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editorial

Pe măsură ce trece timpul, Rusia se închide progresiv în sine. A 
face afaceri pe relaţia C.S.I. devine o întreprindere tot mai costisitoa-
re şi, prin urmare, nepredictibilă. Vorbim despre un trend pe termen 
mediu, în cel mai bun caz. Planurile de contingenţă de toate tipurile 
pentru „Chestiunea Rusia”, pe care şi le fac diverşi actori locali, regio-
nali şi globali, cinci, zece ori poate chiar decenii..

O altă sursă de venituri tinde să se îngusteze, ca pondere de piaţă, 
în perspectiva de timp medie: transporturile rutiere internaţionale 
europene. În peregrinările lor, politicienii europeni au ajuns acum în 
halta căilor ferate, de unde transporturile rutiere se văd sumbru, ca 
mari poluatori ce trebuie eliminaţi. Primii vizaţi sunt cărăuşii. Megaline-
rele pe care aceştia ar dori să le folosească în viitor ar fi surghiunite, 
prin acorduri interstate, pe coridoare ecologice de transport. Care, 
evident, presupun noi investiţii în infrastructură rutieră, desigur incerte.

Aşa că transportatorii internaţionali sunt nevoiţi să caute noi căi de 
a-şi mări sau măcar conserva cifrele actuale de afaceri. Dacă seg-
mentul nordic al Inelului Mării Negre e în curs de blocare, ei se uită 
spre sudul acestuia. Miza e simplă: relaţia comercială cu Orientul. 
Finalmente, e vorba despre revigorarea antícului şi apoi medievalului 
Drum al Mătăsii.

În acest număr al revistei, la paginile 31-41 puteţi descoperi un foarte 
interesant dosar al Drumului Mătăsii. 

Primul material pe acest subiect este interviul în exclusivitate cu 
Înaltul reprezentant al Guvernului, Mircea Geoană, însărcinat cu trans-
formarea acestui concept, deocamdată abstract pentru România, în 
realitate diplomatico-economică. 

Al doilea text este o declaraţie specială a ARTRI, care, alături de IRU, 
promovează - în premieră pentru România - “Inițiativa Autostrada 
Model”.

Urmează un interviu special, realizat cu reprezentantul IRU  
la Moscova, Dmitri Larionov, despre ce se întâmplă pe relaţia C.S.I..

Rădăcinile istorice ale relaţilor comerciale dezvoltate de-a lungul  
mileniilor pe „Drumul Mătăsii” le-am expus într-o abordare sintetică.

Rubrica Perspective, un debate clasic al celor doi comentatori din 
mediul universitar, închide Dosarul lunii iunie.

Sperăm să vă placă!

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.

Drumul mătăsii şi Drumurile 
transportatorilor internaţionali
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Larionov, IRU Moscow: 
Model Highway will be 

used by European transporters as well
The implementation of the Model Highway Initiative 
will make international road transportation in Central 
Asia and South Caucasus more effective and safe, 
while improving working conditions for international 
drivers. Roads unite people, they are open for all, 
and Model Highway will be used by European 
transporters as well.

36 pa
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highlights
Geoană, High Representative of the Government:  
Romania must become the Eastern Europe commercial hub

Useful way  
through Belarus!

Simona Halep, the small 
Carpathian Amazon

This year, Mircea Geoană was appointed High Representative of the Government for the promotion of 
economic policy and public diplomacy projects. One of his goals is to create „an economic corridor, 
generically called New Silk Road“. In this issue we present in detail his main objectives.

In a time when our region is quite tensed, the bilateral meeting with 
Belarus came as an element of hope. Beyond the symbolic value, 
the practical aspect of the meeting is more important for those who 
go to Russia. On 21 and 22 May 2014, the delegations of the two 
countries successfully met in Bucharest.“

„I am trying to be relaxed on the field and to play with pleasure. 
This was my secret until now: to be aggressive, relaxed, to play with 
pleasure. I play  a complete tennis. I can play many variants on the 
ground, many styles, I move well and sometimes I fail spectacular shots 
with lapel in long line.“

31 pa
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Реализация инициативы «Модельное шоссе», безусловно, сделает международные 
автомобильные перевозки в Центральной Азии и на Южном Кавказе более эффективными 
и безопасными, и этому в большой степени будет способствовать создание адекватной 
придорожной инфраструктуры. Дороги объединяют, они открыты для всех, и по «модельному 
шоссе» поедут и европейские перевозчики, поэтому очевидна выгода от реализации этого 
проекта для всех
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Asia rămâne locomotiva 
creșterii globale în 
transportul de mărfuri
Cea mai recentă actualizare a datelor transporturilor mondiale de marfă, colec-
tate de către International Transport Forum de la OCDE până în decembrie 2013, 
evidenţiază consolidarea rolului Asiei ca locomotivă de creștere globală.

Florin Budescu

GloBal data 

Imaginea de ansamblu 
pentru transportul de 
marfă la nivel mondial 

rămâne incertă. Comerțul exterior 
total naval rămâne sub nivelurile 
precriză (iunie 2008) în UE27 și 
Statele Unite ale Americii ( -2%, 
respectiv -7%). De asemenea, 
comerțul exterior aero, considerat 
indicator de bază, a stagnat sub 
vârful precriză în ambele regiuni 
(-5%, respectiv -3%). În general, 
cererea rămâne slabă în econo-
miile dezvoltate. Importurile pe 
mare în Statele Unite ale Americii 
au scăzut în anul 2013 şi au fost 
cu 27% sub nivelul precriză, la 
sfârșitul anului trecut.

Importurile maritime în UE rămân la 10% sub 
nivelurile de dinainte de criză. Importurile aeriene 
rămân la nivelurile din luna iunie a anului 2008 şi 
în UE27, şi în SUA.

Asia, în special China, rămâne locomotivă de 
creștere globală. Exporturile maritime către Asia 
au crescut, atât în UE27, cât şi în SUA și au fost cu 
53%, respectiv 30% peste nivelul de dinaintea cri-
zei. Exporturile UE27 și SUA spre China, măsurate 
în tone de marfă, au fost cu 83%, respectiv 142% 
peste nivelul din iulie 2008.

-  Comerţul exterior SUA și UE27, măsurat în tone de mărfuri 
transportate, continuă să stagneze;

-  Dependența de Asia (în special de China) pentru creșterea 
economică la nivel global se intensifică;
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scădere din anul 2011, ajungând cu 7% sub nivelul 
din iulie 2008 în luna decembrie a anului 2013.

Volumele de mărfuri transportate rutier și fero-
viar în UE stagnează la maxime cu 14%, respectiv 
8% sub vârful dinaintea debutului crizei, reflec-
tând continuarea cererii interne slabe. Volumele 
de transport feroviar de marfă din Federația Rusă 
şi-au revenit anterior, dar prezintă acum semne de 
încetinire, în timp ce transportul feroviar de marfă 
în China îşi menţine creșterea.   

Dependența de China este 
de asemenea ilustrată de date-
le privind exporturile din Noua 
Zeelandă în China. Exporturile 
maritime sunt de peste trei ori 
mai mari decât cele de la nivelul 
precriză. Datele pentru Brazi-
lia arată trenduri divergente la 
transporturile aeriene și mariti-
me de marfă.

Comerțul exterior total ma-
ritim a crescut la 23% peste ni-
velul precriză. Importurile au 
continuat să crească, în primul 
rând datorită marilor proiecte 
de construcții de infrastructură 
pentru Cupa Mondială și Jocu-
rile Olimpice. Cu toate acestea, 
comerțul exterior aero a fost în 

GloBal data 

-  Comerţul 
exterior al 
Braziliei 
prin trans-
porturi 
aeriene, 
considerat 
un indicator 
esenţial, 
scade sub 
nivelul de 
dinaintea 
crizei;

-  Marfa indi-
genă rămâ-
ne o prezen-
ţă slabă în 
UE, SUA și 
Federația 
Rusă.
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M
inistrul Transporturilor (MT) 
a declarat la Oradea că, la 
finalul anului 2017, vor fi fina-

lizate lucrările la Autostrada Transil-
vania, între Borș și Sebeș, pe 391 
km. „Vestea bună e că am reușit să o 
urnim. (...) Preconizăm ca tronsonul 
Sebeș - Turda să se termine până 
pe 31 decembrie 2015, dacă nu, în 
martie 2016. Suplacu de Barcău — 
Borș se termină până în 2016, iar 
Suplacu de Barcău - Nădășel până 

BALADĂ

Voi pe Gruia nu 
l-ați vrut, dar 
cu banii ce-ați 
făcut?

CURAJ

Prima româncă mecanic  
de locomotivă

M
inisterul Transporturilor ar 
fi vrut să execute scrisoa-
rea de garanţie de 10 mi-

lioane de euro emisă către GFR 
de Raiffeisen pentru participarea 
la privatizarea CFR Marfă, iar ul-
terior refuzului băncii ar fi decis 
să sesizeze DIICOT pentru a sta-
bili dacă instituţia este în culpă 
sau decizia băncii este nelegală. 
Precizările Ministerului Transpor-
turilor vin în urma unor materiale 
apărute în presă privind restitu-
irea garanţiei de 10 milioane de 
euro către Gruia Stoica, opera-
ţiune pe care instituţia o neagă. 
Ministerul informează, într-un 
co municat, că la 28 ianuarie DII-
COT a cerut instituţiei, conduse 
la vremea respectivă de Ramo-
na Mănescu, să comunice dacă 
banii reprezentând garanţia par-
ticipării la licitaţia pentru privati-
zarea CFR Marfă au fost restituiți 
proprietarului GFR, Gruia Stoi-
ca, în ce cont şi la ce dată, so-
licitând totodată depunerea ga-
ranţiei într-un cont al Trezoreriei 
la dispoziţia DIICOT, în cazul în 
care suma reprezentând garanţia 
exista încă în conturile Ministeru-
lui Transporturilor. Gruia Stoica 
a fost arestat preventiv pe 30 
ianuarie, fiind acuzat de procuro-
rii anticorupţie de cumpărare de 
influenţă, după ce i-ar fi dat avo-
catului Doru Boştină trei milioane 
de euro pentru a afla preţul cerut 
de CFR Marfă la licitaţia pentru 
transportarea cărbunelui, orga-
nizată de Complexul Energetic 
Oltenia (CEO), la care participa 
şi GFR.

D
ana Târșogoiu e prima ro-
mâncă mecanic de locomo-
tivă. Ea  a condus primul tren 

de călători pe podul Calafat-Vidin. 
„M-am simțit foarte bine, distanța 
dintre Vidin și Calafat se parcur-
ge în aproximativ 30 de minute, 
trenurile sunt formate din automo-
toare Desiro, iar călătoria a fost 
deosebit de plăcută“, a spus Dana 
Târșogoiu după sosirea trenului la 
Calafat. La început, cursele între 
Craiova și Vidin vor fi operate cu 
două perechi de trenuri ale CFR. 
Ulterior, vor fi introduse și tot atâ-
tea trenuri bulgărești. Petăr Kirov, 

ministrul-adjunct al transporturilor 
din Bulgaria, a remarcat că princi-
pala piedică pentru lansarea tre-
nu rilor bulgărești între Vidin și 
Craio va este faptul că o parte din 
tra seul de pe teritoriul românesc 
nu este electrificat, în timp ce Că-
ile Ferate Bulgărești operează în 
zona Vidinului doar cu locomotive 
cu tracțiune electrică. Kirov crede 
că lipsa de electrificare pe terito-
riul românesc reprezintă o proble-
mă și pentru transportatori cargo. 
Oficialul susține însă că sunt mo-
tive de optimism că primul tren de 
mărfuri va fi lansat luna viitoare.

Trans news

PROMISIUNE

vom avea 391 km de autostradă

în 2017. Acestea sunt termenele 
realiste“, a declarat Dan Șova. El a 
precizat că tronsonul Suplacu de 
Barcău - Borș are încă de la conce-
perea bugetului pe 2014 alocare pe 
trei ani - 2014, 2015 și 2016, Sebeș 
- Turda e pe fonduri europene, Gi-
lău - Nădășel are de asemenea 
finanțare de la buget, iar Suplacu de 
Barcău - Nădășel va fi primul pro-
iect finanțat integral din supraacciza 
introdusă de la 1 aprilie.
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ORFANI

demisie la cfr 
marfă

INCOMPATIBIL

director general, anchetat de ani

D
an Valentin Belcea, directo-
rul general al CFR Marfă,  a 
demisionat de la conduce-

rea companiei din motive perso-
nale. Dan Valentin Belcea a fost 
numit în luna aprilie în funcția 
de director general al Societății 
Naționale de Transport Feroviar 
de Marfă (SNTFM) CFR Marfă, 
după ce ocupase poziția de mem-
bru în Consiliul de Administrație.

M
arcel-Ioan Boloş, director 
general în cadrul Autorită-
ţii de Management pentru 

Programul Operaţional Sectorial 
Transport, din Ministerul Transpor-
turilor, a fost găsit în incompatibili-
tate de Agenţia Naţională de Inte-
gritate (ANI). Potrivit ANI, Marcel 
Boloş a fost în incompatibilitate în 
perioada 9 mai - 6 iunie 2012, când 
a deţinut funcţia de director execu-
tiv în Direcţia Management cu Fi-
nanţare Internaţională în cadrul Pri-
măriei Oradea şi funcţia de secretar 
de stat în Ministerul Dezvoltării Re-
gionale şi Turismului. El a mai fost 
în incompatibilitate şi în perioada 
1 ianuarie 2013 - 1 ianuarie 2014, 
când a deţinut funcţiile publice de 
conducere de director executiv în 
Direcţia Management cu Finanţa-
re Internaţională în cadrul Primăriei 
Oradea şi de director general ad-
junct la Ministerul Transporturilor, 
precum şi în intervalul 7 octombrie 
- 5 decembrie 2013, când a deţinut 
funcţiile publice de director general 
adjunct la Ministerul Transporturilor 
şi director general în cadrul Insti-
tutului Regional pentru Cercetare, 
Educaţie şi Transfer Tehnologic.
Astfel, Boloş a încălcat mai multe 
prevederi ale Legii nr. 161/2003, 
respectiv dispoziţiile articolului 84, 
alineatul 1, litera c), potrivit cărora 
„funcţia de membru al Guvernului 
este incompatibilă cu: funcţia de 
(…) director general, director (…) 
la instituţiile publice“, ale articolu-

lui 84, alineatul 2, potrivit cărora 
„funcţia de secretar de stat (…) 
este incompatibilă cu exercitarea 
altei funcţii publice de autoritate, 
precum şi cu exercitarea funcţiilor 
prevăzute la alineatul 1, literele b) – 
i)“, ale articolului 94, alineatul 1 şi 
alineatul 2, litera a), potrivit cărora 
„calitatea de funcţionar public este 
incompatibilă cu orice altă funcţie 
publică decât cea în care a fost nu-
mit (…). Funcţionarii publici nu pot 
deţine alte funcţii (…) în cadrul au-
torităţilor sau instituţiilor publice“ şi 
litera c), potrivit cărora „funcţionarii 
publici nu pot deţine alte funcţii şi 
nu pot desfăşura alte activităţi, re-
munerate sau neremunerate (…) în 
cadrul (…) societăţilor comerciale 
(…) din sectorul public“.

Trans news

G
rup Feroviar Român ar fi pri-
mit înapoi garanția de 20,2 
milioane de euro abia la 

șase luni de la încercarea de pri-
vatizare a CFR Marfă, informea-
ză compania, într-un comunicat. 
„Procedura de privatizare a obli-
gat participanții, inclusiv GFR, ca, 
în cadrul procesului de privatiza-
re, să depună, împreună cu oferta 
de preț, și o scrisoare de garanție 
bancară, în scopul garantării înde-

plinirii obligațiilor ulterioare, cea 
mai importantă fiind semnarea con-
tractului de vânzare-cumpărare de 
acțiuni de către ofertantul decla-
rat câștigător și depunerea într-un 
cont escrow a sumei de 20,2 mili-
oane de euro. GFR s-a conformat 
acestei obligații și, împreună cu 
oferta de preț, a constituit și scri-
soarea de garanție bancară emisă 
de o bancă străină“, au explicat 
reprezentanții companiei.

