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editorial

Pentru vestici, România a fost multă vreme o țară „greu de vizitat”. 
După 1989, am devenit o țară „greu de traversat” și, probabil, 
acesta a fost unul dintre motivele pentru care s-a preferat soluția 
integrării „spațiului carpato-danubiano-pontic” în UE. Infrastruc-
tura noastră nevoiașă, surprinsă în compania aventuroasă a unor 
miniștri sezonieri (din 1989 până astăzi), a crescut fără aspirații 
regionale și fără o perspectivă economică pentru generațiile de 
astăzi. După 25 de ani de aflare în provizorat, infrastructura Româ-
niei arată ca o damă fără zestre și fără prestanță. În alte vremuri, 
cineva a inventat pentru oamenii de rând termenul snob (de la 
expresia latinească sine nobilita). Despre România ultimilor 25 de 
ani se putea spune, fără îndoială, că a fost o țară de smobi (de la 
expresia sine mobilita), de oameni care ne-am grăbit încet și am 
rămas departe. 

Să reprezinte, oare, Master Planul General de Transport, recent 
aprobat de Comisa Europeană, un semn că am putea ieși din 
perioada de smobilitate? La televizor ni se spune: “pentru prima 
oară în ultimii 25 de ani avem conturată o viziune a dezvoltării 
mobilității pe termen scurt, mediu și lung înspre Europa”. Este o 
mare realizare? Pentru unii politicieni, se pare că da. Însă pentru 
cei care cunosc istoria țării, cu acest Master Plan General de Trans-
port, abia am reajuns la gândirea strategică din vremea regelui 
german Carol I. Când ne vom deschide ochii și spre Asia?

La începutul lunii octombrie, Parlamentul României va găzdui pre-
zentarea oficială a variantei finale a MPGT și dezbaterile publice 
organizate de AM POST pe toate modurile de transport: rutier (7 
octombrie); feroviar (9 octombrie); naval (13 octombrie); aerian 
și intermodal (15 octombrie). România trebuie să își facă temele 
pentru a primi banii europeni. Dar înaintea acestor dezbateri, 
tot Parlamentul va găzdui Bucharest Forum 2014, evenimentul 
internațional care repune în discuție Noul Drum al Mătăsii și 
poziția strategică a țării noastre în acest proiect. Cu o abordare 
înțeleaptă, ne-am putea dezvolta și pe seama banilor asiatici.  

Cu acest Master 
Plan General de 

Transport abia am 
reajuns la gândirea 
strategică din vremea 
regelui german Carol I. 
Când ne vom deschide 
ochii și spre Asia?”
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Studii Economice din Bratislava, dar în 1985 pleacă la 
Moscova, unde absolvă cursurile Institutului de Relații 
Internaționale în anul 1990. Are, deci, studii temeinice în 
Uniunea Sovietică și cunoaște foarte bine limba rusă. În 
1990, își ia doctoratul la Facultatea de Drept la Universi-
tatea Comenius din Bratislava. Ține cursuri scurte la Uni-
versité d´Eté de Perpignan, Franța  (1990), Stanford Uni-
versity, Hoover Institution, Stanford, Statele Unite ale 
Americii (1991), ĹAlliance française, Harare, Zimbabwe 
(1992), Salzburg Seminar, Salzburg, Austria (1996). În 
perioada 1996-2000, face studii de drept internațional 
și legislație europeană la Universitatea Comenius din 
Bratislava. 

M aroš Šefčovič s-a născut la 
24 iulie 1966, la Bratislava. 
(Pe-atunci era Cehoslova-

cia). Este căsătorit și are trei copii. 
În 1984, este admis la Facultatea de 

PERsPECTIvE DEzvăluIRI

Maroš Šefčovič, noul comisar al 
transporturilor, a făcut studii în Rusia

Diplomatul Maroš Šefčovič (se pronunță Maroș Șefciovici) a fost 
desemnat în funcția de comisar european pentru Transporturi și 
Spațiu. Portofoliul e greu, dar aici avem, la fel ca în multe cazuri, o 
funcție politică fiindcă nu putem să-i atribuim unui jurist cunoștințe 
specifice acestui domeniu. În vârstă de 48 de ani, Šefčovič a rămas 
discret cât timp a ocupat funcția de vicepreședinte al Comisiei Euro-
pene, comparativ cu alți demnitari europeni din ultimul mandat co-
munitar, cum ar fi Viviane Reding, sau Günther Hermann Oettinger 
sau, de ce nu, Dacian Cioloș. 

Cea Mai tânăRă Cale de 
deplasaRe a oaMeniloR 

și/sau a MăRfuRiloR

V
ariațiune a realizării deplasării oame-
nilor sau mărfurilor, transportul inter-
modal (iară nu multimodal) se referă 
la aceeaşi unitate de încărcare sau la 

acelaşi vehicul rutier, ce utilizează succesiv două 
sau mai multe moduri de transport, fără manipu-
lări ale mărfii propriu-zise la schimbarea mijloa-
celor de transport (RO-RO și RO-LA). Siguranța 
rutieră, poluarea, aglomerația, dar și reducerea 
costurilor au constituit premisele proiectării unui 
asemenea sistem inteligent și productiv. În ceea 
ce îi privește, actorii statali dezvoltați au introdus 
cu succes acest sistem, pe care, începând cu anii 
‘90 ai veacului trecut au început să-l dezvolte din 
ce în ce. Și noi am încercat, la rându-ne, utilizarea 
transportului intermodal, numai că…navele s-au 
”vaporizat”, iar șinele de cale ferată ”ajung” la 
unitățile specializate în strângerea fierului vechi 
sau trenurile se deplasează cu viteza de acum 
100 de ani!  Cât despre drumuri…Via Egnatia, Via 
Apia, Via Aurelia și altele ”illo tempore” le sunt 
superioare celor de la noi, A1, A2, A3, A4 (sic!) ”ex 
nunc”. Așa fiind, cred că avem și noi nevoie de un 
Cezar și de un Justinian…
În altă ordine de idei, începând cu luna septem-
brie a fost modificată legislația rutieră prin 
apariția OG nr. 21/2014, act normativ inteligent 
și pertinent, în cea mai mare parte…

solidaRitatea Cu 
Mediul înConjuRătoR 

sau soliditatea 
Mediului de afaCeRi? 

