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editorial

De prea mulţi ani (vreo 25 în curând), un domeniu extrem de important 
al economiei româneşti, Transporturile, e condus guvernamental de 
persoane care cunosc în prea puţină măsură specificul branşei. În Trans-
porturi, nu ţine să pui un simplu manager (cu toate că trebuie, în opinia 
noastră, un manager, unul de top), ci mai trebuie şi să cunoască foarte 
bine domeniul de aplicare a strategiilor guvernmentale.

Trecem razant peste anii 90, amintind vremurile stranii când la Transpor-
turi era ministru un onorabil domn, Paul Teodoru, care se respecta cât să 
vină la minister cu „ciorapi de piele” şi espadrile Gregorio Rizo, şoselele 
erau rupte, iar calea ferată avea o infrastructură demnă de Vietnamul de 
Nord. Să revenim în timpurile noastre.

Am putea afirma că ministrul cel mai bun din ultimii ani a fost Anca Boa-
giu, pentru că a urnit nişte proiecte de autostrăzi şi a descleiat niscaiva 
cumetrii. Dar a spune că Boagiu a fost un ministru bun e mult... A urmat 
Alexandru Nazare, un emul al Ancăi Boagiu, din cabinetul de 30 de zile, 
care era tot Cabinetul Boc, ce-şi pilota secondanţii vremelnici pe funcţii. 
Despre Nazare se ştie, spre exemplu, că, în discuţiile cu drumarii, înainte 
să fie ministru, era „băiatul bun”, într-o regie de negocieri în care ministrul 
Boagiu era „scorpia”.

Azi, numărăm foştii miniştri fără probleme cu procurorii. Ramona Mă-
nescu, spre exemplu, acum europarlamentar, e o doamnă care a refuzat 
jocul de privatizare a CFR Marfă cu GFR şi a moştenit un MT fără sectorul 
autostrăzilor, a săpat cu burghiul cel mare la magistrala de Metrou din 
Drumul Taberei şi a mai atenuat deriva.

În rest? Fostul ministru Relu Fenechiu azi e în puşcărie. Altul, Ovidiu 
Silaghi, face naveta între parlamentele României şi Europei, cu Justiţia 
Română căutându-l pe-acasă. Al treilea, Dan Şova, avocat şi parlamentar, 
este fiul vitreg al Anei Diculescu-Şova (a cărei firmă de avocatură a pus la 
punct Contractul Bechtel), care, ca ministru, n-a mai găsit… Contractul 
Bechtel în original, apoi şi-a dat demisia in subito, după care a fost chemat 
la DNA, ca învinuit într-un dosar de corupţie.

Iar acum avem un alt ministru: Ioan Rus. Ce va mai fi, Doamne?

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.

Miniștrii noștri
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What taxes will bring the 
new Tax Code?

Romanians will pay in the fall or in the next year higher 
taxes. Their level is provided in the new Tax Code, 
which will be adopted by Parliament in this autumn. 
The Movement Review looks over the chapters where 
most likely you will pay increased taxes.

20 pa
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highlights
The account of Ioan Rus at Transportation Ministery after two 
months of mandate

Will we remain a net exporter of 
agricultural products in 2014 too?

Hammock  
or cabin?

The approaches of Ioan Rus on the highways chapter are not sensational. We don’t see any new strategy but only 
a few common sense approaches. The Minister does not seem to want to break radically with the manner of work 
of his predecessors: projects delayed, their arbitrary selection, inflated prices, poor quality.

Seven consecutive months, Romania was a net exporter of 
agricultural products. Now reentered on deficit in the first four 
months of this year. Agriculture Minister Daniel Constantin, 
however, is optimistic and says that this year we will be again a net 
exporter of agricultural products, as in the last year.

EU countries are using their right to establish national regulations 
within the Community Directives. By now we was convinced that 
European Regulations saves us of interpretations. Yet we get a very 
unpleasant counterexample.
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INEDIT

Trasportul global de marfă
Trenduri divergente pentru economiile 
dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare
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arată câteva date relevante despre evoluţiile globale 
la transporturile de marfă.

Imaginea de ansamblu pentru transportul de mar-
fă la nivel mondial nu arată nici o schimbare faţă de 

C ea mai recentă actualizare 
a datelor la nivel global, co-
lectate de către Internatio-

nal Transport Forum de la OCDE, 

Florin Budescu

INEDIT

blog.quest-global

Comerţul SUA și 
UE27 stagnează
Comerțul exterior pe mare și 

pe calea aerului al SUA și UE27, 
măsurat în tone de mărfuri 
mutate, rămâne stagnant,  

sub nivelul de dinainte de criză, 
din iunie 2008.

BRICS și Asia -  
locomotive de 

creștere
Ţările BRICS și cele din Asia 

sunt locomotive de creștere. 
Comerțul exterior al Chinei,  
pe mare și în aer, continuă  

să crească, începând  
cu anul 2010.

Statele  
emergente  

mișcă mai multă 
marfă

Transportul de marfă din  
economiile emergente îl 

surclasează pe cel din ţările 
dezvoltate.
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INEDIT

trimestrul anterior. Comerțul ex-
terior total, pe mare și în aer, în 
tone, rămâne stagnant, sub nivelu-
rile de dinaintea crizei din UE27 și 
SUA. Importurile și exporturile pe 
mare continuă să arate tendințele 
divergente. În timp ce importurile 
pe mare stagnează sub nivelurile 
de dinaintea crizei, exporturile pe 
mare în UE27 și SUA ajung la 29% 
și 23%, peste vârful precriză, chiar 
dacă acesta din urmă prezintă sem-
ne de încetinire. Comerțul exterior 
total în aer, atât pentru UE-27, cât 
şi pentru SUA, rămâne la -4% și, 
respectiv, la - 3% sub nivelurile de 
dinainte de criză.

Exporturile UE27 și SUA în sta-
tele din Asia și ţările BRICS sunt 
într- o creștere continuă și Asia 
rămâne locomotiva de creștere. 
Comerțul exterior total al Chinei, 
pe mare și în aer, valoric, a fost la 
55%, respectiv 59% peste vârful 
precriză. Importurile în China din 
Europa și America de Nord, pe 
mare, depășesc creșterea exportu-
rilor și au fost 85%, respectiv 75% 

peste vârful precriză.
Comerțul intraasiatic, care reprezintă aproape ju-

mătate din totalul schimburilor comerciale externe 
valorice ale Chinei, rămâne puternic. Comerțul exte-
rior al Chinei, pe mare, cu statele ASEAN și cu țările 
din Asia de Sud, a ajuns la 126%, respectiv 39% peste 
nivelul precriză, în timp ce comerțul exterior pe calea 
aerului a crescut la 30%, respectiv 88% peste vârful 
precriză. Transportul de marfă pe mare, cel aerian și 
cel rutier în statele CSI, vecine Chinei și Rusiei, crește 
puternic, în timp ce transportul feroviar de marfă con-
tinuă să stagneze sub nivelurile de dinaintea crizei. 
Cota sectorului feroviar în comerțul exterior a scăzut 
începând din anul 2005.

Transportul intern de marfă reflectă tendințele 
divergente dintre economiile dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare. Transportul feroviar de marfă în 
spațiul UE rămâne sub vârful precriză, în timp ce în 
SUA stagnează la nivelul de dinainte de criză. Trans-
portul rutier de mărfuri în spațiul UE rămâne cu 11% 
sub nivelul de dinainte de criză. Creșterea e mai pu-
ternică în piețele emergente. Volumele de transport 
feroviar de marfă din Rusia și Turcia au fost cu 5% 
peste nivelul de dinainte de începerea crizei, iar în 
China cu 20% peste acest nivel. Volumul de mărfuri 
transportate rutier în Rusia, la rândul său, a ajuns la 
14% peste vârful precriză din trimestrul patru din 
anul 2013.   

MyZerona
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MOTORINA ŞI EXPORTURILE

Auzim frecvent politicieni ce privesc cu ochii spre cer și anunță mari 
producții  agricole, apoi ne asigură că agricultura va contribui la 
creșterea PIB. Prețurile la cereale scad brusc.  Evident, trebuie să 
discutăm cu fermierii și să coroborăm informațiile, dacă vrem să fim 
mai aproape de realitate.

Motorina și mitul 
exporturilor de produse agricole

Viorel patrichi

Î n primul rând, o agricultură 
ce depinde aproape exclusiv 
de hachițele vremii, nu de un 

sistem modern de irigații, nu e un 
factor constant de creștere pentru 
PIB. Dimpotrivă, poate deveni o po-
vară. Președintele Băsescu spunea 
recent că nu se poate face sistemul 

de irigații „fiindcă e scump și nu există fonduri”. Poți 
dubla producția agricolă prin irigaţii? - această opinie 
se dovedește eronată. Portugalia a construit cel mai 
eficient sistem de irigații cu fonduri europene. Româ-
nia de ce nu poate? Cei doi hidrologi, Ion Iliescu și Călin 
Popescu-Tăriceanu, n-au reușit să facă măcar un iaz cât 
au condus țara, dar poate va veni cineva cu o gândire 
pragmatică. Nu chinezii vor fi soluţia.

PagideAgricultura
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NEUTRAlIzAREA  
EfECTUlUI ACCIzEI?
Pentru a deveni factor constant de 
creștere economică, agricultura 
are nevoie de energie, de motorină 
ieftină. Prin aplicarea accizei supli-
mentare de 7 eurocenţi, Guvernul 
a provocat scumpiri la carburanți 
cu aproximativ 40 de bani pe litru. 
În prezent, acciza e 30% din preţul 
final la benzină și 26% la motorină. 
Dacă unii transportatori mai pot 
cumpăra motorină din Bulgaria sau 
Ungaria, de unde țâșnesc sondele 
de țiței, fermierii nu pot merge cu 
tractoarele pe-acolo.

Ajutorul de stat la motorină a 
ajuns la 12.989 de fermieri, mai 
ales mari și mijlocii. Ceilalți, Dum-
nezeu cu mila! Fermierii au putut 
depune până pe 30 aprilie cererile 
pentru ajutorul de stat, prin ram-
bursarea diferenţei de acciză pen-
tru motorina utilizată în agricul-
tură, aferentă primului trimestru 
din anul 2014. Ajutorul de stat se 

acordă prin rambursarea diferenţei dintre acciza stan-
dard şi acciza  redusă (stabilită la 21 de euro/ 1000 de 
litri), pentru motorina folosită la lucrări mecanizate 
în Agricultură. Ministerul Agriculturii susţine că acci-
za nu-i va afecta pe fermieri, pentru că subvenţia pe 
motorină a crescut de la 1 aprilie la 1,8 lei/litru.

„Dacă pentru ultimul trimestru din 2013 agricultorii 
primesc 1,39 lei la litru, prin rambursarea diferenței 
de acciză pentru motorina din agricultură, în primul 
trimestru din acest an, conform noii metodologii de 
calcul, acest sprijin a crescut la circa 1,51 lei pe litru, 
iar după 1 aprilie, odată cu majorarea suplimentară a 
accizei cu 7 eurocenți, Ministerul Agriculturii va com-
pensa creșterea și va plăti fermierilor aproximativ 1,8 
lei pe litru“, spunea recent Daniel Botănoiu, secretar 
de stat în MADR. Prin aceste calcule, efectul accizei 
asupra costurilor pentru lucrările agricole nu se neu-
tralizează. Motorina e mai scumpă, iar producătorii 
agricoli vor arunca scumpirea în prețurile hranei noas-
tre de zi cu zi. 

fRUNTAșI lA pREțUl ENERgIEI
Acciza mărită a determinat creșterea prețurilor la 
carburanți cu 7%, în condițiile în care nici un sorti-
ment nu mai costă sub 6 lei pe litru. România avea 
cea mai ieftină benzină din UE la începutul lunii  

ApIA le-a plătit 
deja fermierilor 
84,4 milioane de 
lei (19 milioane 
de euro) pentru 
ajutorul de stat 
la motorina 
utilizată în agri-
cultură.

JurnaluldeIlfov

MOTORINA ŞI EXPORTURILE
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martie: 1,255 euro/litru. Acum, a 
urcat de pe locul 28 până pe 18, cu 
un preț de retail de 1,389 euro/litru, 
cum arată clasamentul publicat de 
Europe’s Energy Portal. Au pețuri 
mai mici ca România la benzină 
Polonia (1,27 euro/litru), Bulgaria 
(1,278 euro/litru), Austria (1,360 
euro/litru), care nu extrag nici un 
baril de țiței. La motorină, am urcat 
pe locul 11 în UE, cu un preț de retail 
de 1,405 euro/litru. Motorina e mai 
ieftină decât în România în Franța 
(1.300 de euro) și Spania (1.326 de 
euro), țări dezvoltate, cu salarii de 
peste cinci ori mai mari ca la noi. Un 
litru de motorină costă în România 
1.392 de euro, iar în Germania este 
1.369 de euro, la fel ca în Belgia. În 
Luxemburg, motorina costă 1.180 
de euro pe litru, iar salariile sunt de 
zece ori mai mari ca în România. Cu 
un asemenea preț la motorină, cum 
putem pretinde că ajutăm Agricul-
tura? Și, mai ales, că transformăm 
Agricultura în factor de creștere 
economică?

IlUzII
Foarte mulți fermieri sunt nevoiți să-și vândă recol-
ta direct din câmp, ca să plătească ratele la bănci şi 
să poată înfiinţa lucrările de toamnă. Majoritatea nu 
au silozuri, pentru a depozita cereale, spre a vinde 
când cresc prețurile. Când vin subvențiile (de obicei, 
cu întârziere), se grăbesc să arunce banii pentru în-
fiinţarea culturilor.

În cea mai mare parte, agricultura României ex-
portă materie primă: cereale și animale vii. E cea mai 
proastă socoteală economică. Ceaușescu cerea frec-
vent ca producția de cereale să fie valorificată prin 
zootehnie în proporție de 50%, pentru a le crește 
prețul. 

Puțini mai fac acest lucru. O țară ce vinde ce-
reale, animale vii și bușteni ajunge inevitabil pe 
butuci. În ultimul interviu publicat în noiembrie 
1989, Ceaușescu îi răspundea unui ziarist olan-
dez, care-l întrebase dacă a vândut arme: „Dum-
neata ce crezi, că am plătit datoria României din 
gogoșari?!...” Produsele procesate aduc plusva-
loare, nu materiile prime. Iar în timpurile noastre 
un soft poate să coste mai mult decât 10 vagoane 
de grâu.   

nota: Toate preţurile la carburanţi sunt valabile  
pentru data de 13 august şi se modifică zilnic.

Acciza suplimen-
tară a propulsat 
România în topul 
țărilor cu prețuri 
mari la motorină 
din UE.

