincere 
femeilor care activează în domeniul Transporturilor. Mă 

refer aici atât la cele din firmele private, cât și la colegele 
mele din minister și din companiile și regiile din subordine, 

alături de care lucrez zi de zi. Mă bucur că mă pot baza pe 
sprijinul atâtor persoane dedicate, profesioniste și sunt 
sigură că împreună vom reuși să contribuim la dezvolta-
rea acestui domeniu vital pentru economie. Vă doresc o 

primăvară plină de bucurii, de speranță, să fiți în continuare 
puternice, ambițioase și implicate în activitățile pe care le 

desfășurați!

Ramona Mănescu, 

fostul ministru al Transporturilor

De ziua 
femeii
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La 
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La 
mulți 
ani!

Femeile pot reuşi!
Cu ocazia zilei de 8 martie, urez tuturor femeilor multă sănătate, putere 
de muncă și împliniri alături de cei dragi! În calitate de vicepreședinte al 

Comisiei de Transport și Turism (TRAN) din Parlamentul European, am 
contribuit la îmbunătățirea legislației europene, cu impact direct pentru 
cetățeni, pentru industrie și pentru dezvoltarea economică. Ca raportor 
pentru Regulamentul privind accesul la ocupația de transportator rutier 
și pentru Regulamentul privind tahografele, am contribuit în mod direct 

la creșterea siguranței rutiere și la îmbunătățirea condițiilor de lucru 
pentru aproximativ 4,5 milioane de șoferi și 900.000 de întreprinderi de 
transport. Am reușit ca România să fie mai integrată în rețeaua de trans-

port trans-european (TEN-T) și am făcut ca vocea României să fie auzită și 
să conteze la nivel european. Femeile pot reuși! În afară de foarte multă 

muncă, este important să aveți încredere în propriile forțe și să fiți pregă-
tite pentru oportunitățile pe care le veți avea! Mult succes în tot ceea ce 

faceți! Domeniul Transporturilor are nevoie de pregătirea, de profesiona-
lismul și de implicarea dumneavoastră!

Normal, ca o femeie, fără dulcegării
În seara asta aş fi vrut să mă comport normal pentru o femeie şi să scriu nişte 

dulcegării şi şablonării, care să placă deopotrivă femeilor şi bărbaţilor, mai ales 
proporţiei aceleia importante a bărbaţilor denumiţi misogini. Dar cum nu mă 

regăsesc într-un astfel de rol, am să încerc să scriu despre femeile obişnuite, 
femeile care muncesc alături de bărbaţi, fără a submina relaţia cu aceştia prin 
etalarea slăbiciunilor pe care, din răsfăţ, o bună parte dintre femei şi le etalea-
ză, ca pe o medalie cu care s-au născut. Cred că suntem, noi, femeile, născute 

pe aceeaşi cale naturală ca şi bărbaţii, drept pentru care nu avem nici drepturi 
şi nici nevoi speciale în plus faţă de bărbaţi. Avem în schimb o zi pe an – poate 

este o discriminare pozitivă, ar spune unii – în care suntem unice, suntem femei 
şi avem bucurii pe care alte fiinţe lăsate de Dumnezeu nu şi le pot permite. 

Primim flori şi zâmbete, primim felicitări şi urări de bine, primim laude şi mân-
gâieri despre care chiar credem că sunt din inimă. Ne uităm la mâinile noastre 

– sunt două, ne uităm la feţele noastre – au doi ochi, ne uităm la noi şi ne dorim 
să fim buni şi înţelepţi, să lăsăm orgoliile şi să ne dorim să TRĂIM pur şi simplu, 
să avem o casă, o familie, sănătate, prieteni de încredere, cu care să ne petre-

cem timpul cu îngăduinţă şi mai ales să ne bucurăm că vine din nou primăvara.  
LA MULŢI ANI, OAMENI BUNI!

Silvia - Adriana Ţicău, europarlamentar

Constantina Ghiță, membru al Consiliului Director al ARTRI
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Calităţile de lider  
fac diferenţa
Domeniul petrolier și cel al Transporturilor sunt în mod tradițional 
considerate ca fiind predominant masculine, dar este mai degrabă o 
percepție decât o realitate. Eu am întâlnit pe parcursul carierei colegi, 
atât bărbați, cât și femei, care m-au influențat, m-au sprijinit şi m-au 
motivat să devin un bun profesionist. În cadrul Grupului MOL și al MOL 
România, m-am concentrat pentru a sprijini și dezvolta echipa, indife-
rent că este vorba de bărbați sau femei, astfel încât să putem profita la 
maximum de oportunităţile de dezvoltare. Calitățile de lider, valorile 
profesionale și capacitatea de a te adapta la schimbare sunt…

CELE CARE FAC DIFERENŢA.