RESTITUIRE

gfr și-a luat banii Pe garanție

MOȘTENIREA

miliardul de 
euro se întoarce 
„de la groaPă”

D
an Şova i-a acuzat, într-o 
conferinţă de presă la Tur-
da, pe foştii miniştri Ludovic 

Orban, Radu Berceanu şi Anca 
Boagiu că nu au cheltuit 1,2 mi-
liarde de euro din fonduri europe-
ne în perioada 2007 - 2013, fiind 
vorba de „bani pierduţi” pe care 
actualii guvernanţi încearcă să-i 
recupereze. Ministrul Transportu-
rilor a afirmat că speră ca în peri-
oada 2014 - 2015 cei 1,2 miliarde 
de euro să poată fi cheltuiţi inte-
gral. „Din execiţiul financiar 2007 
– 2013, ne-au mai rămas 1,2 mi-
liarde de euro, bani necheltuiţi de 
domnul Orban, de domnul Ber-
ceanu, de doamna Boagiu, sunt 
bani pierduţi. Noi încercăm acum, 
printr-o facilitate obţinută de pre-
mierul Ponta prin negocieri cu 
CE, să aducem în aceşti doi ani, 
2014 - 2015, de la groapă, niş-
te bani pierduţi de guvernele de 
dreapta în perioada 2007 - 2013. 
Cu puţin noroc vom face o ab-
sorbţie integrală a acestei sume 
până la sfârşitul anului 2015”, a 
promis Şova. El susține că, din 
cei 1,2 miliarde de euro, vor putea 
fi finanţate, printre altele, lucrările 
la Autostrada Turda - Sebeş şi la 
tronsonul Câmpia Turzii - Târgu 
Mureş din Autostrada Transilva-
nia.

ww
w.

cri
sa

na
.ro



8

OPTIMISM

crește Piața 
auto din euroPa

D
upă cum anunţă Asociaţia 
europeană a producătorilor 
de automobile, creşterea 

vânzărilor de maşini din UE nu 
conteneşte deja de opt luni conse-
cutiv. Indicatorii pe luna aprilie ara-
tă deja o creştere cu 4,6%. Con-
form datelor Asociaţiei Europene 
a Producătorilor de Automobile 
(ACEA), în aprilie 2014, a crescut 
vânzarea de maşini uşoare pentru 
a opta lună consecutiv. În aprilie, 
numai Germania a fost unica piaţă 
din UE care a înregistrat o scădere 
a cererii de automobile (–3,6%). 
Vânzările au crescut cel mai sem-
nificativ în următoarele state: Italia 
+ 1,9%, Franţa +5,8%, Marea Bri-
tanie +8,2%, Spania +28,7%. Un 
adevărat boom al cererilor de auto-
mobile s-a înregistrat în Portugalia: 
comparativ cu luna aprilie 2013, 
creşterea vânzărilor din această 
ţară reprezintă 53,1%. Creşteri 
considerabile, deşi nu la acelaşi 
nivel, s-au înregistrat în Letonia şi 
Lituania - cu 34% şi, respectiv, cu 
36%. Declinul vânzărilor s-a înre-
gistrat în Austria (–5,1%), Finlan-
da (–5,6%), România (–5,9%) şi 
Olanda (–6,3%). Din ianuarie până 
în aprilie, s-au vândut în Uniunea 
Europeană cu 7,4% mai multe au-
tomobile, comparativ cu aceeaşi 
perioadă din 2013. O dinamică 
pozitivă se observă în toate ţările 
mai mari ale UE: creşterea a fost 
de  2,9% în Germania, 3,7% în 
Franţa, 5% în Italia, 12,5% în Ma-
rea Britanie şi de 16,2% în Spania.  
Portugalia, care are cele mai mari 
vânzări în aprilie, rămâne în frunte şi 
în perioada scursă de la începutul 
anului până în prezent (+43,7%). 
Ungaria (+22,3%), Bulgaria 
(+25,2%), Polonia (+26%), Irlan-
da (+26,6%), Letonia (+24,4%) şi 
Lituania (+27,7%) au ritmuri con-
siderabile de creştere, comparativ 
cu pieţele mari. Cel mai înalt indi-
cator al scăderii vânzărilor, la fel ca 
în aprilie trecut, se poate vedea în 
Olanda (–7,1%), indicatori negativi 
s-au înregistrat în Austria (–0,3%) 
şi în Belgia (–0,2%).
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Grupaj realizat de Viorel Patrichi

Trans news

EXCEPȚII

numai dan șova decide ce se cumPără 
în ministerul transPorturilor

INTUIȚIE

tarom Pleacă sPre china

CONSULTARE

dan șova cere voie de la ue

U
nităţile din subordinea Ministe-
rului Transporturilor nu mai au 
voie să cumpere maşini, clă-

diri, mobilă sau sisteme IT, potrivit 
unui ordin din 10 aprilie, exceptările 
urmând să fie permise de ministrul 
Transporturilor doar pentru situaţii 
urgente sau aplicarea legislaţiei eu-
ropene. „Cu toţii suntem conştienţi 
de risipa nejustificată care se produ-
ce în unităţile de stat, că sunt com-
panii naţionale, că sunt autorităţi pu-
blice, că sunt autofinanţate. Vreau să 
vă spun că mă deranjează termenul 

de autofinanţare. Toate autorităţile 
statului care au autofinanţare în fapt 
sunt concesionari de taxe şi impozi-
te de la statul român, pentru că nu 
prestează activitate economică. Ei 
pun taxe şi le iau în numele statului 
român. Nu cred că din aceste taxe 
care aparţin statului român şi pe care 
le plătesc contribuabilii români este 
normal nici să cumperi clădiri, nici 
să renovezi clădiri, nici să-ţi cumperi 
maşini scumpe sau mobilier scump“, 
a spus ministrul Transporturilor, într-o 
conferinţă de presă.

T
arom va relua zborurile spre Chi-
na din august, urmând să opere-
ze două curse pe săptămână, pe 

ruta Bucureşti-Beijing. Zborurile vor fi 
efectuate fără oprire, iar durata unei 
călătorii va fi de nouă ore. Linia aeri-
ană Bucureşti-Beijing şi retur a fost 
sistată în 2003, din raţiuni economi-
ce. Acum, acele rațiuni au dispărut. 
Vicepremierul Liviu Dragnea anun-
ţase la 24 martie că zborurile Tarom 
Bucureşti-Beijing-Bucureşti vor fi 
reluate, posibil în iunie sau iulie. Drag-
nea s-a întâlnit în martie, la Beijing, cu 
vicepremierul chinez Zhang Gaoli, cu 

care a discutat şi problema traficului 
aerian între România şi China. Tarom 
operează peste 50 de destinaţii pro-
prii şi deservite de partenerii code 
share. Flota companiei cuprinde 24 
de aeronave Airbus, Boeing şi ATR. 
Nu are nici o cursă directă spre Sta-
tele Unite ale Americii...

C
omisia Europeană se va 
pronunța cu privire la intenția 
autorităților române de a trans-

fera 13% din acțiunile deținute în 
Portul Constanța la administrația 
locală, a anunțat Dan Șova, care a 
precizat totodată că ulterior se vor 
începe procedurile pentru obținerea 
avizelor din partea Ministerului 
Finanțelor și Ministerului Justiției. 
„Menținerea unui centralism la ni-
velul Ministerului Transporturilor în 
Portul Constanța nu are legătură cu 

realitățile europene. Mai mult, în anul 
2008, atunci când s-a făcut transfe-
rul gratuit a 20% din acțiuni, nimeni 
nu a cerut acordul Uniunii Europene. 
Pe data de 5 mai, am sesizat CE, am 
arătat că infrastructura strategică va 
rămâne în proprietatea statului și în 
administrarea ministerului și am ce-
rut să se pronunțe dacă se creează 
un avantaj nelegal Consiliului local 
Constanța prin acest transfer’’, a 
spus ministrul, într-o conferință de 
presă susținută la Tulcea.





r
eprezentanții celor mai mari 
asociații de oameni de afa-
ceri din Rusia au făcut apel 

la președintele rus, Vladimir Putin, 
pentru respectarea Sistemului TIR. 
Antreprenorii argumentează că o 
decizie va avea efecte benefice 
asupra economiei, ce trece printr-o 
perioadă complicată. Scrisoarea 
a fost semnată de reprezentanții 
a patru asociații de business: Ca-

mera de Comerț și Industrie, Uni-
unea Industriașilor și Antrepreno-
rilor, Asociația „Business Rusia” 
și Asociația Rusă a Întreprinderilor 
Mici și Mijlocii. Afaceriştii arată că 
noul sistem de garanții la tranzit de 
mărfuri, aplicat de Vama Rusă, e 
mai scump pentru mediul de afa-
ceri comparativ cu carnetele TIR. 
Pe unele rute prețurile au crescut 
de 64 de ori. Reamintindu-i lui Pu-

tin de instabilitatea economiei, oa-
menii de afaceri l-au îndemnat să 
restabilească funcționarea Siste-
mului TIR. În caz contrar, cheltuie-
lile suplimentare vor fi suportate de 
consumatori. Cele patru asociații 
au menționat că firmele străine 
refuză să mai coopereze cu Ru-
sia. Potrivit estimărilor, prejudiciul 
anual va ajunge la 2,2 milioane de 
dolari. (Cargo News)

știri din est
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oamenii de afaceri din rusia cer restabilirea 
sistemului tir

belarus a introdus restricții de vară la traficul greu

Polonia și ucraina au deschis cel mai mare Punct  
de trecere a frontierei de la granița de est a ue
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D
e pe 20 mai, pe drumuri-
le naționale din Belarus au 
intrat în vigoare restricții 

de circulație provizorii pe timp 
de vară. Potrivit unei decizii a 
Ministerului Transporturilor și 
Comunicațiilor, între 20 mai şi 31 
august, ziua (orele 11.00 – 21.00), 

la peste 25°C, va fi restricționată 
circulația camioanelor cu mtma 
pe axă peste şase tone pe toate 
drumurile naționale. Circulația va 
fi permisă noaptea (orele 21.00 
- 11.00). Restricțiile nu vizează 
transportul de pasageri, animale 
vii, flori, ajutoare umanitare, cere-

ale şi mărfuri periculoase și peri-
sabile. În lista de excepții sunt și 
vehiculele de întreținere și repa-
rare a drumurilor. Pe drumurile cu 
restricții au fost montate indica-
toare. Traficul e strict monitorizat. 
Cei ce vor încălca regulile vor fi 
trași la răspundere. (BAMAP)

L
a sfârșitul lui mai, în Re-
giunea Lvov din Ucraina 
a fost deschis al șaptelea 

punct de trecere a frontierei, 
Ugrinov - Dolgobiciuv. Este 

cel mai mare de la granița de 
est a UE. Controlul mărfuri-
lor și pasagerilor va fi făcut în 
comun de vameși și grăniceri. 
Între timp, Polonia a decis să 

simplifice și regimul de vize al 
cetățenilor ucraineni ce doresc 
să obțină o viză de Schengen 
pentru o perioadă mai lungă. 
(Transport)



D
e la 1 iunie 2014, Ka-
zahstanul a interzis impor-
tul și comercializarea bău-

turilor alcoolice. „Măsura a fost 
luată deoarece multe băuturi al-
coolice din Italia, Franța, Scoția, 
Rusia și alte țări sunt comercia-
lizate cu abateri de la legislația 
națională și cerințele Uniunii 
Vamale”, a anunțat Agenția 
pentru Protecția Consumato-
rilor. Kazahii au constatat lipsa 
informațiilor privind denumirea, 
localizarea producătorului sau 
importatorului, etichetele necla-
re și lipsa informațiilor în kazahă. 
(Express)

ucraina ar Putea introduce o 
taxă obligatorie la camioane

știri din est

Grupaj realizat de Tatiana Bernevec

kazahstan 
a interzis 
imPortul 
de Produse 
alcoolice

M
inisterul Infrastructurii de 
la Kiev a propus Guvernu-
lui și Legislativului o taxă 

obligatorie la vehiculele de peste 
12 t. Proiectul de lege prevede 
că resursele financiare din noua 
taxă vor fi folosite la reparația și 
construcția de drumuri. Potri-
vit ministerului, 40% - 50% din 
drumurile naționale din Ucraina 
nu corespund cerințelor tehnice. 
Finanțarea industriei în ultimii 
şapte ani a adus doar 18% - 
36% din banii necesari. La 
achitarea taxei pentru utili-
zarea rețelei de drumuri, 
de 21.000 km, fondul 
rutier ar putea obține 
patru - opt miliarde de 
grivne, dacă tariful va fi 
de 0,5 - 1 grivnă. Potri-
vit proiectului, sistemul 
de plată va fi elaborat de 

stat sau în condiții de parteneriat 
public-privat. În prezent, fondul 
rutier e format în cea mai mare 
parte din acciza și taxele de im-
port la carburanți şi impozitele pe 
mijloacele de transport și anvelo-
pe importate în Ucraina. (UNIAN)
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Privatizarea CFr MarFă 
ajunge pe masa DIICOT
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT) 
a început cercetări în privința modului în care omul de afaceri Gruia Stoica, patro-
nul Grup Feroviar Român (GFR), a reintrat în posesia garanției de 10 milioane de 
euro, depusă la privatizarea CFR Marfă, după ce procurorii solicitaseră executa-
rea banilor.

Christian Dumitrescu

timpolis.ro



De unde urma să fie o 
soluție pentru probleme-
le unei companii de stat, 

datoare la buget și la partenerii de 
afaceri cu sute de milioane de lei, 
privatizarea CFR Marfă a sfârșit 
prin a fi o problemă, atât pentru 
înalți funcționari ai Ministerului 
Transporturilor (MT), cât și pen-
tru bancherii omului de afaceri. 

Aceștia sunt acuzați că fie au refuzat, fie au întârziat 
deliberat procedurile executării garanției depuse de 
Gruia Stoica. 

Funcționarii MT trag de timp

În fața solicitării DIICOT, Transporturile trebuiau 
să execute imediat garanția. Scrisoarea de garanție 
a avut termen de valabilitate până pe 21 martie, 
ceea ce înseamnă că au existat aproape două luni, 
socotite ca termen scurs între data înștiințării 
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(28 ianuarie) și data expirării (21 
martie), în care executarea putea 
avea loc.

Ceea ce a urmat demonstrează 
că în România sistemul birocra-
tic, format din direcții, numeroși 
funcționari superiori, proceduri 
complicate, are deseori nu atât 
menirea de a reprezenta interesele 
statului, cât de a apăra interesele 
private. Cele două luni scurse nu 
au fost suficiente pentru ca Trans-
porturile să execute scrisoarea de 
garanție. O dată expirat termenul, 
banii au fost returnați de bancheri 
omului de afaceri. DIICOT a ră-
mas cu buzele umflate. Mai pre-
cis, în cele două luni au urmat o 
corespondență îndelungată MT 
- DIICOT și demisiile celor ce tre-
buiau să pună în aplicare proce-
durile de executare a scrisorii de 
garanție. Executarea garanției a 
fost cerută de-abia pe 20 martie, 
cu o zi înainte de expirarea ter-
menului legal, deși era evident 
că acele 24 de ore riscau să nu fie 
suficiente scrisorii pentru a trece 
prin birocraţia celor două bănci. 
Pentru a fi executată, solicitarea a 
fost trimisă EximBank România, 
ce a redirecționat-o la Raiffeisen 
Austria. Banca austriacă a refu-
zat executarea. Nu se știe din ce 
motive. Primirea solicitării cu în-
târziere a fost unul din motivele 
posibile.

MT caută  vinovat

Acum se caută vinovații. MT nu 

aruncă vina pe proprii funcționari, ce au trimis 
la mustață cererea de executare cu o zi înainte de 
expirarea termenului, cât pe bancherii de la Rai-
ffeisen Austria. Vina e de asemenea aruncată de 
șefii MT pe fostul ministru Ramona Mănescu. MT 
a informat printr-un comunicat: „Din motive ce ne 
sunt străine, în mandatul ministrului Ramona Mă-
nescu nu s-au întreprins măsuri concrete de solu-
ţionare a cererii DIICOT. La preluarea mandatului 
de ministru de către Dan Şova, pe 5 martie 2014, 
una din primele acţiuni întreprinse a fost de a se 
răspunde cererii DIICOT. (...) Executarea scrisorii 
nu se putea realiza decât prin EximBank, banca la 
care a fost depusă scrisoarea de garanţie de către 
GFR. Deşi EximBank a întreprins toate demersu-
rile legale, cu respectarea integrală a tuturor con-
diţiilor impuse, Raiffeisen Bank a refuzat execu-
tarea scrisorii de garanţie. Ulterior acestui refuz, 
ca urmare a primirii infirmării de la EximBank, 
ministrul Dan Şova a dispus Corpului de Control 
al ministrului Transporturilor cercetări la direc-
ţiile implicate. Controlul e în desfăşurare, iar în 
acest moment ne aflăm în curs de strângere a do-
cumentelor şi de formulare a unei plângeri penale 
in rem către Parchetul General – DIICOT, pentru a 
se cerceta dacă există culpă din partea MT sau dacă 
refuzul Raiffeisen e nelegal şi pentru a se proceda 
la eventuala tragere la răspundere a celor vinovaţi“.

În replică, Ramona Mănescu a declarat: „Am vă-
zut comunicatul MT. E cel puțin ciudat că ministrul 
Șova nu știe că (la momentul la care a preluat condu-
cerea MT - n.n.) procedura de punere a garanției la 
dispoziția DIICOT era stabilită. (...) Nu trebuie decât 
comisia de privatizare să facă demersurile legale la 
bancă, pentru a pune la dispoziția DIICOT scrisoarea 
de garanție. Ce s-a întâmplat de fapt a fost că cei de 
la Transporturi au lăsat aceste proceduri neefectuate 

Ministerul 
Transporturilor: 
„Executarea scrisorii 
nu se putea realiza 
decât prin EximBank, 
banca la care a fost 
depusă scrisoarea 
de garanţie de către 
GFR. Deşi EximBank 
a întreprins toate 
demersurile legale, cu 
respectarea integrală 
a tuturor condiţiilor 
impuse, Raiffeisen 
Bank a refuzat 
executarea scrisorii 
de garanţie”.

RadarDeMedia

Dan Șova

Realitatea.net

Ramona 
Mănescu
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până în ultimul moment și s-au 
dus la bancă cu un dosar incom-
plet, fiind nepregătiți, drept pentru 
care banca i-a refuzat”. 

Gruia Stoica a fost arestat pre-
ventiv pe 30 ianuarie, fiind acu-
zat de procurorii anticorupţie de 
cumpărare de influenţă, după ce 

împreună cu cei 

puternici

Fundaţia Academia de Transport Intern şi Internaţional

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

DATE 
CONTACT

Academia  
IRU Geneva

Asociaţia Europeană 
a Institutelor de Pregătire în 

Domeniul Transporturilor Rutiere

Ministerul 
Transporturilor

şi Infrastructurii

Comisia Naţională  
pentru Controlul  

Activităţilor Nucleare

AUTORIZAŢI  
ŞI APRECIAŢI DE:

i-ar fi dat avocatului Doru Boştină trei milioane de 
euro pentru a afla preţul cerut de CFR Marfă la li-
citaţia pentru transportarea cărbunelui, organizată 
de Complexul Energetic Oltenia, la care participa şi 
GFR. La jumătatea lunii februarie, procurorii i-au 
trimis în judecată pe Gruia Stoica, în stare de arest 
preventiv, şi pe avocatul său, Doru Boştină, cu inter-
dicţia părăsirii ţării.    

10 milioane de euro 
- valoarea scrisorii 
de garanție ce 
fusese depusă de 
GFR la privatizarea 
CFR Marfă și care 
- solicitase DIICOT - 
trebuia executată de 
Transporturi.

RNews

Avertismentul DIICOT
Pe 28 ianuarie a.c., DIICOT a solicitat MT informații 
privind garanția de 10 milioane de euro, depusă 
de GFR la privatizarea companiei de stat. Banii, 
desigur, nu existau fizic, ci sub forma unei scrisori 
de garanție bancară, eliberată de Raiffeisen 
Austria, cu girant EximBank România. În solicitarea 
trimisă, procurorii DIICOT informau MT că există 
o ordonanță a procurorului de caz, privind 
aplicarea unor măsuri asigurătorii pe bunurile 
acționarilor GFR și solicitau ca scrisoarea să fie 
executată, iar banii obținuți de la Raiffeisen Austria 
să fie direcționați către un cont al Trezoreriei, la 
dispoziția DIICOT. 

Gruia Stoica
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prOmIsIune:  românia 
ajunge la 1.000 de kilometri 
de autostradă în trei ani

Ministrul Transporturilor, Dan Șova, promite încă 391 km de autostradă în 
următorii trei ani. Împlinirea promisiunii ar însemna că România va ajunge 
la 1.000 km de rută rutieră modernă în anul 2017. În practică, lucrurile nu 
merg însă ca unse. Proiectele noi de autostrăzi pornesc, dar cele vechi în-
târzie să se încheie. E o bilă fierbinte, cu care MT nu prea ştie ce să facă.

leagă această autostradă de A1, tronsonul Sibiu - 
Nădlac.