Preţuri la benzină în UE
Ţara preţul (euro/l)
România 1,389
Polonia 1,270
Bulgaria 1,278
Austria 1,360

Preţuri la motorină în UE
Ţara preţul (euro/l) 
România 1,419
Franţa 1,300
Spania 1,326
Germania 1,369
Belgia 1,369
Luxemburg 1,180

Jurnalul deIlfov

MOTORINA ŞI EXPORTURILE
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ŞTIRI DIN EST 

Noi reguli de transport în Azerbaijan

Rusia a intensificat controlul vamal  
la frontiera cu Belarus

A utoritatea vamală azeră a 
publicat lista documentelor 
necesare accesului pe teri-

toriul țării, cu mijloace de transport 
ale căror norme de poluare sunt 
sub standardul Euro 4. Proprietarii 
mijloacelor de transport și remor-

cilor (semiremorcilor) acestora, 
înregistrate în altă țară și care nu 
corespund clasei Euro 4, vor avea 
nevoie de acte speciale pentru 
formalitățile vamale. Șoferul va tre-
bui să prezinte la vamă o declarație, 
pașaportul și documentele ce con-

firmă înregistrarea mijlocului de 
transport în țara de proveniență și 
o procură a posesorului vehiculului, 
în cazul în care la volan se află altă 
persoană. Azerbaijan a trecut la 
standardul ecologic Euro 4 de la 1 
aprilie 2014. (Logistic)

F ederația Rusă a anunțat 
că a intensificat contro-
lul vamal la frontiera cu 

Republica Belarus, pentru a nu 
admite tranzitul mărfurilor in-
terzise pe teritoriul Rusiei prin 
Belarus, a anunțat Serghei Dan-
kvert, șeful Rosselhoznadzor, 
instituția responsabilă cu con-

trolul fluxului de producţie ali-
mentară. Potrivit acestuia, Rusia 
a luat măsuri pentru a preveni 
livările de mărfuri din țările cu 
interdicție şi nu numai. „Spre 
exemplu, Belarus permite im-
portul de cartofi din Ucraina, iar 
noi avem toate motivele a afir-
ma că sunt contaminați”, a pre-

cizat Dankvert, amintind că im-
portul de cartofi din Ucraina în 
Rusia e interzis. Vicepremierul 
Belarus, Mihail Rusîi, a asigurat 
autoritățile ruse că țara sa va 
monitoriza foarte atent tranzi-
tul de mărfuri aflate sub embar-
goul rusesc de la începutul lunii 
august. (Belta)

www.skyscrapercity.com
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ŞTIRI DIN EST 

Un nou indicator rutier în Rusia

Î n viitorul apropiat, în codul 
rutier din Federația Rusă va 
apărea un nou indicator de 

restricționare a circulației vehi-
culelor cu grad ridicat de poluare 
în anumite zone. Potrivit normei 
elaborate de Ministerul Transpor-
turilor, astfel de zone vor fi marca-
te cu indicatoare speciale, ce vor 
atenționa că circulația vehiculelor 
al căror standard ecologic e mai 
redus decât cel menționat pe in-
dicator e interzisă. Excepție vor 
face autovehiculele ministerelor 
Apărării, Internelor și Situațiilor 
Excepționale, Poștei Rusiei, ca și 
motocicletele de peste 30 de ani. 
Prin restricții, autoritățile vor să 
limiteze accesul mașinilor poluan-
te în zonele fragile ecologic. Potri-
vit datelor de la 1 ianuarie 2014, 

aproape jumătate din parcul de 
autoturisme din Rusia (17 milioa-
ne de vehicule) aparțin clasei non 
Euro și Euro 1, iar alte 5,1 milioane 
sunt Euro 2. În Moscova, autovehi-
culele non Euro și Euro 1 sunt un 
milion, adică o treime. Cel mai pro-

babil, noul indicator rutier va apă-
rea mai întâi în Moscova. Anterior, 
autoritățile moscovite au declarat 
că, din anul 2015, pe șoselele de 
centură ale capitalei va fi interzisă 
circulația camioanelor sub stan-
dardul Euro 2. (Kommersant)

www.pressalert.ro
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ŞTIRI DIN EST 

Rusia e pregătită să extindă Uniunea Vamală

Criza din Ucraina  
a afectat transporturile de mărfuri

F ederația Rusă își dorește 
extinderea Uniunii Vama-
le și crearea de noi zone 

comerciale de liber schimb, in-
clusiv în Europa, a declarat pre-
mierul rus Dmitri Medvedev la 
o reuniune cu comercianții ruși. 
„Împreună cu partenerii noștri 
din Belarus și Kazahstan, sun-
tem pregătiți pentru extinderea 
spațiului Uniunii Vamale și crea-
rea unor zone de liber schimb în 

formatul «comerțul liber plus», 
atât cu unele state în parte, cât și 
cu uniuni regionale, inclusiv în Eu-
ropa”, a spus premierul rus. Med-
vedev a menționat că din anul 
2015, odată cu formarea Uniunii 
Economice Eurasiatice, va fi asi-
gurată libera circulație a mărfu-
rilor, serviciilor și capitalului pe 
teritoriul „troicii” (Rusia, Belarus 
și Kazahstan). Din perspectiva 
mediului de afaceri, funcționarea 

acestui spațiu economic poate 
reduce semnicativ costurile, în 
cazul aplicării normelor și stan-
dardelor comune, a declarat Dmi-
tri Medvedev. Rusia a preluat în 
acest an președinția rotativă a 
statelor BRICS și a Organizației 
pentru Cooperare de la Shanghai. 
În context, Medvedev a propus 
elaborarea unei agende atrăgă-
toare economic și pentru aceste 
organizații. (ITAR-TASS)

C riza din Ucraina a provocat 
o perturbare a lanțurilor de 
aprovizionare, creșterea con-

siderabilă a prețurilor la carburanți, 
scăderea performanței în industria 
Transporturilor, distrugerea infras-
tructurii rutiere și incertitudine la 
punctele de trecere a frontierei, se 
arată într-un raport elaborat de Uni-
unea Internațională a Transporturi-
lor Rutiere (IRU). Datele IRU arată 

că, de la începutul anului, prețul la 
motorină a crescut cu 56%. Timpii 
de livrare a mărfurilor din Europa în 
Ucraina s-au prelungit până la patru 
zile. Din cauza conflictului prelungit 
din regiunile de est ale țării – Lu-
gansk și Donețk, mai multe firme de 
transport și-au încetat activitatea, 
iar emisia de carnete TIR în Ucraina 
s-a redus cu 90% în primele șanse 
luni ale anului 2014, comparativ cu 

perioada ianuarie - iunie 2013.  Mai 
multe poduri rutiere și feroviare 
din zona de conflict au fost distru-
se, iar din cauza anexării Crimeii 
de către Federația Rusă rețeaua 
națională de drumuri a Ucrainei s-a 
redus. Recent, compania națională 
de drumuri din Ucraina a anunțat 
că numai în Regiunea Donețk, în 
urma operațiunilor militare, au fost 
distruși 800 de kilometri de drum.

Grupaj realizat de Tatiana Bernevec

independent.md
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TRANSNEWS

ARTRI

Cu ochii  
pe Rusia!

F lorinel Andrei, secretarul 
general al Asociației Ro-
mâne pentru Transporturi 

Rutiere Internaţionale (ARTRI), 
le recomandă tuturor transpor-
tatorilor internaţionali să țină 
cont de evoluțiile din Federația 
Rusă și să-și adapteze corespun-
zător contractele. „Din data de 
7 august 2014 Federația Rusă 
respinge aproape toate produ-
sele agricole, materiile prime și 
produsele alimentare care pro-
vin din Statele Unite, Uniunea 
Europeană, Canada, Australia 
și Regatul Norvegiei pentru 
o perioadă de un an. Această 
măsură de autoizolare comer-
cială a Rusiei urmează decre-
tului președintelui Putin din 6 
august 2014, nr. 560, «Cu privire 
la aplicarea unor măsuri econo-
mice speciale, folosite în scopul 
asigurării securității Federației 
Ruse», spune Andrei.

La închiderea ediţiei, Rusia amen-
dase lista de produse aflate sub 
embargou, eliminând laptele die-
tetic, somonul tânăr şi păstrăvul, 
precum şi mai multe legume şi 
suplimente nutriţionale de pe lis-
ta de importuri restricţionate din 
Occident.

RESTRICȚIE

Atenție la drumul 
Comăneşti - Zegujani!

FINANŢARE UE

Iar vin banii!

REVIRIMENT

Crește producția auto  
din Polonia

D irecția de Transport Rutier 
din Ministerul Transpor-
turilor (MT) avertizează 

că de pe 31 iulie 2014 se interzi-
ce total circulația rutieră în zona 
Comănești, în județul Mehedinți, 
și se restricționează parțial în zona 
Zegujani (cu limitare de viteză la 
40 km/h şi limitare de tonaj la 3,5 
t), din cauza  tasărilor, alunecărilor 
sau prăbuşirilor de pământ. Tra-
ficul în zonă se va desfășura: pe 
sensul Baia de Aramă – Florești, 
circulația deviată pe ruta ocolitoa-
re Baia de Aramă (DN 67D) – DJ 670 

Glogova (pe DJ 671 B) – Cătunele 
– Motru (DN 67) – Florești; pentru 
sensul Florești - Baia de Aramă, 
circulația va fi deviată pe ruta oco-
litoare Florești (DN67) – Motru (DJ 
671 B) – Cătunele – Glogova – DJ 
670 – Baia de Aramă (DN 67D); pe 
traseele mai sus menționate, to-
najul maxim e de 7,5 t. Deplasarea 
între Turnu Severin și Baia de Ara-
mă se poate face și pe DJ 670, pe 
traseul Malovăț (intersecția cu DN 
67) – Bâlvăneşti – Balta – Ponoare-
le – Baia de Aramă (intersecţia cu 
DN 67 D).

C omisia Europeană a adop-
tat Acordul de Parteneriat 
cu România. Din cele 30,6 

miliarde de euro fonduri struc-
turale, regionale şi pentru dez-
voltare rurală, pe care România 
ar urma să le primească de la UE 
în perioada 2014 - 2020 (cu încă 
trei ani de graţie), 6,1 miliarde de 
euro sunt destinate exclusiv dez-

voltării sectorului de transport: 
autostrăzi, șosele, căi ferate, căi 
navigabile şi transporturi aerie-
ne. Din cei 6,1 miliarde de euro, 
4,8 miliarde de euro ar trebui să 
meargă la autostrăzi. Dacă un ki-
lometru de autostradă costă în 
România şase milioane de euro, 
rezultă că s-ar putea construi 
cam 800 km.

Î n luna iulie, producția de auto-
mobile din Polonia a crescut cu 
12%. Astfel, Polonia a produs 

56.512 autoturisme și camioane. E 
unul dintre puținele domenii pu-
ternice dintr-o economie vlăguită, 

ce a primit lovitura de grație prin 
sancțiunile impuse Rusiei. Fiat, 
GM și VW produc produc mașini 
în Polonia, ceea ce reprezintă 7% 
din totalul producției industriale 
poloneze.
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EXPANSIUNE

Pas austriac spre Rusia

P alfinger, producătorul aus-
triac de macarale, a lansat 
anul acesta două societăți 

mixte cu uzina de camioane Ka-
maz din Rusia. Ca de obicei în țara 
lui Putin, Palfinger deține 49% 
din acțiuni și va dota camioanele 

cu sisteme de încărcare și mani-
pulare. „Obiectivul nostru e să  li-
vrăm 3.000 de corpuri de camion 
pe an până în 2019”, anunță com-
pania. Palfinger va deține 51% 
din acțiunile unei alte societăți, 
care va construi 80.000 de cilindri 

de macarale, pentru camioane și 
utilaje de construcție. Directorul 
executiv Herbert Ortner susține 
că afacerea e un pas important 
pentru extinderea în CSI, ce va 
deveni o piață uriașă pentru Pal-
finger.

PASAJ

„Micul Grant” din Râmnicu-Vâlcea

EMBARGOU

Cine clachează primul?

P e 20 august s-a inaugurat 
Pasajul Tudor Vladimirescu 
din Râmnicu-Vâlcea. Șoferii 

care vor să ajungă din centrul mu-
nicipiului Râmnicu-Vâlcea spre Ca-
lea București și, ulterior, pe drumul 
european E81, au acum o rută di-
rectă, în urma inaugurării pasajului 
suprateran. Proiectul data de pe 
timpul regimului comunist. A fost 
pus pe hârtie în anii 2000, iar în 
cele din urmă a primit undă verde 
în 2012. Pasajul se află în prelun-
girea bulevardului Tudor Vladi-
mirescu și traversează zona gării, 
inclusiv triajul, asigurând fluența 
traficului dinspre centrul orașului 
spre Calea București. De aceea, 
mai e numit și „micul pasaj Grant“. 
Valoarea proiectului se ridică la 
aproximativ 10 milioane de euro, 
din care contribuția locală e de 2%.

T eam Niinivirta este o firmă 
de transport din Finlanda. O 
afacere de familie. Cu sediul 

în orașul Kotka, are 12 tancuri de ră-
cire, cu care transportă 80 de cami-
oane cu lapte din Finlanda spre San-
kt Peteresburg, în Rusia. „Mă uit pe 
geam și văd cele opt camioane cum 

stau. Nu mai pot merge cu ele în Ru-
sia. Dacă nu găsesc altceva, dăm fali-
ment. Putem rezista două - trei luni”, 
a declarat Veikko Niinivirta pentru 
Reuters. Bunicii lui au cumpărat pri-
mul camion în 1954 pentru transpor-
tul lemnelor. Companiile mari se vor 
adapta la alte tipuri de transporturi, 

crede finlandezul. Sectorul euro-
pean de transport și logistică gene-
rează 900 de miliarde de euro pe 
an. În domeniu lucrează peste şap-
te milioane de oameni. Exporturile 
agricole din UE spre Rusia se ridică la 
11 miliarde de euro pe an, adică 10% 
din vânzările agricole ale UE.

www.gds.ro
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SALVARE

Gazele naturale, viitorul motoarelor

G azele naturale ieftine 
încep să revoluționeze 
circulația pe drumurile 

SUA. Facturile beneficiarilor grei 
se reduc și scad emisiile de CO2. 
Cei ce folosesc gaze primesc 
un sprijin puternic de la cei mai 
mari fabricanți de camioane și 
din industria petrolieră. Royal 
Dutch Shell construiește o rețea 
întreagă de stații de alimentare 
a camioanelor cu gaze, în asocie-

re cu Travel Centers of America. 
Conceptul se bucură de sprijinul 
strategic și financiar din partea 
producătorului de camioane 
Cummins, a trustului de gaze 
Chesapeake Energy și din partea 
companiei General Electric.  În 
2013, Cean Energy a deservit 779 
de proprietari de flote de trans-
port din 39 de state din SUA, plus 
provinciile Ontario și British Co-
lumbia din Canada.

Grupaj realizat de Viorel Patrichi

REPROFILARE

China produce gaz  
lichefiat pentru camioane

P etroChina, cea mai mare 
companie de energie chi-
neză, a lansat o afacere de 

multe miliarde de dolari: produce 
gaz lichefiat pentru Transporturi. 
Va alimenta camioane și nave 
cu gaz lichefiat în loc de moto-
rină. Beneficiarii susțin că gazul 
lichefiat e mult mai bun pentru 
Transporturi, comparativ cu ga-
zul comprimat, ce pierde teren. 
Royal Dutch Shell a deschis anul 

trecut peste 100 de stații de gaz 
lichefiat de-a lungul autostrăzi-
lor din SUA. Gazul lichefiat e mai 
curat ca motorina și va înlocui 
10% din consumul de motorină 
în 2015. În iulie, după o lună de 
producție de probă, uzina din 
Kunlun a dovedit că poate fabrica 
1,2 milioane de tone de gaz liche-
fiat pe an. A doua mare uzină s-a 
deschis la Ansai, în nordul provin-
ciei Shaanxi.

stirileprotv.ro

www.cugetliber.ro

EXPLOZIE

Toyota 
copleșește 
piața 
mondială

T oyota a înregistrat vân-
zări ce au depășit esti-
mările pentru piața din 

SUA încă din primul trimestru 
al anului 2014. Compania vin-
de cu mult succes camioane și 
camionete pe piața americană, 
cea mai atractivă pentru ja-
ponezi. De fapt, Toyota e pro-
ducătorul auto care se vinde 
cel mai bine în toată lumea. În 
primul trimestru al anului, a în-
registrat patru miliarde de lire 
sterline profit, anunță Reuters. 
Numai în America de Nord, pro-
fitul Toyota a crescut în primul 
trimestru cu 45%. În martie, 
Toyota a vândut în America de 
Nord 2,71 milioane de vehicu-
le. În iulie, vânzările totale ale 
companiei au crescut cu 12%, 
depășindu-l astfel pe cel al 
Ford Motor Co.
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Bilanțul primelor două luni  
ale lui Ioan Rus la Transporturi
Abordările ministrului Ioan Rus la capitolul autostrăzi nu sunt 
senzaționale.  Nu e prezentată nici o strategie nouă, doar abordări 
de bun simț. Ministrul nu pare a dori să se rupă radical de ceea ce 
a semnificat activitatea predecesorilor săi: proiecte tărăgănate, 
selecția lor arbitrară, prețuri umflate, calitate îndoielnică.

București spre Teleorman.
România ar fi putut avea mai multe autostăzi, dacă 

ar fi existat „o politică mai aplicată în ceea ce privește 
dorința noastră de dezvoltare economică”, a spus în 
unul din primele interviuri acordate ministrul Ioan 
Rus. „Decidenții, de-a lungul vremii, n-au înțeles că 
autostrada nu face parte din infrastructura turistică, 
ci din cea economică. Decizia a fost mereu politică, în 
funcție de cine dorea mai tare și avea mai multe relații 
la guvernare. Acest lucru nu a fost subordonat ideii 
de echilibru în dezvoltarea economică a României”, a 
punctat ministrul, care a adăugat că zonele ce nu au 
la dispoziție o infrastructură rutieră corespunzătoare 
„sunt condamnate subdezvoltării”.

Spre deosebire însă de predecesori, Rus pare 
conștient de necesitatea integrării teritoriului 

Î n puținele intervenții publice 
din cele 50 de zile de la numi-
re, Rus a pledat pentru o infra-

structură rutieră orientată spre 
nevoile de dezvoltare economică 
și de integrare a regiunilor țării, nu 
ghidată de interese locale politi-
ce. Oricum, nici un ministru, până 
acum, nu a recunoscut că selecția 
unor proiecte de autostradă s-a 
făcut pe baza presiunilor din teri-
toriu. Colegul de partid al ministru-
lui, vicepremierul Liviu Dragnea, a 
provocat rumoare, propunând, ală-
turi de fostul ministru, Dan Șova, 
construirea unei autostrăzi de la 

Christian Dumitrescu

Apetcher

2.400 km  
de autostradă - 
Lungimea rețelei 
naționale de 
rute moderne, 
promisă de fos-
tul ministru Dan 
Șova, menținută 
de actualul mi-
nistru, Ioan Rus, 
fără a ști cu ce 
șanse de succes.