Femeia, care dovedește vigoare, energie, pricepere, înțelepciune și 
care are și ca atu prospețimea frumuseții, aduce în Transporturi idei 
novatoare. Ea este diferită de bărbat și ei se completează reciproc. 
Ideile femeii constituie de multe ori un surplus benefic pentru afacere, 
pentru progres. Are un impact social, care asigură echilibrul, respectul 
și aprecierea față de sine ca femeie, în primul rând. 
Femeia are însă un defect major, care o poate împiedica să dea 
performanță într-un domeniu considerat exclusiv al bărbaților: spiri-
tul critic excesiv. A judeca în mod excesiv e perceput de bărbați ca un 
defect. Ei se simt în acele momente agresați, mai ales că simt nevoia să 
fie mereu apreciați și susținuți. O asemenea femeie nu-l susține pe băr-
bat. Chiar dacă nu e de acord cu ideile lui, femeia trebuie să-l asculte și 
să-și prezinte punctul de vedere cu înțelepciune, astfel încât bărbatul 
să creadă că nu este împins într-o direcție cu care nu e de acord, dar pe 
care o vrea ea. Este o chestiune de tact. Altfel, nu iese nimic. Femeile 
au calități deosebite, dacă știu să și le pună în valoare. Ele au misiunea 
să-i ridice pe bărbați și să-i pună în valoare. Asta este misiunea lor. Dacă 
nu fac așa și se gândesc numai la ele - eu, eu trebuie să dovedesc, eu 
pot domina - ele vor pierde din start.

Kinga Daradics, Country Chairman MOL România

Carmen Olteanu, International Transport M&N
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Femeile se pricep  
la Transporturi, şi încă mai 

bine decât bărbaţii
Bărbaţii consideră că femeile nu se pricep la maşini, dar şi femeile se pot 

pricepe la Transporturi, şi încă mai bine decât bărbaţii, deoarece industria 
Transporturilor nu este numai un lucru tehnic. Până la urmă, tehnica nu e  

filosofie, sunt nişte lucruri logice, pe care nu trebuie neapărat să fii inginer 
auto ca să le pricepi sau să le înţelegi. Pe de altă parte, femeile sunt mai 
atente la detalii şi mult mai organizate decât bărbaţii, ceea ce contează 

foarte mult în menţinerea costurilor sub control, şi nu numai.

Oricine poate reuşi
Mă bucur că am avut privilegiul de a fi prima femeie care a 

deschis o revistă profesionistă pentru transportatori, domeniu 
considerat în 2001 ca rezervat exclusiv bărbaţilor. Transporturile 

sunt un domeniu ca oricare altul, în care oricine îşi doreşte să 
facă performanţă, fie că este femeie, fie că este bărbat, poate 

reuşi. Le transmit doamnelor care lucrează în acest domeniu să 
aibă încredere în forţele proprii şi să le demonstreze colegilor 
bărbaţi, dacă mai este nevoie, că pot conduce un camion la fel 

de bine ca şi ei, că pot avea un „nas” la fel de bun ca şi ei pentru 
afaceri şi că pot forma echipe unite, care să lucreze împreună în 

beneficiul firmelor pe care le conduc.

Florentina Munteanu, Oprean SRL

Marilena Matei, Revista Tranzit 

Rubrică realizată de Florin Budescu, Viorel Patrichi şi Christian Dumitrescu
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POLIŢISTeLe...  
FLORI ALbASTRe 
îNTRe FLORI...
Sunt mame, soţii, iubite şi 
fiice. Învăţătoare, profesoare, 
ingineri, doctoriţe, studente sau 
conducătoare auto.

Ne înconjoară cu dragostea lor, ză-
mislindu-ne, crescându-ne, iubin-

du-ne. Le întâlnim pe stradă, la şcoală, 
la serviciu, acasă. Sunt odihnite sau cel 
mai adesea trudite de grijile casei sau de 
la muncă, dar ne zâmbesc mereu – cald 
şi candid. Există însă şi femei care au 
îmbrăcat uniforma – cele din armată, 
din cadrul pompierilor sau poliţistele. 
Despre acestea din urmă – veghează la 
siguranţa noastră, a tuturor, la împli-
nirea legii. Unele sunt intransigente, 
altele maleabile, unele ridiculizate, al-
tele admirate, dar toate inteligente şi cu 
sufletul frumos, pregătite de privaţiuni 
suplimentare, ba chiar de un sacrificiu 
ce adastă viclean într-ascuns, în orice 
clipă. Sunt minunate, la fel ca toate cele-
lalte şi pentru toate, în luna lor, de Ziua 
lor, le dăruim un buchet de f lori de su-
f let şi un mărţişor ce împleteşte în chip 
minunat dragostea şi puritatea.

UN FRUMOS NeCAz
În lumea de azi, femeile și 
bărbații își împart aproape toate 
responsabilitățile sociale. Ce 
profesie sau vocație, până mai ieri 
„masculină”, nu este astăzi deschisă 
femeilor? 