Lungimea însumată a porțiunilor definitivate va 
ajunge astfel la 391 de kilometri. Lucrările la Auto-
strada Transilvania au fost oprite în urmă cu trei - 
patru ani, când a devenit din ce în ce mai evident că 
statul nu are resursele necesare construirii unei au-
tostrăzi caracterizate printr-un preț fabulos. La acel 
moment, lucrările de artă importante, cantitățile 
uriașe de materiale şi săpăturile au fost părăsite. 
Ploile, ciclurile repetate îngheț - dezgheț, precum 
şi furturile au dus la distrugeri ale lucrărilor făcute 
pe șantier, pe tronsonul Suplacu de Barcău -  Borș. 

Două proiecte noi de au-
tostrăzi (unul scos de la 
naftalină, după ce fusese 

abandonat ani buni), vor majora 
cu încă 391 km lungimea rețelei 
naționale de autostrăzi. Prezent 
la Oradea la jumătatea lunii tre-
cute, ministrul Transporturilor, 
Dan Şova, a declarat că la finele 
anului 2017 vor fi finalizate atât 
lucrările la o bună parte din Au-
tostrada Transilvania, cât și cele 
la segmentul Turda – Sebeș, care 

Christian Dumitrescu

CafeauaTa
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ocolească localităţile și să aibă un cost mai mic de-
cât în cazul unei autostrăzi.

Impediment: viteza diferită  
de implementare a proiectelor

Pe hârtie sună bine. În practică, șoferii circulă între 
două puncte pe un mix format din segmente de au-
tostradă și drumuri naționale, avantajul nemaifiind 
atât de clar. Proiectele de autostradă încep, urmea-
ză să lege ceva de altceva, însă în final, din cauza 
ritmurilor diferite de implementare, se ajunge la 
situația în care există multe segmente disparate de 
autostrăzi ce în final nu leagă nimic. Odată terminat 
segmentul Turda - Sebeș, nu va fi util pe deplin fără 
o legătură spre Sibiu și, mai departe, spre Pitești. 
Există însă probleme. Lotul 3 din tronsonul Orăștie 
- Sibiu întâmpină grave probleme tehnice (alunecări 
de teren), iar constructorii italieni cer să fie plătiți 
suplimentar pentru a finaliza sectorul.

Ministrul Transporturilor, Dan Şova, e pregătit 
să sancționeze constructorii lotului 3 din tronsonul 
Sibiu – Orăştie, dacă aceștia nu vor finaliza lucrările 
până la noul termen - 15 noiembrie 2014.

Dan Şova, ministrul Transporturilor: 
„CNADNR a declanşat de acum trei luni renegocierea 
contractelor cu constructorii. Şi-au asumat construirea 
celor 6,5 kilometri (primii kilometri de la ieşirea din 
Sectorul 2 din Bucureşti, pe autostrada spre Ploieşti- 
n.n.) şi cred că, fiind vorba de câmpie, o mare parte 
din ei vor fi gata anul acesta. Cât exact, o să vedem“.

„

Acum, lucrările vor reîncepe.
„Vestea bună pentru Autostra-

da Transilvania e că am reuşit s-o 
urnim. (...) Preconizăm ca tronso-
nul Sebeş - Turda (de legătură cu 
A1- n.n.) să se termine până pe 31 
decembrie 2015, dacă nu în mar-
tie 2016. Suplacu de Barcău - Borş 
se termină până în anul 2016, iar 
Suplacu de Barcău – Nădăşel (15 
km vest de Cluj – n.n.), până în 
2017. Acestea sunt termenele re-
aliste“, a spus Şova.

Banii nu lipsesc, dă asigurări 
ministrul. „Tronsonul Suplacu de 
Barcău - Borş are încă, de la mo-
mentul conceperii bugetului pe 
2014, alocare pe trei ani - 2014, 
2015 şi 2016. Sebeş - Turda e pe 
fonduri europene. Gilău - Nădă-
şel are de asemenea finanţare de 
la buget. Partea de la Suplacu de 
Barcău la Nădăşel, 93 km, va fi 
primul proiect de autostradă fi-
nanţat integral din acciza intro-
dusă de la 1 aprilie”, a informat 
Şova.

„Încasările pe an din acciză 
sunt, estimativ, de 500 de milioa-
ne de euro, deci nu va fi o proble-
mă să poată fi finanţat tronsonul”, 
a subliniat ministrul. Problema e 
însă ca banii colectați de stat să 
fie redirecționați la Transporturi, 
nu să rămână la buget pentru a 
acoperi goluri, precum cheltuieli-
le electorale, anvelopa sistemului 
de sănătate sau cea a pensiilor.

Din zona Câmpiei Turzii, se va 
începe un tronson de autostradă 
spre Tg.Mureș, de unde se va face 
în viitor legătura cu autostrada 
spre Iași. Segmentul Câmpia Tur-
zii - Tg. Mureş va fi construit din 
fonduri europene. Soluţia tehnică 
propusă e construcţia unui drum 
naţional cu patru benzi, care să 



391 km 
de autostradă urmează să fie deschiși în următorii 
trei ani, promite ministrul Transporturilor.

RomaniaTV
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Aflat în mai la Mediaş (judeţul 
Sibiu), ministrul s-a declarat cir-
cumspect că lucrările vor fi termi-
nate până în noiembrie și a cerut 
constructorului italian Impregilo 
- Salini mai multă agitație. „Aţi 
văzut şi dumneavoastră situaţia 
concretă, terenul pe care sunt 
obligaţi să lucreze. (...) E foarte 
fărâmicios, n-are piatră în el de-
loc. Este o problemă, nu e uşor de 
lucrat“, a spus demnitarul. 

Cât mai așteaptă 
autostrăzile peste Carpați?

O fractură a rețelei naționale de 
autostrăzi e reprezentată de tre-
cerea Carpaților Meridionali. 
Veștile nu sunt foarte bune în ceea 
ce privește Comarnic - Brașov și 
Pitești - Sibiu. În primul caz, la 
acest moment trebuia să existe un 
contract de concesiune semnat cu 
Vinci – Strabag – Aktor, dar... nu 
se știe nici măcar dacă bancherii 
vor da banii necesari. Instituţiile 
financiare internaţionale n-au de-
cis încă dacă şi cu cât finanţează 
Comarnic - Braşov, hotărâre de 
care depinde respectarea terme-
nului fixat de Guvern pentru lu-
crare, a anunţat luna trecută Dan 
Şova.

„Noi ne-am terminat treaba. 
În acest moment, CNADNR, Gu-
vernul, noi nu aşteptăm decât 
instituţiile financiare internaţi-
onale (...) să stabilească dacă fi-
nanţează şi cu cât, pentru a vedea 
exact care va fi ponderea institu-
ţiilor financiare internaţionale şi 
ponderea băncilor private. Mai 
sunt unele discuţii între institu-
ţiile financiare internaţionale şi 
constructori, tot cu privire la fi-
nanţare, dar sunt chestiuni ce nu 
implică vreo decizie CNADNR”, 
a spus Şova. Documente ale FMI 
subliniau în primăvara acestui an 
anumite nereguli şi neajunsuri, 
privind relația statului român cu 
finanțatorii proiectului și modul 

de selecție a concesionarilor.
Tronsonul Pitești - Sibiu e într-o fază incipientă: 

realizarea studiului de fezabilitate, ce arată dacă 
proiectul autostrăzii merită sau nu a fi făcut. „Pen-
tru Sibiu - Piteşti şi Sibiu – Braşov, colegii de la 
CNADNR au propus luni, eu zic miercuri, joi, săptă-
mâna viitoare cel mai târziu studiile de fezabilitate 
vor fi şi ele suite pe SEAP, deci vor începe să curgă 
cele 43 de zile pentru ofertă”, a spus ministrul la 
jumătatea lunii trecute.    

VoceaTransilvaniei

SkyScraperCity

SkyScraperCity
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România e încă una dintre puţinele ţări UE ce nu se loveşte de o lipsă reală de 
conducători auto. Cauza? Nu atât  numărul lor mare, cât faptul că afacerile din 
Transporturi nu mai sunt atât de strălucite. Implicaţiile sociale ale industriei 
Transporturilor, dar şi cabotajul, au făcut obiectul Consiliului informal al 
miniştrilor de Transporturi, ce a avut loc luna trecută la Atena.

Christian Dumitrescu

Franţa ne acuză  
de dumping social în 
transporturile rutiere

Idei frumoase la înfi-
inţarea Europei unite, 
precum libertatea aface-

rilor, a forţei de muncă sau libera 
concurenţă riscă să devină doar 
poveşti, în condiţiile unor dispu-
te, neînţelegeri, provocări econo-
mice, diferenţe substanţiale între 
Vestul mai dezvoltat al Europei şi 
Estul sărac. Goana după profit, 
presiunile marilor transportatori 
pe guvernele naţionale, lobby-ul 
marilor companii de transport 
distorsionează principiile frumoa-
se invocate de liderii UE. 

Principiile ajung să fie invocate doar când există şi 
interes comercial. Acestea devin obiecte de jonglerii 
ideologice şi sfârşesc prin a fi uitate, dacă interesul e 
contrar. Sub presiunea deficitului de conducători auto 
la nivelul continentului şi a salariilor mult mai mici 
plătite în Est, industria UE a transporturilor rutie-
re fierbe. Dacă ar putea să angajeze şoferii din estul 
Europei cu salariile din ţările lor de baştină, sărăcia 
din Est ar fi bună pentru Vest şi, desigur, dacă nu s-ar 
permite migrarea şoferilor din Europa de Est, s-ar 
putea invoca libertatea de circulaţie a forţei de muncă.

Deoarece sindicatele nu permit însă plata unor sa-
larii mai mici conducătorilor auto din estul Europei, 
şoferii estici rămân angajaţi în mare parte în ţările 
lor, pe salarii mai mici. 

UWCTrucking
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Vestul pune presiune pe creşterea 
salariilor, afirmând că plata unor 
sume mai mici conducătorilor 
auto reprezintă dumping social. 
Acuza a fost adusă recent de Fran-
ţa transportatorilor rutieri din Ro-
mânia şi Polonia.

Când sunt bune salariile 
mici din Est?

Nivelul de salarizare a conducă-
torilor auto din Europa de Est a 
constituit, în cadrul discuţiilor de 
la Atena, unul dintre motivele de 
nemulţumire exprimate de mi-
niştrii Transporturilor din ţările 
occidentale. Miniştrii vestici nu 
au şoptit însă o vorbă despre cum 
folosesc în interes propriu situaţia 
firmele din ţările lor. Există prac-
tici prin care firmele vestice evită 
plata unor salarii la nivelul celor 
convenite cu sindicatele lor. Ast-
fel, sunt situaţii în care companii 
de transporturi din UE semnea-
ză cu firmele româneşti contracte 
privind cooptarea de conducători 
auto pentru Europa de vest. Firma 
românească procură şi angajează 
şoferi de tir în România, pe care 
ulterior îi detaşează la firma din 
UE. De regulă, aceştia primesc 
salariul minim din România, plus 
diurna pentru detaşare la firma 
din UE. Aceasta îi foloseşte ca şo-

feri de camion şi virează banii companiei româneşti. 
Astfel se evită plata unor salarii mari conducătorilor 
auto, la nivelul celor impuse de sindicate.

Acuze de dumping

Prezent la discuţiile de la Atena, ministrul Trans-
porturilor, Dan Şova, a trebui să răspundă public 
unor acuze de dumping, venite de la colegi din vestul 
Europei. „România (…) a luat notă de preocupările 
Franței și ale altor state, privind armonizarea poli-
ticilor sociale în transportul rutier.(...) Protecția so-
cială, riscul pierderii locurilor de muncă și riscul de 
delocalizare sunt subiecte ale agendei publice, care 

Deficit de conducători auto în Ue

Nr.crt.      Ţara  Nr.total                    Deficit       Deficit în procente,%

1.         UE 27 1.960.000 74.480  3,8
2.         Belgia 44.157  1.590  3,6
3.         Cehia           72.360  3.818  5
4.	 								Franţa	 244.269		 4.885	 	 2
5.         Germania 216.646  7.149  3,3
6.         Italia  237.585  9.266  3.9
7.         Polonia 157.366  7.868  5
8.         Portugalia 45.361  2.087  4,6
9.         România 53.492  1.712  3,2
10.         Spania 275.160  12.382  4,5
11.         Olanda 86.085  4.131  4,8
12.         M. Britanie 208.061  1.456  0,7

Sursa: Comisia Europeană

hsw.hu



21

STAREA TRANSPORTURILOR 

Un serviciu oferit 
în România de

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

www.rezervari-ferry.com

Curse de ferry-boat 
Zona Mediteraneană

Scandinavia
Irlanda

Canalul Mânecii

Trucul cu transferul conducătorilor auto, 
în pericol

România va încerca să corecteze abuzurile apărute în 
urma diferenţelor salariale, precum practica detaşă-
rilor de personal. „Situația socială a lucrătorilor din 
transporturi e un punct central al mandatului meu 
și România susține necesitatea unei întăriri a contro-
lului, inclusiv în contextul negocierilor pe marginea 
directivei referitoare la controlul aplicării directivei 
privind detașarea lucrătorilor”, spune ministrul.

Şova a afirmat: „În acest fel, se va asigura protecția 
necesară șoferilor implicați în operațiuni de trans-
port internațional sau în alte state membre. Această 
nouă directivă completează un cadru legislativ deja 
suficient de precis și permite practic combaterea abu-
zurilor și fraudelor, inclusiv în transportul rutier. (...) 
Trebuie să ne orientăm eforturile, pentru a întări co-
laborarea dintre autoritățile din statele membre, pen-
tru a îmbunătăți politicile și practicile de control.(...) 
România e gata să ia parte la o discuție serioasă pe 
această temă, care să analizeze cu atenție modul de 
aplicare a regulilor existente și practicile de control 
în transportul rutier“.   

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

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

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

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

  Best service guaranteed   

Căi de 
preîntâmpinare 
a deficitului de 
conducători auto
•  Ameliorarea imaginii 

publice a sectorului 
•  Atractivitatea şi 

condiţiile de muncă 
trebuie îmbunătăţite 

•  Creşterea 
participării femeilor 
la meserie 

•  Accent crescut 
pe aptitudini şi 
calificări 

•  Logistica şi 
organizarea firmelor 
de transport trebuie 
îmbunătăţite

revin frecvent în dezbatere în toa-
te statele membre, nu numai în 
relație cu transportul”, au afirmat 
oficialii ministerului într-un co-
municat remis presei.

În dispute, România s-a putut 
baza pe sprijinul Poloniei, ţară ce 
întâmpină o situaţie similară cu 
a României.  Salariile mici sunt 
consecinţa unei situaţii economi-
ce particulare, nu instrumente de 
dumping, a explicat colegilor săi 
din UE ministrul Şova. „România 
susține poziția Poloniei referitoare 
la faptul că diferențele între nive-
lurile salariilor șoferilor din diferi-
te state membre sunt determinate 
de situația economică specifică 
fiecărui stat în parte. Existența 
acestor diferențe nu trebuie con-
siderată dumping social. În plus, 
datorită mecanismelor economi-
ei de piață procesul convergenței 
salariilor e unul relativ rapid“, a 
declarat demnitarul.
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A zecea întâlnire a comitetului de faci-
litare a transportului rutier în regiunea 
BSEC a avut loc pe 15 mai 2014, la 
sediul BSEC din Istanbul. Întâlnirea a 
fost prezidată de ambasadorul bulgar 
Branimir Radev, ministru de Externe al 
Bulgariei și coordonatorul președinției 
bulgare la BSEC. La întâlnire au partici-
pat reprezentanți ai Armeniei, Bulgariei, 
Moldovei, Turciei şi Ucrainei. În discuții, 

1.  Sunt interzise camioanele cu mtma peste 7,5 t.

2.  E interzis transportul cu camioane duminică şi 
de sărbătorile legale, între orele 0.00 – 22.00, pe 
toate drumurile (§30, al. 3 din Regulamentul Circu-
laţiei Rutiere rămâne neschimbat).

3.  Eliberarea permisiunilor exclusive: pentru per-
misiunea utilizării vehiculelor comerciale, vă puteţi 
adresa Serviciului Siguranţei Rutiere, în competen-
ţa punctului de trecere a frontierei.

4. Interdicţiile nu se aplică:
  4.1.  la transportul combinat cale ferată – auto-

stradă, de la expeditor la punctul de încăr-
care, până la cea mai apropiată staţie de 
tren / cale ferată sau descărcare de la cea 
mai apropiată staţie de tren / cale ferată la 
destinatar;

  4.2.  la transportul combinat port – autostradă, 
între punctele de încărcare sau de descăr-

au fost abordate aspecte referitoare la 
simplificarea procedurilor de acordare 
a vizelor pentru șoferii profesioniști, a 
taxelor percepute la transportul rutier în 
regiune și a progreselor făcute pentru 
liberalizarea transportului rutier de bu-
nuri. Comitetul a reiterat invitația către 
membri de a semna memorandumul de 
simplificare a procedurilor de acordare a 
vizelor pentru șoferii profesioniști. Aces-

ta era semnat în luna mai doar de patru 
state, din anul 2008 și până în prezent. 
S-a discutat eventualitatea extinderii 
validității permisului BSEC și pentru terță 
țară. Participanții au fost informați asupra 
tuturor aspectelor legate de utilizarea 
permisului BSEC în regiune. Următorul 
mandat al președinției BSEC a fost pre-
luat de Moldova. Participanții au exprimat 
aprecieri Serbiei pentru mandatul trecut.

IStanbul – a zEcEa întâlnIrE  
a comItEtuluI pentru facilitarea 
transportului rutier în regiunea Bsec

Între 1 iulie şi 31 august, în Germania 
va fi limitată circulaţia vehiculelor 
grele sâmbătă, între orele 7.00 – 
20.00. Restricția a fost adoptată  
în interesul deplasării optime a 
maşinilor în sezonul turistic.