MINISTRU NOU 
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național prin infrastructură de 
transport: „Trebuie să dăm posibi-
litatea unei dezvoltări echilibrate 
a tuturor regiunilor. N-am făcut 
acest lucru. În 2018 sărbătorim 100 
de ani de la Marea Unire, dar n-am 
făcut în 100 de ani marea integra-
re a regiunilor României în aceeași 
țară, numită România”, a explicat 
Rus. Cum vede însă ministrul rea-
lizarea acestor lucruri e un mister. 
Fondurile publice pentru auto-
străzi sunt atât de limitate, încât e 
necesară prioritizarea.

Autostrăzi în zone dezvoltate, 
precum Transilvania, cu legătură 
spre Europa de Vest, sau în estul 
mai puțin dezvoltat, menite să 
aducă prosperitatea? Cum se va 
face prioritizarea pe axa vest-est 
- ministrul nu explică. Rus a făcut 
apel și la celelalte partide politice 
ca pe anumite puncte (locuri de 
muncă, condiții mai bune în spitale, 
autostrăzi mai multe) să nu se mai 
contrazică. „Dacă pe un minim de 
chestiuni am putea vorbi toți limba 
română, ar fi perfect. Deocamda-
tă, nu ne-a reușit în totalitate”, a 
sublinat demnitarul.

MoȘtenIRea MInIstRuLuI Șova: 
autostRăzI DIn supRaaccIză
Ioan Rus pare a îmbrățisa discur-
sul premierului Ponta și al prede-
cesorului său, Dan Șova, în privința 
destinației supraaccizei. Ministrul 
susţine că o bună parte din acciza 
suplimentară colectată la buget 
e destinată implementării proiec-
telor de autostrăzi. În realitate, 
mecanismele bugetare nu permit 
dirijarea banilor direct și integral 
spre construirea de autostrăzi. Ba-
nii intră în buget, abia apoi pot fi 
folosiți. Aceasta însă doar dacă nu 
cumva e an electoral și trebuie ma-
jorate pensiile și salariile, dacă nu 

cumva trebuie acoperite găuri, precum cele la fondu-
rile de pensii sau la sănătate. Într-un cuvânt, într-un an 
pot intra la buget 10 lei din acciză și pot pleca pentru 
autostrăzi tot 10 lei, un leu sau nici măcar unul. 

Ioan Rus însă îşi pune speranţele în încasările din 
supraacciză, pentru a deschide şantiere. „Astea tre-
buie gândite în liniște, raportat permanent la ce bani 
avem, altfel sunt vise erotice, care nu ni se întâmplă”, 
atrage atenția Ioan Rus. „Am susținut și acciza la mo-
torină, care îmi dă o speranță: dacă tot poporul (care 
avem autovehicule) plătim ceva în plus, măcar se adu-
nă niște bănuți, cu care ai o speranță că vom putea 
avea odată autostradă. Dacă nu plătim, nici speranța 
aia nu o avem”, a spus Ioan Rus. Asemenea predeceso-
rilor săi (Anca Boagiu fiind poate singurul care a avut 
anumite preocupări orientate spre economisirea ba-
nilor publici –standardele de cost, moarte între timp), 
Rus are un discurs bazat pe ideea că românii trebuie 
mai întâi să plătească taxe, ca mai apoi să aibă auto-
străzi. Lipsește orice referire la gestiunea corectă, 
economică, eficientă a banilor publici.

pRoIecteLe pRIoRItaRe De DRuMuRI
Două mari proiecte prioritare de autostrăzi vor fi 
realizate în anul 2018, când se sărbătorește apariția 
statului unitar român. E vorba despre Autostrada 
Transilvania și despre tronsonul Comarnic - Brașov. 
Rus spune că probabil nu se va reuși inaugurarea 
Autostrăzii Transilvania până în 2017, însă e posibilă 

Ioan Rus, ministrul transporturilor:  
„De aceea, am susținut și acciza la motorină, care 
îmi dă o speranță. Dacă tot poporul plătim ceva 
în plus, se adună niște bănuți.”

asemenea unuia 
dintre predece-
sorii săi,  
Radu Berceanu, 
Ioan Rus pare a fi 
fascinat de mira-
colul spaniol.
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împreună cu cei 
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anul următor, „la marea Unire”. 
„E în faza semifinală de proceduri 
Brașov - Comarnic. Nu poate fi 
gata în 2017, dar probabil că, dacă 
în acest an se finalizează acordul, 
această porțiune poate fi gata și 
în 2018, chiar să avem Autostrada 
Transilvania. Această autostradă în 
axul țării ne trebuie pentru Moldo-
va”, afirmă ministrul.

„Ieșirile din țară se califică cel 
mai bine pentru o autostradă. Poți 
rezolva și altfel problema. Sunt con-
centrări cum e Pitești, lui trebuie 
să-i dai șansa să-și vândă producția 
în Europa”, a mai spus Rus.

Spania are aproximativ 15.000 
km de autostradă. Ministrul a de-
clarat că s-a consultat cu ambasa-

dorul român la Madrid, pentru a-i explica cum a ajuns 
Spania la această performanţă. Deși a mai trecut un 
an de când fostul ministru Dan Șova promitea 2.400 
km de autostradă, Rus menține ștacheta ridicată. El 
spune că poate rămâne ca țintă construcția a 2.400 
km de autostradă până în 2020 și chiar ca această ci-
fră să fie depășită. Aceasta presupune inaugurarea 
în fiecare an a aproximativ 250 km de autostradă, 
performanță pe care România nu a atins-o nici măcar 
în perioada 2007 – 2008, când aveam o creștere eco-
nomică de 7% - 8%, iar economia duduia.   

apare întreba-
rea: ce construim 
mai întâi?

Ioan Rus, ministrul transporturilor:  
„Autostrăzile trebuie să ducă la o unire  
a regiunilor României.”
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Ce taxe și impozite 
va aduce noul  
Cod Fiscal?
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Nu trebuie să aveți obligato-
riu stâlpi în curtea firmei, ca 
să plătiți ce a fost denumit 

în folclorul plătitorilor de taxe și 
impozite „taxa de stâlp”. La o firmă 
de transport, această taxă se varsă 
și pentru platforme betonate, căi 
de rulare de incintă și exterioare, 
rampe de încărcare și descărca-
re. Taxa se plătește din primăvara 
acestui an. Noutatea e că aceasta 
nu se va mai plăti în forma actua-
lă, căci, s-a demonstrat, a adus cu 
ușurință aproape de insolvență 
câțiva mari producători din Energie. 
Taxa pe construcţii speciale, cum se 
numește tehnic aceasta, va fi apli-
cată de anul viitor, cel mai probabil 
la valoarea fiscală netă, nu la valoa-
rea contabilă brută, cum se practică 
în prezent, a anunțat la începutul lui 
august ministrul Finanţelor, Ioana 
Petrescu. Valoarea contabilă brută 
reprezintă costul cu care un activ a 
fost însccris iniţial în contabilitatea 
firmei, în timp ce valoarea fiscală 
netă elimină amortizările. Pe de 
altă parte, firmele sunt obligate să 
facă reevaluarea bunurilor. 

taxeLe LocaLe pe auto, MaI MaRI
Proiectul de modificare a Codului 
Fiscal propus de actuala guvernare 
a fost prezentat pe site-ul Minis-
terului Finanțelor Publice (MFP) 
și apoi retras, în urma criticilor 
publice. În consecință, nivelurile 
de impozite prezentate de noi nu 
vor mai fi poate valabile, dar spun 

multe despre modul cum doreşte Guvernul să umble 
la taxe și impozite. În cazul autoturismelor cu mo-
toare de până la 1.600 cmc, s-a propus o creştere de 
150% a impozitului, pe când motoarele cu cilindreea 
între 1.601 şi 2.000 cmc vor avea un impozit mărit cu 
62.5%. Nivelurile propuse favorizau motorizările de 
peste 2.001 cmc, ce ar fi urmat să beneficieze de scă-
deri ale impozitului. Ulterior, premierul Victor Ponta 
a anunțat că se renunță la majorările aplicate autove-
hiculelor cu motoare mai mici de 1.600 cmc. Rămâne 
neclar dacă aceste creșteri se vor aplica celor ce au 
peste 1.600 cmc.

Majorările nu vor ocoli camioanele. În prezent, se 
plăteşte, la un vehicul cu mtma de peste 12 t și două 
axe, o taxă anuală locală de 0 lei, dacă suspensia e 
pneumatică, sau de 133 de lei, dacă este de alt tip. 
Propunerile Finanțelor sunt ca acestea să devină în 
viitor 100 de lei și, respectiv, 150 de lei. La remorci-
le ce nu fac parte dintr-un ansamblu, dacă acum se 
plătește un impozit de 55 de lei la mtma peste 5 t, 
propunerile sunt ca impozitul să pornească de la 60 
de lei, ajungând la 90 de lei, în cazul remorcilor cu 
mtma peste 30 t.

cLăDIRea De BIRouRI pe peRsoană fIzIcă nu MaI 
scapă De IMpozIte MaRI
Dincolo de majorarea nivelului taxelor (care de mult 
timp nu mai constituie o noutate în România), prin-
cipala schimbare e taxarea imobilelor în funcție de 
destinația lor (rezidențial sau comercial).

„Proiectul noului Cod Fiscal, aflat acum în dezba-
tere publică, instituie un nou sistem de calcul al im-
pozitului pe clădiri, în funcţie de destinaţia clădirii 
(rezidenţială sau nerezidenţială) şi de personalitatea 
juridică a proprietarului”, afirma luna trecută MFP. 
Pentru suprafeţele clădirilor folosite în scop rezi-
denţial, se menţine sistemul actual de stabilire a im-
pozitul pe clădiri, prin aplicarea a 0,1% din valoarea 
impozabilă, determinată pe baza suprafeţei constru-

150%  
- propunerea 
inițială de majo-
rare a impozitelor 
locale pentru 
autoturismele cu 
motoare de până 
în 1.600 cmc.

1,5% din 
valoarea fiscală 
netă - va plăti o 
firmă de transpor-
turi pentru rampe 
de descărcare - în-
cărcare, platforme 
betonate, drumuri 
interioare firmei 
etc..

Christian Dumitrescu

Românii vor plăti din toamnă sau cel târziu de anul viitor taxe și impo-
zite mai mari. Nivelul lor e prevăzut în noul Cod Fiscal, ce va fi adoptat 
de Parlament în toamna acestui an. Revista Mișcarea trece în revistă 
capitolele unde, cel mai probabil, veți plăti taxe și impozite mărite.
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ite desfăşurate, de tipul clădirii, 
rangul şi zona în localitatea unde 
e amplasat imobilul.

Pentru suprafeţele clădirilor 
folosite în scop nerezidenţial, im-
pozitul se va calcula prin aplicarea 
unei cote asupra valorii impozabile: 
între 0,25% – 1,50%, inclusiv, dacă 
valoarea impozabilă reiese dintr-un 
raport de evaluare, întocmit de un 
evaluator autorizat sau 2% asupra 
valorii impozabile determinată pe 
baza suprafeţei, similar clădirilor 
rezidenţiale, dacă valoarea impo-
zabilă nu rezultă dintr-un raport de 
evaluare. MFP spune că prin modifi-
carea modalităţii de calcul al impo-
zitului pentru clădirile proprietate 
a persoanelor fizice, clădiri folosite 
în scop comercial, se doreşte elimi-
narea tratamentului fiscal discrimi-
natoriu între persoane fizice şi juri-
dice care folosesc o clădire în acelaşi 
scop, respectiv realizarea unei 
activităţi economice. Impozitele şi 
taxele locale vor fi indexate în con-
tinuare o dată la trei ani în funcţie 
de inflaţie, dar nu de către Guvern, 
ca în prezent, ci direct de primării, şi 
vor putea fi majorate în fiecare an 
cu până la 50% faţă de acest nivel, 
comparativ cu nivelul maxim de 
20% permis de normele actuale.

aLte MoDIfIcăRI
Propunerile mai prevăd reducerea normei de venit 
folosită la stabilirea impozitului în cazul agricultorilor 
ce înregistrează distrugeri ale culturilor ca urmare a 
fenomenelor meteorologice. „În cazul producătorilor 
agricoli, norma de venit se reduce proporţional în ca-
zul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor 
fenomene meteorologice ce afectează peste 30% din 
suprafeţele destinate producţiei agricole“, sunt pro-
punerile MFP.

Se renunţă la dubla impozitare dacă un angajator 
vrea să ofere beneficii suplimentare pentru contribuţii 
de pensie facultativă sau de sănătate, în limita a 650 
de euro anual. Contribuabilii vor putea să depună scri-
sori de garanţie emise şi de alte instituţii de credit sau 
alte instituţii financiare autorizate, nu numai de către 
cele bancare, cum prevede legislaţia actuală, pentru 
suspendarea executării silite sau a neînceperii aces-
teia. Vor fi luate în considerare şi scrisorile de garan-
ţie emise de instituţii bancare din state membre UE, 
pentru care există în România o bancă girant pentru 
scrisorile de garanţie. Noua reglementare vizează sus-
pendarea executării silite la contestaţiile formulate 
contra actelor administrative fiscale, prin care se sta-
bilesc creanţe fiscale.   

650 de euro  
- Limita beneficiilor acordate de un angajator salariaților 
(pensii facultative sau sănătate) astfel încât să nu se mai aplice 
dubla impozitare.

Ioana petrescu,  
ministrul finanțelor:  

„În trecut, angajatul și angajatorul se puteau 
înțelege (ca primul – n.n.) să primească beneficii 
de pensii și sănătate. Dacă beneficiul era sub 650 

de euro, existau deductibilități. Peste 650 de euro, 
erau impozitate și la angajat și nedeductibile la 
angajator. Regula spunea că trebuia să fie 400 

de euro, pentru pensii facultative, și 250 de euro, 
pentru asigurări private de sănătate. Am eliminat 

dubla impozitare pentru pragul de 650 de euro. 
Deci, dacă sunteți un angajator ce vrea să  
ofere aceste beneficii angajatului, peste  

650 de euro sunt deductibili, sunt impozitați  
doar la angajat“.
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Vom rămâne exportator net  
de produse agricole și în 2014?

Şapte luni consecutiv, România a fost exportator net de produse 
agricole. Acum a reintrat pe deficit, pe primele patru luni ale anului. 
Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, e însă optimist și spune că 
vom fi și în acest an exportator net de produse agricole, ca în 2013.

nu s-a mai repetat din iulie 2013.

caRe sunt cauzeLe DefIcItuLuI?
Sintetic, rezultatele lunilor martie și aprilie 2014 sunt 
mult mai bune decât cele ale lunilor corespondente 
din 2013, dar mai proaste decât cele din lunile anteri-
oare, explică MADR.

În primele patru luni, exporturile au crescut cu 
22,8% și importurile s-au diminuat cu 5,5%, ceea ce a 
dus la reducerea deficitului cu 360,9 milioane de euro 
față de aceeași perioadă din 2013. În aprilie 2014, ex-
porturile au scăzut pentru a doua lună consecutiv, 
după vârful excepțional din februarie 2014 (expor-
turi de 308,2 milioane de euro în aprilie 2014), față 
de 358,7 milioane de euro în aprilie 2013, comparativ 
cu 453,4 milioane de euro în februarie 2014, potrivit 
MADR. 

MInIstRuL agRIcuLtuRII, optIMIst
Daniel Constantin e optimist că 2014 se va încheia cu ba-
lanţa comercială de produse agro pe plus, la fel ca 2013, 
chiar dacă acum importurile au devansat exporturile.

„Pe balanța pe patru luni, au crescut foarte mult 
exporturile. Acestea sunt mai mari decât anul trecut, 
când a fost un an de excepție, și s-au diminuat și impor-
turile. Nu suntem pe pozitiv pe primele patru luni, dar 
până la finele anului vom fi sigur pe pozitiv și cred că 
va fi chiar mai bine decât anul trecut“, declara recent 
ministrul Agriculturii. 

R omânia a reintrat pe defi-
cit: 1,9 milioane de euro, în 
comerțul cu produse agroa-

limentare, după primele patru luni 
din 2014, în timp ce primul trimes-
tru al anului a fost încheiat cu 9,4 
milioane de euro excedent, plus 
menținut șapte luni consecutiv. 
„După primele patru luni din 2014, 
balanța comercială a consemnat un 
deficit de 1,9 milioane de euro, cu 
99,5% mai puţin față de valoarea 
înregistrată în perioada corespun-
zătoare din 2013, când soldul nega-
tiv a atins nivelul de 362,8 milioane 
de euro”, informează MADR. 