Până și preoția a fost revendicată de 
unele femei, după cum se poate obser-

va în anumite colțuri ale lumii. Să mai mire, 
oare, pe cineva prezența femeilor în poliție? 
Nicidecum! Femeile de pretutindeni, ieșind 
tot mai mult din spațiul casnic, au luat cu 
asalt cetatea și societatea. În satul bunici-
lor mei, a venit șefă de post o tânără absol-
ventă. Această siluetă feminină în unifor-
mă, acest gardian blond al legii, a retrezit 
conștiințele în micul univers rural. De tea-
mă, de rușine sau din simpatie, fermierii de 
toate vârstele nu mai circulă șprițuiți nici 
ziua și nici noaptea. După 1989, prezența 
femeilor în Poliție a sporit tot mai mult. 
Imaginea Miliției trebuia reumanizată, 
reînfrumusețată, des-garcizată. După 24 
de ani, pe doamnele polițiste le întâlnim în 
toate departamentele și specializările. Pen-
tru transportatorii rutieri, polițistele din 
trafic reprezintă un „frumos necaz”, vorba 
unui șofer. Păcat că unii uită de gingășia lor 
când o iau „pe miriște” la stație!

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

Dr. Daniel MAZILu  
(ARTRI)

POLIŢISTeLe
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Viorel Patrichi

Rusia,  
transportator geopolitic
Dacă realitățile geopolitice rămân cele de azi în tot acest secol (deși avem 
motive întemeiate să ne îndoim), magistralele de transport ale lumii nu pot 
fi concepute pentru Eurasia fără voința politică a Rusiei. Adică neglijând 
interesele Moscovei.

În condițiile în care 
K reml inu l  ameste-
că dezinvolt banii cu 

prejudecățile politice mai vechi, 
nici transporturile de la Atlantic la 
Pacific nu vor cunoaște o evoluție 
firească. Fiind la mijloc mai me-
reu, nu doar geografic, pe români 

îi interesează fenomenul, fiindcă de el depind econo-
mia și, deci, și Transporturile. Chiar dacă pe deasu-
pra lor se fac jocuri uriașe.

Axa Moscova - Berlin

Revine și în acest domeniu mereu în actualitate 
tandemul  Moscova – Berlin, straniu prin istoria 
lui. Compania AirBridgeCargo din Rusia a câștigat 

DeCizia a foSt 
luată în urma 
reuniunii 
autorităților de 
zbor din rusia și 
Germania, ce a 
avut loc între 21 şi 
23 ianuarie 2014, la 
MoSCova. 
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dreptul de a transporta mărfuri 
între Germania și SUA. Compa-
niile aeriene din Rusia vor putea 
duce mărfuri între cele două ţări. 

Motiv de satisfacție pentru Ru-
sia, care are un atu serios în ex-
pansiunea ei comercială mondia-
lă. AirBridgeCargo face parte din 
trustul Volga-Dnepr din Rusia. La 
rândul lor, companiile aeriene ger-
mane și-au crescut semnificativ 
cotele de piață pe direcția „țările 
Europei – țările din sud-estul Asi-
ei” și retur, prin utilizarea rutelor 
transsiberiene în spațiul aerian 
rus, cu opțiune liberă pentru es-
cale tehnice pe teritoriul Rusiei.

În consultările cu firmele ger-
mane, autoritățile ruse au stabilit 
direcțiile principale de dezvolta-
re, modernizare și cooperare pe 
ruta zborurilor transsiberiene. 
Pe baza „Foii de parcurs pentru 
dezvoltarea transporturilor aeri-
ene de marfă”, s-au stabilit para-
metrii principali de dezvoltare și 
participare comună pe piețele de 
transport aerian pentru pasageri 
și marfă dintre Germania și țările 
asiatice, cum informează Ministe-
rul de Transport al Rusiei.

În transporturile aeriene  
Rusia - Germania, s-au elimi-
nat restricțiile pentru operato-
rii de marketing pentru zboruri  
code-share, ceea ce va permite 
creșterea numărului de curse și 
noi oportunități pentru pasageri 
și transportatori. S-au stabilit 
direcțiile principale pentru conti-
nua liberalizare a pieței transpor-
turilor aeriene Rusia - Germania, 
cum ar fi zborurile „în triunghi” și 
cele în schema „w“. 

Pe de altă parte, s-au convenit 
normele pentru zborurile char-
ter, în conformitate cu legislația 
națională. Zborurile acestea vor 
putea opera pe toată perioada 
sezonului de trafic. Autoritățile 
aviatice din cele două state au 
decis că orice problemă referitoa-
re la operațiunile aeriene Rusia 
- Germania, orice chestiune ce 

moscova preferă 
să folosească 
pârGhii specifice 
relațiilor cu 
fiecare stat ue.

ține de activitatea comercială a companiilor aeriene 
rusești și germane pe piețele internaționale trebuie 
să se rezolve numai prin negocieri bilaterale între 
autoritățile aeriene.

La consultări, au luat parte reprezentanți de la 
nouă companii aeriene rusești și de pe două aero-
porturi din Rusia. Din Germania, au participat 
reprezentanți de la cinci companii aeriene și unul al 
Asociației aeroporturilor din Germania. În total, au 
fost 41 de specialiști. „Protocolul semnat a demon-
strat pentru comunitatea aviatică internațională că 
au apărut noi abordări și noi principii de cooperare 
de interes reciproc pe piețele internaționale, pentru 
construirea unui nou model de relații în transpor-
tul aerian”, precizează un comunicat al Ministerului 
Transporturilor de la Moscova.