P
artitura politică a lumii noastre 
generează presiuni din ce în ce 
mai mari asupra transportatorilor 
din toată lumea și din toate tipu-

rile de mobilitate. Diferențele de menta-
litate sunt mari; interesele, de asemenea, 
dar, vrând-nevrând, cu toții sunt aduși lao-
lală să cânte “imnul global al durabilității”. 
Când se adună la Summitul ITF de la 
Leipzig, la Bruxelles sau în altă parte ai im-
presia că alcătuiesc o orchestră de amatori 
cosmopoliți. Dorința de câștig îi seduce, îi 
omogenizează, dar nu reușește să îi nivele-
ze. Unii sunt “aerieni” și așa vor să rămână; 
alții sunt „duși cu pluta” și sunt mândri de 
asta, ceilalți sunt „la pământ” și cred că lu-
mea e a lor. Dar să nu credeți că mă refer la 
profesioniștii care transportă mărfurile și 
oamenii. Nicidecum! Transportatorii sunt 
indispensabili păstrării unui echilibru vital 
în lume. Cosmopoliții noștri sunt apostolii 
unei noi mobilități planetare. Ei știu foar-
te bine că viitorul transporturilor stă sub 
semnul a două imperative în cvasi-conflict: 
solidaritatea cu mediul înconjurător și so-
liditatea mediului de afaceri. Pe ce credeți 
că vor paria?

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

dr. daniel MAZILU  
(ARTRI)

tRanspoRtul inteRModal

INTERES NATIONAL

viorel patRiChi
VpatRiChi@yahoo.CoM
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DEzvăluIRI

În anul 2000, ține cursuri la Ulpan 
Akiva, Netanya, Dale Carnegie Asso-
ciates, Tel Aviv din Israel. 

O carieră strălucită
Căderea comunismului a venit la 
țanc pentru el: va fi consilier al mi-
nistrului adjunct de Externe, de 
la Ministerul Ceh și Slovac de Ex-
terne (1990); secretar III la Amba-
sada Republicii Federale a Cehiei 
și Slovaciei, Harare, Zimbabwe 
(1991 – 1992); secretar II al Repu-
blicii Federale a Cehiei și Slovaciei,  
Ottawa, Canada (1992); lucrează la 
Departamentul pentru țările NATO 
și ale Comunității Europene din 
Ministerul de Externe al Slovaciei 
(1995); director adjunct la Depar-
tamentul pentru țările NATO și ale 
Comunității Europene din Ministe-
rul de Externe al Slovaciei (1996); 
director adjunct la Ministerul de 
Externe (1997); director la Minis-
terul de Externe (1998); adjunct al 
șefului Misiunii Slovaciei pe lângă 
UE, Bruxelles (1998); ambasadorul 
Slovaciei la Tel Aviv, Israel (1999); 
director general la Departamentul 
Cooperare Bilaterală de la Ministe-
rul de Externe al Slovaciei (2002); 
director general la Departamentul 
Afaceri Europene de la Ministerul de 
Externe al Slovaciei (2003); ambasa-
dorul Slovaciei la UE (2004); mem-
bru al Comisiei Europene, comisar 
pentru educație, formare, cultură și 
tineret (1.10.2009); vicepreședinte 
al Comisiei Europene, responsabil 
pentru relații inter-instituționale 
și administrație (9.02.2010); Vice-
președinte al Comisiei Europene, 
responsabil pentru relații inter-
instituționale și administrație, să-
nătate și protecția consumatorilor 
(interimar 16.10.2012 -28.11.2012); 
ales membru al Parlamentului Eu-
ropean cu cel mai mare număr de 
voturi, comparativ cu toți candidații 

slovaci la Parlamentul European (24.05.2014).
Vorbește engleza, franceza, rusa și germana. Un 

diplomat de carieră, care a străbătut aproape toate 
treptele profesiei într-o țară europeană. Un om care 
știe bine cum funcționează serviciile interne ale Comi-
siei Europene, care cunoaște administrația comunitară. 
Numerologii îl consideră un om puternic, inteligent, dar 
fără imaginație. Vom vedea. 

PrOvOcările fuNcției de cOmisar
Maroš Šefčovič a fost propus pentru acest portofoliu de 
Partidul Social-Democrat (Smer-SD), care controlează 
coaliția de guvernare din Slovacia. „La fel ca în Româ-
nia, un candidat neutru din punct de vedere politic are 
cele mai mari șanse”, scria EurActiv, înainte să aflăm de 
înlocuirea lui Dacian Cioloș cu… Corina Crețu. Premierul 
slovac Robert Fico chiar a insistat că preferă un bun pro-
fesionist, fără afiliere politică: „Candidatul ar trebui să 
fie un profesionist, cu o experiență adecvată, nu numai 
în diplomație, dar și în activitatea structurilor Comisiei 
Europene”, a spus Robert Fico. 

Portofoliul lui Maroš Šefčovič presupune măsuri ra-
dicale privind viitorul transporturilor până în anul 2050, 
conform Foii  de parcurs pentru un spațiu european unic 
al transporturilor – Către un sistem de transport competi-
tiv și eficient din punct de vedere al resurselor, document 
publicat la 28 martie 2011. Sigur, mandatul lui nu va dura 
până în 2050. Comisia Europeană a definit atunci 10 obiec-
tive pe care le menține: de exemplu, Executivul European 
fixează obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect 
de seră cu cel puţin 60% până în 2050, faţă de nivelurile din 
1990, fără a împiedica dezvoltarea transporturilor şi fără 
a compromite mobilitatea. În plus, stabileşte un obiectiv 
intermediar, pentru 2030, de reducere a emisiilor de GES 
cu aproximativ 20%, faţă de nivelul din 2008. Subliniind 
însă faptul că, din cauza creşterii considerabile a emisiilor 
cauzate de transporturi în ultimele două decenii, obiec-
tivul pentru 2030 nu va împiedica o creştere a emisiilor 
cu 8% faţă de nivelul din 1990, Executivul recunoaşte că 
sistemul de transport nu este încă durabil. Acest lucru im-
pune eliminarea dependenţei sistemului de transport de 
petrol, fără însă a sacrifica eficienţa acestuia. După cum se 
vede, multe lucruri contradictorii cuprinde Foaia. 

Vom avea suficiente surse de finanțare pentru auto-
străzile și căile ferate din estul Uniunii Europene? Iată o 
întrebare perpetuă pentru orice comisar al Transportu-
rilor. Vom vedea cum va proceda Maroš Šefčovič când 
va vedea rata amețitoare de absorbție a fondurilor din 
România…   
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rezoluția de la Odesa
În perioada 9 -10 septem -
brie, la Odesa, Ucraina, a avut 
loc tradiționala Conferință 
internațională Transporturile ru-

tiere internaționale – probleme, 
soluții și perspective, organizată 
de Asociația Transportatorilor 
Rutieri Internaționali din Ucraina 
(AsMAP) și Uniunea Internațională 

a Transporturilor Rutiere (IRU). 
Participanții din peste zece țări 

au adoptat o rezoluție, menită să 
faciliteze comerțul și transportul 
de mărfuri în Eurasia. 