În perioada lunilor ianuarie - 
aprilie, exporturile de produse 
agroalimentare totalizau 1,478 mi-
liarde de euro, în creștere cu 22,8% 
față de perioada similară din 2013, 
iar importurile au fost de 1,479 mi-
liarde de euro, în scădere cu 5,5% 
faţă de aceeași perioadă a anului 
trecut. Conform MADR, în perioa-
da martie — aprilie 2014, valoarea 
lunară a importurilor a depășit va-
loarea lunară a exporturilor de pro-
duse agroalimentare, situație care 

Christian Dumitrescu

AsiaTrade

324,9 milioane 
de euro - exce-
dentul comercial 
al schimburilor 
României de 
produse agro-
alimentare în 
2013, în creștere 
faţă de nivelul de 
301,1 milioane de 
euro, înregistrat 
la finalul lunii 
noiembrie 2013, 
comparativ cu un 
deficit de 745,5 
milioane de euro, 
în anul 2012.
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Un serviciu oferit 
în România de

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

www.rezervari-ferry.com

Curse de ferry-boat 
Zona Mediteraneană

Scandinavia
Irlanda

Canalul Mânecii

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

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

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

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

  Best service guaranteed   

FIRUL DE GRÂU 

oane de euro), grâul (-14,7 milioane de euro), cafeaua 
(-11,2 milioane de euro) și țigările (-8,3 milioane de 
euro). La carnea de porc, boabele de soia și ciocolată, 
importurile au marcat principalele creșteri valorice: 
9,8 milioane de euro, 7,4 milioane de euro, respectiv 
4,9 milioane de euro.

Au crescut şi importurile de suine (cu 4,6 milioane de 
euro) și de carne de pasăre (cu 1,9 milioane de euro). UE 
a fost principalul partener de comerț exterior cu produse 
agroalimentare. În primele patru luni din 2014, livrările 
spre statele membre UE au avut o pondere valorică de 
62,8%, iar achizițiile intracomunitare de agroalimentare 
au deținut 85,3%. România a reușit în 2013, pentru prima 
dată în 20 de ani, să aibă 300 de milioane de euro exce-
dent în comerțul cu agroalimentare, față de un 800 de 
milioane de euro deficit în 2012.   

evoLuțIILe caLItatIve aLe pRIMe-
LoR patRu LunI
Față de aceeași perioadă din 2013, 
în primele patru luni din 2014 ex-
porturile au crescut cantitativ și 
valoric la majoritatea grupelor de 
produse agroalimentare: porumb, 
țigări, semințe și ulei de floarea 
soarelui, ovine sau caprine etc. Prin 
excepție, la grâu, deși cantitatea li-
vrată la extern a fost mai mare cu 
19,3% (+176.900 t), încasările au 
fost mai mici cu 6,8 milioane de 
euro, din cauza prețului mai scăzut 
al grâului pe piețele internaționale 
în prima parte a anului 2014, rapor-
tat la perioada similară din 2013. 
De asemenea, au scăzut exporturi-
le de margarină, brânzeturi și carne 
de pasăre.

Principalele grupe de produ-
se la care, față de perioada de 
referință, a scăzut importul, au 
fost: porumbul (-30,5 milioane de 
euro), șroturile de soia (-22,1 mili-

Daniel constan-
tin, ministrul 
agriculturii: „nu 
suntem pe po-
zitiv pe primele 
patru luni, dar 
până la finele 
anului vom fi 
sigur pe pozitiv și 
cred că va fi chiar 
mai bine decât 
anul trecut“

Principalele exporturi agricole ale României, 2012 - 2013
Denumire   cantitate (mii tone)  valoare (mil.euro)
   2013 2012  2013 2012
grâu   4.773 2.314  977 544
porumb   3.233 2.272  731 596
semințe floarea soarelui 1.420 652  550 335
țigări foi, țigarete  32,8 32,6  506 454
orz   1.332 688  223 154          Sursa: MADR
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S ecretarul general ITF, 
José Viegas, a salutat 
crearea Grupului Con-

sultativ la Nivel Înalt privind 
transportul durabil de către 
secretarul general al ONU, Ban 
Ki-moon, și a promis să–i spriji-
ne activitatea. Crearea Gupului 
a fost anunțată de ONU pe 8 au-
gust. Organismul va fi format 
din 12 reprezentanți ai secto-
rului Transporturilor și e man-
datat să ofere secretarului ge-
neral ONU recomandări privind 
transportul durabil și acțiunile 
necesare la nivel național, local 
și global pe următorii trei ani. 
„Crearea Grupului e un pas im-
portant în perceperea globală 
a transportului, ca piatră de te-
melie pentru dezvoltarea dura-
bilă“, a declarat Viegas. „La 40 
de ani după prima criză a petro-

lului din 1973 și cu peste 20 de 
ani de la începutul încălzirii glo-
bale, transportul a devenit un 
cuvânt comun. El e în continuare 
97% dependent de combustibi-
lii fosili și produce aproape 25% 
din emisiile de carbon. A venit 
timpul să punem capăt acestei 
linii, pentru că e pur și simplu 
nesustenabilă“.
Viegas a adăugat că urbaniza-
rea rapidă are nevoie de ase-
menea de acțiuni, pentru a se 
asigura o creștere sustenabilă 
a orașelor în următoarele de-
cenii: „Dacă sistemele de mo-
bilitate urbană oferă un bun 
acces, orașele în creștere pot 
fi oportunităţi şi motoare ale 
creșterii economice. Fără aces-
te sisteme, orașele sunt pre-
dispuse să devină capcanele 
sărăciei și chiar locuri de mize-

rie. Alegerea e a noastră și noi 
o recunoaștem acum“. „ITF, ce 
reunește miniștri din Transpor-
turi din 54 de țări, e pregătit să 
sprijine grupul în orice moduri 
se poate“, a spus Viegas, expli-
când: „Sustenabilitatea va fi o 
temă importantă la Summit-ul 
anual al miniștrilor de trans-
port din mai 2015, de la Leipzig, 
din Germania. Suntem convinşi 
că munca noastră analitică, cum 
e ITF Transport Outlook, poate 
oferi date valoroase pentru 
dezvoltarea Grupului“. Viegas a 
conchis: „ITF e încântat că Olof 
Persson, CEO Volvo Group, dis-
tins membru al Consiliului de 
Parteneriat al ITF, a fost numit 
copreședinte al Grupului și că 
multe alte personalități distin-
se, în strânsă legătură cu ITF, 
vor fi membri”.

www.think-railways.com

ITF sprIjInă Grupul ConsulTaTIv 
la nIvel ÎnalT onu prIvInd 
TransporTul durabIl

Jose Viegas
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U niunea Internaţională a 
Transporturilor Rutiere 
(IRU) şi-a publicat noua 

organigramă. Conform aceste-
ia, sub autoritatea secretarului 
general Umberto de Pretto sunt 
următorii responsabili: Jens 
Hügel (Consiliul Transporturi-
lor de Mărfuri, Comisia pentru 
Afaceri Economice); Oleg Kam-
berski (Consiliul Transportu-
rilor de Pasageri); Igor Runov 
(Delegaţia Permanentă IRU la 
ONU, New York); Dimitri Celţov 
(Delegaţia Permanentă în Eura-
sia); Daria Zelianina (Comitetul 
de Legătură Eurasia şi Comite-
tul Regional EurAsEc); Michael 

Nielsen (Delegaţia Permanen-
tă la UE);  Marc Billiet (Comite-
tul de Legătură cu UE pentru 
Transportul de Mărfuri); Haydar 

Özkan (Delegaţia Permanen-
tă în Orientul Mijlociu); Ksenia 
Kasko (Comisia oentru Afaceri 
Vamale, Comisia pentru Afaceri 
Legale); Charlotte Kristjansson 
(Comisia pentru Finanţe); Ja-
cques Marmy  (Comisia pentru 
Siguranţa Circulaţiei, Comisia 
pentru Afaceri Tehnice); Jan 
Nemec (Comisia pentru Afaceri 
Sociale); Zeljko Jeftic (Comisia 
de Servicii pentru Operatorii de 
Transport Rutier). Din boardul 
IRU mai fac parte Farah Andali-
bi, Eric Benoist, Boris Blanche, 
Francis Bugada, Juliette Ebe-
le, Philippe Grosjean, Patrick 
Phillipp şi Marek Retelsky.

V ama din Abu Dhabi și 
ATCUAE au semnat 
acordul privind activa-

rea Sistemului TIR în Emiratele 
Arabe Unite (EAU). Un accord 
privind introducerea Sistemului 
TIR în EAU a fost semnat între 
directorul general al Vămii  Abu 
Dhabi, Mohammed Khadim Al 
Hameli, și președintele ATCUAE 
(Automobile & Touring Club of 
the United Arab Emirates), Mo-
hammed Ben Sulayem, asociație 
membră IRU. Atât Vama din Abu 
Dhabi, cât și Vama din Dubai vor 
beneficia de avantajele oferite 
de Sistemul TIR, urmând ca în 
perioada următoare și celelalte 
cinci emirate să semneze acordul 
în cauză, sistemul TIR fiind astfel 
complet funcțional pe întreg te-
ritoriul EAU. Intrarea EAU în Sis-

temul TIR va facilita considerabil 
comerțul global, prin micșorarea 
timpilor de așteptare la frontie-
ră și a costurilor reduse datorate 
utilizării instrumentelor TIR, cum 

ar fi predeclarațiile electronice, 
managementul eficient al riscu-
lui oferit de Sistemul TIR, urmări-
rea în timp real a carnetelor TIR și 
multe alte facilități oferite.

Rubrică realizată de Florin Pancu

Iru a publICaT noua orGanIGramă

sIsTemul TIr a FosT InTrodus În eau

www.constructionweekonline.com

Flickt

Umberto de Pretto
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nici măcar printre cele selectate de specialiști pentru 
a fi apreciate prin acest program. Organizațiile trans-
portatorilor au atras atenția autorităților europene că 
sancțiunile sunt disproporționate, iar implementarea 
e pusă sub semnul incertitudinii.

Belgia și Franța
Belgienii au stabilit primii, printr-un decret regal, că 
vor legifera sancțiuni la abaterile în domeniul petre-
cerii odihnei săptămânale. Amenda era stabilită la 
1.800 de euro. Dacă nu sunt fonduri pentru a fi plăti-
tă, se blochează camionul. După 96 de zile de neplată, 
se poate confisca vehiculul. Dacă acel caz ajunge în 
fața unui judecător ce se pronunță pentru vinovăție, 
sancțiunile pot ajunge la 60 000 de euro. Nu se preci-
zează în schimb ce perioadă va fi controlată, cu trimi-
tere la cele 28 de zile în urmă, care dovezi vor fi cerute 
sau acceptate.

Din Franța, ne-a fost trimis un rezumat mai bun al 
prevederii din 11 iulie 2014, ce are în vedere comba-
terea dumpingului social și competiției neloiale. Una 
din primele precizări e că se urmărește a fi combătută 
practica acelor companii ce îndeamnă regulat șoferii 
să petreacă odihna săptămânală în cabină. Se face 

Î n iunie, începuseră discuțiile 
profesionale despre intenția 
anunțată a unor state membre, 

ca Franța sau Belgia, de a interpre-
ta mai explicit articolul 8 al Regu-
lamentului 561/2006. Referitor la 
odihna săptămânală obligatorie, 
statele anunțau interzicerea pe-
trecerii de către şofer a timpului 
de odihnă în cabina camionului și 
amenzi usturătoare.

TexTul și inTerpreTarea
De la primele discuții, a reieșit că 
sunt mai multe state ce consideră 
că nu e permis ca odihna săptămâ-
nală să se desfășoare în cabină. 
Problemele cele mai periculoase 
provin din diferențele de interpre-
tare. Se adaugă și pesimismul legat 
de posibilitățile de control. Există o 
categorisire a abaterilor în UE. Pe-
trecerea timpului de odihnă săptă-
mânal nu e printre abaterile grave, 

Vladimir Munteanu

GuteWerbung

partea ce privește 
sancționarea 
ajunge în penal.

Hamacul  
sau cabina?

Statele UE se folosesc de dreptul de a stabili prevederi naționale, în 
limitele directivelor comunitare. Până acum eram convinşi că regula-
mentele europene ne scutesc de interpretări. Iată, avem parte de un 
foarte neplăcut contraexemplu.
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odihnă, sub 45 de ore, dar de minimum 24 de ore con-
secutive. Nu se precizează că sunt perioade obligatorii 
de petrecut acasă sau în cabină.

Introducerea prevederii în legislația franceză, prin-
tre alte măsuri ce privesc domeniul social sau al regu-
lilor de muncă, nu poate deturna atenția de la scopul 
principal: contracararea expansiunii companiilor es-
tice pe piața internă a Franței şi Belgiei. Lucrând cu 
contracte directe cu producătorii sau distribuitorii sau 
prin intermediul unor expeditori locali, mulți transpor-
tatori români au preluat contracte regionale sau chiar 
naționale. Respectând toate regulile de transport, 
autoritățile au căutat alte prevederi, prin care să le 
limiteze prezența.

Transportatorii ce lucrează doar în UE, pe curse fără 
legătură cu România, și aduc șoferii acasă la o lună 
sunt în categoria „umaniștilor”. Mulți aduc șoferii aca-
să la trei luni. În această perioadă, șoferii ar trebui să 
aibă condiții de viață decente, mai bune când trebuie 
decât doar cabina camionului.

În categorisirea abaterilor, avem indicii clare despre 
ce înseamnă abateri minore și grave. Din perspectivă 
avocățească, ce nu e înscris în acele categorii poate 
fi sancționat separat. Avem și în România abateri cu 
pericol de afectare a transportului foarte mic, aproa-
pe inexistent, ce sunt totuși sancționate cu amenda 
minimă și știm că nivelul ei nu e mic. Nu ar trebui ca 
statele să sară calul și să stabilească amenzi cu grad de 
gravitate mult peste cel al abaterilor deja acceptate ca 
fiind foarte grave.

Contează și acțiunile de condamnare pornite de 
asociații, dar mai multe speranțe sunt în legătură cu 
reacția autorităților europene. Franța și Belgia par 
pornite într-un tandem sfidător al autorităților cen-
trale, iar o condamnare fermă e necesară.   

deci trimitere destul de directă spre 
companiile din afara Franței, ce au 
preluat contracte regulate acolo.

Responsabilii companiilor do-
vedite a îndemna șoferii la aceas-
tă practică riscând un an de închi-
soare și 30.000 de euro amendă 
penală. Măsurile se înscriu într-un 
set mai general de prevederi, ce 
vizează și alte domenii, precum 
construcțiile. Informațiile despre 
companiile condamnate de judecă-
tori vor deveni un fel de listă nea-
gră, pe care ar putea ajunge și unii 
din cei ce subcontractează doar di-
verse categorii de muncă apreciată 
ca ilegală.

Ce esTe de FăCuT?
Comisia Europeană a înce -
put procedura de infringe -
ment contra Franței și, proba-
bil, şi Belgiei. Motivația ține de 
proporționalitatea sancțiunilor 
stabilite, fiind solicitate modele 
de fundamentare și justificarea lor.

Unele asociații de transportatori 
au încercat o perspectivă proprie, 
plecând de la textul regulamen-
tului. Conform acestuia, perioada 
săptămânală de odihnă e aceea 
din săptămână în care șoferul dis-
pune de timpul său liber. Ea poate 
fi perioadă normală de odihnă, de 
45 de ore, sau perioadă redusă de 

Scania.azScania.co.uk

partea discutabilă e proporționalitatea 
sancțiunii în raport cu fapta.
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Vladimir Munteanu

GlasulHD

Autorizații și amenzi 
fără export
De mai mult timp, transportatorii români se confruntă cu o problemă 
fără sens: o adevărată vânătoare de vrăjitoare printre cei ce returnează 
cu întârziere autorizațiile. Problema durează de luni bune, dar momen-
tul e dramatic, prin pierderea reperelor de decență de către autorități: 
nu avem export spre est, dar avem autorizații, deci aplicăm amenzi. 
Ce-i oferim transportatorului ce are autorizație, dar așteaptă o cursă 
foarte greu de obținut? O amendă mai mare decât valoarea cursei.
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u ltimii ani ai transportului spre est au fost 
marcați de limitele Turciei și Rusiei în a accep-
ta să deschidă piețele proprii pentru parte-

neri. Corespunzător, Ministerul Transporturilor (MT) 
a negociat creșterea cotelor, inclusiv la terțe. Turcii au 
dovedit o organizare temeinică. La un moment dat, au 
contracarat, atrăgând atenția părții române că solici-
tarea de a suplimenta cota de terțe e neobișnuită, în 
condițiile în care nu s-a utilizat stocul distribuit.

Într-adevăr, existau încă terțe repartizate la trans-
portatori, neutilizate. Constatarea stabilea un aspect 
neplăcut, fără a fi ceva grav, dar devenea și mai ne-
plăcută după încheierea anului: terțe rămase nefo-
losite, în special prin distorsiunile pieței, dar și prin 
neglijența unor transportatori.