De ce va fi gratuită survolarea Siberiei

Pe 16 ianuarie, autoritățile aeriene din Rusia și 
UE au discutat modificarea sistemului de plată la  
survolarea Siberiei. Decizia ar fi trebuit să intre 
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neGocierile fiind 
în curs, n-au fost 
date publicității 
informațiile 
privind taxele 
de survol la 
transportul 
de mărfuri și 
pasaGeri.
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în vigoare la 1 ianuarie 2014. Com-
paniile aeriene străine plătesc încă 
din 1970 utilizarea rutelor trans-
siberiene. Conform unor estimări, 
Aeroflot încasează numai de aici 
200 – 500 de milioane de dolari 
anual. Acordul încă nu s-a semnat, 
fiindcă Rusia nu negociază nimic 
important la grămadă cu UE: pre-
feră negocieri bilaterale cu fieca-
re stat membru, la fel ca în cazul 
transportului gazelor şi țițeiului.

Marea Britanie și-a propus să 
ajungă la „un rezultat echitabil” în 
negocierile cu Rusia, pentru taxa 
de redevență la survolul trans-
siberian, informează Ministerul 
Transporturilor din Regatul Unit. 
Londra vrea să ofere drepturi co-
merciale „de rang înalt” compani-
ilor aeriene rusești, pentru trans-
port până la cabotaj (transportul 
de pasageri și mărfuri în interi-
orul Marii Britanii, de exemplu 
Londra - Manchester). În schimb, 
Rusia ar anula taxa de redevență.

„Federația Rusă cere compa-
niilor străine de aviație taxă de 

redevență (plăți compensatorii) pentru survolul pe 
deasupra Siberiei, pe drumul spre Extremul Orient 
(nord-estul, estul și sud-estul Asiei). Taxele sunt chel-
tuieli suplimentare semnificative. Prin urmare, îm-
piedică dezvoltarea unor noi servicii. De aceea, UE a 
convenit cu Rusia principii comune de modernizare 
a sistemului de utilizare a rutelor transsiberiene, ce 
prevăd eliminarea taxelor rusești de survol”, anunță 
Ministerul britanic al Transporturilor.

Britanicii consideră că țările UE ar trebui să conti-
nue să negocieze cu Federația Rusă bilateral, pentru 
a asigura aplicarea principiilor convenite. Londra 
speră să ajungă la o soluție rezonabilă cu Moscova, 
dar tocmai aceasta nu vrea Rusia. De aceea nici nu 
acceptă negocieri directe exclusive cu UE, în numele 
tuturor ţărilor membre.

Taxele compensează pierderile de profit din ne-
utilizarea rutelor de Aeroflot. Compania folosește o 
parte din fonduri la dezvoltarea aviației civile ruse, 
inclusiv la școlile de pilotaj, pentru modernizarea 
managementului traficului aerian. De altfel, Rusia 
și UE semnaseră încă din 2006 un acord de anulare 
a taxelor de survol. La 1 ianuarie 2014, aceste taxe ar 
fi trebuit anulate complet, dar nu s-a întâmplat așa. 
Dacă taxele s-ar anula, companiile aeriene europene 
ar economisi combustibil. China, Vietnam și Mala-
ezia speră că rutele mai scurte pe deasupra Siberiei 
vor aduce mai mulți turiști europeni în Asia.   

kttl.biz
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Noii guvernanți s-au 
dovedit incapabili să 
prețuiască acest patri-

moniu. Gerovital abia mai pâlpâ-
ie, însă Pell Amar a început aven-
tura frumoasă a relansării grație 
unui om sufletist. Nicu Stoica, 
director general la compania Pell 
Amar Cosmetics, ne-a povestit ce 
mai înseamnă acum Pell Amar 

Viorel PATrIchI

Extrem de puține legende s-au perpetuat un sfert de veac, de pe vremea 
regimului comunist până la noi. Astăzi se cheamă pretențios „branduri”: 
Gerovital și Pell Amar. Au făcut gloria României dincolo de frontiere, ca Nadia 
Comăneci în sport, și au adus bani pentru țară.

Pell Amar – 
o legendă în ascensiune

pentru români și pentru beneficiarii din afara țării.
„Pell Amar a însemnat și înseamnă în continuare 

acea filosofie pornită dintr-o aventură a cunoașterii, 
trăită de domnul profesor doctor Ștefan Ionescu-
Călinești, încă din anii 1960, pe când era directo-
rul Stațiunii Amara. Dorința lui de a cunoaște mai 
mult și de a separa acele elemente active ale nă-
molului, pentru a le utiliza în tratamentele aplica-
te pacienților, a făcut posibilă legenda Pell Amar”, 
explică Nicu Stoica. Este marca faimoasă care, în 
anii 1980 - 1990, aducea pacienți din întreaga lume 
în București sau în alte stațiuni balneare din  
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România, pentru a se trata de 
diferite dureri reumatismale, 
afecțiuni ale pielii, ginecologice 
și pentru conceptul anti-îmbătrâ-
nire. Trăsătură comună, de altfel, 
cu Gerovitalul. „Este o marcă au-
tentic românească, de mare va-
loare. Pell Amar va face parte din 
Almanahul brandurilor de țară al 
României”, spune directorul.