Președintele IRU,  Janusz Lacny, 
a subliniat că această conferință 
are rolul de a-i ajuta pe transpor-
tatori, prin abordarea probleme-
lor de armonizare a procedurilor 
transfrontaliere și prin punerea 
integrală în aplicare a Convenției 
Națiunilor Unite privind Convenția 
TIR.

În legătură cu aceasta, par  tici-
panții la conferință – repre zen-
tanții organizațiilor internaționale, 
ai instituțiilor de stat din domeniul 
transporturilor și ai mediului de 
afaceri – au adoptat o rezoluție, în 
care au subliniat importanța extin-
derii colaborării dintre părțile in-
teresate în domeniul transportului 
rutier de mărfuri în scopul ajutoră-
rii operatorilor de transport în acti-
vitatea lor din Europa până în Asia.  

O încercare de garantare a 
convențiilor anterioare
Rezoluția conține pași concreți 
în acest sens, în special adapta-
rea legislației naționale la cea 
internațională și asigurarea res-
pectării stricte a convențiilor și 
acordurilor internaționale. Docu-
mentul mai subliniază, de aseme-
nea, necesitatea promovării și uti-
lizării sistemului TIR și a sistemului 
CEMT, precum și îmbunătățirea 
formării  profesionale, având la 
baza programele Academiei IRU. 

În contextul creșterii an de an 
a schimburilor comerciale dintre 
țări și, respectiv, a volumului de 
mărfuri transportate, participanții 
la eveniment au menționat în 
rezoluție și condiția imperativă de 
reducere a timpilor de așteptare, 

simplificarea procedurilor vamale 
și de control la frontiere.

La conferință au mai fost discu-
tate aspecte ale politicii de stat 
în domeniul transportului rutier 
internațional din Ucraina, precum 
și impactul sistemelor de acorda-
re a licențelor pentru piața trans-
portului rutier, noile produse TIR 
(TIR-EPD, TIR+, iCarnet) și aspecte 
de siguranță rutieră.

La Conferința de la Odesa 
au participat și reprezentanții 
organizațiilor regionale BSEC-
URTA și GUAM (Georgia, Ucraina, 
Azerbaidjan și Moldova), care au 
vorbit despre perspectivele libe-
ralizării tranzitului de mărfuri și 
îmbunătățirea infrastructurii cori-
doarelor de transport din Europa 
– Caucazul de Sud – Asia Centrală. 

TrANsPorTUrILe rUTIere 
internaționale - ProbLeMe, 
soluții, perspective

ARTRI nEws ARTRI nEws

Florin panCu
FloRin.panCu@aRtRi.Ro 
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TRAnsnEws

știinȚă

Master planul și autostrăzile

„î n intervalul 2014-2020, ne 
vom apropia de încă 600 
de km de autostradă, ne-

ar trebui 2.500 de km de drumuri 
expres şi în jur de 3000 de drumuri 
transregionale modernizate şi 140 
km de şosele de ocolire şi o parte de 
drumuri europene de ieşire în punc-
tele de frontieră”, susține Ioan Rus, 
ministrul Transporturilor. Așa scrie 
în Master Planul pe care Ioan Rus l-a 
preluat de la Dan Șova și l-a modifi-
cat „pe criterii științifice”. „Asta ţine 
de nevoia de interconectivitate între 

zone de dezvoltare, de optimizare a 
timpilor în care te poţi deplasa dintr-
o parte în alta, de optimizarea con-
fortului cu care te deplasezi dintr-o 

parte în alta. La baza acestor decizii 
stau exclusiv criterii ştiinţifice şi în 
niciun caz politice sau de altă natu-
ră”, a adăugat Ioan Rus.

p remierul Victor Ponta a vizitat 
șantierul Autostrăzii Transil-
vania și a spus acolo că, până 

în 2018, când România sărbătorește 
o sută de ani de la Marea Unire, cele 
trei provincii istorice vor fi legate în-
tre ele și prin infrastructură, așa cum 
ar fi trebuit să se întâmple de multă 

vreme. „Suntem în fază avansată și 
cu proiectul finanțat tot din fonduri 
europene 2007-2013 de la Câmpia 
Turzii la Ogra și mai departe spre 
Târgu Mureș. Ardealul va avea cea 
mai importantă rețea de autostrăzi 
și sigur că toate au valoare dacă 
reușim să facem și Comarnic-Brașov 

și mai departe Sibiu-Pitești și Târgu 
Mureș-Iași, pentru ca, la 100 de ani, 
îi spuneam Prea Sfinției Sale, Mitro-
politul Clujului, Andrei Andreicuț, 
prezent și el la eveniment, că ne tre-
buie 100 de ani de când ne-am unit 
ca să ne unim și cu infrastructura”, a 
declarat Victor Ponta.

o mașină Acura RLX i-a uimit 
pe privitorii care au văzut 
cum tractează altă mașină, 

fără să fie legată fizic de ea. A 
doua mașină răspundea practic 
la comenzile primei. Este o nouă 
etapă de automatizare, care vine 
spre noi mai repede decât ne 
așteptam, arată Reuters. General 
Motors, Honda Motor, care deține 
Acura, cooperează cu giganții 
Tech Google și Apple pentru a 
dezvolta conectivitatea dintre 
mașini. Un camion care folosește 

o aplicație realizată de Peloton 
Technology, cu sediul în Silicon 
Valley din California, este testat 
pentru reducerea consumului de 
combustibili și a numărului de 
coliziuni. Ca și în cazul remorcării 
virtuale, un „pluton” format din 
două camioane grele folosește 
comunicarea wireless și un com-
puter care controlează frânele. 
Astfel, camioanele accelerează 
sau frânează pe autostradă, păs-
trând distanța scurtă între ele. 
Ca un pluton perfect disciplinat. 

Compania speră să vândă această 
tehnologie în anul 2015 cu 2000 
de dolari pentru un camion. Acest 
nou tip de afacere va aduce mili-
arde de dolari pentru producători 
începând cu anul 2020.