CIRCulațIe lImItată 
a camioanelor în 
germania pe timpul verii
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Miniștrii Transporturilor din cele 
12 state membre BSEC au adop-
tat „Declarația comună de la Sofia 
privind ecologizarea Transporturi-
lor în regiunea BSEC“. Ei au făcut 
un apel la dezvoltarea şi facilitarea 
transportului rutier internaţional în 
regiune, în strânsă cooperare cu 
IRU. Declarația de la Sofia, printre 
altele, a subliniat necesitatea refor-

care şi un port situat la maximum 150 km 
(sosirea sau plecarea bunurilor);

  4.3.  pentru transport de:
                      a)   lapte proaspăt sau produse lactate 

proaspete;
                      b)  carne  proaspătă sau  produse din 

carne proaspătă;

                      c)  peşte proaspăt, peşti vii şi produse  
din peşte proaspăt;

                      d)  fructe şi legume perisabile;

4.4.  la circulaţia cu golul, din cauza traficului pe element;

4.5.  transportul bunurilor se face cu însoţirea setului 
de documente ce trebuie prezentate la control.

melor instituționale și administra-
tive, pentru facilitarea eficientă și 
armonizarea controalelor mărfuri-
lor la frontiere, pentru containere, 
la controlul pasagerilor și vehicu-
lelor, pentru a reduce semnificativ 
timpul de așteptare în frontieră. 
Miniștrii au fost de acord în mod 
expres să ia măsurile necesare 
pentru punerea în aplicare a in-

strumentelor ONU de facilitare a 
comerțului și transportului multila-
terale, precum şi, în special, armo-
nizarea și convențiile TIR.  Miniștrii 
Transporturilor din ţările BSEC 
şi-au exprimat sprijinul deplin 
pentru introducerea certificatului 
internațional de greutate a vehicu-
lului CEE-ONU, în cadrul unui nou 
proiect - pilot regional. 

Rubrică realizată de Florin Pancu

mInIştRII tRanspoRtuRIloR  
din ţările BSeC au adoptat deClaraţia 
de la sofia
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Mai mulți transportatori au reclamat controalele neobișnuite ale agenției 
de profil din Germania pe fixarea încărcăturii. Majoritatea cărăuşilor e 
la curent cu importanța asigurării corespunzătoare a mărfii, dar și cu 
procedeele de bază.

Cel mai probabil, situația 
e o urmare a unei atitu-
dini excesive, de a imple-

menta măsuri naționale de con-
trol unor transportatori străini 
ce operează cu alte standarde. 
Dar cum e posibil să se opereze 
cu standarde diferite pe aceleași 
drumuri?

Care e situația 
standardelor?

Asigurarea încărcăturii e un as-

Vladimir munteanu

pect al Transporturilor cu impact în securitatea 
rutieră. Se fac eforturi de uniformizare. Există 
standarde europene EN, standarde UNECE, pro-
movate la nivel global, standarde IMO, dar și stan-
darde naționale. Între acestea din urmă, rigurosul 
standard german VDI iese în evidență. Germanii au 
un standard propriu mai sever și o rezervă față de 
standardul european. 

Situația e acceptată cu dificultate chiar de 
organizațiile transportatorilor germani, ce recu-
nosc că nu e singurul domeniu în care autoritățile 
lor sunt mai severe decât cele europene.

Dacă vrem să analizăm cu atenție ce determină 
autoritățile germane să păstreze propriile stan-
darde, nu putem trece cu vederea că standardul  

Situația europeană 
diferențiată 
poate fi ilustrată 
prin prevederile 
naționale ce nu 
prevăd posibilitatea 
controlului asupra 
asigurării încărcăturii. 
În acele țări, modul de 
asigurare a încărcăturii 
e controlat pentru ADR 
sau când s-a produs 
un incident și a căzut 
marfă.

store.thechecker.net

Chingi nemțești 
pentru români
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Din aproximarea unor 
coeficienți fizici, 
precum cei de frecare, 
se poate ajunge la 
diferențe mari la 
numărul de chingi 
necesare.

Nu e vorba doar 
despre uniformizarea 
aparaturii de verificare, 
ci şi despre procesele 
ce se desfășoară la 
control. Nu va putea fi 
un control armonizat 
cel în care agentul 
german va aplica 
standardul său în 
materie de asigurare a 
încărcăturii.

dardul național german, VDI. Preocupările IRU au 
dus la propria lucrare de bune practici în asigura-
rea încărcăturii: International Guidelines on Load 
Securing for Road Transport. Lansat în 2014, pre-
zentat de revista noastră, Ghidul IRU a fost bine 
primit internațional. El a beneficiat de poziționarea 
bună a IRU în organismele internaționale. Aduce un 
câștig, prin disponibilitatea de acceptare mai mare 
din partea autorităților naționale de control.

Deci: cum rămâne cu controlul  
din Germania?

Nemții nu vor renunța curând la standardul lor. E 
posibil ca un control în condiții normale să fie pro-
movat altfel. Specialiștii europeni sunt conștienți de 
diferențele existente. Uniformizarea începută prin 
legislația de bază a fost continuată prin armoniza-
rea procedurilor de implementare. Procesul conti-
nuă cu armonizarea procedurilor unor procese, cum 
e cel de control. Tocmai acesta a dus la incidentele 
semnalate.

Organizațiile transportatorilor germani au con-
damnat derapajul italienilor, ce au introdus preve-
deri naționale excesive pentru controlul transportu-
rilor de deșeuri. Ne așteptăm ca, în spiritul aceleiași 
rigori germane, să transmită și propriilor autorități 
cele semnalate de străinii ce-i tranzitează. Avem 
convingerea că aplicarea bunelor practici va scuti 
de probleme.

MESAJ PENTRU CĂRĂUŞI Nu excludem ca une-
ori un agent mai îndoctrinat să facă exces de zel. 
Dacă aveți convingerea că exagerează, anunțați-vă 
organizația. Să nu vă așteptați, pe de altă parte, ca 
în Germania să fie ca în acele țări unde controlul 
fixării încărcăturii e inexistent.  

european din 2003 a fost înlo-
cuit cu versiunea 2011, ce aduce 
schimbări importante. Întrebarea 
pe care o lansează germanii e: 
când au apreciat greșit specialiștii 
europeni, dacă au fost necesare 
asemenea ajustări?

Știință pură.  
Practică sigură?

Operațiunile curente de trans-
port nu pot fi pregătite prin 
ca lculele f iz ice,  apl icabi le 
poziționării în siguranță a măr-
furilor. Câteva elemente ce trebu-
ie analizate: greutatea încărcătu-
rii; frecarea statică cu podeaua; 
frecarea dinamică; tensiunea 
din chingi; accelerațiile trans-
versale și laterale; frecarea din-
tre lateralele elementelor stivu-
ite. Lista poate continua. Multe 
organizații sau instituții oficiale 
caută cele mai eficiente elemente 
simplificate cu care să instruias-
că personalul. Prin teste, se fac 
tabele cu diferite valori ale pa-
rametrilor, în special coeficienții 
de frecare. Cunoașterea lor e un 
mare avantaj.

Ghiduri simplificate

Directoratul General pentru 
Energie și Transport al Comisi-
ei Europene a pus la dispoziția 
transportatorilor un manual de 
practici. Pentru implementarea 
noului standard, a fost o măsură 
foarte bună, foarte bine primită. 
Centrele de pregătire din Euro-
pa au folosit lucrarea. Problema 
a fost și în atenția specialiștilor 
IRU. Existența diferențelor dintre 
standardele actuale și cele vechi, 
între cele europene și cele ONU a 
fost analizată de specialiști, ca pa-
rametri fizici și formule de calcul.

Să clasificăm standardele. IMO 
e cel mai lejer, urmează EN din 
2010. Cel mai pretențios e stan- Ipo

el
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Consultările transportatori - Ministerul Transporturilor (MT) sunt întotdeauna 
binevenite. Deși au loc destul de rar în formulă largă, fără protocolul sec al 
vreunei comisii de dialog social. Pentru o problemă ca introducerea accizei la 
carburanți, oficialii ministerului au sunat mobilizarea. Ba, mai mult, au chemat 
la discuții și structurile din coordonarea sa și au lărgit baza de discuție și la alte 
aspecte semnalate de transportatori.

Dezbatere punctuală

Fiecare dintre instituțiile participante a 
analizat cu precădere problemele ridicate 
de transportatori mai aproape de specificul 

ei. Transportatorii ar fi dorit un sistem mai simplu 
pentru copiile conforme, cu valabilitate până la 10 
ani, eliberare rapidă, cu păstrarea pe toată perioada 
de valabilitate a tarifului, valabil acum un an. Era de 
așteptat ca subiectul, gestionat de ARR, să fie propus 
într-o analiză separată cu MT.

Transportatorii au solicitat eli-
minarea certificatelor profesionale 
la agabaritice. MT s-a arătat dispus 
să facă modificările și să contacteze 
MAI pentru coordonarea legislati-
vă. Pentru eliberarea documentelor 
necesare transportului, ARR a pre-
cizat că timpul mediu actual e de 
trei zile. Dar pentru un transpor-
tator cu o singură solicitare acesta 
poate fi de câteva ore. Timpul de 
eliberare mai poate fi redus, chiar 

acciza scurtează 
treptele diplomaţiei

Transportatorii au 
sesizat implicarea 
angajaților ARR în 
activități comerciale, 
ca asigurările sau 
cursurile. Aceasta ar 
afecta disponibilitatea 
la activitatea de 
bază. Activitățile sunt 
interzise de conducere 
la sediile ARR, în timpul 
programului având loc 
inspecții.

thetiquetteschool

Vladimir munteanu
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la nivelul orelor, cu excepția certificatelor profesionale 
și cardurilor, unde e necesară personalizarea.

Şcolile de şoferi, în provizorat

Un subiect cu mari implicații e cel al pregătirii pro-
fesionale. Evoluția cadrului legal a fost ineficientă în 
ultimii ani. Chiar și reprezentanții transportatorilor 
au susținut o analiză amplă a întregului sistem, bazată 
pe regulamentele și practicile europene. MT a intro-
dus subiectul în pachetul ce are nevoie de o analiză 
riguroasă. A fost analizată reglementarea școlilor de 
șoferi, acum în provizorat. Ordinul 733/2013 a fost 
contestat în instanță. Deși răspunsul nu e pe placul 
organizațiilor transportatorilor, MT trebuie să-și 
susțină bine reprezentarea în instanță, pentru a în-
cheia perioada de provizorat.

Un progres binevenit e cel referitor la testarea 
aplicației pentru Registrul unic de evidență a celor 
trecuți prin școlile de șoferi. Acum se trag concluzi-
ile necesare implementării. În ce privește lectorii ce 
susțin cursurile, accesul în comisiile de examinare va 
fi limitat, dar nu poate fi direct și total eliminat, pen-
tru continuitatea procesului. Există un corp al exami-
natorilor, pe care autoritățile ar dori să-l direcționeze 
spre menirea de bază: examinările.

Deși a fost notată propunerea lor de unificare 
ARR - RAR - ISCTR, nici reprezentanții trans-
portatorilor nu au avut o concepție unitară. 
Sistemul separării competențelor administra-
tive pare răspândit peste tot în Europa. MT a 
suținut actuala repartizare a sarcinilor. Trans-
portatorilor le-ar putea fi dăunătoare o concen-
trare excesivă de putere la o singură instituție.

La control

Reprezentanții transportatorilor sunt conștienți de 
influența negativă a autorizării superficiale a şofe-
rilor asupra calității transporturilor. Ei au propus 
ISCTR controale regulate la timpul de instruire și 
la modul de ilustrare a acestuia în foile de parcurs. 
Prevederile legale sunt clare. Conducerea centrală 
va solicita structurilor teritoriale să organizeze și 
controale tematice regulate, pe care să le facă vizi-
bile și să descurajeze pregătirea superficială.

La controlul maselor camioanelor sunt multe in-
cidente. Transportatorii au cerut clarificări. ISCTR 
a răspuns cu toleranțe de 4% la axe și 5% la masa 
totală. Pentru depășirea în limita toleranței nu se 
dau sancțiuni și se aplică mențiunea „fără abateri”. 
Depășirile mai mari se trec pe tichet în tone și procen-

te. Teoretic, lucrurile s-au clarificat. 
Transportatorii sunt șicanați de 
partea practică. Au fost semnalate 
ambuteiaje la frontieră, legate de 
cântărire. ISCTR consideră că ele 
au loc în special din cauza aglome-
rării create de limitările externe. 
Suspendarea controlului la aglo-
merare nu a fost acceptată.

Înregistrarea șoferilor pe site-ul 
specializat e un domeniu ce nu 
pare confortabil nici ISCTR. Există 
aplicația REVISAL a Ministerului 
Muncii. Se va încerca o conectare 
parțială la ea. Vrem să-l tratăm ca 
subiect separat: lucrurile stau di-
vers și la nivel european și se fac 
multe analize.

Mai importante ca dezbaterile, 
mai ample decât putem reda acum, 
și concluziile sunt eventualele mă-
suri fără de care întâlnirea trans-
portatorilor cu oficialii din minis-
ter nu a fost decât un eveniment 
forțat de introducerea accizelor.  

Sancțiunile legate de 
regimul drumurilor 
ar trebui diminuate. 
Regimul taxării locale 
ar trebui coordonat. 
Autoritățile susțin 
aceasta ca parte a 
categorisirii europene a 
abaterilor, cu concluzii 
și în situația internă.

tup
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text Viorel Patrichi / Foto mihail CismaŞ

Înainte de 1990, lângă podul care duce din București spre Otopeni era 
Întreprinderea de Utilaje pentru Drumuri și Poduri. În 1994, acolo a venit un 
om și a deschis o companie care „să dea sens și lumină” drumurilor din țara 
noastră. Treptat, afacerea s-a dezvoltat. Acum, Vesta dă de lucru la peste 200 
de angajați.

Vesta veghează 
pe drumurile noastre

Vesta era o veche zeiță la 
romani (Hestia la greci). 
Proteja focul sacru al 

căminului și familia. Focul zeiței 
Vesta era păzit în temple de preo-
tesele ei, vestalele. Acest foc sacru 
era înnoit la fiecare 1 martie și a 
ars încontinuu în Roma Antică 
până pe 1 martie 391 d.Hr., când 
împăratul Teodosiu I a interzis 

slujbele păgâne în public. Așa și-a botezat Radu Spi-
rea compania: Vesta. Cea care veghează de 20 de ani 
la starea normală a drumurilor noastre. Cât se mai 
poate.

o societate de interes public, ce folosește inte-
ligent bani publici. Gama ei de produse e amplă:

- Echipamente pentru semnalizare verticală;
- Indicatoare rutiere reflectorizante;
- Ansambluri reflectorizante pentru semnalizarea 

zonelor / obstacolelor deosebit de periculoase;
- Indicatoare reflectorizante, echipate cu lămpi de tip LED;
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- Indicatoare pentru semnaliza-
rea lucrărilor;

- Echipamente pentru dirijarea 
și protecția traficului rutier (dispo-
zitive de limitare a vitezei, butoni 
reflectorizanți pentru delimitarea 
culoarelor de trafic, plăcuțe reflec-
torizante cu catadioptri sau folie 
reflectorizantă, separatoare de 
sensuri, oglinzi rutiere, stâlpi orna-
mentali de delimitare a accesului 
pietonal, borne kilometrice și hecto-
metrice, balize antiorbire, parapeți 
lestabili din material plastic, stâlpi 
lamelari de ghidare, panouri de li-
mitare a accesului, panouri de pa-
razăpezi);

- Elemente pentru echiparea ve-
hiculelor (triunghiuri de presemna-
lizare a avariei, stingătoare auto, 
truse sanitare auto de prim ajutor, 
plăci de identificare pentru vehicule 
grele și lungi, plăci de identificare 
pentru vehicule lente, marcaje de 
contur, plăci cu autocolante TIR, 
elemente de semnalizare și eticheta-
re a vehiculelor pentru transportul 
de mărfuri periculoase) etc..

marea problemă a 
drumarilor

O discuție cu directorul Radu 
Spirea arată că munca în acest 
domeniu de nișă nu e chiar așa 
de simplă cum pare. „În general, 
administratorii drumurilor - că 
e CNADNR, că sunt consiliile 
județene sau consiliile locale, re-
spectiv primăriile - când fac un 

drum sau când îl reabilitează, se gândesc să facă 
economii de la semnalizare, fiindcă e ultima pe listă. 
Semnalizarea închide execuția unui drum. Se trezesc 
la final că nu mai au bani sau că au păpat prea mult și 
atunci taie banii de la semnalizare, ce valorează doar 
2% din valoarea drumului. Exact semnalizarea o lasă 
de izbeliște, chiar dacă ea are implicații directe asu-
pra siguranței circulației. De aceea, de multe ori ne 
vedem în situația că avem mult mai puține elemen-
te de semnalizare cantitativ, dar mai ales calitativ”, 
spune Spirea.

OG 195 de circulație pe drumurile publice prevede 
că trebuie să se respecte standardele de semnalizare. 
Sunt obligatorii și în mare parte armonizate cu stan-
dardele europene. Standardele au definiții tehnice. 
Orice element ce presupune un indicator, o bornă, 
un marcaj, o baliză – totul e foarte bine definit, de 
la grosimea structurii, până la calitatea materiale-
lor, de la rezistența la vânt, până la coeficienții de 
retroreflecție. „Aici nu merge după ureche. Domnii 
antreprenori intervin asupra aspectului calitativ, mai 
ales al semnalizării. În loc să cumpere de la un pro-
ducător consacrat, iau ce e mai ieftin, deci cel mai 
prost. Dacă semnalizarea e necorespunzătoare și se 
întâmplă un accident, răspunzi administrativ, civil 
sau penal”, avertizează managerul.

Antreprenorul face presiuni asupra comisiei de 
recepție. Rezultatul poate fi dezastruos. Fluctuația 
posturilor e mare. Intervine, fatal, factorul politic. 
„Se fac concesiile care, din nefericire, apar în cel mai 
delicat punct: la semnalizarea rutieră. Veți vedea fo-
lie chinezească pe indicatoare. Folia trebuie să reziste 
7 - 12 ani. Eu lucrez cu folie reflectorizantă 3M, care 
e cea mai bună din lume, dar și cea mai scumpă. 

Radu Spirea a 
absolvit cursurile 
Facultății de 
Transporturi din 
București în anul 
1988. A urmat o 
bursă în Franța, 
la compania 
Prévention 
Routière. Atunci a 
înțeles ce accent 
deosebit se pune 
pe siguranța 
rutieră în Vest. 
„Am vrut să 
construiesc ceva 
aici, fiindcă era o 
bună oportunitate”.
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O aduc din SUA. În rest, produc 
tot aici. Am fost în China și am 
găsit folie reflectorizantă de șapte 
ori mai ieftină. Am testat-o: după 
patru luni, i-au scăzut coeficienții 
cromatici și de retroreflecție cu 
peste 50%. Numai în patru luni!”. 
Comisiile semnează repede 
recepția, apoi Dumnezeu cu mila! 
Treaba șoferilor!

Ulciorul nu merge însă nici 
el fără semnalizare la nesfârșit. 
Tribunalul București a dat prima 
sentință dură contra unui con-
structor: Euroconstruct a reabilitat 
o stradă în București și a omis să 
pună un indicator pentru „cedează 
trecerea”: acident mortal cu moto-
ciclist. Firma, obligată să plăteas-
că 100.000 de euro daune morale 
familiei, 100.000 de lei amendă 
penală și are interdicție pe termen 
nedefinit de a mai participa la 
achiziții publice. Faliment. Sute de 
oameni rămân pe drumuri. Pentru 
un simplu indicator.