Un savant liberal - doctorul 
Ștefan Ionescu-Călinești

Ca student, era liberal și a par-
ticipat la o demonstrație antico-
munistă. Arestat și schingiuit în 
beciurile de la Văcărești, Brașov, 
Jilava, Poarta Albă, și-a compro-
mis „originea sănătoasă” și așa se 
explică de ce nu a mai ajuns nici-
odată chirurg. Dar, tot răul spre 
bine: ajunge balneolog la Amara.

Întâmplarea a făcut ca în 1954 
soția lui să se îmbolnăvească de 
sclerodermie, o afecțiune gravă 
care determină degenerarea sis-
temului muscular. Se atrofiază 
mușchiul, pielea și bolnavul moa-
re. Încercând multe medicații, a 

aplicat și metoda nămolurilor. Mai ales că mulți 
pacienți de-ai lui se vindecau.

Profesorul a făcut un pas mai departe: a extras 
elementele active, strict necesare sănătății, din nă-
mol. Și-a salvat soția în numai două luni cu nămolul 
sapropelic de pe fundul Lacului Amara. Dr. Iones-
cu Călinești a reușit să extragă pe cale naturală, 
fizică, acele elemente chimice și aminoacizi strict 
utili pen tru sănătate, din conglomeratul de mine-
rale, diferite tipuri de argile, cenușă si substanțe 
bitumi noase ce compun nămolurile terapeutice. La 
început, a folosit aceste principii active în farmace-
utică și în cosmetică. Și-a brevetat invenția. 

Statul român de-atunci a apreciat rezultatele cer-
cetării lui și Pell Amar a făcut parte din Ministe-
rul Turismului, la fel ca Gerovital. În spatele acelui 
plan de afaceri, existau studii făcute în Germania 
și Danemarca pe aceste principii active.

În 1977, doctorul Călinești era deja expert ONU 
pentru dezvoltarea centrelor de reabilitare și pri-
mul medic din lume care a obținut un extract pur 
din nămoluri terapeutice. Conducea Centrul Pell 
Amar din Hotelul Parc din București și coordo-
na 12 stațiuni termale, unde aplica propriile te-
rapii pe bază de extracte din nămol. Lucra deja 
la Ministerul Turismului. După ce Lacul Amara a 
fost inundat prostește cu apă dulce, profesorul a 
descoperit nămoluri similare în lacul Balta Albă, 
lângă șoseaua dintre Buzău și Brăila. În perioada 
anilor 1989 - 1996, doctorul Ionescu-Călinești a 
lucrat în Uruguay, la o clinică de boli reumatice și 
de piele, făcând cunoscute produsele Pell Amar în 
toată America. După eșecul privatizării prin me-
toda MEBO, ideile profesorului au fost vânate de 
diverși profitori.

ÎnAinTE dE 1990, 
PEll AmAr ErA 
o sTruCTură 
CArE ProduCEA 
suBsTAnțA 
BruTă. 
EConomiA dE 
sTAT ConCEPusE 
ToTul PE 
orizonTAlă.

VALoRi RoMÂneŞti
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relansarea

Apariția lui Nicu Stoica, repre-
zentantul ARTRI, care a investit 
deja un milion de euro în această 
afacere, a făcut posibilă salvarea 
invențiilor profesorului Ionescu-
Călinești. „Eu sunt mândru de 
ceea ce am realizat. Lucrăm îm-
preună din 2009, când au început 
primele negocieri pentru această 
afacere cu familia profesorului 
Călinești, în vederea cesionării 
mărcilor. În ianuarie 2010, s-a 
constituit societatea Pell Amar 
Cosmetics”, spune Nicu Stoica.

Din punct de vedere legal, nu e 
ușor să faci un asemenea produs. 
Nămolul, la fel ca alte substanțe 
minerale, se supune legii mine-
lor, ca și Roșia Montană. Pentru 
a obține o licență de exploatare, 
trebuie parcurse aceleași etape ca 
acolo. În acest moment, Pell Amar 
are în portofoliu patru mărci au-
tentice românești: Pell Amar dr. 
Ionescu Călinești, Barrovital, Al-
gavit și dr. Ionescu-Călinești. Toa-
te aceste mărci sunt înregistrate la 
OSIM. Pell Amar este înregistrată 
la nivel WIPO (la nivel mondial) și 
OHIM (pentru spațiul comunitar).

O parte din principiul activ 
ajungea la Antibiotice Iași, unde 

se făceau produsele farmaceutice – injectabile, pilu-
le pentru afecțiuni reumatice, ginecologice, ungu-
ente, creme. O altă parte ajungea la Miraj București 
și alta la Nivea Brașov, pentru pasta de dinți. „Dacă 
în anul 2010 am pus piatra de temelie prin realiza-
rea acestei societăți, au urmat achiziția terenului 
pe malul lacului de la Balta Albă, construirea unei 
fabrici, achiziția de utilaje, angajarea personalu-
lui, crearea primului lot de produse pentru a ieși 
pe piață, constituirea imaginii vizuale a produse-
lor, stabilirea relațiilor cu Ministerul Sănătății, cu 
Agenția Națională pentru Resurse Minerale pentru 
obținerea licenței, cu Agenția pentru mediu”, expli-
că directorul.