ViZiune

victor ponta „face unirea”

ReMoRCaRe ViRtuală

Mașinile vorbesc între ele

TRAnsnEws

CRuCe

separatiștii din Donețk  
folosesc trenurile rusiei

CapaC

„radarul 
pădurilor” 
a intrat în 
funcțiuneC onducerea Republicii Popu-

lare Doneţk a lansat trans-
porturile pe calea ferată între 

Doneţk şi Federaţia Rusă, începând 
cu 10 septembrie, a anunţat Semion 
Kuzimenko, un cetăţean care înde-
plineşte funcţia de ministru al Trans-
porturilor în autoproclamata repu-
blică, citat de ziarul Kommersant. 
El susţine că principalele probleme 
actuale ar fi deminarea obiectivelor 
infrastructurii de cale ferată, precum 
şi redresarea liniei ferate şi repara-
rea cablurilor electrice. „Există multă 
muniţie neexplodată pentru că ar-
mata ucraineană foloseşte muniţie 

uzată, care, de multe ori, nu ia foc“, a 
menţionat el. Kuzimenko a spus că ei 
au şi locomotive Diesel, şi locomotive 
cu aburi, dar „totul depinde de feza-
bilitatea economică.“ Separatiștii ruși 
fac tot posibilul pentru a pune cruce 
Ucrainei, dar au reușit să distrugă și 
bruma de transport cu Europa.

î ncepând cu 8 octombrie, 
„radarul pădurilor” este 
funcțional. Guvernul a 

adoptat, pe 4 iunie, HG nr. 
470/2014 pentru aprobarea 
Normelor referitoare la prove-
nienţa, circulaţia şi comerciali-
zarea materialelor lemnoase, 
la regimul spaţiilor de depozi-
tare a materialelor lemnoase 
şi al instalaţiilor de prelucrat 
lemn rotund, precum şi a unor 
măsuri de aplicare a Regula-
mentului (UE) nr. 995/2010 
al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 20 octom-
brie 2010 de stabilire a obli-
gaţiilor ce revin operatorilor 
care introduc pe piaţă lemn şi 
produse din lemn. Hotărârea 
prevede înscrierea în sistemul 
informatic SUMAL a datelor 
fiecărui transport de lemn ur-
mărit, astfel, în timp real până 
la beneficiarul final. Sistemul 
eliberează un cod unic care 
trebuie înscris în avizul de în-
soţire. La un eventual control, 
dacă nu este prezentat avizul 
de însoţire cu cod unic, masa 
lemnoasă transportată se 
confiscă. Chiar dacă transpor-
tul nu e verificat, în momentul 
predării mărfii la depozit, be-
neficiarul trebuie să acceseze 
de asemenea sistemul pentru 
a se verifica dacă transportul 
prezintă un aviz valabil şi nu 
cumpără lemn furat.

V ine iarna și Tarom ne ofe-
ră mai multe curse pentru 
Dubai, Roma, Geneva şi Chi-

şinău. Ruta Bucureşti - Dubai va fi 
operată de 3 ori pe săptămână, faţă 
de 2 zboruri câte se operau în orarul 
de vară, iar cel mai mic preţ este de 
211 euro. Traseul Bucureşti - Roma va 
avea 2 frecvenţe suplimentare, ajun-
gând la 6 zboruri săptămânale, iar 
preţurile pe această rută încep de la 

141 euro. În perioada 20 decembrie 
2014 - 18 februarie 2015, Tarom va 
opera un zbor în plus pe săptămână 
pe ruta Bucureşti - Geneva, preţul 
plecând de la 119 euro. Pe ruta Bucu-
reşti - Chişinău se va efectua un zbor 
în plus, ajungându-se la 18 zboruri pe 
săptămână, iar tarifele pentru acest 
traseu pornesc de la 116 euro. Ce-ar 
fi să comparăm distanțele Bucureşti 
– Chişinău cu Bucureşti – Geneva?...

www.bordalosegundo.com
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marinacura.com

www.wallko.com

pRospeRitate

românii zboară  
mai mult spre Dubai

viorel patRiChi
VpatRiChi@yahoo.CoM
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se scumpește taxa de drum în Belarus

Azerbaidjan va construi o autostradă 
din Baku până în Georgia

Ucraina deschide linia de feribot 
Iliciovsk – Constanța – Batumi

austriecii au cumpărat rețeaua  
de benzinării „lukoil” din ucraina

î ncepând cu 1 octombrie, în 
Republica Belarus, crește taxa 
de drum pentru unele mijloa-

ce de transport. Noile măsuri vi-
zează mijloacele de transport cu 
masa totală maximă autorizată 
de peste 3,5 tone. Valoarea taxei 
se va modifica în funcție de numă-
rul axelor mijlocului de transport: 
cu două axe - 0,09 euro per kilo-
metru (față de 0,08 euro/km); cu 
trei axe - 0,115 euro/km (față de 
0,10 euro/km); cu patru sau mai 
multe axe - 0,145 euro/km (față 
de 0,12 euro/km).
Taxa pentru circulația autoturisme-
lor rămâne neschimbată - 0,04 euro 
pe kilometru parcurs. (Belta)

A utoritățile azere planifică 
construcția unei autostrăzi 
care va face legătura dintre 

capitala azeră Baku până la frontie-

ra cu Georgia. Potrivit Ministerului 
Transporturilor din Azerbaidjan, în 
prezent sunt studiate câteva pro-
iecte în acest sens. 

Astfel, este planificată construcția 
unei autostrăzi cu taxă din Baku 
până în Georgia, paralelă cu Drumul 
Mătăsii din regiune. (Azer News)

A rmatorul din Odesa „Ukr-
ferry” lansează, începând 
cu 15 octombrie, linia regu-

lată de feribot Iliciovsk-Constanța-
Batumi. Linia va fi deservită de 
vasul Greifswald, construit în 

1988 în Germania (lungime-190 m, 
lățime-28 m), va fi destinat pasa-
gerilor, autoturismelor și vehicule-
lor de marfă și va circula din portul 
ucrainean Iliciovsk o dată pe săp-
tămână, în fiecare zi de miercuri. 

Nava are două punți de încărcare 
și poate lua la bord 50 de vagoane 
de cale ferată și 50 de camioane. 
Capacitatea complexului pentru 
pasageri este de 150 de locuri. 
(UNIAN)

C ompania austriacă AMIC 
Energy Management GmbH 
a cumpărat rețeaua de 

ben zinării „Lukoil” din Ucraina, 
a anunțat directorul companiei, 
Günter Maier.  Potrivit acestuia, 
tranzacția va fi încheiată oficial în 
luna noiembrie. 