Sentința e dură, dar așa se face 
ordine. Un specialist în trans-
porturi europene spunea că e de 
preferat să lași un drum cu gropi, 
dar semnalizat corect, decât să fie 
asfaltul impecabil, iar semnaliza-
rea deficitară.

Vesta produce aproape toate 
profilele de semnalizare corectă. 
Exportă stâlpi lamelari pentru 
Olanda, marcaje preformate în 
Turcia, R. Moldova şi Germa-
nia. Vesta e singura societate  ce 
participă la Intertrafic de la Am-
sterdam, cea mai mare expoziție 
universală, organizată la doi ani. 
Acolo, expun 500 - 600 de com-

panii din toată lumea. Tot ce înseamnă companie de 
siguranță rutieră, oameni implicați în domeniu sunt 
prezenți acolo. Vesta are singurul stand românesc. 
Ceilalți sunt firme de apartament sau importatori.

Profet în țara ta nu ești

Puținii bani ce se dau de la buget nu trebuie să ajun-
gă prioritar la producătorii români, dar producătorii 
români nu trebuie defavorizați în folosul importato-
rilor, cum se întâmplă: sunt căutați cu predilecție im-
portatori sau firme cu capital străin. „Poporul român 
se sinucide în acest mod. Toată Europa își protejează 
într-un fel producătorii interni. Nimeni nu înțelege 
că trebuie să protejăm locurile de muncă din țară, 
nu profitul meu. Eu folosesc muncitori români și plă-
tesc impozite în România. În 1997, eram în Coreea 
de Sud. Era criză. Peste tot, se putea citi: „Nu beți 
bere germană, beți bere coreeană!”, „Nu folosiți par-
fumuri franțuzești, folosiți parfumuri coreene!”, „Nu 
cumpărați mașini japoneze, cumpărați mașini core-
ene!”. La noi, producătorul român e aruncat la lada 
de gunoi. Aici nu e vorba despre patriotism, ci despre 
un elementar simț de conservare”, spune directorul. 

Peste două luni, Vesta va da drumul unei fabrici 
de vopsea termoplast pentru marcaje. „Totul pe banii 
mei. Mi s-a respins proiectul european, la presiunea 
unei firme din Austria... E o vopsea ce rezistă și se 
importă încă integral. Am cumpărat utilajele, con-
struiesc hala. În iulie va fi pe picioare. Materia primă 
principală e praful de dolomită, ce se produce în Ro-
mânia, în Harghita. Nici o țară din jurul României 
nu are vopsea pentru marcaje. Sunt om de afaceri, 
vreau să fac profit, dar satisfacția mea e foarte mare, 
că rezultatul muncii mele se transpune în diminuarea 
numărului de accidente rutiere grave”.    

Vesta ne ajută să 
ne descurcăm în 
trafic, dar și aici 
capra vecinului nu 
respectă semnele 
omeniei. Nu ne 
respectăm puținii 
oameni de afaceri, 
și pace...
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românia 
trebuie să devină hub-ul 

comercial al Europei de Est

mircea Geoană, înalt reprezentant al guvernului:

Interviu realizat de Antonie CrIstesCu
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Domnule Mircea Geoană, la înce-
putul anului 2014, ați fost numit 
Înalt reprezentant al Guvernului, 
cu un portofoliu foarte intere-
sant. Cum a fost posibil acest 
pas diplomatico-economic al 
prim-ministrului?
numirea mea a decurs cât se 
poate de natural și normal. am o 
expertiză importantă pe multe 
domenii, de la economie, la politi-
că externă şi proiecte strategice. 
prim-ministrul a înțeles acest lu-
cru și am convingerea că prezența 
mea va ajuta eforturile româniei 
de a acționa mai strategic, mai cal-

culat, pentru a valorifica uriaşul potențial geopolitic 
pe care ni-l conferă aşezarea noastră geografică la 
intersecția drumurilor comericale dintre est şi Vest, 
dintre nord şi Sud. oamenii politici maturi, oamenii 
politici de stat au capacitatea de a pune interesul 
public deasupra lucrurilor care i-au despărțit la un 
moment dat.

Ați afirmat în repetate rânduri că un proiect stra-
tegic important pentru România ar fi noul Drum al 
Mătăsii, că trebuie să ne concentrăm investițiile în 
această direcție, să provocăm noi investiții. Teore-
tic, lucrurile așa stau, dar timp de 25 de ani nu s-a 
făcut nimic esențial în țara noastră pentru acest 
proiect strategic, indiferent cine a condus-o. Cum 
s-ar putea depăși acest impas?

În februarie, Mircea Geoană a fost numit Înalt reprezentant al Guvernului 
pentru promovarea proiectelor economice strategice şi de diplomaţie 
publică. Postul a fost înfiinţat în cadrul Cancelariei premierului. Activitatea 
lui Mircea Geoană este onorifică şi neremunerată. Politicianul va avea ca 
obiective principale, conform deciziei semnate de premier, „promovarea 
unor proiecte economice regionale ale României, ţinând seama de 
interesul mediului de afaceri din România de a accesa noi pieţe, inclusiv din 
perspectiva iniţiativei de creare a unui coridor economic, denumit generic 
Noul Drum al Mătăsii, organizarea în România a unor conferinţe anuale 
în domeniul economic, care să atragă personalităţi din domeniul politicii 
internaţionale şi mediului de afaceri, participarea la proiectele Guvernului 
privind promovarea ţării în străinătate, în vederea atragerii investiţiilor 
străine, cooperarea cu organizaţii ale mediului civic, economic şi academic 
pentru promovarea relaţiilor României cu ţări cu economii emergente, 
promovarea oportunităţii de afaceri în România, în cadrul unor evenimente 
din mediul economic sau în relaţie cu organizaţii internaţionale”. Am purtat 
o discuţie cu dl. Geoană despre obiectivele domniei-sale.
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prin voință politică. nici un mare 
proiect național nu poate fi pus în 
practică fără un consens cât mai 
larg al actorilor politici de la toate 
partidele. nu am fi reuşit să intrăm 
în nato sau să aderăm la uniunea 
europeană fără un sprijin larg al 
acestui mare proiect național, 
venit din partea tuturor partidelor 
politice româneşti. reuşita unui 
asemenea proiect depinde şi de 
coerența instituțională. dacă 
preşedintele blochează din consi-
derente electorale orice proiect 
politic venit din partea guvernu-
lui, românia nu face nici măcar o 
autostradă din est până în Vest în 

timp util, darămite un proiect strategic de anvergură, 
aşa cum este noul drum al Mătăsii. după alegerile 
prezidențiale de la sfârşitul anului, am putea scă-
pa de acest război politic păcătos, care blochează 
orice proiect serios, care absoarbe complet energia 
spre zone destructive, fără folos pentru țară. un 
președinte de centru-stânga, în deplină coordonare 
cu un guvern de centru-stânga, ar putea ridica, înce-
pând cu 2015, pilonii unui nou pod  est-vest, de pe 
urma căruia economia româniei să crească, locurile 
de muncă să se înmulțească, românia să devină un 
hub energetic regional, un exportator nu de produse 
agricole brute, ci un exportator de produse alimen-
tare prelucrate, care să hrănească nu doar populația 
țării noastre, spre beneficiul celor 45% dintre români, 
care trăiesc şi muncesc în mediul rural.

„FActurA politică 
A AVenturilor 
imperiAle VA Fi 
tot mAi diFicil de 
SuPoRTAT“
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Evoluțiile grave din spațiul ex-
sovietic fac tot mai important 
noul Drum al Mătăsii, prin sudul 
Mării Negre. Rusia nu va accepta 
niciodată un proiect strategic în 
regiune, fără să fie ea însăși vi-
oara întâi. Ce rol poate juca Ro-
mânia în asemenea circumstanțe 
geopolitice?
tocmai în asemenea circumstanțe, 
rolul româniei devine foarte im-
portant. rusia comite o mare gre-
şeală urmărind vise imperiale de-
mult apuse. Sper şi cred că rusia 
va reveni cu picioarele pe pământ 
şi va respecta suveranitatea state-
lor vecine. la masa dialogului, vom 
putea rezolva mai multe decât de 
pe poziții de conflict. rusia este 
conştientă de acest lucru şi mai 
ştie că, pe măsură ce trece timpul, 
factura economică a aventurilor 
imperiale va fi tot mai dificil de 
suportat. este în interesul româ-
niei şi al rusiei să dăm împreună 
o consistență mai mare relației 
bilaterale. Vorbim însă de o relație 
corectă între un stat membru 
important al ue - nato şi o rusie 
care îşi respectă vecinii. tentația 
de a domina sau de a controla jo-
cul bilateral nu mai are ce căuta în 
aceste vremuri. Construind punți 
între est și Vest, nu noi ziduri ale 
Berlinului, vom trăi cu toţii o viață 
mai bună. așadar, românia are o 
şansă extraordinară de a juca un 
rol major în reconectarea marilor 
rute comerciale, în dezvoltarea 
unor poluri de dezvoltare, de 
pe urma cărora să câștige toată 
lumea în mod echitabil.

Cât de important ar putea de-
veni Coridorul IV Paneuropean 
pentru transportul european și 
implicit pentru România, dacă 
pacea nu se va reinstaura în 
nordul Mării Negre?
Situaţia din regiune se va deten-
siona şi lucrurile se vor normaliza, 

fiindcă starea naturală este cea de pace, nu cea de 
conflict. prelungirea tensiunilor nu este în interesul 
nici unuia dintre actorii implicaţi. din perspectiva 
româniei, coridorul iv paneuropean este un proiect 
strategic de importanţă vitală. românia trebuie să 
profite de poziţia sa geopolitică şi să devină astfel 
hub-ul comercial al acestei zone a europei. Mai mult, 
poziţia-cheie a româniei în transportul interconti-
nental şi interregional defineşte potenţialul său în 
termeni de servicii logistice, conturând o oportuni-
tate importantă pentru creştere economică, crea-
rea de noi locuri de muncă şi o balanţă comercială 
pozitivă. Chiar şi aşa, zarurile nu sunt încă aruncate, 
alte state se repoziţionează rapid, iar aici intervine 
rolul unei guvernări cu viziune, care să implementeze 
în mod eficient măsuri proactive, pentru ca românia 
să îşi poată valorifica avantajele.

Dacă PSD va deține și Președinția din toamnă, va 
controla și Guvernul, nimic nu v-ar mai împiedica 
să puneți în aplicare proiectele strategice pe care 
le elaborați în calitate de Înalt reprezentant al 
Guvernului. Care ar fi primele trei priorități ale 
României la care s-ar gândi Mircea Geoană în cali-
tate de președinte?
avem nevoie de un pachet integrat de stimulare 
pentru crearea de locuri de muncă bine plătite. ro-
mânia trebuie să investească în inovație şi creativi-
tate. nu ne mai permitem să atragem investiții doar 
pentru forța de muncă ieftină. pentru că asta în-
seamnă salarii mici si sărăcie. investitorii trebuie să 
vină în românia, pentru că avem oameni pregătiți, 
pentru că suntem într-un spațiu geopolitic încărcat 
de oportunități, pentru că suntem o țară stabilă, cu 
stat de drept consolidat, cu o administrație publică 
integră şi profesionistă, cu un sistem fiscal predicti-
bil, o infrastructură impecabilă şi resurse valoroase. 
avem nevoie de dezvoltarea integrală a sectorului 
agricultură - industrie alimentară, pentru că doar 
aşa putem scoate din sărăcie şi subdezvoltare 45% 
din populația româniei care trăiește în mediul rural. 
Şi doar aşa putem hrăni la prețuri accesibile întrea-
ga populație a româniei, cu alimente sănătoase, 
româneşti. nu în ultimul rând, avem nevoie de 
acțiuni consolidate pentru obținerea independenței 
energetice, care înseamnă avantaje economice, 
locuri de muncă, energie la prețuri accesibile pentru 
populație.    
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În această lună, artri - asociaţia 
naţională garantă pentru Conven-
ţia tir din românia, în colaborare 
cu iru – organizația mondială a 
transportului rutier, promovează, 
în premieră pentru spațiul public 
european, proiectul Inițiativa au-
tostrada model (mHI). 

această importantă inițiativă, 
demarată de iru încă din 2010, 
urmărește revitalizarea drumului 
Mătăsii, dobândind consistența cu-
venită și în țara noastră. 

eforturile artri în domeniu au con-
dus la obținerea statutului de obser-
vator în cadrul proiectului, care des-
chide pentru românia un spectru 
diversificat de variante de lucru în  
acest adevărat „laborator de viziuni 
şi idei”.  avem privilegiul conectării 
informative directe la cele mai noi 
evoluții în plan internațional, astfel 
încât viitoarele decizii oficiale să fie 
luate în deplina cunoștință a acestor 
evoluții. 

În plus, poziţionarea strategică a 
țării noastre la intersecţia celor 
mai importante rute de comerţ, 
transport și infrastructură între 
asia Centrală şi uniunea europeană 
reprezintă, evident, o oportunitate 
deosebită de dezvoltare, care nu 
trebuie ratată.

obiectivul central al proiectului 
Inițiativa autostrada model 

IRu și aRtRI deschid, 
la București, porțile rutiere 

dintre europa și asia

(mHI) urmărește sporirea consi-
derabilă a deschiderii economice a 
europei către asia și a asiei către 
europa, realizabilă prin dezvoltarea 
legăturilor de transport și prin crea-
rea de căi rutiere moderne, de înaltă 
calitate și de maximă siguranță. 

analizele nelti (noua Inițiativă 
eurasiană de transport teres-
tru), efectuate pe rute comerciale 
dintre orientul Îndepărtat, asia 
Centrală, statele CiS, orientul Mij-
lociu și europa, au demonstrat că 
„peste 40% din timpul de transport 
este pierdut la frontiere din cauza 
procedurilor nepotrivite și că aproa-
pe 38% din costurile de transport 
sunt atribuite plăților ilicite asociate 

acestor transporturi”. pentru toate 
guvernele din aceste țări, rezultate-
le de mai sus indică, pe de o parte, o 
stare de fapt preocupantă și, pe de 
altă parte, relevă un potențial deo-
sebit pentru creșterea calității. Cu 
siguranță, dependența economiei 
globale de transporturi reprezintă 
argumentul forte pentru care sta-
tele implicate în acest mega-proiect 
doresc să meargă până la capăt cu 
realizarea lui.           

conform proiectului, „autostra-
da model” va traversa teritoriile 
afganistanului, tadjikistanului, Kâr-
gâzstanului, Kazahstanului, azer-
baidjanului, Georgiei și turciei. prin 
parcurgerea recent-înființatei uni-
uni euroasiatice, „autostrada mo-
del” poate deveni cel mai important 
coridor de legătură cu uniunea eu-
ropeană. Comerțul, transporturile, 
turismul vor găsi, grație Inițiativei 
autostrada model (mHI), cele mai 
bune premise pentru dezvoltare.  

prin implicarea înțeleaptă în acest 
proiect, românia are șansa unică 
de a deveni în mod real și categoric 
principala poartă comercială și ru-
tieră între europa și asia. depinde 
de noi dacă vom ști să înțelegem 
potențialul acestei mari oportunități 
geostrategice și să o gestionăm în 
termenii cei mai profitabili.   

Florinel Andrei  
Secretar General al ARTRI
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Dmitri larionov, reprezentantul Iru la moscova

Pe „Autostrada model”  
vor merge și transportatorii 
europeni
interviu de daniel maziLu

MotorTrend
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Domnule Dmitri la-
rionov, în calitate de 
Delegat General al Iru 

pentru eurasia, reprezentați 
interesele transportatorilor 
rutieri într-o zonă vastă, cu un 
potențial economic deosebit, 
dar și cu provocări geopolitice. 
având în vedere promițătoarele 
inițiative ale IRu din zonă, pe de 
o parte, şi ținând cont de limi-
tările determinate de aplicarea 
deciziei autorităților vamale 
ale Federației Ruse, de impu-
nere de garanții suplimentare 
pentru transporturile tIr, pe de 
altă parte, cum vedeți evoluția 
transportului rutier în țările din 
regiune?
transportul rutier este unul dintre 
factorii-cheie în procesul de dezvol-
tare a oricărei economii naționale. 
este un element indispensabil în 
orice lanț de aprovizionare, din 
pricina faptului că doar transportul 
rutier poate efectua livrarea „din 
ușă în ușă”. dintr-un simplu mijloc de 
deplasare a devenit, de foarte mult 
timp, un mijloc de producție și, după 
cum se știe, orice sancțiuni împotriva 
transportului rutier duc la pierderi 
mai mari în economia națională. 
din acest motiv, în pofida tuturor 
restricțiilor și obstacolelor din calea 
sa, transportul rutier și transporturi-
le rutiere din orice țară se vor dezvol-
ta, vor crește eficiența și siguranța 
lor. În țările din eurasia, transportul 
rutier are un potențial uriaș, dar care 
nu este utilizat pe deplin.