„Am trecut la produse mai bune, la recipiente 
atractive. Așa a ajuns Pell Amar fanion în cosmeti-
cele românești. A urmat 2013, un an în care ne-am 
poziționat în piață. Prin noua identitate vizuală, am 
abordat piața specialiștilor: medici de profil, parti-
cipăm la diverse congrese, comunicări științifice”.

În anul 2014, directorul va dezvolta marketingul. 
„Pell Amar va ajunge la clientul final prin acțiunile 
pe care le vom întreprinde, inclusiv pe piața externă. 
Avem un contract cu un partener din estul Europei. 
Unii parteneri din Spania și din Portugalia și-au ma-
nifestat interesul să coopereze cu Pell Amar”.

Fabrica de la Băile, de lângă Balta Albă, livrează 
produse de specialitate pentru cabinetele derma-
tologice pentru proceduri de întinerire și contra 
acneei. Oferă produse pentru SPA și balneo, nămo-
luri, alge. Algavitul este sută la sută natural. El nu 
se obține prin proces tehnologic, ci prin recoltarea 
algelor, măcinarea lor și utilizarea pentru diferi-
te măști aplicate pe corp, pe față. Nu doar pentru 
frumusețe, ci și pentru sănătate. Algele intră în 
diverse produse care dau rezultate excelente. „În 
aceste alge găsim aproape tot Tabelul lui Mendele-
ev, de la aur, argint, până la zinc”, spune directorul 
Nicu Stoica.  

Vom rEVEni 
Cu AlT PrilEj 
lA nouTățilE 
sPECTACuloAsE 
PE CArE lE oFEră 
PEll AmAr 
CosmETiCs.

Ștefan Ionescu-Călinești

ProFEsorul 
ȘTEFAn 
ionEsCu-
CălinEȘTi  
EsTE ÎnCă 
dinAmiC lA 
VEnErABilA 
VârsTă dE 92 
dE Ani. s-A 
năsCuT lA 24 
sEPTEmBriE 
1922, lA 
drăgănEȘTi-
VlAȘCA, judEțul 
TElEormAn. 
A ABsolViT 
CursurilE 
FACulTății dE 
mEdiCină din 
BuCurEȘTi 
În Anul 1947. 
În 1949, Și-A 
susținuT TEzA 
dE doCTorAT, 
dEVEnind 
doCTor În 
mEdiCină Și 
ChirurgiE.

PEll AmAr iEsE PE 
PiAță, Prin FormArEA 
rElAțiilor ComErCiAlE 

Cu FArmACiilE sEnsiBlu, CATEnA Și AlTElE. 

rEBrAnding.  
Au loC EForTuri 
FinAnCiArE Și 

umAnE imPorTAnTE. 

VALoRi RoMÂneŞti

20132013

20112011
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Încă nu cunoaștem ade-
vărata față a șantajului 
la care a fost supus Kie-

vul. Răsucirea lui Ianukovici a 
scos orașele din vest în stradă. 
Ucrainenii de-aici nu mai vor tu-
tela Moscovei. Românii și polone-

DRuMuRiLe neAMuLui

Viorel PATrIchI

Turbulențele din Ucraina sunt reacția Rusiei la vectorul Parteneriatului Estic. 
Chiar dacă Moscova a repetat pe toate canalele că „nu se amestecă în treburile 
interne” ale Ucrainei, totul a pornit de la refuzul fostului președinte Viktor 
Ianukovici de a semna acordurile de asociere cu UE. Ianukovici n-a procedat 
așa de capul lui.

Insolenta Găgăuzie 
și marea diversiune rusă

fli
ck

r

zii nu doresc să recunoască altă putere, cel puțin la 
fel de agresivă ca Rusia sovietică: Ucraina. La Liov, 
Ivano-Frankovsk, Cernăuți, partidele din Rada Su-
premă nu mai au reprezentare în puterea locală.

Aici, Rusia nu mai are loc. Mânia poporului 
ucrainean nu cunoaște toleranță. Tinerii ucraineni 
vor acces liber spre Europa. La fel s-a întâmplat în 
Crimeea, în Odesa, în sudul Basarabiei, regiune 
controlată însă de Rusia. Ucraina, țară încropită din 

NiCi UN 
rEPrEzEnTAnT 
Al AliAnțEi 
guVErnAmEnTAlE 
dE lA ChiȘinău nu 
A ACuzAT rusiA 
dE ACEAsTă nouă 
diVErsiunE din 
găgăuziA.



57

DRuMuRiLe neAMuLui



noastră națională. Pe de altă parte, nu ne putem 
dezvolta cooperarea cu economiile din est, inclusiv 
Rusia, dacă arealul rămâne imprevizibil.