Întreaga rețea de benzinării 
„Lukoil” va funcționa sub denumi-
rea AMIC. Rușii de la „Lukoil” dețin 
în Ucraina 240 de benzinării și 6 de-
pozite petroliere. Lukoil-Ucraina 
se află în topul celor 5 mari com-
panii petroliere de pe piaţa din 
Ucraina după numărul de benzi-
nării şi volumul carburanţilor vân-
duţi. Compania planifică investiții 
de cel puțin 141 milioane dolari în 
activele sale în Ucraina în perioada 
2014-2019, însă de când a început 

conflictul în estul Ucrainei compa-
nia rusă a anunțat că a fost supusă 

tensiunilor străzii și a forțelor poli-
tice. (Transport-Journal)

www.flickr.com
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Tatiana beRneVeC
tatiana.beRneVek@aRtRi.Ro 
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V amă cu semnătură elec-
tronică. Toate importuri-
le din România vor putea 

fi efectuate de acum printr-o pro-
cedură bazată pe semnătura elec-
tronică. Semnătura electronică nu 
este o noutate dar aplicarea ei în 
procesul de vămuire arată că se 
derulează un proces de transfor-
mare a mijloacelor vamale. Trans-
portatorii au simțit deja efectele 
tuturor acestor schimbări, mai acut 
sau ușor. Declarațiile de la intrarea 

sau ieșirea din spațiul UE a fost o schimbare care s-a 
resimțit mai puternic iar numărul EORI a fost un pro-
ces rezolvat mai ușor. Să concluzionăm că recenta 
evoluție nu are un impact major asupra transporta-
torului, dar este un ajutor pentru importatori.

imPOrt cu semNătură electrONică
Anunțul a fost făcut în  luna septembrie de 
reprezentanții Agenţiei Naţionale de Administra-
re Fiscală și ai Direcției Generale a Vămilor. În baza 
unui proiect european implementat de ANAF, sem-
nătura electronică calificată pentru depunerea 
Declarației Sumare de Intrare va putea fi utilizată din 
15 septembrie și va deveni obligatorie din data de 15 
martie 2015. Specialiștii DTICSV arată că toți opera-
torii economici care aduc marfă din afara țării vor fi 
înregistrați într-o bază de date cu semnăturile origina-
le. Clientul are acces la o bază de date cu documentele 
vamale în format PDF, le descarcă, le completează, 

prin vaMĂ,  
Cu seMnătuRa eleCtRoniCă

Teodor agud
teodoR.agud@aRtRi.Ro
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le semnează și le încarcă în același 
sistem. Semnătura este comparată 
de sistem cu cea aflată în baza de 
date iar vameșii verifică, electro-
nic, autenticitatea documentelor. 
În anii următori se vor implementa 
semnăturilor electronice și pentru 
tranzitul de mărfuri precum și pen-
tru exporturi.

PilONii vămii digitale
Această recentă evoluție este par-
te a unui proces mai amplu, început 
chiar înainte de intrarea în UE. Pro-
cesul de transformare a sistemu-
lui vamal nu are un final previzibil 
pentru că sistemul UE este într-un 
proces de schimbare permanentă, 
impusă de evoluția tehnologică 
și de cea a comerțului. Pentru a 
înțelege implicațiile schimbării 
recente, este util să prezentăm 
câțiva dintre pilonii sistemului.

nCts (New Computerized Tran-
sit System - Noul Sistem Compu-
terizat de Tranzit) este un sistem 
Trans-European de management 
şi control al operaţiunilor de tran-
zit. Acesta este bazat pe utilizarea 
sistemelor de calcul avansate şi 
pe procesarea electronică a date-
lor, asigurând creşterea eficienţei 
procedurilor de tranzit, îmbună-
tăţirea prevenirii şi detectării fra-
udelor, accelerarea şi securizarea 
operaţiunilor desfăşurate în cadrul 
procedurii de tranzit, îmbunătăţi-
rea comunicării între administraţi-
ile vamale, pe de o parte, şi între 
administraţiile vamale şi operatorii 
economici, pe de altă parte.

NCTS-RO Componenta NCTS-
TIR este un sistem de gestiune 
și control al tranzitului sub aco-
perirea carnetului TIR. În cadrul 
aceluiași proiect a fost realizată și 
aplicația de gestiune a transpor-
tatorilor agreați la Convenția TIR, 

at să facă vămuirea la sediu. Introducerea recentei 
facilități poate determina și pe cei care nu au cerut 
încă facilitățile de AEO. Acestea înseamnă acum că 
importatorul aduce marfa la sediul său și, prin siste-
mul informatic, anunță biroul vamal pentru închide-
rea operațiunii. Duce actele la biroul vamal, iar agenții 
vamali au o perioadă în care-și pot exercita dreptul 
de control asupra mărfurilor respective. Dacă acest 
control nu mai are loc, toate obligațiile se stabilesc 
pe baza declarațiilor electronice realizate deja și a 
setului de documente depuse. 

Prin acceptarea semnăturii electronice în acest 
proces, importatorul agreat pentru operațiuni la 
sediul său va depune și documentele aferente im-
portului în formatul electronic stabilit de vamă și 
nu mai trebuie să facă drumul cu actele fizice până 
la biroul vamal.   

precum și componenta de transmitere a informațiilor 
despre descărcarea Carnetelor TIR pe teritoriul Ro-
mâniei către IRU (BlackBox).

numărul eoRi este un număr unic în Comunitatea 
Europeană, pe care autorităţile vamale sau alte auto-
rităţi desemnate de către statele membre îl atribuie 
operatorilor economici şi altor persoane interesate, 
în vederea utilizării acestuia începând cu 1 iulie 2009 
la toate operaţiunile vamale derulate de acestea pe 
întreg teritoriul Uniunii Europene.

Scopul introducerii numărului EORI este atribui-
rea unui număr de înregistrare și identificare fiecărui 
operator economic şi, când este cazul, altor persoane, 
pentru a servi drept referință comună a acestora în 
relaţiile acestora cu autorităţile vamale de pe întreg 
teritoriul Comunităţii, precum şi pentru schimbul de 
informaţii între autorităţile vamale şi între autorită-
ţile vamale şi alte autorități.

aeo - operator economic autorizat este un statut 
pe care statele membre îl pot acorda, la cerere, în-
cepând cu data de 1 ianuarie 2008, oricărui operator 
economic stabilit în Comunitate. Acesta trebuie să 
îndeplinească unele criterii determinate la nivel co-
munitar privind sistemele de control, solvabilitatea 
financiară şi antecedentele în ceea ce priveşte respec-
tarea cerinţelor vamale.