În contextul dezvoltării proiec-
tului Iru model Highway Initi-
ative, considerați că ar putea 
fi extinsă această inițiativă, 
pentru a conecta mai eficient 
viitoarele autostrăzi cu europa, 
prin implicarea țărilor din jur și 

a asociațiilor din aceste țări?
iru promovează inițiativa „autostrada model” din 
2010. proiectul Model Highway initiative, în esență, 
este unul inovativ, legând în premieră dezvoltarea 
infrastructurii rutiere, într-un mod cuprinzător, cu re-
formele legislative în domeniul operațiunilor de trans-
port rutier. punerea în aplicare a inițiativei „autostrada 
model” prevede armonizarea legislațiilor naționale din 
țările participante la proiect pe baza unor convenții 
internaționale ale onu, care vizează facilitarea 
comerțului și a transportului. Bineînțeles, aceasta va 
genera un impact pozitiv asupra transporturilor rutiere 
pe rutele „autostrăzii model”. Complexitatea acestui 
proiect constă în faptul că punerea sa în aplicare nece-
sită sprijinul și eforturile depuse de guvernele statelor, 
prin care va trece „autostrada model”. În prezent, 
sunt stabilite porțiunile „autostrăzii model” în asia 
Centrală. autostrada va trece pe teritoriul afganista-
nului, tadjikistanului, Kârgâzstanului și Kazahstanului. 
În Caucazul de Sud „autostrada model” va trece prin 
azerbaidjan, Georgia și turcia. participarea la proiect 
a fost confirmată și de către turkmenistan, iar adera-
rea acestei țări la proiect înseamnă, practic, legătura 
porțiunii central-asiatice cu cea sud-caucaziană din 
„autostrada model” într-o rețea unică de drumuri. 
punerea în aplicare a inițiativei Model Highway ar face, 
cu siguranță, transportul rutier internațional în asia 
Centrală și în Caucazul de Sud mai eficient și mai sigur, 
contribuind în mare măsură la crearea unei infrastruc-
turi rutiere adecvate. drumurile reunesc, ele sunt des-
chise tuturor, și pe „autostrada model” vor merge și 
transportatorii europeni, astfel încât beneficiile aces-
tui proiect sunt evidente pentru toți. al doilea punct 
forte al inițiativei Model Highway este tocmai faptul că 
acest proiect va putea fi repetat și în alte țări și regiuni 
ale lumii. dar această soluție va putea fi adoptată doar 
de către guverne și, din acest motiv, orice extindere a 
proiectului se află în mâinile guvernanților.
 
piețele din Rusia, Kazahstan, India, China au de-
venit în ultimii ani foarte atractive pentru trans-
portatorii europeni, dar mulți dintre ei nu știu la 
ce să se aștepte. trecând la afacerile transpor-
tatorilor rutieri, ce recomandări ați face pentru 
anul 2014? semnalați, vă rugăm, principalele 
oportunități.
piețele rusiei, Chinei, indiei sunt într-adevăr atracti-
ve pentru transportatorii internaționali. anul 2013 

Dmitri 
Larionov
IRU Moscova



38

SeNSUL mIŞCĂRILOR

a surprins neplăcut întreaga 
industrie a transporturilor rutiere 
internaționale, când autoritățile 
vamale ruse au luat o decizie 
unilaterală de restricționare a 
funcționării Convenției tir în 
rusia. noi sperăm că această pro-
blemă va fi soluționată în viitorul 
apropiat, întrucât transporturile 
din india și China sunt destul de 
atrăgătoare. Convenția tir este 
un instrument recunoscut de 
simplificare a comerțului și trans-
portului, care asigură siguranța 
transporturilor. la ora actuală, 
China face pași spre aderarea la 
Convenția tir, fapt care va crea 
oportunități excelente pentru 
întreaga industrie a transporturi-

lor rutiere internaționale în regiune. aș spune că asia 
Centrală este o direcție promițătoare de dezvoltare 
a pieței de transporturi rutiere internaționale.

Din 2015, conform planurilor anunțate de li-
derii țărilor din uniunea Vamală, ar trebui să 
ne așteptăm la apariția uniunii economice eu-
roasiatice. Cum va influența prezența acestei 
organizații suprastatale balansul puterilor în 
dinamica economică a secolului XXI?
domeniul de activitate al uniunii internaţionale a 
transporturilor rutiere este destul de concret – 
transporturile rutiere internaționale, de aceea eu nu 
m-aș încumeta să fac prognoze privind dinamica eco-
nomiei în secolul XXi. În ceea ce privește transportul 
rutier internațional, în contextul înființării uniunii 
economice euroasiatice, formațiunile integraționiste 
regionale - caracterizate prin lipsa de frontiere - vor 
simplifica transporturile rutiere internaționale.   

Wikimedia’

Daniel Mazilu
Subsecretar 

General al ARTRI
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tenţa agriculturii. Lumea lor nomadă a interacţionat 
cu China agricolă. Bunurile chinezeşti au ajuns astfel 
din Asia la Mediterana. O parte era livrată de China 
Dinastiei Han nomazilor, care în schimb vindeau chi-
nezilor cai şi cămile. Drumurile chinezilor spre vest 
au dus la schimburi comerciale Asia Centrală - Orien-
tul Mijlociu. Perșii controlau rutele spre Mediterana 
şi oazele prospere din deşert, ca Palmiria din Deşer-
tul Sirian. Aceasta atestă importanţa interconectării 
comerţului maritim cu cel pe uscat. Se transportau 
mătase, mirodenii, fier sau ulei de măsline.

Sec. al II-lea d.Hr.: Budismul a început să se răs-
pândească în Asia Centrală şi China. Un element-che-
ie al popularităţii budismului au fost oraşele multiet-
nice din oaze. Rutele de coastă spre Est au dus şi ele 
la răspândirea budismului.

Sec. al V-lea – al VI-lea d.Hr.: Dinastia Wei. În 
nordul Chinei au fost temple budiste de peşteră până 
dincolo de deşerturile Asiei Centrale. Cele mai cunos-
cute sunt Peşterile Mogao, de lângă Dunhuang.

trAnsporturile 
S-Au AdAPTAT 
întotdeAunA, 
trecând peste 
diFerenţe şi 
conFlicte, 
reprezentând 
o punte de 
legătură şi un 
instrument de 
inFluenţă.

SilkRoadFoundation

Florin Budescu

drumurile mătăsii 
în istorie
Legăturile comerciale cu China ale sciţilor din sudul Siberiei datează din 
antichitate. Morţii acestora erau îngropaţi în mătase chinezească şi în 
morminte sunt oglinzi cu ramă de bronz din China. Drumurile mătăsii sunt o 
realitate istorică milenară.

DoSar

Cel mai vechi covor din 
aceste morminte are mo-
tive persane antice. Co-

loranţii şi tehnologiile de vopsire 
a lânii par originare din Orientul 
Mijlociu. Alte bunuri funerare su-
gerează legătura cu Manciuria şi 
nordul Coreei. Încă din antichitate 
s-a făcut comerţ pe distanţe lungi 
cu Extremul Orient, dinainte ca 
puterea politică a Chinei să se fi 
extins spre vest.

Sec. al II-lea d.Hr.: Imperiul 
hunilor stimulează începuturile 
Drumurilor Mătăsii. Hunii, con-
sideraţi mult timp popor nomad, 
aveau o societate mixtă cu elemen-
te sedentare, ce presupuneau exis-

Catalin
Sticky Note
Marked set by Catalin
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Redescoperirea Drumurilor mătăsii

În 1880, suedezul Sven Hedin a descoperit mai multe 
orașe distruse de-a lungul drumului sudic al mătăsii, 
ca Dandan Uiliq și Loulan. Un maghiar, Aurel Stein, 
angajat al guvernului britanic din India, a explorat 
siturile din vestul Chinei. Expediţiile germane au fost 
active în partea nordică a drumurilor.

Cum se făcea comerţ

Cele mai cunoscute sunt transporturile scurte, de la 
o oază la o alta. Cei mai importanţi neguţători de pe 
Drumurile Mătăsii însă au fost sogdienii, nişte perşi 
rafinaţi, care-şi aveau capitala la Maracanda, azi Sa-
markand. Ei au făcut comerţ pe distanţe lungi. Dove-
zile scrise merg până în secolul al IV-lea d.Hr..
Creștinii răsăriteni (nestorienii) au jucat un rol im-
portant în schimburile comerciale pentru India și 
dincolo de ea. Odată cu creșterea puterii Islamului, 
negustorii musulmani au ajuns rezidenţi în sud-estul 
Chinei și în capitala Chang’an. Un depozit de docu-
mente ebraice de la Cairo descrie activitățile comer-
ciale ale comunității evreiești în Mediterana, Europa 
de Est și Orientul Mijlociu, dar şi negustorii italieni 
au fost foarte activi.

sec. al XVI-lea și al XVII-lea: Creștinii ar-
meni au făcut comerţ cu mătase persană. Armeanul 
Hovannes povesteşte cum şi-a început afacerile în 
casa lui din Ispahan, apoi a călătorit spre sud, la Shi-
raz, pe coasta Oceanului Indian, urcând pe un vas, 
spre India. Ajuns în Imperiul Mughal, a continuat să 
facă negoţ, ajutat de un sistem de încasare în scrisori 
de credit. A mers până la Lhasa, în Tibet, revenind în 
India. Surprinzător, Hohvannes a folosit contabilita-
tea în partidă dublă, lăsând detalii neprețuite despre 
produse şi preţuri.      

Cronologia călătorilor

136-125, 119-115 î.Hr. zhang 
Qian, emisarul Împăratului Wu 
Di din Dinastia Han în „Regiunile 
de Vest“, a furnizat informații co-
merciale și politice importante.

629-645 d. Hr. Xuanzang, 
călugăr budist chinez. A călătorit 
prin Asia spre India, unde a stu-
diat. Reîntors în capitala chineză 
Chang’an, a fost un traducător im-
portant de texte budiste.

1271-1295 d.Hr. marco polo, 
venețian. I-a însoțit pe tatăl și 
unchiul său în China, la curtea 
împăratului Kubilai Han. Marco 
Polo a intrat în serviciul acestuia; 
după revenirea în Europa, a dictat 
o versiune romanțată a călătorii-
lor sale când se afla într-o închi-
soare genoveză. În ciuda multor 
inexactități, relatarea sa e cea mai 
cunoscută și influentă.

1325-1354 d.Hr. abu abd 
allah muhammad Ibn battuta, 
marocan. Călătoriile sale în Africa 
de Vest şi China aproape l-au eclip-
sat pe Marco Polo.

1403-1406 d.Hr. ruy Gonza-
les de Clavijo, ambasadorul spa-
niol la Timur. A descris cu atenție 
traseul prin nordul Iranului și ca-
pitala înfloritoare, Samarkand.

unA din cele 
mAi cunoscute 
călătorii pe 
drumurile mătăsii 
din istorie A Fost 
A călugărului 
chinez XuAnzAng. 
drumul său A 
trecut prin indiA, 
de-A lungul 
BAzinului tArim, 
prin munţi, Apoi 
spre sud, prin 
uzBekistAnul şi 
AFgAnistAnul 
de Azi. întors 
în chinA după 15 
Ani, lA dunhuAng, 
A Adus cu sine 
un tezAur de 
scripturi şi 
imAgini.

„diAsporA” 
negustoreAscă 
A jucAT uN Rol 
esenţiAl.

DoSar

Carpetă găsită într-un mormânt din Pazirik

Samarkand 

Wikimedia

RjohnHowe
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Între legendă  
și realitate

Să ne rugăm pentru cei ce călătoresc 
pe uscat, pe ape şi în văzduh…

Rutele comerciale există de la diviziunea 
socială a negustorilor de păstori, respec-

tiv de agricultori. Până atunci, oricum, inteli-
gent și scormonitor, omul stabilise deja căi de 
comunicație precise, orientându-se după soa-
re, după stele sau după alte puncte imuabile, 
cel mai adesea exacte, în comparaţie cu siste-
mele de azi… Firește că, odată cu dezvoltarea 
negustoriei, s-au dezvoltat și rutele comercia-
le. Drumul Mătăsii, ce străbătea Eurasia și pe 
care s-a preumblat Marco Polo, Drumul Sării 
din Bucureștii noștri și alte denumiri asemenea 
nu fac decât să întărească zisele de până acum. 
În veacul trecut, în Lumea Nouă a apărut ce-
lebrul Route ‘66, iar la noi, în Europa, s-au ivit 
autostrăzile, ca factor de suport obligatoriu în 
siguranța și fluența rutieră. Acestea s-au răs-
pândit rapid în lumea întreagă, mai puțin în 
spațiul carpato – danubiano - pontic, unde nu 
cu mult timp în urmă un mai mare în dome-
niu declara ritos că „nu ne trebuie așa ceva”. 
Azi, ne deplasăm cotidian și cu mare ușurință 
nu numai pe pământ, ci și sub acesta ori peste 
acesta sau pe ape, în scop turistic, la serviciu 
sau comercial. În general, suntem în siguranță. 
Câteodată, se întâmplă o tragedie sau are loc 
un accident. Așa fiind, să cugetăm la motto-ul 
pe care l-am ales pentru editorialul de astăzi…

Între afaceri  
şi politică

Comerțul generează rutele 
comerciale sau rutelele comerciale 

generează comerțul? 

Enciclopediile sunt bogate în răspun-
suri. Marii călători și exploratori, precum 

Bartolomeo Diaz, Vasco da Gama, Cristofor 
Columb, Marco Polo, Fernando Magellan au 
rămas în istorie drept „deschizători de dru-
muri”. După ei au venit negustorii, care în 
acele secole și-au depășit statutul de „clasă 
inferioară”, în care fuseseră încadrați în An-
tichitate. După natura bunurilor pe care le 
transportau neguțătorii, drumurile sau rute-
le comerciale s-au numit: „Drumul Mătăsii” 
(din China spre Europa și retur), „Drumul mi-
rodeniilor” (între Orient și Occident), „Dru-
mul sării” (în interiorul țărilor din Europa și 
din Antiohia spre China), Drumul cositoru-
lui (de la Nordul la Sudul Europei), „Drumul 
chih limbarului” (de la Marea Baltică la Marea 
Adriatică). Alteori erau numite: „Drumul ro-
manilor” (din Alexandria la Gibraltar), „Dru-
mul flamanzilor” etc.. Așezările omenești s-au 
dezvoltat în calea drumurilor și deodată cu 
ele. Orașele, în mod special. Strassbourg, eti-
mologic, înseamnă „orașul din intersecție”. 
Minsk – „locul schimburilor”. Cunoscute sau 
nu, aglomerate sau nu, rutele comerciale sunt 
supraîncărcate de istorie și de învățăminte 
pentru lumea de azi.

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

Dr. Daniel MAZILU  
(ARTRI)

rUtele coMerciale



42

LOBBY peNtrU trANspOrtAtOri 

statele UE”. Într-adevăr, comparativ cu anul 2013, 
creșterea înregistrată de România este cu 3,8% mai 
mare. Cine nu a aflat că în acest prim trimestru din 
2014 exporturile au fost motorul economiei! 57,4 
miliarde de lei reprezintă o sumă cu 12,9% mai 
mare decât cea obținută în 2013. Dar câți dintre 
cei care compun mediul de afaceri național cunosc 
Portalul Românesc de Comerț Exterior? Câți știu 
câte informații utile și gratuite pot găsi aici, câte 
oportunități de promovare și de business pot des-
coperi aici?

În afaceri, succe
sul trebuie în per
manență orientat

Cine nu a auzit în acest an de 
creșterea economică a Româ-
niei din primul trimestru! Acest 
mic boom a fost catalogat de sta-
tisticieni de la Eurostat drept 
„cel mai mare avans din toate 

„Vă susținem să intrați 
pe piețele externe”

– mesajul portalului românesc  
de comerț exterior (2009 - 2014)

sebastian Romanide

Costin Lianu
www.mediafaxtalks.ro
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întinerește și, ca urmare, se adaptează rapid la 
tehnologie și la globalizare. E-comerțul devine 
abecedarul tinerilor afaceriști. Pentru aceștia por-
talul oferă date importante despre accesul pe piețele 
din toată lumea, despre sancțiunile ONU și UE apli-
cate sau ridicate, despre proprietatea intelectuală, 
despre târguri internaționale de pretutindeni și des-
pre susținerea financiară a statului pentru IMM-
urile care doresc să participe. Oportunitățile de afa-
ceri reprezintă punctul forte al acestui portal. Firme 
din toată lumea acționează pe această piață ad-hoc, 
prezentând oferte și cereri pentru import și export. 
Serviciile acestea sunt gratuite și de mare folos pen-
tru creșterea economică, activarea lor făcându-se 
în baza unor formulare completate on-line. Un alt 
mare plus îl reprezintă promovarea gratuită a fir-
mei în toată lumea. Aceste prezentări trebuie să fie 
în limba engleză, neexistând constrângeri pentru 
uniformizarea grafică a expunerii. În plus, la nivel 
simbolic, prezența unei firme românești pe acest 
portal oficial întărește automat imaginea acesteia 
în toată lumea. Desigur, după toate acestea, unii 
vor spune că acesta este un site și că pentru intro-
ducerea informațiilor trebuie informaticieni care 
cunosc limbaje de programare. Nu este așa. Pentru 
introducerea datelor se folosește limbajul natural. 
În fine, poate cele mai ample informații găsibile aici 
sunt cele macroeconomice. Dintre acestea, ne atrage 
în mod special atenția Strategia Națională Export 
2014 - 2020.  Dar asupra acestui text ne vom opri - 
pe îndelete - în numărul viitor.    

portalul românesc de comerț 
exterior (2009 - 2014)
Este lăudabilă inițiativa Minis-
terului Economiei de a continua 
și dezvolta, prin Departamentul 
de Comerț Exterior și Relații 
Internaționale, proiectul primu-
lui portal de comerț exterior ro-
mânesc inaugurat în 2009. Acest 
nou portal este „sistem interactiv 
de informații, cunoștinte și consi-
liere a mediilor de afaceri privind 
piețele externe şi modalităţile cele 
mai eficiente de a încheia tran-
zacţii internaţionale şi de a dez-
volta exportul”. Misiunea acestui 
instrument este descrisă prin 
cuvintele următoare: „portalul 
de comerț exterior este conceput 
astfel încât să mențină o legătu-
ră operativă, nemijlocită, rapidă 
și eficientă între comunitățile de 
afaceri teritoriale și piețele exter-
ne prin intermediul rețelei de re-
prezentare comercial-economică 
din străinătate cu sprijinul rețelei 
interne de servicii pentru comerț 
exterior”.

În 2009, dl. Costin Lianu, pe 
atunci director general în ca-
drul MIMMCMA, spunea des-
pre acest portal că oferă „toate 
informațiile de care poate avea 
nevoie un IMM care dorește să 
exporte, de la informații despre 
produse, până la reglementări 
în vigoare în țări din UE și din 
alte zone, modalități de a depune 
o plângere dacă exportatorii s-au 
confruntat cu obstacole birocrati-
ce sau protecționiste etc.”. În cinci 
ani portalul a crescut vizibil în 
calitate și în vizitatori unici.
 
informația strategică  
gratuită e de două ori mai 
valoroasă
Mediul de afaceri din România 

www.dailyworth.com

LOBBY peNtrU trANspOrtAtOri 
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de 130,16 milioane de dolari, din care exporturile 
au fost de 39,31 milioane de dolari şi importurile 
90,85 milioane de dolari. Şase grupe de produse 
concentrează aproape 90% din exporturile ro-
mâneşti în Republica Belarus: Maşini şi aparate, 
Echipamente electrice şi părţi, Produse ale indus-
triei chimice şi conexe, Lemn, Cărbune de lemn, 
Mase plastice, Cauciuc și articole, Metale comune 
şi articole, Produse vegetale. Principalele grupe de 
produse importate sunt: Metale comune și arti-
cole, Produse minerale, Vehicule, Echipamente de 
transport, Lemn, Cărbune de lemn, Produse ale 
industriei chimice și conexe.