Nu putem pune bazele unui transport sigur în 
regiune. Ar fi mare nevoie. Visăm la Inelul Mării 
Negre, magistralele viitorului de pe Drumul Mă-
tăsii. Cu o Rusie autarhică e imposibil să se între-
prindă ceva durabil. Occidentul înseamnă progres 
tehnologic. Economia rusească se va distruge prin 
izolare, ca pe vremea URSS. Vârtej în care Moscova 
ne-a tras și pe noi cu o sută de ani înapoi.

Un imperiu modern trebuie să propună 
proiecte

Motivul răului actual e simplu: nu s-au lichidat 
consecințele Pactului Molotov - Ribbentrop con-
form dreptului istoric, atât de urât de unii. Nu s-au 
anulat complet urmările politicii imperiale rusești și 
sovietice. Într-un articol din Kommersant, Serghei 
Lavrov, șeful diplomației ruse, acuză Occidentul că 
a declanșat al doilea război rece contra Moscovei, 
în primul rând prin intermediul presei. E ceva ade-
văr, dar diversiunea din Ucraina și R. Moldova nu e 
opera Occidentului.

„Trebuie aplicată legea până la capăt!”

Cum învață rușii să trăiască într-o lume deschi-
să se poate vedea din evoluția flancului sudic al 
diversiunii din Ucraina. Mai precis, în Găgău-
zia. Aici, lucrurile s-au petrecut ca în 1990.  

CE sPunE În 
PrAVdA AlT 
rus, VikTor 
krEmEniuk, 
dirECTorul 
insTiTuTului 
PEnTru suA 
Și CAnAdA dE 
lA ACAdEmiA 
dE ȘTiințE A 
rusiEi dE lA 
mosCoVA: „nu 
sunT dE ACord 
Că oCCidEnTul 
E ATâT dE 
sTuPid, Că 
TrATEAză rău 
rusiA. rEgrET 
mulT, dAr nu 
s-A sChimBAT 
nimiC din 
TimPul 
răzBoiului 
rECE. mAniErA 
noAsTră 
AsiATiCă dE A 
nE AsCundE ni 
sE ÎnToArCE 
ÎmPoTriVă CA 
un BumErAng”.

teritorii luate de Stalin cu japca 
de la România, Polonia, Cehoslo-
vacia și Ungaria, rotunjită apoi de 
ucrainenii Nikita Hrusciov și Le-
onid Kravciuk pe seama Rusiei, 
plesnește pe la toate cusăturile.

O chestiune de securitate 
națională

După toată istoria ei dramatică, 
România nu poate privi indife-
rentă clocotul uriaș de la fronti-
ere. Nu doar că la est și nord-est 
trăiesc români. E însă cea mai ne-
sigură regiune pentru securitatea 

Wi
kim

ed
ia
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Când Chișinăul a cerut desprin-
derea de Moscova, Iakovlev le-a 
transmis basarabenilor deschis: 
„Vreți republică independentă? Ei 
bine, veți avea trei!”. Scenariul e 
același și astăzi.

Înțelegând că R. Moldova 
va parafa la Vilnius acordurile 
de asociere cu UE, găgăuzii au 
declanșat alt referendum pentru 
independență și pentru orien-
tarea politicii Chișinăului spre 
Uniunea Vamală, adică spre Ru-
sia. Chișinăul le-a blocat contu-
rile. Tribunalul din Comrat a dat 
sentință definitivă și irevocabilă, 
ce avertizează că o aemenea con-
sultare populară e ilegală.

Inutil. A venit Iurii Iakubov, 
pretins om de afaceri moscovit, 
în realitate eminență cenușie din 
serviciile secrete ruse. Le-a adus 
găgăuzilor 100.000 de dolari pen-
tru referendum. Au votat, au nu-
mărat și acum ne flutură rezulta-
te de dimensiuni bolșevice. Niște 
bazaconii! Autorităţile R. Moldo-
va au anunţat că referendumul 
găgăuz e ilegal şi au declarat cu 
fermitate că nu vor admite ase-
menea măsuri în alte raioane.

Diversiunea de la Comrat a fost 
posibilă și din cauza slăbiciunii 
Cabinetului Leancă. „Ei au acum 
toate pârghiile juridice și politi-
ce pentru rezolvarea definitivă 
a problemei găgăuze. Nu mai e 
ca în 1990, când eram în URSS. 
Acum trebuie aplicată legea până 
la capăt...”, crede Mircea Druc. 
Dacă legea nu se aplică, urmașii 
lui Ștefan cel Mare se vor trezi că 
și vietnamezii din Republica Mo-
lotov vor suveranitate...

Găgăuzii trăiesc mai compact 
în Comrat și aproximativ 20 de 
sate din sud (120.000 - 150.000 
de suflete). Au fost aduși din 
Bulgaria și Grecia și colonizați 
în sudul Basarabiei de Imperiul 
Rus în anii 1750 - 1846.  Rușii în-
cepuseră deportarea românilor, 
le-au luat pământul și l-au dat 
găgăuzilor. Populație turcică de 

religie ortodoxă de rit vechi, găgăuzii au obținut 
autonomia de la Mircea Snegur. Tot din „slăbășiuni 
șî bindisalî”. Liderii lor, în mare parte agenți ai ser-
viciilor rusești, i-au manipulat și acum pe găgăuzi, 
prin demonizarea României și a UE.