Principalele avantaje de care beneficiază titularii 
certificatelor AEO sunt, în funcţie de tipul de certi-
ficat: facilitarea accesului la simplificările vamale, 

reducerea numărului de controale 
fizice şi documentare, tratament 
prioritar al transporturilor în ca-
zul în care sunt selectate pentru 
control, posibilitatea de a alege 
amplasamentul pentru efectua-
rea controalelor, posibilitatea de a 
fi notificat prealabil, reducerea se-
tului de date care trebuie incluse în 
declaraţiile sumare.

imPlicațiile semNăturii  
electrONice la imPOrt
Pentru transportatori nu sunt 
schimbări semnificative. Ele nu 
sunt foarte mari nici pentru im-
portatorul care este deja agre-

www.flickr.com

www.flickr.com
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„Înaintând spre viitor“ este  
motto-ul la „Expoziția IAA 2014“, 
care are loc în Hanovra din 25 
septembrie până în 02 octom-
brie 2014. La expoziția globală 
pentru mobilitate, transport și 
logistică, subiectele principale 
vor noutățile din industrie. Este 
probabil ca TimoCom Soft - und 
Hardware GmbH ca lider pe piața 
burselor de transport din Europa 
să prezinte o premieră la momen-
tul potrivit. Deoarece furnizorul 
IT va prezenta în exclusivitate 
noul acces mobil la platformele 
TimoCom, cu toate măsurile de 
siguranță la cel mai înalt nivel.

accesul mObil mărește 
OPOrtuNitățile PeNtru afaceri 
La dezvoltarea unei versiuni mo-
bile, accentul principal s-a pus pe 
cerința pentru logistica moder-
nă. În cele din urmă, cei implicați 
în transport în ziua de astăzi tre-
buie să aibă posibilitatea de a 
reacționa rapid și flexibil la schim-
bări. „Cu accesul mobil am dezvol-
tat disponibilitatea gamei de pro-
duse, pentru noi fiind pasul logic 
într-un viitor mobil“, spune șeful 
reprezentant al TimoCom, Marcel 
Frings. Disponenții, expeditorii 
și transportatorii din industrie și 
piață pot experimenta ei înșiși 
accesul mobil în lumea TimoCom. 

Cu siguranță spre viitor: platformele 
timoCom, disponibile mobil
furnizorul bursei de transport permite procesarea 
ușoară a contractelor de transport

Avantajele sunt evidente, deoarece pentru munca 
zilnică aceasta înseamnă: indiferent dacă folosiți o 
tabletă sau smartphone, cu ajutorul aplicației Baro-
metrul de transport vă puteți loga de acum pe contul 
mobil TimoCom de oriunde și oricând. 

PrOtecție triPlă cu timOcOm
Și nu doar atît. Deoarece inovația în sine nu este 
doar versiunea mobilă. „Comenzile de transport 
ar trebui să decurgă în cea mai mare siguranță, 
de aceea lucrăm la aplicarea standardelor înalte 
de siguranță pentru folosirea mobilă a produse-
lor noastre. Pentru aceasta, ne-am uitat și am ve-
rificat versiunile mobile actuale și mecanismele 
de siguranță“, spune Frings. Rezultatul Timocom 
este un acces mobil protejat prin aplicația Baro-
metrul de transport, care va fi prezentat oficial  la 
conferința de presă „Acum mobil? Cu siguranță!“, de 
la „Expoziția IAA 2014“.  Aceasta va avea loc marți, 
23 septembrie, la ora 11.45, în sala 17 din Centrul 
de convenții Hanovra. Pe 25 septembrie, vizitato-
rii expoziției își pot contura o imagine despre cum 
logistica de zi cu zi poate fi eficientizată pe viitor 
cu ajutorul unei tablete sau a unui smartphone. La 
standul C19 din hala 13, programele stabilite pot fi 
testate pe dispozitivele mobile cu sprijinul staff-ului 
tehnic. Indiferent dacă folosiți bursa de transport 
TC Truck&Cargo®, platforma de licitare în TC eBid®, 
instrumentul de tracking și calculare TC eMap® sau 
alte soluții pentru afaceri de la TimoCom – accesul 
mobil la toate platformele TimoCom asigură pe vi-
itor operabilitatea deplină a furnizorilor de trans-
port în orice moment.

Mai multe informații despre 
TimoCom găsiți pe

InTERvIu

InTERvIu în ExClusIvITATE

viorel patRiChi
VpatRiChi@yahoo.CoM

Motorina  
scumpită, păzită cu drona

Iouzika Zifceak a ridicat împreună cu fratele lui, Ianco, o frumoasă 
afacere perfect integrată în satul Gătaia din județul Timiș: construcții 
și transporturi, agricultură și transporturi, turism și transporturi. 
Toate aceste domenii se întrepătrund și se sprijină reciproc, așa cum 
stau căpriorii și cosoroabele sub acoperișul unei case. Creativitatea 
lui Iouzika m-a determinat să mă duc până la Gătaia și să-l caut. Cred 
că a meritat…

drONa Păzește bOstăNăria
Știu că vă prețuiți lucrătorii, 
altfel nu ajungeați la asemenea 

performanțe fără oameni de calitate. Mai fură?
Nu mai fură motorină cum furau. Am GPS pe toate 
camioanele, pe toate tractoarele. Văd unde este 
șoferul, văd ce face tractoristul, câtă motorină 
consumă, dacă fură motorină. Am un angajat strict 
numai pe coordonare GPS. Șoferul poate să fure de 
câte ori vrea. Pe unul l-am lăsat să fure de 12 ori, câte 
20 de litri. A treisprezecea oară l-am prins în flagrant. 
Eu mă aprind foarte repede, dar mă și amuz, nu pun 
la suflet. Nu i-am făcut dosar. L-am lăsat. Știam locul 
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de tone, iar hala 10.000 de tone. 
Lucrăm 13.000 de hectare. Vindem 
cereale. Este profitabil, dar nu e ni-
ciodată la fel cu prețul cerealelor. 
Am vândut, de exemplu, 15.000 de 
tone  grâu de furaj la un preț mult 
peste prețul actual. Deci nu este 
o regulă. Prețul la porumb este 
încă foarte mic, dar contractele se 
încheie și asta este un semn bun. 
Dacă nu s-ar încheia, ar fi o proble-
mă. 

Facem contracte și înainte de 
recoltat. Avem și rate de returnat. 
De exemplu, grâul de furaj l-am 
vândut cu 65 de bani pe kilogram. 
Grâul de calitate nu-l vând, l-am 
pus în celule. Prețul trece de 70 de 
bani kilogramul. Eu am și cumpărat 
și am reușit să adun, cu tot grâul 
meu, 7500 de tone. 