Lipsită de responsabilitatea datorată transportato-
rilor a fost și reacția unor organizații ale transportato-
rilor. Fără să se gândească la consecințe, au susținut 
declanșarea campaniei de amenzi. Una din organizaţii 
a fost UNTRR, ce ar fi avut experiența de-a intui ce cu-
tie a Pandorei se deschide. Amenzile nu mai fuseseră 
aplicate de mulți ani, tocmai ca semn de înțelegere 
față de schimbarea transportului internațional.

În toată perioada, CNMSI a susținut că a atras 
atenția transportatorilor ce nu-și predau autorizațiile, 
fără a putea bloca emiterea altor autorizații. Situația e 
agravată de limitele mecanismului de colaborare din-
tre MT, CNMSI și ISCTR. MT are obligația de a evalua 
situația transportatorilor români contextual. Din pă-
cate, CNMSI a transmis informații despre autorizații 
întârziate direct la ISCTR, pentru aplicarea amenzilor, 
ambele instituții plasându-se în afara crizei ce zgu-
duie estul Europei.

demersuri legale
Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Inter-
naţionale (ARTRI), într-o plângere formulată Guver-
nului României, cu privire la aplicarea art. 30 din HG 
1173/2003, a formulat următoarele obiecţiuni:

-  de la adoptarea HG 1173/2003 până în prezent, nu s-a 
făcut aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevă-
zute la art. 30 din hotărâre. S-a apreciat corect că ar 
fi disproporţionat să aplici astfel de amenzi contra-
venţionale unor fapte ca neutilizarea, nedepunerea 
autorizaţiei etc., ce nu au provocat niciodată un 

Amenda-ISCTR.com



32

GHILOTINA AUTORITĂŢII 

lor autorităţilor din acest spaţiu, în imposibilitatea 
de a returna autorizaţiile de transport în termenul 
prevăzut la art. 27 alin. (1) din HG 1173/2003;

-  aplicarea tardivă a sancţiunii, iniţiată de ISCTR, pre-
zintă pericolul suspendării / întreruperii activităţii 
unor operatori de transport rutier ce fac transpor-
turi rutiere pe anumite destinaţii. Aplicarea unei / 
unor astfel de amenzi contravenţionale afectează ni-
velul impozitelor, aplicate veniturilor din transport şi 
din taxele plătite de operatorul de transport rutier;

-  HG 1173/2003 e întemeiată pe dispoziţii constituţi-
onale şi legale, fără legătură cu acordurile privind 
transporturile rutiere internaţionale de marfă.

ARTRI a mai arătat că măsurile provoacă grave pre-
judicii membrilor săi, întrucât le sunt impuse amenzi 
contravenţionale după 11 ani de inaplicabilitate a 
dispoziţiei. Totodată, a subliniat pericolul pe care 
acţiunea pompieristică a ISCTR o induce în transpor-
tul internaţional de marfă, efectuat de operatorii 
români de transport spre destinaţii şi dinspre adrese 
din afara spaţiului UE. Contextul actual ar trebui să 
determine reglarea decentă a problemei, dar absur-
dul situației deja consumate impune acțiunea legală 
inițiată.    

prejudiciu societăţii. Rezultă, lo-
gic, că faptele prezentate în art. 
30 din hotărâre n-au prezentat 
niciodată pericolul social al unei 
contravenţii;

-  prin neaplicarea sancţiunii pentru 
o lungă perioadă de timp, norma 
juridică ce a reglementat-o a căzut 
în desuetudine, ieşind din vigoa-
re. Sancţiunea practică a neres-
pectării art. 30 din HG 1173/2003 
o reprezenta imposibilitatea de a 
beneficia de alte autorizaţii, până 
la conformarea la regulă;

-  dacă sancţiunile aveau o raţiune 
până la aderarea României la UE, 
azi ele sunt lipsite de miză, dacă 
nu doar pentru a susţine un regim 
juridic represiv în Transporturi. 
Operatorii de transport rutier 
ce fac transporturi în spaţiul fost 
sovietic (cei mai loviţi de acţiunea 
iniţiată de ISCTR) se găsesc de 
cele mai multe ori, din cauza eve-
nimentelor politice sau a practici-

ISCTR-MT.ro

măsurile provoa-
că grave preju-
dicii membrilor 
arTri.

Cnmsi a transmis 
informații despre 
autorizații 
întârziate direct 
la isCTr, pentru 
aplicarea amen-
zilor.
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Puțini transportatori solicită 
restituirea unei părți din acciză

Flota.v10.pl

majoritatea sunt pesimiști 
și descurajați de volumul 
mare de muncă pentru 

depunerea dosarelor stufoase la 
ARR, în vederea obținerii certifica-
tului de eligibilitate în baza căruia 
vor putea recupera periodic banii 
cuveniţi.

Autorităţile au prevăzut fonduri 
de 280 de milioane de lei pentru 
transportatorii ce activează corect, 
estimând că 20 000 de operatori 
economici din Transporturi vor pri-
mi ajutor de stat prin această pro-
cedură, dar deocamdată aplicanții 

După ce au criticat dur introducerea accizei de 7 eurocenți la carburanți, 
transportatorii români nu se grăbesc să ceară statului returnarea celor 
4 eurocenţi din acciza suplimentară la motorină, procedură intrată în 
vigoare la mijlocul lunii iulie.

Tatiana toMa

se numără pe degete. (Până la apariția acestui număr, 
ARR nu a răspuns solicitării Revistei Mișcarea privind 
numărul total de cereri depuse). 

Potențialii recuperatori trebuie să respecte câțiva 
pași. În prima etapă, se face înregistrarea operatori-
lor economici ce doresc să solicite restituirea accizei 
în Registrul vehiculelor şi operatorilor economici eli-
gibili. Înregistrarea presupune depunerea la ARR o 
singură dată a unor documente, prin care operatorul 
de transport trebuie să dovedească eligibilitatea şi 
parcul auto deținut. Dosarul e verificat 15 zile.

Urmează verificarea de către ARR dacă informaţiile 
privind cantităţile de motorină menţionate în facturi 
şi cele pentru care se face solicitarea de restituire co-
respund. Apoi se emite decizia de restituire, pe care 
ARR o comunică atât transportatorului, cât şi Minis-
terului Finanţelor Publice.

SC Oprean SRL, una din cele mai mari companii de 
transport din Sebeș, Alba, a obținut certificatul de eligi-
bilitate. Reprezentanții companiei preferă alimentarea 
cu cardul, pentru a avea evidența clară a cheltuielor cu 
carburanții, atât în țară, cât și în străinătate. Respon-
sabili ARR au confirmat că au observat un interes mai 
mare din partea companiilor mari, chiar dacă îi încura-
jează pe toți transportatorii să depună dosare.   

atenție la condițiile  
de eligibilitate!
Transportatorii cu restanțe la bugetul de stat, aflați în procedură de 
executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere 
operațională sau dizolvare nu pot beneficia de ajutor de stat. Formula-
rele pentru depunerea solicitărilor sunt pe site-ul ARR, www.arr.ro.
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Shok.md

Ce trebuie să știi, cum și unde 
poți merge prin Basarabia

Când pui la punct strategia de dezvoltare economică a unui stat, o 
componentă fundamentală o constituie dezvoltarea Transporturilor. 
Anul trecut, Guvernul R. Moldova a stabilit strategia de Transport şi 
Logistică pentru anii 2013 - 2022. Din care vom spicui în continuare.

de z v o l t a r e a  P o r t u l u i 
Giurgiulești și asigurarea 
accesului direct la mare și 

a conectării la coridorul central 
de dezvoltare (definit ca regiunea 
Chișinău - Bălți) e o prioritate stra-
tegică pentru R. Moldova. Stra-
tegia pe anii 2013 – 2022 arată că 
interconectarea rețelei de trans-
port a R. Moldova la coridoarele 
internaționale de transport trebu-
ie să faciliteze comerțul transfron-
talier. 

Florin Budescu

siTuaţia CurenTă din TransporT și logisTiCă
Sectorul de logistică din R. Moldova e atât în pro-
prietate privată, cât și de stat. Transportul rutier e 
dominat de întreprinderi private. Sectorul feroviar e 
100% deținut de stat. Aviația e în proprietate mixtă, 
privată și de stat. Sectorul naval intern e în mare par-
te în proprietate privată, cu excepția portului fluvial 
Ungheni.

Principalul operator de transport terestru de măr-
furi și călători e sectorul rutier, cu 97% din traficul 
de pasageri și 87% din cel de mărfuri, urmat de că-
ile ferate, cu 3% la pasageri și 13% la mărfuri. Circa 
1,1 milioane de pasageri folosesc Aeroportul din 

infrastructură: 
un port maritim 
internațional 
principal; 10.544 
km de drumuri; 
1.156 km de căi 
ferate.

Pe 16 iulie 2014, a fost 
inaugurată prima “intersecție 
denivelată”, cum o numesc 
frații noștri de peste Prut.
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Chișinău. 400.000 de tone de măr-
furi sunt transbordate prin Portul 
Giurgiulești.

Starea infrastructurii e pro-
blema-cheie. 26% din drumurile 
naționale sunt în stare bună sau 
mediocră, 54% în stare rea și 20% 
foarte rea. După aprobarea Stra-
tegiei Infrastructurii Transportu-
lui Terestru pe anii 2008 – 2017 
(SIIT), situația s-a îmbunătăţit. În 
anii 2008 – 2012, au fost reabilitaţi 
250 km de drumuri, inclusiv 60 km 
de drumuri locale, în stare bună și 
foarte bună.

Starea drumurilor locale ră-
mâne critică. 22% din lungimea 
lor e în stare bună sau mediocră. 
Restul e în stare rea și foarte 

rea. Aceasta afectează grav accesul populației ru-
rale la serviciile sociale, de învățămînt, medicale, 
precum și accesul la piață. Densitatea rețelei ru-
tiere (314 km/1.000 km2 și 2,6 km/ 1.000 locuitori) 
e considerată rezonabilă pentru o țară în dezvol-
tare. Primii ani de independență s-au caracteri-
zat prin criză economică profundă și reducerea 
traficului rutier. Declinul postsovietic a provocat 
reducerea cheltuielilor de întreținere a infrastruc-
turii, inclusiv a drumurilor. Guvernul R. Moldova a 
prioritizat reparaţia curentă și întreținerea rețelei 
de drumuri.

Conform Raportului Global al Competitivității pe 
2012 - 2013, realizat de Forumul Economic Mondial, 
drumurile din R. Moldova sunt considerate printre 
cele mai rele din lume. În pofida implementării pla-
nului de acțiuni privind strategia de siguranță rutieră, 
aprobat prin HG 972 din 2011, siguranța rutieră rămâ-
ne o mare problemă. 

integrarea în 
ue va rămâne 
o prioritate de 
bază pentru r. 
moldova.

infrastructura 
de transport 
acoperă întreg 
teritoriul țării, 
dar necesită 
investiții majore 
în reabilitare și 
modernizare.

lege modiFiCaTă  
a fost modificată legea Fondului rutier 720/1996,  
permiţând majorarea acumulărilor în Fondul rutier, de la 
241 de milioane de lei în 2009 până la 1.025 de milioane de 
lei în 2012. 

sTandarde ÎnVeCHiTe  
standardele și normele tehnice rutiere sunt învechite și nu 
corespund cerințelor actuale.

rețeaua  
de drumuri publice
10.544 km, inclusiv drumuri naționale (3.677 km) şi locale (6.867 km). 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor gestionează 
9.344 km de drumuri, din care 3.336 km naționale și 6.008 km locale. 
Restul (1.200 km) sunt gestionate de administrația publică locală din 
stânga Nistrului. 92,5% din drumurile naționale și 46,1% din cele locale 
sunt cu îmbrăcăminte rutieră permanentă și semipermanentă (beton 
asfaltic, beton de ciment, mixturi bituminoase executate in situ). 
Ponderea lor e de 62,7% din toată rețeaua, de 9.344 km.

Strategia de Transport  
şi Logistică 2013-2022
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Starea nesatisfăcătoare a dru-
murilor, parametrii geometrici, 
comportamentul şoferilor și apli-
carea insuficientă a regulilor de 
circulație joacă un rol semnificativ.

TransporTul ruTier
Sectorul rutier e relativ competitiv 
ca preț, în pofida stării în general 
rele a drumurilor. El e dominat de 
societăţi private și e considerat 
sigur și eficient de către clienți. 
Din 1995, transportul de mărfuri a 
fost 98% privatizat, iar cel de călă-
tori 95%. Pe piața Transporturilor 
sunt 1.824 de agenți economici în 
transportul de mărfuri și călători, 
național și internațional. 1.250 fac 
transport de călători (cu 29.000 de 
unități de transport); 574 fac trans-
port de mărfuri (6.000 de unități 
de transport, din care 863 sunt 
non-Euro; 44 Euro 1; 1.361 Euro 
2; 1.762 Euro 3; 220 Euro 4 și 1.916 
Euro 5. Zilnic, se fac circa 5.000 de 

curse. În transportul internațional de călători se fac 
anual 100.000 de curse, iar în cel național două mili-
oane de curse.

Serviciile de autobuze interurbane sunt presta-
te de trei mari gări din Chișinău și 26 raionale. Sunt 
înregistrate circa 3.000 de rute naționale și 200 
internaționale, pe care operează peste 21.000 de 
microbuze și autocare. 95% din microbuzele de pasa-
geri au peste 10 ani și au fost importate și înregistrate 
ca vehicule de marfă, apoi reutilate. Acesta e un risc 
sporit pentru siguranța călătorilor. Unii producători și 
expeditori locali nu preferă serviciile locale de trans-
port, din cauza problemelor de calitate.

reţeaua de Cale FeraTă
1.045 km de linii principale neelectrificate (40 km linii 
duble), cu 90 de stații și 648,5 km de linii secundare 
și de garare la stații. 1.013,1 km de linii principale au 

parcul de unități 
de transport înre-
gistrate: 745.000 
de unități.

maCaZuri și semnaliZare manuală 
la nouă stații, se mai folosește controlul manual de schimbare a macazurilor 
și semnalizare, cu sistem de control proiectat în anii 40. printre acestea e 
giurgiulești, ce trebuie urgent modernizată.

TRANSPORTURILE REPUBLICII MOLDOVA 

Politik.md
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ecartament de 1.520 mm (de tip 
sovietic) şi 32,3 km de linii din stații 
au ecartament de 1.435 mm (de 
tip european), la trecerea frontie-
rei spre România, de la Ungheni și 
Giurgiulești. Cifrele nu includ ruta 
Cahul – Giurgiulești, ce nu e dată în 
exploatare oficial. 422 km de cale 
ferată sunt dotaţi cu sistem de blo-
care automată, utilizat de peste 
35 de ani. 589 km de cale ferată au 
sistem de blocare semiautomat cu 
cabluri electrice aeriene nesigure. 
Numeroase defecțiuni indică nece-
sitatea urgentă de renovare a sis-
temelor de siguranță. 80 de stații 
și 1.660 de puncte feroviare sunt 
dotate cu control centralizat.

seCTorul aViaTiC
Ca moștenire sovietică, R. Moldo-
va are patru aeroporturi: Chișinău, 
Mărculești, Cahul și Bălți. Aeropor-
tul Internațional Chișinău e princi-
palul din țară, la 14 km de centrul 
Chișinăului și are 363 ha. E compa-
nie de stat, în gestiunea Ministeru-
lui Economiei. Are o singură pistă 
operațională, de 3.590 m lungime 
și 45 m lățime. A fost proiectat 
pentru avioanele sovietice. Între 
1998 și 2001, Aeroportul Chișinău 

a implementat prima modernizare, cu 12 milioane de 
dolari (9,5 milioane de euro), din care nouă (7,2 mili-
oane de euro) oferiți de BERD, iar trei (2,3 milioane 
de euro) de Guvern. La sfârșitul lui 2008, aeroportul 
a semnat pentru un împrumut cu BERD și BEI de 47,25 
milioane de euro, pentru îmbunătățiri ulterioare. Cu 
un grant de 1,75 milioane de euro de la Facilitatea de 
Investiții pentru Vecinătate a UE, aeroportul a elabo-
rat Planul General de 20 de ani, până în anul 2030, 
finalizat în mai 2010.

seCTorul naVal
R. Moldova nu are acces direct la mare, chiar dacă 
fâșia de 430 m lungime a Dunării deţinută a fost dez-
voltată ca Portul Giurgiulești, pentru a asigura țara 
cu un activ strategic. Portul are terminale de pasa-
geri și mărfuri, gestionate de stat. Guvernul a dat în 
exploatare terminalele de grâne, uleiuri vegetale şi 
containere din Portul Internațional Liber Giurgiulești 
(PILG). Sunt în construcție terminalul de mărfuri ge-
nerale și Ro-Ro (feribot) din PILG. Au început lucrările 
de curățire a râului Prut, de la Giurgiulești până la Ca-
hul. PILG are o zonă de 120 ha (arendată pentru 99 de 
ani). Tot teritoriul are statut de zonă economică liberă 
până în 2030. Danube Logistics ocupă 55 ha, divizată 
în șase zone funcționale.   

air moldoVa,  
miCă și ineFiCienTă 
principala companie aeriană, air moldova, e relativ mică 
și își menține activitatea prin creșterea datoriilor față de 
aeroportul Chișinău, prin neplata taxelor aeroportuare. 
Companiei îi lipsește masa critică pentru a concura și e prea 
ineficientă ca să se dezvolte pe o piață competitivă.