Drum bun prin Belarus
Într-o perioadă în care regiunea noastră este destul de tensionată, 
întâlnirea bilaterală cu Belarus a venit ca un element de speranță. Simbolic 
poate fi privită așa, dar mai important e aspectul practic al ei pentru cei 
care merg spre rusia. pe 21 şi 22 mai 2014, delegațiile celor două state 
s-au întâlnit la București.

vladimir Munteanu

Un dialog purtat cândva 
în surdină cu partene-
rii din Belarus a devenit 

tot mai important în ultimii ani. 
Aceasta deși ultima comisie ruti-
eră mixtă a avut loc în anul 2009, 
iar urgențele vin din zone diferi-
te: din transportul de persoane 
în tranzit - pentru belaruși, res-
pectiv din tranzitul mărfurilor 
în tranzit - pentru noi.

Câteva date economice

La 31 decembrie 2013, volumul 
total al schimburilor comerciale 
ale României cu Belarus  a fost 
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teral nu permite liberalizarea, dar interesul bila-
teral a ridicat contingentul până acum la nivelul 
necesar ambelor părți. Partea belarusă este intere-
sată de creșterea numărului autorizațiilor pentru 
serviciile ocazionale neliberalizate de transport de 
persoane. Anul trecut au primit peste 700. Cifra e 
în creștere constantă.

Transportatorii români se plâng de lipsa unor 
informaţii clare privind gabaritele şi greutăţile pe 
axe ale maşinilor valabile în Belarus, limitările de 
tonaj vara, în special pentru transportul mărfu-
rilor specializate (frigorifice).  Într-o sesizare pri-
mită, se menţionează cazul unor restricții de şase 
tone pe axă, deşi din construcţie, fără încărcătu-
ră, vehiculul are masa pe axa respectivă de 6,06 t. 
Partea belarusă a explicat că limitele sunt obliga-
torii pentru toţi transportatorii, inclusiv belaruşii 
fiind uneori afectați de aceeași problemă.

Contingente și înțelegeri

Pentru partea română s-au stabilit 3.400 de 
autorizații universale (bilaterale și de tranzit) fără 
plată. Au fost stabilite 500 de terțe și 100 de autori-
zaţii pentru transportul de pasageri neliberalizat. 
Contingentul belarușilor, mai mic la universale 
(2.900), egal la terțe, a fost echilibrat de contin-
gentul de 600 de autorizații pentru persoane.

Contingentul respectiv e considerat preliminar 
pentru anul 2015. Părţile au convenit ca, dacă 
se consideră necesară creşterea contingentului 
de autorizaţii fără plată, să transmită în cursul 

Evoluția contingentului

Comparația cu anul 2007 ara-
tă că traficul direct de mărfuri 
este la un nivel stabil, dar cu o 
creștere a celui de tranzit. În 
2007, veneau în România trans-
portatori belaruși în 436 de cur-
se, pentru ca anul trecut să fie 
538 de curse. De la 894 de tranzi-
te în anul 2007, s-a ajuns la 1.972 
anul trecut, când s-au schimbat 
450 - 500 de terțe. Acordul bila-

Adriana Kalapis 
(stânga), Director 
General Direcția 

Generală de 
Transport 

Terestru din MT 
și Yuri Karavaikin 

(dreapta), Șef 
Direcția Transport 
Auto și Transport 
Urban, Ministerul 
Transporturilor și 

Comunicațiilor din 
Belarus
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acestui an solicitările privitoare la contingentul 
pentru anul viitor, astfel încât autorităţile compe-
tente să poată face demersurile necesare în astfel 
de cazuri.

Fiecare țară are propriile nevoi. Există preocu-
parea pentru termenii unui nou acord, realizat în 
conformitate cu realitățile, exigențele și provocări-
le momentului. Un nou acord ar ține cont de carac-
terul turistic al unora dintre cursele de persoane 
din Belarus. Până la noul acord sau până la sem-
narea Acordului Interbus, partea română a arătat 
disponibilitate în soluționarea eventualelor nevoi 
suplimentare.

Partea română a solicitat partenerilor utiliza-
rea, în prestarea unor astfel de servicii pe teritoriul 
României, a maşinilor mai puţin poluante. Ţara 
noastră a mai solicitat părţii belaruse să accep-
te minimum 10 zile de la eliberarea autorizaţiei 
CEMT până la actualizarea pe siteul ITF/CEMT a 
listei cuprinzând autorizaţia CEMT.    

În contextul economic și strategic actual, ARTRI 
a sprijinit din timp eforturile oficialilor din minister. 
Pe baza unei bune colaborări cu asociația 
parteneră (BAMAP), dar și prin continuarea unor 
contacte directe cu autoritățile belaruse, mijlocite 
de însărcinatul cu afaceri a. i. al Republicii 
Belarus în România, domnul Serghei Molunov, 
au fost configurate elemente economice care 
să apropie nevoile și așteptările ambelor părți. 
Prin toate aceste eforturi, Belarus devine un stat 
mult mai vizibil în România, ARTRI și oficialitățile 
noastre găsind la ministerul de profil o echipă 
profesionistă și o necesară deschidere.
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viorel Patrichi

Geopolitica  
și transportul gazelor
Vine vara și încă mai putem face galerie contra lui Vladimir Putin, care se 
imaginează țar unificator pe cal negru. După ce i-a înghețat resetarea lui 
Barack Obama, Vova poate să facă orice, fiindcă știe cu cine are de-a face. 
Dacă juniorul Bush ar fi fost acum la Casa Albă, poate aveam o cruciadă prin 
Urali. Așa, dacă ne prinde luna noiembrie în acest duet Washington - Moscova, 
Putin poate să anexeze Odesa, apoi... Liovul. Nimeni nu va ridica un deget, de 
teama companiilor transnaționale din Occident. Așa că europenii vor moțăi 
lângă aragaz, că poate ne dă... 

Energy Solutions



48

geOtrANspOrtUri

În politică, la fel ca în 
dragoste, promisiunile 
neonorate se răzbună. 

Vova a promis că va sări în apă-
rarea rușilor oriunde ar fi și a do-
vedit-o, iar ei ar fi în stare să facă 
referendum chiar și în... Texas, 
pentru autodeterminarea rușilor. 
Londra a semnat alături de Wa-
shington acordul de la Budapesta 
din 1994, că va susține unitatea 
de monolit a Ucrainei și nu face 
nimic. Deja Odesa dă semne de 
prăbușire. Scriam pe la începu-
tul anului că Rusia va impune 
„pe cale democratică” formarea 
Malorossiei (Novorossiei), care, 
nu-i așa? trebuie să se unească 
cu Federația Rusă... Știind că UE 
se teme să impună sancțiuni mai 
drastice, Vladimir Putin așteaptă 
cu privirea lui albastră următoa-
rea mutare a Occidentului: „Da, 
pentru Rusia va fi mai greu, va fi 
mai scump vreo doi ani și jumă-
tate, dar vom supraviețui, dar ei 
nu vor putea”. Așteaptă cu aceeași 
privire, fără să clipească.

Paliativ american cu Biden

Delegându-l pe Joseph Biden în 
Ucraina, Casa Albă a vrut să întă-
rească astfel încrederea Kievului 
în politica ei şi a comunităţii in-
ternaţionale faţă de noile autori-
tăţi din Ucraina. Lavrov, ministrul 
de Externe al Federaţiei Ruse, de-
clara că Washingtonul încearcă să 
protejeze aceste autorităţi, „închi-
zând ochii la atrocităţile comise de 
acest regim şi de luptătorii rebeli, 
pe care se bazează acest regim".

Vicepreşedintele Biden a avut 
la Kiev convorbiri pe 22 aprilie cu 
preşedintele interimar Alexandr 
Turcinov şi cu premierul Arse-
nii Iaţeniuk. Aproximativ ace-
leaşi obiective au avut şi vizitele 
de la Kiev - cea a secretarului de 
stat John Kerry şi cea a lui John 
Brennan, directorul CIA. Însăşi 
ideea că şeful CIA a venit perso-

nal cu o misiune secretă în Ucraina indică faptul că 
SUA sunt extrem de îngrijorate. Senatorul republican 
John McCain a propus să se ofere arme guvernului de 
la Kiev, care insistă că preluarea clădirilor guverna-
mentale din sud-estul ţării e parte a planului Rusiei 
de dezmembrare a Ucrainei.

Stream. Blue Stream. South Stream

Rusia își va permite să ducă șantajul până la capăt cu 
țeava de gaze pentru UE?  Sigur că are unde vinde: 
Turciei, ce va aduce gazele în Europa, sau (și) Chinei 
și Japoniei, unde cererea e în creștere. Gazprom şi 
Turcia vor studia problema creşterii capacităţii de 
pompare a gazoductului Blue Stream de la 16 mili-
arde de metri cubi (mmc) de gaz pe an la 19 mmc, se 
arată în comunicatul trustului Gazprom, de după în-
tâlnirea de la Ankara a lui Alexandr Medvedev, şeful 
Gazprom Export, cu Taner Iîldîz, ministrul Energiei 
şi Resurselor Naturale din Ankara.

Turcia e al doilea mare importator de gaze al Ru-
siei după Germania. Anul trecut s-au livrat în Tur-
cia 26,61 mmc (prin conductă pe uscat şi prin Blue 
Stream). Blue Stream are 1.213 km şi o capacitate de 
16 mmc anual. A fost inaugurat în anul 2002, pen-
tru livrări directe de gaze spre beneficiarii turci, pe 
fundul Mării Negre. Blue Stream a devenit coridor 
de transport suplimentar de gaze din Rusia spre 

SUA şi UcrAinA AU 
SemnAt AcordUl de 
gArAntAre A UnUi 
credit pentrU Kiev, 
de Un miliArd de 
dolAri.
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Turcia, prin Ucraina, R. Moldova, 
România şi Bulgaria, accelerând 
dezvoltarea pieţei gazelor naturale 
din Turcia. Părțile au discutat la 
sfârșitul lui aprilie şi despre South 
Stream. În comunicatul Gazprom, 
se menţionează că proiectul se 
construieşte pe traseul aprobat: 
„Construirea gazoductului va per-
mite creşterea considerabilă a fia-
bilităţii livrărilor de gaze ruseşti 
spre Europa".

Comisia Europeană  
să tacă!

„Construcţia segmentului bul-
găresc South Stream trebuie să 
înceapă în iunie. Gazoductul va 
intra în exploatare la sfârşitul lui 
2015 - începutul lui 2016", a anun-
ţat Igor Elkin, directorul execu-
tiv South Stream-Bulgaria, pe 23 
aprilie, la o masă rotundă, la care 
au participat specialişti din Rusia, 
Ungaria, Serbia şi alte ţări. Lun-
gimea totală South Stream e de 
2.700 km. În cursul acestui an, se 

vor pompa spre Europa 63 mmc. Gazoductul trece 
prin 11 regiuni din Bulgaria. Aici se vor construi trei 
staţii de compresare şi o unitate de măsurare a ga-
zelor. Zeljko Setich, preşedintele Camerei de Comerţ 
şi Industrie din Serbia, crede că „South Stream e cel 
mai important proiect strategic din istoria contem-
porană". El va asigura accesul la gaze „pentru toată 
regiunea. South Stream va deveni o punte Est - Vest, 
va transforma Balcanii într-un centru energetic".

Drew Leyfhayt, reprezentantul Natural Gaz Euro-
pe, a remarcat că Bulgaria continuă să acţioneze pen-
tru diversificarea resurselor de gaze, pregăteşte con-
struirea unor interconectoare pentru gaze cu Grecia, 
România şi Turcia şi poartă negocieri de livrare a 
gazelor din Azerbaidjan. Anterior, reprezentanţii CE 
declarau că UE nu consideră prioritar South Stream. 
South Stream Bulgaria a respins informaţiile privind 
furtul ţevilor. „Lucrările la South Stream din Bulga-
ria continuă", a anunţat compania.   

cooperatiVa 
MUnca  În 
Zadar 
gUvernUl bUlgAr 
bAte pAlmA cU 
gAzprom pentrU 
conStrUireA SoUth 
StreAm. bUlgArii 
fUră ţevile.

Compania South Stream Transport B.V. e o întreprindere inter naţio nală 
mixtă de proiectare, construire și exploatare ulterioară a gazoductului 
maritim, ce va trece pe fundul Mării Negre. Gazprom deţine 50% din 
acţiuni, Eni din Italia 20%, EDF (Franţa) și Wintershall Holding GmbH 
(Germania) câte 15%. Control rusesc garantat! Ucraina are 18,2 
miliarde de dolari datorie la Rusia pentru gazele primite, nu are nici de 
unde și nici nu vrea să plătească. Oricum, în timpul verii, ca să poată 
alimenta Europa, Gazprom ar fi trebuit să umple depozitele subterane 
din Ucraina. Altfel, gazul nu mai poate fi pompat din cauza gerului. 
Moscova a găsit însă o rezolvare ce duhnește din Siberia a șantaj: 
Duma de Stat a Rusiei i-a propus Kievului să cedeze toate fabricile de 
armament în favoarea Rusiei în contul datoriei la gaze. 

GalleryGip
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Simona nu e impunătoare ca 
Hipolita, „regina amazoanelor cu 
centură de aur”, nici ca Pentesi-
leea, luptătoarea ce l-a înfruntat 
pe Ahile. Pentru Simona, Ahile s-a 
întrupat în... Serena Williams, de 
care încă se teme. La 22 de ani, e 
un copil curat, cu privire senină și 
inteligentă. Incisivii de sus îi dau 
o agresivitate candidă, ce o 
transformă pe teren într-o 
mică fiară.

Simona Halep, de 
unde această 
pasiune  
pentru tenis?
Fratele meu 
a început să 
joace tenis. El 
s-a dus primul 
la tenis din 
familie, a făcut 
vreo patru ani. 
Tata a jucat fotbal, a 
fost sportiv de performanță.
când ați început?
Aveam doar patru ani și jumătate. 

VALORI ROMÂNEŞTI

viorel PATRICHI

Simona Halep 
sau mica amazoană 
din carpați
Venea spre noi, ca o adolescentă 
surâzătoare. O vedeam pentru  
pri ma dată atât de aproape.  
Nu-mi venea să cred că această 
fetișoară a umilit atâtea sportive, 
urcând rapid în WTA.

imageprest.com
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Am început foarte devreme. Nu 
știam eu pe-atunci ce înseamnă 
tenisul, dar am avut bucuria să 
joc din prima clipă. De-atunci nu 
m-am mai dezlipit de rachetă. Nu 
regret nimic. Mă bucur foarte mult 
că am ales acest drum în viață.

ce anume prevalează în 
această opțiune fundamenta
lă de viață: e doar voință sau 
bucuria jocului?
E aici și bucurie, și plăcere, și 
voință, și ambiție... Acum am în-
credere că pot face performanță 
în tenis.

cât de important e că ați pu
tea fi la fel de performantă 
ca ilie năstase sau, de ce nu, 
mai mult decât el pentru ro
mânia?
Nu pot să mă compar cu domnul 
Ilie Năstase. El a fost altceva, cu 
totul special. Eu sper să ajung cât 
mai sus în clasament, să ajung la 
rezultate cât mai bune, apoi voi 
vedea cât de departe pot să ajung. 
Veniți la meciul cu Serbia să ne 
susțineți! Am să dau totul pentru 
România... Hai, România!
Hai, România!...

Cât costă mândria  
de a fi român?

S -a născut pe 27 septembrie 1991, 
la Constanța. Tatăl ei, Stere Halep, 
tehnician zootehnist, a fost ata-
cant la Săgeata Stejarul. Părinții 
lui nu aveau bani să-i sprijine ca-
riera. Statul n-a intervenit. La fel 
s-a întâmplat cu pasiunea Simonei. 
Antrenorul, biletele de avion cos-
tau, în 2010, 50.000 € - 60.000€ 
anual. Simona câștiga prea puțin. 
Banii pe care-i câștiga tatăl din 
făbricuța de brânzeturi de la 
Constanța nu ajungeau. Mama - 
casnică. Au început împrumuturi 
împovărătoare prin bănci. Unde 
era statul, să cultive „mândria de 
a fi român”? Simona e creația fa-
miliei și talentului ei, pentru care 

statul român n-a făcut mai nimic. Ea plângea când i 
se cânta imnul la juniori...

Lacrimi și bani

E legitimată și în prezent la CSŞ 2 Constanţa. Are 
dublă legitimare: la CSŞ 2 şi la Clubul IDU. Ajunsă pe 
4 în lume, a depășit-o pe Irina Spârlea și se apropie 
de marea performanță a lui Ilie Năstase, ce a rămas 
pentru ea un monstru sacru. Ilie era spontan, im-
previzibil, gata să dea cu mămăliga în geam. Evită să 
discute despre operația din 16 iunie 2009, când și-a 
redus sânii, fiindcă o încurcau când ridica racheta. 
Ca amazoanele scitice, ce voiau să tragă bărbătește 
cu arcul... „Mă durea spatele îngrozitor. Nu puteam 
să mă mișc pe teren. Am făcut operația, iar acum mă 
simt excelent”, spune Simona. Simona e inteligen-
tă, are voință, munceşte asiduu. Învinsă de multe 
ori, nu prea știi când țâșnește victorioasă din iarbă, 
plângând de bucurie. Acum e jucătoarea de tenis 
cu cea mai fulminantă ascensiune în ierarhia WTA. 
În 2009 era pe 210, în 2010 pe 81, acum e pe 4. Anul 
trecut, în mai puțin de un an, câştigase şapte turnee 
WTA (Nurnberg, 's-Hertogenbosch, Budapesta, New 
Haven, Moscova, Sofia şi Doha). A depășit-o și pe Vir-
ginia Ruzici. La Doha, a umilit-o în finală pe Angelique 
Kerber.

VALORI ROMÂNEŞTI
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Plânge și micuța amazoană 
uneori. Le înțelege pe adversare. 
Așa a fost cu Kerber: „M-am uitat 
pe ecran în timpul meciului, am vă-
zut că suferă... Am jucat bine, am 
dominat-o, e frustrant în timpul 
unui meci când eşti dominat aşa. 
Pot înţelege, am avut momente 
din astea. Încercăm să nu plân-
gem, dar uneori e greu să te abţii. 
Trăieşti pentru acest sport şi ţi-e 
greu când pierzi. Mie la finala de 
la Sofia mi-au dat lacrimile. N-am 
plâns niciodată pe teren când am 
câştigat, dar când am pierdut am 
mai plâns".

Se cunoaște perfect. Nu exage-
rează când se prezintă: „Eu sunt o 
fată normală, încerc să fiu relaxată 
pe teren şi să joc cu plăcere. Ăsta 
a fost secretul meu până acum: 
să fiu agresivă, relaxată, să joc cu 
plăcere. Joc un tenis complet. Ştiu 
să joc mai multe variante pe teren, 
mai multe stiluri, mă mişc bine şi 
uneori reuşesc lovituri spectacu-
loase, cu reverul, în lung de linie”.