Toată investiția a costat aproxi-
mativ 5 milioane de euro. 

uN șOfer POate câștiga și Peste 
1000 de eurO 
Peste o mie de vaci în grajduri 
enorme, fără pereți, ca la america-
nii din Wisconsin, camioane Volvo 
și Scania rânduite frumos la intra-

rea în curte, cele mai puternice tractoare de pe piața 
mondială. Frații Zifceak au o echipă care lucrează alte 
7000-8000 de hectare la alți fermieri, mai ales străini 
veniți pe la noi.

De ce lucrați și pentru alții?
Mă ocup de cultura mare și eu am învățat multe lu-
cruri de la prestări servicii. Au venit foarte mulți stră-
ini în regiune. Cu părți bune și rele. Am luat noțiunile 
de bază de la ei, am văzut cum lucrează, ce exigențe 
au. Testăm multe lucruri pe culturile noastre ca să 
găsim varianta optimă. Mai vine câte un tânăr inginer 
la interviu pentru angajare și îl întreb cum aș face să 
cultiv ceva iarba-vântului. “Am vreo 40 de hectare. Se 
poate?” “Nu-i nicio problemă! Facem!”  Oameni care 
nu știu diferența între orz și grâu. Eu pun accentul pe 
calitate în tot ce fac. Mi-am făcut renumele în prestări 
servicii numai prin calitatea muncii mele, dar la tarife 
mari. De aceea, am exigențe mari și față de angajații 
mei. Un șofer, un tractorist poate câștiga și peste 
1000 de euro, în funcție de perioadă. Mulți șoferi 
vin din străinătate și  le dau de lucru. Au tot timpul 
ce face și iarna: cară amendamente pe câmp, cară 
șroturi pentru animale. 
Am preferat Scania și Volvo. Peste 40 de camioane. 

După ce am plecat de la Gătaia, nu-mi venea să 
cred că există asemenea oameni în România…

citește interviul integral pe  
www.revistamiscarea.ro

unde descarcă, la 7 pleca din fermă, la 8.50 ajungea la 
locul faptei. M-am dus acolo cu o dronă cu cameră de 
supraveghere. Am coborât frumos drona pe cabina 
camionului, i-am pornit alarma. El a luat-o la goană 
prin pădure. A văzut că zboară elicopterul după el... 
ce naiba să-i mai faci? Drona mea bate doi kilometri. 
Acum au apărut biciclete care și zboară. Mergi cu mo-
toreta  pe drum și, dacă vrei, poți să și zbori la maxim 
40 de metri altitudine. Vreau s-o cumpăr neapărat ca 
să văd de sus culturile, băltirile…

cum au tuNat uN tractOr zimbru
Cei doi slovaci din Gătaia au început primele „afaceri” 
cu un tractor românesc „Zimbru”, de culoare albă. 
„L-am vopsit albastru cu roșu. Cu el am făcut pre-
stări la italieni vreo 3000 de hectare. L-am vopsit și 
jurai că este un Kaise. I-am făcut roți nichelate, ca să 
impresioneze, l-am vopsit albastru cu roșu. Au crezut 
că e Kaise. Dar tractorul lucrase numai jumătate de 
an la un IAS, făcuse pană, crescuseră bălăriile pe el și 
nu mai întreba nimeni de fierul din buruieni. Am dat 
pe el o jumătate de Dacie. Lucram 16-17 ore pe zi. În 
2003, am luat primul tractor Fendt  de 240 CP. Când 
a luat tata primul tractor, eu m-am suit pe el ca să-l 
conduc. M-a dat jos că nu ajungeam la pedale”, își 
amintește Iouzika. În paralel cu agricultura, a început 
să facă și construcții. 

Este o performanță să faci silozuri moderne. De ce 
ați intrat și în agricultură, unde trebuie să stai de 
vorbă destul de des cu Dumnezeu?
Am început investiția în 2003, dar mai puternic am 
pornit în 2007. Silozurile au o capacitate de 25.000 
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împreună cu cei 
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CoMERȚ GlobAl

rĂZBoiul sancțiunilor sua-rusia
iMpReViZiBilul a deVenit 
noua staRe de fapt

www.dw.de

rusia sufeRă, daR nu se 
pRedă. Situația este gravă 
și imprevizibilă, deci nu se 

Nimeni nu poate spune cu precizie care vor fi pierderile Federației 
Ruse în acest an sau în 2015 ca urmare a embargoului impus de lumea 
occidentală. Așa cum nimeni nu poate estima cât vor pierde adversarii 
din acest război geoeconomic, după ce Rusia a luat și ea măsuri de re-
torsiune. „EuObserver” crede că Rusia va pierde, în 2014, 1,5% din PIB 
(aproximativ 23 miliarde de euro). „The Economist” este mai generos: 
rușii vor pierde 744 miliarde de euro din cauza sancțiunilor. 

poate cântări în bani. Putem doar deduce acest lucru 
din informațiile care erup în presa din Rusia. Pe data 
de 19 septembrie 2014, a avut loc la Soci un forum 
de investiţii. Politicieni şi oameni de afaceri ruşi au 
vorbit acolo despre efectele sancţiunilor impuse de 
ţările occidentale Rusiei. Nikolai Ţukanov, guverna-
torul regiunii Kaliningrad, a comunicat că oamenii de 
afaceri din regiunea lui au pierdut deja aproximativ 70 
de milioane de dolari după introducerea embargou-
lui Rusiei asupra produselor alimentare din import. 

viorel patRiChi
VpatRiChi@yahoo.CoM
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CoMERȚ GlobAl PolITICI  DE TRAnsPoRT 

Dar este loc și de mai rău. Conform 
datelor Serviciului Federal al Vămi-
lor, importul total al produselor ali-
mentare „interzise“ din aceste pa-
tru ţări şi din Uniunea Europeană a 
fost, în anul 2013, de aproximativ 
9,1 miliarde de dolari.