430 de metri la dunăre are r. moldova. aici 
dezvoltă portul internaţional liber giurgiulești.

TRANSPORTURILE  
REPUBLICII MOLDOVA 
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Mai e mult de lucru
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Perla Harghitei – 
o afacere de familie

Árpád Kurkó e stăpânul deplin al fabricii Perla Harghitei de la 
Sâncrăieni. O bijuterie, la zece kilometri de Miercurea-Ciuc. Evi-
dent, n-a fost așa înainte de 1990. Se vede peste tot o mână for-
te, de gospodar autentic. Totul e impecabil. „Dacă veți găsi în 
România o fabrică mai curată decât asta, mai bine pusă la punct 
ca igienă, renunț la ea”, îmi spune  Kurkó,  plin de mândrie. Are și 
de ce: fabrica lui chiar e o perlă.

Text şi Foto: Viorel patrichi
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importatori până la Constanța, apoi cu vaporul. Avem 
o flotă proprie de transport de peste 140 de mașini. Se 
adaugă 45 de tiruri Mercedes, Scania, DAF, MAN etc. 
Unele camioane au remorci duble. Cu excepția Unga-
riei, unde trimitem apa cu camioanele proprii, toate 
exporturile se fac cu mijloacele importatorilor. Avem 
trei canale: distribuția noastră, a clienților noștri și ex-
portul. Conduc șoferii sau agenții noştri de vânzări”, 
explică omul de afaceri. Prima condiție e ca sticlele să 
fie bine împachetate. Apa minerală nu îngheață la -4 
°C, deci nici iarna nu trebuie condiții speciale de trans-
port. Aici, CO2 e cel ce iese din pământ, cu apă cu tot. 
De aceea, punctul de îngheț coboară la -20 °C.

v inde în toată România 
mărcile Perla Harghitei și 
Tușnad. Nu mai îmbuteliază 

apa medicinală Perla Cașinului din 
1998. Exportă apă minerală în SUA, 
Canada, Israel, R. Moldova, Irak, 
Australia, Spania, Columbia, Slova-
cia şi Federația Rusă. „America se 
bazează pe dozatoare cu recipienți 
de 19 l. Noi avem sticlă de sticlă, la 
litru, jumătate de litru, 750 ml, vin-
dem în peturi de doi litri etc. Vrac 
nu e voie. Transportul e plătit de 

perla Harghitei are 350 de angajați. majoritatea  
lucrătorilor sunt din zonă, îi duce și îi aduce cu  

microbuzele. „la Tușnad mai am încă 160 de lucrători. 
acolo e firmă separată, proprietar e fiul meu. la perla 

e acționar fiica mea”, spune proprietarul.





40

PROFIL DE FIRMĂ

a ÎnCepuT la BorseC
De 40 de ani, lucrează  în dome-
niul apelor minerale. Întâi la Bor-
sec, la început tehnician chimist. 
Apoi profesor de fizică și chimie. 
Acceptă să discute cu mine fără 
fasoane, comparativ cu alți oa-
meni de afaceri. „În 1994, am pri-
vatizat fabrica prin MEBO (Ma-
nagement Employee Buyouts). 
Totul e investiție proprie”. Sigur, 
cu multă bătaie de cap din cauza 
birocrației. Mahării vremii nu s-au 
repezit să pună mâna pe ea. Ce să 
furi? Apă? Kurkó lucrează aici din 
1974. A fost angajat la fabrica din 
Borsec. „M-a trimis directorul aici 
pentru angajarea oamenilor. Ter-
minasem școala tehnică și lucram 
la Serviciul Plan. Dumitru Con-
stantin,  primul președinte FPS, e 
cel cu care am făcut privatizarea. 
Îl cunoșteam demult. Pe vremea 
lui Ceaușescu, am cumpărat loco-
motive Diesel hidraulice pentru 
Borsec. Am bătut la ușă, s-a uitat 
la mine:  «Iar dau de tine, secuiu-
le?!» «Nu au fost presiuni»”, îmi 
ghicește gândul. Cunoșteam multe 
cazuri de privatizare MEBO, unele 
s-au lăsat cu șantaje, lucrături prin 
partidul-mamut, bătăi ca-n filme 
și incendieri. La Perla Harghitei nu 
aveai la ce să dai foc. Apa nu arde. 
Totuși, presiuni prostești au fost 
și aici, chiar dacă mai toate fabri-
cile privatizate se prăbușeau sub 
noii proprietari porniți dintre noi. 
O explicație există și în acest suc-
ces: omul știa bine mecanismele 
regimului comunist și era înzes-
trat cu tenacitate:  „Am cunoscut 
pe toată lumea care venea din 
vechiul regim - ministru, secretar 
de stat, am lucrat în domeniul ge-
ologiei. La Apemin Borsec, aveam 
1.200 de oameni. Umblam săp-
tămânal cu Dacia prin București.  
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gul e o jecmăneală permisă de statul român. M-am 
orientat spre utilajele Krones din Germania, fiindcă 
sunt cele mai moderne. Cu nemții mă înțeleg, îmi dau 
utilaje pe credit, cu 3,4% - 3,8% dobândă. Plătesc în 
patru - cinci ani. Dacă aș lua în leasing, ar trebui să 
plătesc 7% - 10% dobândă, dacă mă împrumutam la 
bancă aș fi plătit 6%”.

de unde Vin apele?
Mlaştina Borşaroş, din nordul comunei Sâncrăieni, pe 
malul drept al Oltului, e  una tipică de izvoare mine-
rale, fiind alimentată de peste 100 de izvoare mine-
rale cu ape feruginoase, din care se precipită limo-
nitul, formând numeroase depuneri, sub formă de 
conuri de culoare gălbuie, roșiatică. La  limita vestică 
a Mlaștinii Borşaroş, se află Băile Borşaroş (sau Borș), 
înfințate  în anul 1891, pe un izvor de apă minerală, cu 
un debit însemnat, cu temperatura apei de 14 °C, de 
tip calcică – sodică – magneziană – feruginoasă - hi-
drogencarbonatată. Apa minerală din Băile Borşaroş 
prezintă interes terapeutic major în reumatisme. Per-
la Harghitei a efectuat patru foraje pentru captare.  

Era o curiozitate să privatizezi prin 
MEBO apa minerală. Am fost uni-
cul. Nu am plecat de la ministrul 
Folea până nu a semnat, am stat 
vreo două - trei zile acolo. Ziceau 
unii: «Bozgorul ce caută? Cine-i ăla 
care urlă ca un câine?» Eu auzeam... 
Alte probleme nu am avut. M-au 
amenințat că de ce nu vând”... Au 
venit și companii multinaționale, 
care i-au cerut să vândă. A refuzat 
și a mers mai departe. „Eu sunt năs-
cut în țara asta și nu vând”.

numai uTilaje noi  
din germania!
În timp ce oamenii lui Emil Con-
stantinescu distrugeau fabricile 
de la Biborțeni, Bodoc şi Buziaș, 
iar alți compatrioți rădeau pădu-
rile din regiune, Árpád Kurkó a 
mers mai departe. „Am accesat 
un fond european de 200.000 de 
euro pentru aparatura de labora-
tor. Am angajat patru specialiști 
cu studii superioare. Fac analize 
din oră în oră pentru apa minerală. 
Analizele microbiologice se fac la 
12 ore. Legislația e foarte severă în 
domeniu”, precizează patronul. Li-
nia de frig e cea mai veche, datează 
din anul 2000. „Singura firmă care 
spală navetele e Perla Harghitei. 
Iar mă laud... Nimeni din domeniul 
apelor minerale nu spală navetele. 
Avem foraje proprii, nu captăm 
apa direct de pe munte”. La fel ca 
alți oameni de afaceri din România 
(păcat că avem așa puțini!), Árpád 
Kurkó s-a orientat spre cea mai 
performantă tehnologie și a schim-
bat totul în fabrică. „Toate utilajele 
au fost aduse din Germania și costă 
2.800.000 de euro. Se adaugă alte 
investiții suplimentare, de 200.000 
de euro. Nu avem datorii, nu am fă-
cut leasing, am doar o linie de cre-
dit de patru milioane de lei. Leasin-

gyarfas Kurko a 
terminat Facul-
tatea de Comerț 
exterior, apoi a 
făcut mastera-
tul în ungaria. 
Conduce fabrica 
din Tușnad, sub 
privirea atentă a 
tatălui.

o golănie – legea insolvenței 
Árpád Kurkó: „e o catastrofă. Banca dă bani pentru unul, dar nu se uită pentru 
cine dă. este o firmă de distribuție care-mi datorează 800.000 de lei și nu are 
nimic în spate. Câteva camioane și o hală. a intrat în insolvență. prima care își 
recuperează pierderile e banca, apoi statul român, iar eu am plătit impozit, 
Cas, angajați. am achitat dările la zi și rămân ultimul. de ce nu-l ajuți pe cel ce 
produce? de ce banca? de ce statul român? la recuperări, noi suntem ultimii și ar 
trebui să fim primii”. 
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Cine-și dă cu ciocanul 
în... Transporturi
După anexarea Crimeii, Occidentul și Rusia se întrec în măsuri de re-
torsiune. Orice evoluție / involuție pare posibilă. Sancțiunile econo-
mice vor lovi crunt oamenii obișnuiți, interesele afaceriștilor. Trans-
porturile, și așa încă firave spre Eurasia, sunt făcute țăndări.

Dacă va dori să reconstituie 
Novorossia, adică vechiul 
Imperiu Țarist, cum e deja 

împins să o facă, vom ajunge la un 
conflict deschis Rusia - NATO. Ori-
cât de cumplit va fi, nu e greu de 
imaginat cine va învinge. Strategia 
Washingtonului  sună clar și des-
chis: „Poporul american trebuie 
să aibă acces la resurse, indiferent 
de mijloace”. Nu va mai fi esențial 
dacă oul a avut dreptate în fața 
găinii.

Cele două tabere se șuntează 
reciproc. În replică la retorsiunile 
europene contra companiei low 
cost Dobrolet, ce şi-a încetat zbo-
rurile pe 4 august, Rusia vrea să 
interzică zborurile transsiberiene 
din Europa spre Asia. Dobrolet 
aparţine Aeroflot. A zburat numai 
o lună. De pe 5 august, şi-a oprit 
activitatea din cauza sancţiunilor 
UE. Oficialii ruşi analizează posibili-
tatea limitării sau chiar interzicerii 
zborurilor de tranzit ale compani-
ilor aeriene europene din Europa 
spre Asia peste teritoriul Rusiei, 
susțin surse apropiate de Guvernul 
Rusiei, citate de Kommersant.

Viorel patrichi
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Ultimele evenimente, precum oprirea Dobrolet şi 
penalităţile date de Ucraina companiilor aeriene ru-
seşti pentru zborurile spre Crimeea (aproximativ 8,6 
milioane de dolari), necesită un răspuns. Acum au loc 
consultări între Ministerul Transporturilor şi Ministe-
rul de Externe. Reprezentanţii ambelor ministere au 
refuzat să comenteze. „Decizia nu a fost luată încă. O 
persoană apropiată de Ministerul de Externe ne-a în-
credinţat că orice măsură neprietenească din partea 
UE, inclusiv în domeniul transporturilor aeriene, va fi 
studiată şi nu va rămâne fără răspuns", scrie Kommer-
sant.

Pentru a zbura din Europa spre Asia, companiile ae-
riene folosesc cel mai scurt drum - ruta transsiberiană 
- şi plătesc Aeroflotului. La începutul anilor 1970, com-
paniile aeriene străine erau gata să facă orice dacă 
URSS le-ar fi deschis un coridor, a relatat Alexandr 
Neradiko, directorul Rosaviaţia, pentru SmartMoney.  

Cât timp va mai 
rezista Vladimir 
Putin în acest  
joc?
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din România. Fals! România e dintr-un grup de patru 
state ce nu au boli contagioase grave la animale.

Putin se iluzionează că America Latină și fermierii 
ruși sau kazahi vor suplini produsele europene. Slabă 
nădejde! Sigur, s-au oferit și fermierii din Belarus, în 
produsele cărora se resimt grav efectele radiațiilor de 
la Cernobîl. Rușii obișnuiți vor avea de suferit. Dacă 
Putin a reușit să-i stârnească pe cei doi coloși ai eco-
nomiei globale, SUA și UE, nu va avea nici o șansă la 
finalul acestei confruntări geopolitice.

Pe 30 iulie, Obama a anunţat că aplică sancţiuni 
sectoriale în raporturile cu Rusia: restricţiile afectea-
ză energia, industria de apărare şi băncile. De data 
aceasta, pe lista sancţiunilor au nimerit deputaţi, înalţi 
demnitari şi agenţi ai forţelor de securitate, precum 
şi unele companii uriaşe, inclusiv Vneşekonombank, 
Gazprombank, Rosneft, concernele Almaz-Antei şi Ka-
laşnikov. MAE rus a calificat acţiunile Washingtonului 
drept scandaloase. Liderul american a dat asigurări că 
„SUA nu intră într-un nou război rece cu Rusia." Evi-

Aceste companii ar fi putut să re-
ducă ruta cu 4.000 km şi să econo-
misească 30.000 de dolari pe cur-
să. Operatorii de transport străini 
au propus să li se dea lor posibilita-
tea să folosească ruta transsibe-
riană contra cost, îşi aminteşte 
oficialul.

Beneficiarul tranzacţiei a 
fost Aeroflot, singura com-
panie de aviaţie din URSS. 
După dezmembrarea URSS, 
sistemul de plată pentru 
cursele transsiberiene s-a men-
ţinut, iar banii i-a luat Aeroflot. 
Taxele au ajuns până la 500 de mi-
lioane de dolari. Aeroflot orientea-
ză o mare parte din bani spre nevo-
ile aviaţiei şi spune că primeşte de 
la operatorii de transport din stră-
inătate peste 300 de milioane de 
dolari pe an. Cei mai mari plătitori 
sunt Lufthansa, British Airways 
şi Air France. Lufthansa conşti-
entizează eventualele pierderi, 
ce depăşesc un miliard de euro în 
trei luni de sancţiuni. „E vorba de 
profituri frumoase, remarcă Dmi-
trii Peskov, şeful Biroului de presă 
al preşedintelui Putin. Trebuie să 
analizăm pro şi contra, ca să nu ne 
trezim ca americanii şi ca europe-
nii, adică să ne dăm singuri cu cio-
canul în cap".

Mai fierbinte Ca în Golful 
PorCilor
Rusia a început să-i plesnească pe 
europeni la exporturile de legu-
me, fructe, carne, lapte și brânze-
turi. Kremlinul a dat un decret, ce 
interzice importul taurinelor din 
România, din cauza… pandemiei 
de vacă nebună! De peste zece ani, 
România n-a exportat nici un vițel 
în Rusia. Moscova speră că, prin 
ricoșeu, lumea musulmană și China 
vor renunța la importurile de carne 

Discuţiile despre o posibilă limitare a 
tranzitului pentru transportatorii euro-
peni au început imediat după primele 
sancţiuni contra rusiei din partea ue.

românia va 
trebui să se mişte 
rapid.
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porturile Ucrainei, evident, cu aproximativ 10% mai 
puţine decât în 2013, spre R. Moldova şi, mai depar-
te, spre România. Dar în general operatorii şi trans-
portatorii au redirecţionat fluxul de mărfuri, ocolind 
Ucraina, inclusiv prin porturile din sudul şi din nord-

vestul Rusiei", a anunţat o sursă de la Căile Ferate 
ale Rusiei pentru RIA Novosti.

„Până în prezent, s-au închis punctele intersta-
tale prin care mergeau trenurile de marfă: Us-
penskaia - Kraşino (frontiera regiunilor Rostov 

şi Doneţk) şi Gukovo - Krasnaia Moghila (fron-
tiera regiunilor Rostov şi Lugansk)", a explicat 
RIA Novosti.