Acum au început să vină banii. A 
ajuns la trei milioane de dolari. Va 
investi în propria perfecționare. 
Poate va plăti și datoriile tatălui 
la bănci. A semnat un contract cu 
Adidas, semn că a început să con-
teze la nivel înalt. Țiriac a invitat-o 
la turneul de la Madrid, dotat cu 
premii de patru milioane de euro. 
„Mă deranjează grozav că, după 
ce câştigă un turneu, se prezintă 
la următorul şi abandonează după 
un set. Cineva nu a sfătuit-o pe 
fata asta că, dacă nu eşti în pleni-
tudinea forţelor, nu participi? De 
bani nu are nevoie, nu o fi Federer, 
cu 82 de milioane pe an, dar banii 
şi-i face corect. Trebuie să aibă pe 
cineva împrejur", spune Ion Ţiriac.

Simona se teme de Serena Willi-
ams, acest Ahile de WTA, ce parcă 
taie lemne cu racheta. Ilie Năstase 
o sfătuiește să-și propună s-o 
bată: „Dacă prinde o formă bună 
la turneele de Grand Slam, are o 
şansă la primul loc mondial. Totul 
depinde de ea. Poate să câştige 

un turneu de Grand Slam, pentru că le-a bătut pe 
toate celelalte adversare în alte turnee. În afară de 
ce spune ea, că are probleme cu Serena şi n-a bătut-o 
niciodată. Tot zice că nu crede că poate s-o bată, dar 
e rău să spui asta. Halep ar trebui să spună că numai 
pe Serena vrea s-o bată de acum înainte". Poate nu 
a venit momentul, dar Mangusta Halep o va murse-
ca până la urmă și pe căloaica Serena. Numai să fie 
sănătoasă...   

Vin și necazuri: 
dureri la 
tendonul lui 
ahile, ba o 
unghie nu-i dă 
pace, ba dureri 
la coloană, care 
o fac uneori să 
abandoneze...

VALORI ROMÂNEŞTI

Marii sportivi știu că pe teren bucuriile sunt împărțite. Am întâlnit-o 
pe Simona Halep într-o zi în care bucuria victoriei i-a revenit 
concurentei sale. Aflasem de la televizor, dar am vrut să văd dacă în 
ea mai există și altfel de bucurii decât cele aduse de tenis. „Hristos a 
înviat”, i-am spus vecinei mele de rând din avion. „Adevărat a înviat”, 
mi-a răspuns. Tânără, veselă, credincioasă, Simona trecuse foarte 
ușor peste o înfrângere din care a învățat tot ce era de învățat. Am 
văzut la ea bucuria de a juca pentru România, responsabilitatea 
de a reprezenta cu demnitate un popor pentru care sportul de 
performanță a adus de multe ori alinare națională. Maturitatea ei 
ca jucătoare de tenis de top vine din ascultarea cu discernământ a 
antrenorului, din prietenia cu care familia, presa și fanii o înconjoară 
de ceva vreme. Simona Halep reprezintă generația celor pentru 
care jocul și seriozitatea se împletesc și rodesc de mai multe ori 
pe an, spre bucuria noastră. (Daniel Mazilu)
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Structura deschisă a 
identității românilor, o sinteză 
între Bizanț și occident

DrUmUriLe NeAmULUi

Text și foto:  viorel PATRICHI

O discuție cu profesorul Ilie Bădescu, directorul Institutului de Sociologie 
de la Academia Română, e mereu revelatoare. Face parte din categoria 
erudiților militanți, din ce în ce mai rari la noi și, din nefericire, tot mai 
marginalizați. Foarte straniu, dar un om ce spune că românii se pot salva 
prin cultura lor, prin spiritualitatea lor poate deveni incomod pentru falsa 
gândire politică corectă. Ce trebuie să înțelegem noi prin „valori românești”, 
ce ne pot călăuzi calea într-un viitor tot mai sinuos? Am căutat un răspuns 
la profesorul Ilie Bădescu.



românească regăsim cu adevărat un fel de tezaur 
al renașterii a ceea ce reprezintă Bizanțul spiritual. 
Aceste valori sunt ilustrate de personalități monu-
mentale, cum este Dimitrie Cantemir, despre care 
Lucian Blaga spunea că a avut puterea extraordina-
ră de a unifica câmpul stilistic bizantin (bizantinis-
mul static) cu barocul dinamic apusean. În aceeași 
încadrare, putem așeza personalități mari, cum ar 
fi Bogdan Petriceicu Hasdeu sau Mircea Eliade, cel 
care a avut puterea să facă din unghiul propriu, cu 
puterea de contemplație proprie a spiritului său, 
oglinda tuturor religiilor lumii - iarăși o trăsătură 
care definește capacitatea de sinteză a acestei cul-
turi”.

În câteva cuvinte, m-a 
dus spre spațiul spiri-
tual lăsat de Paleologi 

(și) românilor. Are și argumente:  
„Unul din marii filosofi germani, 
contele Herman Alexander von 
Keyserling, vorbind despre pro-
filul distinctiv al poporului ro-
mân în lume, indica una dintre 
trăsăturile vocaționale ale cultu-
rii române: misiunea noastră de 
a mijloci sau chiar de a provoca 
renașterea Bizanțului spiritual. 
Prin urmare, în spiritualitatea 

www.panoramio.com
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Un destin „ascuns în 
Dumnezeu”

Ce drum vor avea românii? Unii 
susțin că am fi prea tineri ca po-
por, fiindcă ne consideră apăruți 

DrUmUriLe NeAmULUi

Îmi vine în minte acum viziunea lui Nicolae Iorga, într-o scriere polemică față de 
perspectiva propusă de Friederich Ratzel – teoria spațiului vital. Propune teoria 
vitalității popoarelor. Spune că, printre trăsăturile ce definesc vitalitatea poporului 
român, e și capacitatea extraordinară de asimilare a influențelor și valorilor culturii 
universale. Altminteri, structura deschisă a identității românești reprezintă o valoare 
definitorie a acestui popor. De aceea s-a și spus că românii se disting ca profil între 
popoarele lumii prin ceea ce s-a numit «omenia românească», o toleranță extra-
ordinară, o receptivitate pe aceeași măsură, deschidere către toate culturile, fără 
spaimă. Există deci o certitudine a perenității noastre pe acest pământ sau «pe acest 
petic de cer», cum ar spune Lucian Blaga. «Identitatea deschisă», cum o numește aca-
demicianul Tudorel Postolache, presupune toleranța, omenia românească și, nu în ul-
timul rând, valorile ortodoxiei românești. Mai mult, e vorba de apartenența noastră 
la spiritualitatea creștină. Probabil că, în cadrul romanității orientale, sinteza dintre 
cele patru componente ale spiritului european – tradiția greco-romană, spiritualita-
tea iudeo-creștină - capătă configurația distinctă și specifică în context european și 
universal”.

odată cu Regatul lui Carol I. Alții cred că doar 
creștinismul ne poate defini. Dar ce este dincolo? 
Dacă nu întrevedem nimic „dincolo”, putem să nu 
mai contăm. În fond, și rușii, și grecii, și nemții sunt 
tot creștini în felul lor. Dar „dincolo” ce este?

Pornind de la această premisă a unei culturi ac-
tive, dinamice și extrem de permisive, se vorbește 
foarte frecvent că românii sunt ușor asimilabili, că 
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„părintele 
arsenie boca 
spunea că 
destinul 
popoarelor 
este ascuns în 
dumnezeu.”

DrUmUriLe NeAmULUi

limba lor va dispărea, că acest 
popor nu va mai fi. Eu cred într-
un dialog onest al culturilor, fără 
presiuni politico-militare, în care 
românii nu ar pierde teren în fața 
altor culturi în condiții de pace. 
Am putut dovedi în scurtele peri-
oade de tihnă.

Profesorul Bădescu mă trimite 
la Apostolul Pavel: „Nu cred în 
asemenea ipoteze, care ne invită 
să consimțim la teoria dispariției 
etnice în acest spațiu a unui po-
por cu un profil atât de distinct 
și de puternic. Nu cred, fiindcă 
mă bazez pe învățăturile Sfintei 
Scripturi. Sfântul Apostol Pavel 
spune că Dumnezeu a ales dintre 
ei (se referă la evrei) 7.000, prin 
care, altminteri spus, s-a păstrat 
trunchiul sănătos al acestui po-
por și prin care a fost posibilă 
continuitatea lui dincolo de cum-
plitele drame etno-istorice. Se 
regăsește și se întoarce, își recom-
pune destinul în conformitate cu 
misiunea divină. Orice popor este 
chemat. Și indivizii, la fel, vin pe 
lume, sub semnul unei chemări. 
Părintele Arsenie Boca spunea că 
destinul popoarelor este ascuns 
în Dumnezeu”.

Strategia spirituală pentru 
combaterea antiselecției

Aici a atins indirect și problema 
antiselecției, inclusiv la români, 
care se produce sub ochii noștri. 
Mai ales în lumea satului. Cum 
se mai poate reconstrui nucleul 
sănătos al națiunii, în condițiile 
în care după cooperativizare s-a 
produs o antiselecție gravă în lu-
mea satului? După 1990, a venit 
al doilea val de antiselecție. Cu 
consecințe dezastruoase asupra 
întregii societăți românești.  Ce 
posibilități avem să reducem 
consecințele negative pe care 
acest fenomen le produce asupra 
românilor?
Profesorul Ilie Bădescu are un 

răspuns calm, dojenitor și aici: „Selecția socială 
negativă, cum o numea Eminescu, contraselecția, 
antiselecția de care vorbiți dumneavoastră reprezin-
tă un fenomen real, incontestabil. Constantin Ră-
dulescu-Motru, în 1904, în cartea «Cultura româ-
nă și politicianismul», chiar avertiza asupra acestei 
contraselecții, care ar putea să coboare profund în 
popor și în felul acesta să extindă sindromul po-
liticianist, ceea ce numea el «pseudo-cultura», la 
nivelul larg al întregii societăți. El a avut o intuiție 
cu valabilitate mult mai vastă decât sfera poporului 
român, pentru că în general afirmarea societății de 
masă e contraselectivă. Altminteri spus, masifica-
rea, secularizarea, idolatria consumului, idolatria 
ideologică, formele nihilismului, care au copleșit 
societatea modernă și postmodernă, toate acestea 
sunt expresii ale contraselecției”.    
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pArteNeriAt

În timp ce unii-şi doresc automobile și motociclete cât mai luxoase și 
performante, de la companii cu renume, un tânăr de la Facultatea de Mecanică 
a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași şi-a construit singur un 
moto-triciclu. Aceasta nu e singura creaţie a iscusitului inventator. La 19 ani, 
Adrian Vlas a construit deja patru vehicule de acest tip.

Mototricicleta  

lui Vlas
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Născut în Sărata Galbenă, Raionul Hân-
ceşti, R. Moldova. Pasionat de ingineria 
mecanică de la 11 ani, când mergea pe bi-

cicletă. Nemulțumit cum arătau bicicletele, își do-
rea mereu să le perfecționeze. Le echipa cu faruri 
şi aparate muzicale sau le transforma în tricicluri.

După ce a căpătat suficientă experiență, a decis 
să treacă la un mijloc de transport mai performant: 
motocicletele. Nici pe acestea nu le lăsa mult timp 
în starea iniţială: le punea motoare mai puternice 
sau le echipa cu tot felul de accesorii.

După mai multe bricolări, i-au venit şi alte idei. 
Şi-a propus să facă o motocicletă pe trei roți. Adică... 
o mototricicletă! Mai întâi, a făcut proiectul. A găsit 
apoi un motor de 50 cm3, a cumpărat profilele me-
talice, tabla, componentele și materialele necesare. 
În final, a reușit să facă triciclul conform proiec-
tului. Desigur, pentru aceasta a trebuit să rezolve 
multe probleme tehnice. Astfel, s-a născut pasiunea 
sa pentru inovare.

La 15 ani, a propus deja a treia invenție, înregis-
trată chiar cu denumirea de „Mototricicletă”. Dis-
tinsă cu premiul „Cel mai bun elev inventator” la o 
expoziție internațională și premiul întâi la concur-
sul „Cel mai dotat tânăr inventator”, organizat de 
Academia de Ştiinţe a Moldovei. Rezultatele i-au dat 
un imbold pentru a continua şi a încerca să exceleze 
în domeniul mecanicii.

„Mototricicleta” realizată de Adrian Vlas are pa-
tru viteze înainte și patru înapoi. Poate transporta 
până la 700 kg. Atinge maximum 120 km/h. Are 
un motor de la motocicleta rusească „Planeta”, cu 
destinație mai mult utilitară. Toate piesele au fost 
luate de la diferite motociclete, modificate apoi și 
adaptate pentru moto-triciclu. Distincțiile primite 
l-au determinat pe Adrian să continue cu unul mult 
mai performant.

Motocicleta rusească de la care a plecat era bună 
mai mult pe drumuri de ţară. Adrian îşi dorea un 
vehicul mai performant, cu design atrăgător şi ori-
ginal. A patra sa invenție e denumită „Autotricicle-
ta”, deoarece are în componență diverse piese de 
automobil, printre care și întregul motor. Este un 
vehicul de transport cu trei roți, dotat cu un motor 
cu patru cilindri, cu aprindere prin scânteie, cu ci-
lindreea de 1.800 cm3. Motorul provine de la un VW 
Passat B4. Triciclul atinge maximum 200 km/h și 
consumă 8 l/100 km.

Dispune de o banchetă confortabilă cu trei lo-
curi, dotată cu centuri de siguranță şi bare laterale 
de protecție. Îmbarcarea pasagerilor se poate face 
prin ambele părți ale motocicletei. „Autotricicleta” 
are şi mecanism de cuplare a remorcii. Datorită 
suspensiei punții spate, cu amortizoare telescopice 

AVANTAJELE 
TRICICLULUI
-  poate 

transporta 
mai multe 
persoane;

-  este mai 
stabil decât o 
motocicletă 
pe două roţi;

-  asigură o 
securitate şi 
un confort 
sporit 
pasagerilor.
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și arcuri elicoidale, triciclul are 
un echilibru foarte bun in viraje. 
Construcţia mototricicletei a cos-
tat peste trei mii de euro.

Adrian își petrece timpul liber 
mai mult în atelierul său, indife-
rent dacă e vară sau iarnă. Mereu 
proiectează sau caută să repare 
câte ceva şi nu-şi găsește liniştea 
până nu îşi încearcă în practică 
toate ideile ce îi vin.

în anul 2013, 
la expoziția 
internațională 
de inginerie 
mecanică, 
adrian a 
obținut cu 
acest triciclu 
medalia de 
bronz.

Tânărul inventator nu e însă mulțumit. În fie-
care zi se gândește la noi și noi proiecte. Din pă-
cate, resursele financiare limitate nu îi permit să 
le realizeze. Invențiile sale au prins viață exclusiv 
datorită ajutorului părinţilor. Adrian are multe idei, 
dar insuficiente resurse financiare pentru a le pune 
în practică. Să sperăm că într-o bună zi va reuși 
să-si realizeze proiectele. Îi dorim din toată inima 
acest lucru. Până atunci, îi reamintim cuvintele lui 
Amundsen, primul om ce a ajuns la Polul Sud: „Ai 
reușit? Continuă! N-ai reușit? Continuă!”.   
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Simpozionul de vară  
al constructorilor de camioane
Acest eveniment reunește directori de top și 
furnizori importanți din industria camioanelor, 
pentru a discuta despre provocările cu care se 
confruntă industria de camioane. Simpozionul e 
o oportunitate pentru proprietarii de flote să-și 
împărtășească strategiile de afaceri.

ibadan Motor fair
Aici vin peste o sută de 
dealeri de mașini și con-
structori. Se vor expune 
3.000 de mașini de diverse 
producții, modele și cu-
lori, pentru că în Nigeria, 
cel mai bogat, dar nu şi cel 
mai prosper stat african, 
există și oameni cu foarte 
mulți bani.

concurs de frumusețe 
pentru camioane

Este un eveniment apreciat de ma-
rele public american și nu numai. 
Concursul de frumusețe pentru 

camioane atrage cele mai tari vehi-
cule de acest tip din America și este 

o etapă a campionatului național 
pentru „Overdrive Magazine”. Ori-
ce camionagiu poate participa. Se 

lasă cu premii grele. Vine și Jesse 
Toler, celebru în toată America 
după ce a intrat de două ori în 

Guinness World Records Book.

river States truck and trailer
Târgul de camioane din La Crosse va 

găzdui și un frumos concurs de asemenea 
vehicule. Este a patra ediție din acest an 

a concursului Pride & Polish din America. 
River States Customz este o divizie a com-

paniei River States Truck and Trailer, care 
are două camioane ce au câștigat marile 

premii la concursul național de frumusețe 
de la Dallas.

calendar
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Rubrică realizată de  
Viorel Patrichi
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18-19

paace automechanika Mexico 2014
Este unul dintre numeroasele târguri organizate de 
PAACE Automechanika Mexico în toată lumea, unul 
din cele mai importante din America Latină. Se expun 
mașini, motoare, piese de schimb și consumabile, echipa-
mente de tuning auto. Seminariile PAACE Automechani-
ka Mexico oferă informații naționale și internaționale de 
piață, tendințele pentru import și export, marketing și 
informații despre produse.

conferința pentru mașini comerciale
Evenimentul va începe în ajunul marelui târg american 
de camioane. Conferința va atrage lideri din industrie 

şi constructori de camioane din toate segmentele. Vor 
fi prezentate comunicări despre cele mai importan-
te probleme din industrie, se vor face propuneri de 

măsuri pentru ca producătorii să supraviețuiască după 
trimestrul al IV-lea și mai departe.

Ibadan, Premier 
Hotel, Nigeria

Crossville, 
Tennessee, SUA

iulie 2014

Centro Banamex, 
Mexico City, Mexico's

august 2014

Dallas  
Convention 16-18 20-21

Center, Dallas, Texas, SUA
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Mihai, transportator, știe cât de important este: 
Să vezi și fii văzut.

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

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

Sunteți deja Fan?

Bursă de transport Tracking Platformă de licitare

Tracking

  

Transport cu viitor!
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SEDIUL CENTRAL:
Bucureşti 

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

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

Birou regional 
Iaşi

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

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

Birou regional 
Braşov

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

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

Birou regional 
Sibiu

Str. V. Alecsandri nr. 21A
cod 550372

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

Birou regional
Cluj-Napoca
Str. Donath nr. 2

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

Birou regional 
Timişoara

Str. Crișan nr. 36
cod 300367

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

Conducem împreună