Revenim la importanța dreptului istoric asupra 
teritoriului: nu cumva cecenii din Caucaz ar fi mult 
mai îndreptățiți la referendum pentru independeță, 
comparativ cu găgăuzii colonizați aici? Ce ție nu-ți 
place altuia nu face... În Germania, trăiesc vreo pa-
tru milioane de turci, ajunși acolo din motive eco-
nomice. Să ne imaginăm că peste 20 de ani aceştia 
ar convoca un referendum, pentru a forma stat în 
stat.

Oricum, proporția lor în Germania e similară ce-
lei a găgăuzilor în R. Moldova. Cum ar fi, doamna 
Merkel? Până unde ne putem juca de-a democrația 
şi statul multicultural? Basarabia e preponderent 
românească. Așa trebuie să rămână.   

Wikimedia

NiCi UN 
rEPrEzEnTAnT 
Al AliAnțEi 
guVErnAmEnTAlE 
dE lA ChiȘinău 
nu A ACuzAT 
rusiA dE 
ACEAsTă nouă 
diVErsiunE din 
găgăuziA.

indEPEndEnțA 
AmânATă VA 
dEVEni dE 
FACTo dACă 
r. moldoVA 
sE unEȘTE Cu 
româniA. dACă 
rusiA Ar inVAdA 
iAr moldoVA, 
găgăuzii n-Ar 
mAi ridiCA 
PrETEnții dE 
indEPEndEnță. 
nu E ClAr?
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PReViziBiL
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New York

martie 2014

Târgul de  
la Geneva

martie 2014

Instanbul

martie 2014

Indianapolis
IRU - înlesnirea comerțului  
și transportului rutier
Lanțurile de aprovizionare implică transporturi-
le transfrontaliere aeriene, rutiere, feroviare și 
pe apă. Acestea se confruntă cu reglementări, 
uneori contradictorii, ce determină împovărarea 
procedurilor vamale, ce durează foarte mult. Eve-
nimentul e organizat de Global Compact și IRU.

Ediția 84. 700.000 de vi-
zitatori la o expoziție de 
excepție. Se vor prezen-
ta 20 de mașini pentru 
curse Le Mans sau mașini 
care emană sub 95 de 
grame de bioxid de car-
bon la kilometru. Minu-
nile acestea ale tehnicii 
vor fi expuse la Pavilionul 
Verde de Motor Show și 
Swiss Energy.

Târgul Istanbul  
Window

Ministerul Economiei din 
Turcia şi Secretariatul Gene-
ral al Uniunii Exportatorilor 

de Metale şi Minereuri din 
İstanbul vor asigura partici-

parea afaceriştilor la întâlniri 
bilaterale, la vizitarea târgului 

și a unităţilor de producţie. 
Cazarea se asigură de organi-

zator. Contravaloarea trans-
portului în Turcia va fi suporta-

tă de fiecare participant.

 Cel mai mare târg de camioane  
din America de Nord

Adevărat jubileu pentru constructorii de camioane 
din America de Nord. Convenția anuală a Asociației 
Constructorilor de Camioane (NTEA). Se împlinesc 
50 de ani de la organizarea celui mai mare show de 
tiruri. Evenimentul e precedat de Sesiunea „Camio-

nul verde”, în perioada 4 - 6 martie.

CALeNDAR
eveNIMeNTe

Rubrică realizată de  
Viorel Patrichi

21-2925 aprilie 2014

Beijing
martie 2014

Bruxelles
Reuniunea Transportatorilor 2014
Transport Business Summit 2014 - Transport – Driving 
Europe’s Economy. Costuri mai mici, mai multă flexibili-
tate, acces mai lesnicios la piețe și tehnologii mai fiabile. 
A doua reuniune a transportatorilor va aduce laolaltă 
lideri din domeniul acestor afaceri și factori de decizie, 
pentru a discuta cum contribuie transporturile la crea-
rea de noi locuri de muncă și la creșterea economică.

Auto China 2014
A 13-a ediție a Târgului Auto Internațional de 

la Beijing. Adresa: No. 6, Bei-San-Huan East 
Road, Beijing, China. Organizator este CIEC 

Exhibition Company Limited, CIEC Group. Cel 
mai mare spectacol auto din China. Târgul va 

avea un logo semnificativ: „Mașina face viitorul 
mai bun”.
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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:
Bucureşti 

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

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

Birou regional 
Iaşi

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

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

Birou regional 
Braşov

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

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

Birou regional 
Sibiu

Str. V. Alecsandri nr. 21A
cod 550372

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

Birou regional
Cluj-Napoca
Str. Donath nr. 2

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

Birou regional 
Timişoara

Str. Crișan nr. 36
cod 300367

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

Conducem împreună