În timp ce Putin vrea să croiască Transnistrii 
prin sud-estul Ucrainei cu alde Vladimir Anti-

ufeev de la KGB (lucru dovedit deja), România 
va trebui să se miște rapid, pentru a transforma 

Constanța în port obligatoriu de trecere a mărfuri-
lor spre Asia și Orientul Mijlociu. Inevitabil se va ajun-

ge aici: transportatorii vor prefera să-și ducă mărfurile 
cu feriboturile spre Batumi și Suhumi, lăsându-i pe cei 
doi tâlhari ai istoriei să se răfuiască multă vreme. Din 
Georgia, mărfurile vor fi duse mai departe cu tirurile. 
O idee strălucită, lansată de Mircea Druc în campania 
pentru prezidențiale din 1992. Din cauza conflictelor din 
Ucraina, a crescut deocamdată traficul de turiști cu nave 
de croazieră prin Constanța. Vor veni și mărfurile…  

dent, rece nu, dar sigur mai fierbin-
te ca-n Golful Porcilor.

o șansă Pentru roMânia
În timp ce amenință de-a valma 
Chișinăul și Kievul, Moscova in-
tensifică războiul mediatic contra 
României și Poloniei. Inutil. L-a 
pierdut din start. Argumentele 
strategilor ruși devin pueril impe-
riale. Rusia mai are o armă contra 
Europei: gazul. Deocamdată o eta-
lează. Nu credem că are curajul s-o 
folosească. Moscova a reorientat o 
parte din transportul de marfă pe 
calea ferată spre porturile Rusiei 
din sud şi din nord-vest, pentru a 
ocoli Ucraina.

„Mărfurile pentru export merg 
pe calea ferată fără probleme spre 

Putin se iluzionează că america latină, fermierii ruşi şi cei 
kazahi vor suplini produsele europene. slabă nădejde!
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La începutul lunii august, Federația Rusă a impus interdicţie pentru 
un an la toate importurile de carne, peşte, fructe şi legume din SUA, 
UE, Norvegia, Canada şi Australia. Măsurile reprezintă represaliile 
Moscovei, după ce Occidentul a impus sancţiuni împotriva Rusiei, 
pentru acţiunile sale în Ucraina. Cele mai afectate țări de decizia 
Kremlinului sunt Lituania, Polonia, Germania, Olanda, Danemarca și 
Spania, principalii furnizori de produse agricole de pe piața rusă.

Tatiana toma

Războiul economic 
cu produse non-grata
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de produse alimentare din UE. „Dacă avem nevoie de 
mere poloneze, noi cumpărăm, dar nu pentru Rusia, 
ci pentru piața internă. Dacă avem nevoie de unele 
specialități germane – le achiziționăm, de asemenea, 
pentru consumul intern. Dacă trebuie să reciclăm une-
le produse - cumpărăm și reciclăm”, a spus Lukașenko.

Al doilea partener al Rusiei din Uniunea Vama-
lă -  Kazahstan, are aceeași poziție ca și Belarus. 
Administrația președintelui kazah Nursultan Na-
zarbayev a comunicat că decizia luată de Federația 
Rusă e o măsură ce privește doar această țară. „In-
troducerea unor sancțiuni și restricții care nu sunt 
prevăzute de convențiile internaționale în relațiile 
comerciale cu Rusia reprezintă o încălcare a acordu-
rilor internaționale. Nu am discutat cu partea rusă 
susținerea unor asemenea măsuri”, se arată într-un 
comunicat de presă al comitetului vamal din Ka-
zahstan.

Cei doi parteneri au avut o opinie separată și la 
propunerile Rusiei de la sfârșitul lunii iunie, când au 
refuzat să susțină guvernul rus, în dorința acestuia 
de a interzice importurile de produse din Ucraina și R. 
Moldova, deoarece cele două țări semnaseră Acordul 
de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană.

Rusia face tot posibilul pentru ca produsele interzise 
să nu ajungă pe piața rusă prin frontierele externe ale 
Uniunii Vamale. Autoritățile de la Minsk au acceptat 
prezența la frontierele sale cu Rusia a posturilor mobi-
le speciale ale Rosselhoznadzor, instituția de stat din 
Rusia responsabilă de fluxul de produse alimentare pe 
piața rusă. Aceste filtre asigură respectarea interdicției 
pentru importul de produse din terțe țări.

La câteva zile după reacția lui Lukașenko și Nazar-
bayev, Rusia a anunţat că va permite importurile de 
produse alimentare din Belarus şi Kazahstan proce-
sate din materii prime din Occident, aflate pe lista 
embargoului impus de Moscova. Guvernul rus depu-
ne eforturi pentru a controla preţurile în creştere și 
aprovizionarea magazinelor. Aproximativ 50% din 
consumul total de peşte, lapte, carne de vită şi brân-
zeturi din Rusia provenea din importuri.

Experții independenți din Rusia consideră că 
sancțiunile Rusiei îi afectează cel mai mult pe consu-
matorii finali ruși. Potrivit datelor ONU, aproximativ 
40% din totalul produselor alimentare importate de 
Federația Rusă provin din UE. Potrivit acestora, em-
bargoul afectează și imaginea Rusiei, în calitate de 
partener comercial de încredere.   

Î n lupta economică începută 
de Federația Rusă cu statele 
occidentale, mediul de afaceri 

a ajuns într-o stare dificilă. Expor-
tatorii afectați caută noi piețe de 
desfacere. Transportatorii și-au 
redus activitatea. Pentru o lovitu-
ră mai puternică, Rusia a sperat la 
susținerea partenerilor din Uniu-
nea Vamală – Belarus și Kazahstan, 
însă a obținut refuzul acestor două 
țări, care i-au amintit Rusiei că, 
potrivit Codului Vamal al Uniunii 
Vamale, poate aplica restricții uni-
lateral.

Președintele Republicii Belarus, 
Aleksandr Lukașenko, a declarat că 
țara sa nu va renunța la importurile 

TengriNews.kz

autoritățile 
kazahe au 
menționat că 
birourile vamale 
din țară nu pot 
limita accesul 
unor mărfuri 
pe teritoriul 
rusiei, având în 
vedere că între 
aceste țări nu 
există frontieră 
vamală.

Potrivit datelor 
onu, aproxi-
mativ 40% din 
totalul produse-
lor alimentare 
importate de 
federația rusă 
provin din ue.
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După criza rachetelor din octombrie 1962, omenirea  nu a mai trecut 
printr-o primejdie mai mare ca acum. Riscul unui conflict deschis  Ru-
sia - NATO e real. Evident, Occidentul are mai mulți aşi, dar pe termen 
mediu Rusia își poate folosi atuurile, care pot fi distructive, cel puțin 
pentru țările din proximitatea geografică. Putin, cu peste 87% popu-
laritate după anexarea Crimeii, nu mai poate ceda,  fiindcă ar fi arun-
cat peste bord chiar de ai lui.

Viorel patrichi

Izolarea economică  
a Rusiei strivește micile 
economii

Claudiu Cioteanu
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stranii: „Ce declaraţie fundamentală... România.  
Bravo, Ponta, bun băiat! Şi-a luat lovelele. Sau ceva 
covrigei, pe care România încearcă să-i ia de la mahării 
UE? Sau poate că i-a promis cineva că-i şterge datoria? 
România, aşa cum a fost -  o ţară total nesemnificativă 
şi lipsită de importanţă în UE, aşa a rămas. Nimeni nu 
vrea să schimbe nimic, pe toţi îi mulţumeşte situaţia 
existentă... Mă tot întreb în ce domeniu sălbatic de 
global am colaborat noi cu România până acum? Deja 
este evident că toate aceste ţări lipsite de importanţă 
şi slabe, cum ar fi România, Polonia, Letonia, vor mer-
ge în trena SUA şi a Consiliului Uniunii Europene. Cu 
steagul acestora în mâini, aceşti căţei de poşetă vor 
depinde mereu de cineva, de Rusia sau de SUA, care 
decid pentru ele”. Cam așa scrie toată presa rusă în 
acest război psihologic global. 

CoMerțul și luPta Cu „oMuleții Verzi”
China e într-adevăr o piață enormă, dar trebuie să fim 
foarte buni negociatori. Beijingul profită de situația 
creată și va căuta să profite de orice economie eu-
ropeană în recesiune. Lumea musulmană, cu toate 
labilitățile ei, rămâne un partener comercial impor-
tant pentru produsele alimentare din UE, deci și pen-
tru România. Şantajul prin ricoșeu al Moscovei contra 
noastră a crăpat la… Riad: Rusia a anunțat că interzice 

Pe de altă parte, UE și SUA 
nu-și permit să fie concesive 
la nesfârșit: Putin ar consi-

dera această atitudine o lașitate. 
Laşitatea stimulează infracțiunea. 
Lumea a uitat invazia Rusiei din 
Georgia, din 2008. Treptat, uită și 
de Donbass , și de Lugansk. Urmea-
ză Odesa. Indirect, suntem deja în 
război. Economia comunitară, deci 
și a României, se va orienta treptat 
spre alte azimuturi.

Petri Laitinen, directorul execu-
tiv al Asociației Transportatorilor 
de Marfă din Finlanda, a informat 
IRU că embargoul „a afectat puter-
nic transportul rutier dintre Finlan-
da și Rusia”. El avertizează că blo-
cajul a lovit grav transporturile de 
produse alimentare din UE, SUA și 
Norvegia. Polonia e și ea afectată, 
dar nu va ceda. Va rămâne în linia 
întâi, deși e semnificativ că nu a 
fost invitată la tratativele SUA – 
Germania – Rusia – Ucraina, de la 
Berlin. 

„aCești Căței De Poșetă…”
Premierul Victor Ponta a declarat 
că situaţia din Ucraina nu-i permi-
te Bucureştiului să prognozeze o 
perspectivă pentru cooperarea 
economică cu Moscova: „România 
sprijină căutarea unor noi parte-
neri strategici pentru cooperarea 
economică, aşa cum ar fi Turcia şi 
China. Cu Rusia totuşi eu nu pot ve-
dea vreo perspectivă de dezvolta-
re a cooperării noastre economice, 
însă tind chiar să prezic deteriora-
rea lor". El crede că alipirea Crimeii 
la Rusia şi sprijinul Rusiei pentru 
miliţiile separatiste din estul Ucrai-
nei au dus la destabilizarea situaţi-
ei din regiune.

Nezavisimaia Gazeta lansează 
după această afirmație gânduri 

ue şi sua nu-şi 
permit să fie 
concesive la 
nesfârşit.

saudiții nu mai 
cumpără de 
la noi, fiindcă 
avem… boala 
vacii nebune!

Claudiu Cioteanu



50

bLOCaj

pentru Polonia şi România. Pentru ca spectacolul să 
fie total, Iranul anunță că e interesat de Nabucco, 
prin care ar putea alimenta Europa. Iată un motiv de 
meditație pentru Bruxelles…

America și Europa au tolerat 25 de ani Rusia. 
Au mângâiat-o, au invitat-o în toate organismele 
internaționale, inclusiv în G7. Acum, Rusia ori se des-
chide, ori se dezmembrează. Turcia prietenă și-ar dori 
foarte mult acest lucru, pentru a reveni ca hegemon 
în lumea musulmană din Asia Centrală.

Pe acest fundal grav, pe care se combină, ca într-o 
acuarelă sumbră, crizele economice și politice, gene-
ralul american Philip Breedlove, comandantul forţelor 
NATO din Europa, crede că Alianţa trebuie să-şi schim-
be metodele de luptă, pentru a învăţa să-i contracare-
ze pe militarii fără insemne marcate, anunţă Deutsche 
Welle. Este vorba despre „omuleții verzi”, pe care Pu-
tin îi trimite în Ucraina alături de „agenții autoapără-
rii”, pentru a lupta contra armatei ucrainene. Folosirea 
„omuleților verzi” e practic terorism de stat, metodă 
stalinistă, la care se va răspunde adecvat.  

importurile (inexistente!) de tau-
rine din România. Arabia Saudită 
lansează un comunicat identic. 
Saudiții nu mai cumpără de la noi 
fiindcă avem… boala vacii nebune!

Putin știe foarte bine că 
prețurile la cereale și carne nu se 
fac nici la București, nici la Mos-
cova. Rusia poate să mai pluseze 
nebunește. Dar dacă UE și SUA 
merg mai departe și nu mai permit 
trecerea nici unui avion rusesc pes-
te Europa? Ce va fi atunci? Sigur, ar 
mai fi ultima armă a lui Putin: ga-
zul. În următorii 12 ani, producţia 
de gaze din UE, exceptând posibi-
la dezvoltare a resurselor necon-
venţionale de gaze, se va reduce 
cu 43%, comparativ cu nivelul din 
2013. Acest lucru rezultă din anali-
za Fondului Naţional de Securitate 
Energetică, bazată pe unele previ-
ziuni ale organismelor naţionale de 
reglementare din UE. În 12 ani, re-
sursele de gaze ale UE se vor redu-
ce cu 70 de miliarde de metri cubi 
(mmc), cantitate comparabilă cu 
necesarul anual al Italiei şi de 2,5 
ori mai mare decât livrările de gaze 
spre UE din Algeria, prin gazoduct. 
Kommersant arată că în 2015 UE va 
produce sub 150 mmc, în 2020 pro-
ducţia se va reduce la 115 mmc, iar 
peste alţi cinci ani se va apropia de 
90 mmc. Trend descendent!

Gazoductul dinspre Ucraina abia 
mai pâlpâie. Kievul nu mai are apă 
caldă până în octombrie. În 2013, 
ţările UE au primit 69 mmc de gaze 
naturale prin Ucraina. Alte 13 mmc 
au fost livrate prin sistemul Nafto-
gaz Ucraina spre Turcia şi aproxi-
mativ 2 mmc au ajuns în Serbia şi 
în alte republici balcanice din afara 
UE. Aproximativ 2 mmc de gaze au 
venit prin Ucraina în R. Moldova, 
în contul Transnistriei. Ruta ucrai-
neană nu a fost prea importantă 

Producţia de gaze 
intra-ue scade.

Claudiu Cioteanu
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RoMânIa, de după 1989…

Nu mai puțin de 17… S-au perindat 
și „răsperindat” (unii și unele) de-a 

lungul celor 25 de ani scurși din 
Decembrie 1989...

D
oamne și domni, unii chipeși, alții 
mai puțin, educați sau mai puțin 
educați, profesioniști sau mai puțin 
profesioniști, înregimentați politic 

sau mai puțin, inteligenți sau… Cu toții însă, sub 
aspectul declarațiilor sunt cei mai „esbulifan-
tasgomagici”, după cum scria Tudor Mușatescu. 
Fiece guvernare își propune mii de kilometri de 
autostrăzi! Cu excepția celei în care ministrul de 
resort declara cu emfază că nu avem nevoie de 
așa ceva! Apoi, reabilitarea căilor ferate, pe care 
se circulă, s-avem pardon, ca pe vremea tinereții 
nemuritorului Conu' Iancu! Aeroportul Otopeni a 
ajuns cu chiu, cu vai, la nivelul celor de categoria 
/ mărimea a III-a din țările avansate! Metroul?... 
Deși avem cea mai lungă porțiune a Dunării na-
vigabile, navele noastre (care și câte or mai fi?) 
arată și lunecă mai rău ca în vremea năvălirilor 
barbare. Mulți spun că acești miniștri au făcut 
rău, puțini că au făcut bine, dar eu spun că n-au 
făcut nimic! Dragi cititori, progresul căilor de 
comunicații românești este ca deplasarea gâștei 
prin apă, ca zborul păsării prin văzduh sau pre-
cum circulația aerului pe deasupra „autostrăzii” 
de la noi (sic!). Restul e tăcere!

o vaRIeTaTe deMnă  
de CaRTea 

ReCoRduRIloR 

Nu știu să mai fi existat o asemenea 
varietate de personalități, personaje 
și personulități la alte ministere ca la 

Ministerul Transporturilor.  

R
omâni, italieni, evrei, greci, unguri; 
academicieni, generali, ofițeri, ingi-
neri, juriști, economiști, profesori, 
medici, filosofi, jurnaliști, muncitori; 

liberali, conservatori, regaliști, naționaliști, 
comuniști, democrați, socialiști; atei, masoni, 
securiști ș.a.m.d. La Transporturi, am avut 
miniștrii pe care i-am meritat și de care au avut 
nevoie țara noastră sau alte țări. Ca o secun-
dă observație, aș spune că în istoria României 
moderne Transporturile au fost asociate, de 
la început, „trebilor din lăuntru” - apărării sau 
războiului, alături de alte forțe internaționale, 
nicidecum dezvoltării economice pe termen 
lung. Și efectele se văd până astăzi. Infra-
structura noastră provine din trei epoci: rega-
litatea (cu accent pe căile ferate), comunismul 
(cu accent pe drumuri și pe căile fluviale) și 
democrația (cu accent pe autostrăzi și pe trans-
portul aerian). Nu am avut până acum resurse 
umane și materiale pentru un proiect amplu, 
capabil să genereze dezvoltarea simultană a 
tuturor tipurilor de transport. Din nefericire, 
viitorul apropiat necesită urgent un astfel de 
proiect și un astfel de ministru.

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

dr. daniel MAZILU  
(ARTRI)

MInIŞTRII TRanspoRTuRIloR

PERSPECTIVE
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lor. Mergem spre transportul electronic de marfă și de 
persoane, spre o societate europeană a supraveghe-
rii. Multimodalitatea devine, astfel, o cauză pentru 
afacerile digitale globale.

trei ani De la lansarea unei strateGii  
naționale fără roaDe
În mai 2011, Ministerul Transporturilor a publicat 
„Strategia de Transport Intermodal în România 
2020”. Înțeleasă ca „soluția unei piețe unificate de 
transport”, abordarea intermodală a fost supusă unei 
analize SWOT de către specialiștii Grupului de Lucru 
pentru Elaborarea Strategiei Naționale de Transport 
Multimodal.  Merită să reținem cele mai importante 
aspecte.

la PunCte tari, exPerții au subliniat: poziţia geo-
strategică a României şi potenţialul României în ceea 
ce priveşte conexiunile de transport intermodal cu 
ţările învecinate şi Marea Neagră pentru comerţ inter-
naţional, serviciile de transport rutier de marfă bine 

interMoDaliatea –  
un efeCt sau o Cauză?
Profesioniștii din Transporturi 
aud de ani buni aceste cuvinte: 
intermodalitate, multimodalita-
te, unimodalitate. Conceptele își 
au definițiile lor aprobate la nivel 
internațional. Ce nu se înțelege 
prea clar este dacă această abor-
dare interconectată este un efect 
al trecutului sau o cauză a viito-
rului. Paradoxal, datele existente 
îndreptățesc ambele răspunsuri. 
Serviciile de transport și de depozi-
tare s-au scumpit, congestia a cres-
cut, infrastructura s-a deteriorat. 
Multimodalitatea este un efect. Pe 
de altă parte, interconectivitatea 
alimentează masiv o piață a date-

Sebastian romanide

Transportul intermodal,  
un capitol la care nu 

suntem pregătiți

Omsan
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tegrarea serviciilor vamale extinse în lanţul logistic 
intermodal.

la aMenințări: insuficienta coordonare între modu-
rile de transport, insuficienta pregătire profesională 
a consultanţilor angajaţi şi a beneficiarilor implicaţi 
în pregătirea proiectelor, reticenţa unor clienţi faţă 
de utilizarea transportului intermodal, fragmentarea 
pieţei de transport, lipsa investiţiilor în transportul in-
termodal. În afară de apariția unui Master Plan pentru 
Transporturi și de o macroinstabilitate internațională, 
toate cele de mai sus au rămas nemodificate.

starea Prezentă, așa CuM se VeDe  
Din Portul Constanța
„O altă problemă ce împiedică Portul Constanța să 
funcționeze la capacitatea maximă este lipsa unei 
strategii eficiente pentru transportul intermodal”, 
declara Viorel Panait, membru al Consiliului de 
Administrație a Portului Constanța în luna august a 
acestui an. La trei ani de la implementarea unei „Stra-
tegii pentru Transportul Intermodal” lucrurile par să 
nu fi înaintat prea mult. E adevărat, undeva prin Mas-
ter Planul pentru Transporturi intervalul realist pen-
tru modificări substanțiale în domeniu este de 30 de 
ani… Ar mai fi ceva timp, așadar.  

organizate şi competitive, poten-
ţialul portului Constanţa de extin-
dere a activităţii portuare intermo-
dale - port de tip hub al întregului 
bazin al Mării Negre, existenţa unei 
reţele de terminale intermodale 
pe teritoriul României, ponderea 
semnificativă a transportului inter-
modal (rutier / feroviar) în volumul 
total al mărfurilor transportate în 
trafic naţional, potenţialul de dez-
voltare a unor platforme logistice 
cargo pe aeroporturile situate în 
zonele cheie identificate pentru 
construirea terminalelor intermo-
dale cu posibilităţi de conectare a 
acestora inclusiv la reţeaua fero-
viară (Bucureşti, Timişoara, Con-
stanţa).

la PunCte slabe: calitatea rela-
tiv scăzută a infrastructurilor de 
transport, conexiuni rutiere insu-
ficiente cu terminalele intermoda-
le şi / sau porturile care să asigure 
atractivitatea potenţialilor bene-
ficiari ai transportului intermodal, 
neutilizarea navelor feribot exis-
tente pentru activitatea de trans-
port maritim, lipsa unor depozite 
de containere, lipsa promovării 
utilizării transportului intermodal.

la oPortunități: politicile comu-
nitare favorabile dezvoltării trans-
portului intermodal, existenţa sur-
selor de finanţare UE (POS–T sau 
Programul TEN–T) şi a Strategiei 
UE pentru regiunea Dunării, încu-
rajarea sectorului industrial pentru 
amplasarea centrelor de producţie 
în vecinătatea terminalelor inter-
modale, promovarea parcurilor 
industriale în zonele acoperite de 
reţeaua de terminale intermodale, 
cooperarea dintre operatorii logis-
tici şi operatorii de transport, acor-
darea de facilităţi la plata TVA, in-

IntermodalTransportation
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țărușul artei autentice în platoșa „realismului socialist”, 
Simion a ținut în echilibru balanța valorilor naționale, 
dincolo de mode și mofturi străine. Am vrut să aflu de 
la domnia sa ce rămâne în urma eroziunii provocate de 
timp din valorile românești, în această perioadă atât 
de difuză și confuză, ce atacă tot, de la Eminescu la 

O perioadă foarte  dificilă, 
la care nu am fi crezut că 
vom ajunge atunci, imediat 

după 90, fiindcă speram într-o dez-
voltare liberă, naturală, organică. 
Cum țăranul Marin Preda a bătut 

text: Viorel patrichi / Foto: Claudiu cioteanu

eugen simion a fost turnat 
la dna pentru  
Caietele eminescu!

M-am dus la academicianul  Eugen Simion ca la un reper fundamental 
al spiritualității naționale contemporane, într-o perioadă în care cul-
tura are evident de suferit. Acest urmaș de moșneni din Chiojdeanca 
Prahovei nu e „spiritus rector”, ca Titu Maiorescu. E un paznic de far 
pentru cultura noastră, ce trece printr-o perioadă extrem de grea, si-
gur, nu comparabilă cu cea din anii 50 sau 80.

se edifică 
destructurarea 
culturii române.
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Sadoveanu, de la Grigorescu la Con-
stantin Brâncuși. Este o perioadă ce 
ar putea să mai dureze 25, 50 de ani, 
nu știm. Ne confruntăm peste tot 
cu acel fenomen al destructurării, 
nu numai în studiul istoriei, filosofi-
ei, dar și în artă și literatură. Am vrut 
să aflu când ne vom regăsi.

Am reîntâlnit un om îngrijorat 
de regresul nostru spiritual, dar 
optimist că vom trece întăriți peste 
perioadă. Știa că nici o faptă bună 
nu rămâne nepedepsită în lumea 
primatelor când a scos Caietele 
Eminescu, dar nu credea că va ajun-
ge la procurorii DNA. Trebuie să 
pârjolim totul în jurul nostru  

eugen simion: Timp de 12 ani, 
am fost în conducerea Acade-
miei Române. Aceste chestiuni 
s-au pus cu mare acuitate. Am 
încercat să găsesc o metodă 
să nu depind de starea aceas-
ta generală a societății. Ca 
instituție, trebuie să alegem 
niște proiecte și să încercăm 
să le ducem la capăt, pe cât e 
posibil, și în tăcere.

Rep.: De ce în tăcere? În epoca 
interbelică, existau confrun-
tări politice, chiar mai dure 
decât în această perioadă, 
sărea pistolul din teacă, 
uneori cu consecințe tragice, 
și totuși cultura nu era atât 
de afectată ca astăzi. De ce 
în tăcere? Îmi place să aud că 
Eugen Simion a realizat un 
monument al culturii române, 
prin Caietele Eminescu.
eugen simion: Să fie în tăce-
re, fiindcă numai eu știu cât 
de greu le-am făcut și cu câte 
opoziții, venite în chip curios din 
partea societății intelectuale.

Rep.: Invidia?...
Eugen Simion: Să fii invidi-
os că vrea cineva să ducă la 
capăt Proiectul Noica? Mi-am 
pierdut aproape zece ani 
încercând să-i conving pe cei 
ce dețineau atunci puterea 
că e foarte important să 
publicăm aceste manuscrise. 
Noica nu a reușit. Am încer-
cat noi și am izbutit. În ziua în 
care am anunțat în Academia 
Română: „Domnilor, există 
toate cele 14.000 de pagini 
publicate în facsimil, în 38 
de volume" am fost reclamat 
la DNA. După patru ani, de 
curând, am primit de la pro-
curatură o hârtie, spunând 
că nu sunt urmărit penal. 
Patru ani! Eu sunt bucuros 
că n-am fost chemat, că nu 
m-ați văzut la televizor. Acest 
lucru mi-a dat curaj, fiindcă 
au fost oameni la DNA care 
au înțeles că nu s-a întâm-
plat nimic. Contabilitatea s-a 
ocupat de bani. Acest lucru 
trebuia făcut. 

omul de cultură lucrează în tăcere
Dialogul cu profesorul de la Fundația 
Națională pentru Știință și Artă ar merita să 
fie cunoscut, tocmai pentru că avem atâtea 
nasuri subțiri:

Adică, așa cum ar fi zis străbunicul moșnean:  
„Această casă trebuia ridicată, această biserică trebuia 
făcută”. De-acolo vine.

Claudiu Cioteanu
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tători de la Institutul George Călinescu. Am recuperat 
ultimul rând din Caragiale. Științific, ca lumea. N-ar fi 
fost bine ca această carte să se găsească pe piață? Am 
reuşit după 70 de ani să publicăm în România, în ediție 
integrală, toate scrierile lui Emil Cioran, interzis atâția 
ani. Toată opera lui românească în două volume. Nu a 
ajuns pe piață, pentru că Editura Humanitas m-a dat 
în judecată. Ne judecăm. Ne interzice publicarea. Într-
o primă instanță, la Tribunalul București, li s-a respins 
plângerea. Vor face recurs și au stopat această ediție”.

la CoPaCul Cel Mare bat Multe toPoare…
Academia nu-l mai poate publica pentru marele public 
nici pe Sadoveanu. Se opune Jordan Herford, fiul vi-
treg al Smarandei Caterina Herfurt, nepoata scriitoru-
lui. Herford a făcut o editură și a început să reediteze 
unele cărți de Sadoveanu, fără rigoarea unui editor au-
tentic. L-am întrebat pe Eugen Simion cum putem să 
ne protejăm valorile clasice, fără să eludăm drepturile 
moștenitorilor?

„Și mie mi se pare un lucru scandalos că Mihail Sado-
veanu sau Vasile Voiculescu nu mai există pe piață. Am 
stat de vorbă cu domnul Herford, care stă în Elveția. 
Om civilizat, cultivat. Mi-a spus că a făcut o editură și 
că o să publice câte o cărțulie. Eu i-am explicat că, mă 
rog, ceea ce face poate să fie interesant, dar ce facem 
noi nu poate să facă dânsul. Noi am vrea să-l publicăm 
pe Sadoveanu în Colecția Pleiade, între aceste 150 de 
volume”, regretă Profesorul.

Aurul rămâne, chiar dacă totul se corodează în jur. 
Așa că valorile românești vor trece și peste această 
perioadă, așa cum, în anii 1960, am avut acea mică 
renaștere a culturii românești, chiar dacă m-ar condam-
na cineva pentru așa afirmație. La copacul cel mare, bat 
multe securi și topoare... E și cazul lui Sadoveanu, e și 
cazul lui Eminescu.

Printre rozătoarele destructurării, Eugen Simion 
își urmărește atent proiectele pentru cultura noastră 
perenă: „Nu sunt disperat în ceea ce privește destinul 
culturii române. Arghezi e un poet uriaș, cel mai mare 
poet al secolului XX, nu numai pentru limba română. 
Un poet colosal. Sau Bacovia, un poet formidabil. De-
geaba spun acești nefericiți că Eminescu e un poet 
depășit. Deschizi Eminescu așa cum deschizi Biblia, pe 
care o deschide și hermeneutul, pentru a cuprinde un 
sens al lumii, o deschide și credinciosul care abia știe să 
citească. Așa se întâmplă cu marea operă...”.  

pentru ca dușmanul din noi să nu 
mai găsească hrană!

un ProCes intentat De HuMani-
tas oPrește PubliCarea oPerei 
CoMPlete a lui eMil Cioran
Și Saligny, și Coandă, și Brâncuși au 
avut necazuri cu monumentele lor. 
Profesorul are proiecte multe. Une-
le au fost finalizate strălucit, altele 
s-au poticnit. Unii sar imediat ca 
arși: piața decide! De ce trebuie să 
lăsăm totul la dispoziția pieței, care 
poate să se înșele? Rigorile pieței nu 
totdeauna sunt și corecte, și bene-
fice pentru devenirea unei națiuni. 
Eugen Simion răspunde: „Dacă 
vreau să public integral opera unui 
autor român nu ar trebui să existe 
blocaje. Până acum, nu am avut pu-
blicată integral opera lui Eminescu. 
Articolele lui politice le-am publi-
cat abia după 1990. Am încercat la 
Academie și la Fundația Națională 
pentru Știință și Artă, de sub egida 
Academiei, să pornesc o asemenea 
colecție, de tip Pleiade. Am publicat 
în colecție 150 de volume. Fără aju-
torul statului! M-au ajutat să public 
primele volume din Eminescu, pe 
când era ministru, Ion Caramitru, 
Răzvan Theodorescu, cât a fost, un 
an – doi, ministru, apoi a venit o mi-
nistreasă și a zis că risipim banii! Îi 
risipim dacă publicăm clasicii litera-
turii române? Pe Arghezi, cu 11 vo-
lume, unde se regăsește toată ope-
ra sa? Pe Caragiale, cu cinci volume, 
într-un tiraj de 300 de exemplare, 
fiindcă n-am găsit un primar care 
să finanțeze? L-aș certa pe domnul 
Sorin Oprescu, care mi-a promis 
că publică pentru marile biblioteci 
bucureștene 1.000 de exemplare 
din Caragiale și nu s-a ținut de cu-
vânt. E cea mai bună ediție care 
există, făcută de un grup de cerce-

sadoveanu şi 
Vasile Voiculescu 
nu mai există pe 
piaţă.



57

student City Car 2014
Lăstun cu facelift pentru 
şoferi tineri din România

PaRTENERIaT

locul 1:  
alexandru Bogdan Mariş 
(sibiu)
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Acum un an, Facultatea de 
Mecanică din Iaşi a lansat 
concursul de design Aro 

Revolution, prezentat în paginile 
revistei noastre, pentru a readu-
ce în actualitate maşina de teren 
românească ARO. Anul acesta, 
un grup asemănător de studenți 
ai Facultății de Mecanică a lansat 
un nou concurs, cu tema „Student 
City Car".

Ediția s-a adresat studenților și 
elevilor ce vor să-şi demonstreze 
creativitatea în designul de ca-
roserii. Tema a fost crearea unui 
facelift pentru Dacia Lăstun, ma-
şina de foarte mic litraj produsă 
odinioară la Timişoara. Parametrii 
ceruţi au fost: mașină de oraș de 
mic litraj; trei - patru locuri; trei uși; 
să amintească de Lăstun, dar și de 
noul design tipic Renault. Lucrările 
au putut să fie de mână sau pe cal-
culator, în minimum trei vederi: ¾ 
față, ¾ spate și ¾ lateral.

organizatorul 
vrea ca acest 
concurs de design 
pentru carosieri 
să fie o tradiție 
a facultății de 
Mecanică a uni-
versităţii tehnice 
„Ghe. asachi”din 
iaşi.

În juriul ediției au fost și studenții Silviu Nicolae 
Ceaușu (câștigătorul concursului Aro Revolution) și 
Nistor-Gabriel Calancea (inițiatorul acelui concurs). La 
ediţie s-au înscris 13 concurenți. După stabilirea crite-
riilor de evaluare (vehicul realizabil tehnologic, origi-
nalitate, păstrarea tradițiilor de design ale grupului 
Renault, originalitate, tehnică de execuție etc.) s-au 
examinat lucrările și s-a deliberat. Există învingători 
și învinși, dar scopul a fost de a da curaj participanților 
și a-i obișnui cu competiția. Toți participanții sunt 
câștigători, datorită eforturilor făcute. Toţi au trimis 
desene deosebite. Cu un punctaj foarte strâns, după 
ce în numărul trecut al revistei v-am prezentat locurile 
4-6, acum vă prezentăm primele trei locuri.   

locul 1: alexandru bogdan Mariş (sibiu)
locul 2: eduard Victor bocu (focşani)
locul 3: sorinel stanciu (botoşani)

LOCURILE 1-3

locul 2:  
eduard victor Bocu 

(Focşani)
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PaRTENERIaT

locul 3: sorinel stanciu (Botoşani)
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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