MedVedeV inCită eXpoRta-
toRii din uV, Csi, asia și aMeR-
Cia latină
Participanţii la forumul interna-
ţional pentru investiţii de la Soci au 
discutat despre noile posibilităţi 
ale mediului de afaceri din Rusia în 
condiţiile sancţiunilor Occidentu-
lui, despre investiţiile în dezvolta-
rea regională şi despre protejarea 
drepturilor întreprinzătorilor, în 

condiţiile în care a fost arestat patronul de la AFK „Sis-
tema“. „Sancţiunile au provocat demontarea stabili-
tăţii sistemului financiar şi comercial mondial“, a spus 
premierul Medvedev. „Pentru partenerii occidentali, 
uşa Rusiei nu s-a închis, cu condiţia ca partenerii să 
asculte din nou de Rusia“, a subliniat şeful Guvernului 
rus. Medvedev susţine că nişele de piaţă, eliberate ca 
urmare a contrasancţiunilor aplicate de Moscova la 
sancţiunile Occidentului, vor fi rapid ocupate. Produ-
cătorii din alte ţări înţeleg perfect că nişele de piaţă 
nu rămân multă vreme pustii. Ele vor fi ocupate rapid, 
mai ales de către producătorii autohtoni“, a indicat 
şeful Executivului rus. Cu toate acestea, Medvedev 
a spus că piaţa rusă este deschisă pentru partenerii 
din Uniunea Vamală şi din CSI, pentru companiile din 
ţările Americii Latine şi din ţările Asiei.   

Citiți tot articolul pe  
www.revistamiscarea.ro  

www.wall-street.ro

topics.nytimes.com

ww
w.
sti
rip
es
ur
se
.ro

sancţiunile au provocat demontarea 
stabilităţii sistemului financiar  
şi comercial mondial.“
dmitri medvedev, premierul rusiei

euRopa își pune CentuRa de Mătase

c a o recunoaștere a im-
portanței evenimentului 
internațional Model High 

Initiative, organizat de ARTRI la 
București, în 23 iunie 2014, alături 
de IRU, Institutul Aspen România 
a invitat Asociația Română pentru 
Transporturi Rutiere Internaționale 
la Bucharest Forum 2014, summit 
global care va avea loc în perioada 
2-4 octombrie la Palatul Parlamen-
tului. Conform organizatorilor BF 
2014, “noul Drum al Mătăsii repre-
zintă pentru România o oportuni-
tate de dezvoltare și poziționare 
strategică la intersecția mai multor 
rute de energie, transport, infra-
structură și comerț, între regiuni 
precum Balcani, Orientul Mijlociu, 

Asia Centrală și Uniunea Europea-
nă”. ARTRI apreciază eforturile 
Institutului Aspen și implicarea 
în acest proiect intercontinental 
foarte necesar transporturilor și 
reamintește tuturor instituțiilor 
statului că “România are șansa 
unică de a deveni, în mod real și 

categoric, principala poartă co-
mercială și rutieră între Europa și 
Asia. Depinde de noi dacă vom ști 
să înțelegem potențialul acestei 
mari oportunități geostrategice 
și să o gestionăm în termenii cei 
mai profitabili”, (Florinel Andrei,  
Secretar general al ARTRI).  

Pentru intervalul 2014-2020, 
dintre toate țările eligibile 
pentru finanțare prin poli-

tica de coeziune România este a 
doua ca mărime. Numirea Corinei 
Crețu drept Comisar pentru Politici 
regionale a trezit mari speranțe în 
mediul de afaceri din România. Bu-
getul multianual pentru coeziune 
va pune la dispoziție până la 325 mi-
liarde de EUR pentru a se investi în 
regiunile, orașele și economia reală 

a Europei. Conform CE,  obiectivele 
strategiei Europa 2020 sunt: “crea-
rea de locuri de muncă și generarea 
de creștere economică, abordarea 
problemei schimbărilor climatice și a 
dependenței energetice, reducerea 
sărăciei și a excluziunii sociale”. IMM-
urile ar putea primi, până în 2020, 
până la 140 de miliarde de EUR. In-
dustria transporturilor rutiere din 
România, afectată de costurile ma-
jorate ale carburanților și de insta-

bilitatea regională, devine un reper 
important în analiza situației econo-
mice. În același timp, transportatorii 
români trebuie să știe că cele 4 do-
menii prioritare de investiții vor fi: 
inovare și cercetare, agenda digitală, 
sprijin pentru întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM) și o economie cu emi-
sii scăzute de dioxid de carbon. Cu 
alte cuvinte, reducerea dependenței 
de petrol, digitalizarea comerțului și 
reducerea poluării.   

sebastian RoManide

politiCile ReGionale  
tReBuie să utiliZeZe și BaRoMetRul 
tRanspoRtuRiloR

aRtRi, inVitată la  
BuCHaRest foRuM 2014 
după Ce a pRoMoVat 
noul dRuM al Mătăsii

București, 23 iunie,  
igor Runov, Mircea Geoană și 

florinel andrei
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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   
sIGuRAnȚA RuTIERă 

V reau să spun mai exact că, 
din punctul de vedere al 
“drumarilor”, cel mai im-

portant lucru este să avem o infra-
structură bine pusă la punct, cu un 
covor asfaltic de calitate, cu semna-
lizare excelentă pe verticală și pe 
orizontală și numărul accidentelor 
rutiere ar scădea. Adevărat. Dacă 
te așezi însă în colțul producători-
lor de vehicule vei spune că, dacă ai 
un vehicul performant, cu tot felul 

de gadgeturi la bord, un “smart vehicle” care știe tot, 
simte tot, prevede tot – pentru că are GPS, senzori, 
limitatoare, air-bag-uri și altele și altele și care ar pu-
tea în fapt să se conducă deja și singur, fără șofer, poți 
merge unde dorești cu un minim de riscuri și numărul 
accidentelor rutiere va fi din ce în ce mai mic. Inovația 
e foarte importantă. Adevărat. Când te gândești însă 
că dintre om, mașina și drum numai unul este viu și are 
capacitatea reală de a gândi și de a reacționa într-o 
infinitate de situații, este indubitabil că omul se va afla 
în centrul atenției. Prin urmare, cea mai importantă 
față a problemei este educația pentru securitate ruti-
eră. Anticipează, asigură-te și reacționează! Adevărat. 
Și atunci îmi vine în minte cel mai frumos triunghi des-
pre care am învățat la școală – triunghiul echilateral.  
Așez în vârfuri omul, drumul și mașina și am satisfacția 
că, oricum l-aș suci, toate adevărurile rămân valabile. 
Dar în miezul triunghiului de aur ce se află? Cred că 
acolo se află răspunsul: Piatra filosofală a Securității 

Un om, un drum, o mașină – triunghiul de aur al transportului rutier. 

Ceea ce am citit recent pe această temă m-a făcut să-mi dau seama 

că educația rutieră este ca o piatră prețioasă, frumos fațetată, și 

totul depinde de modul în care o privești.

Cristina hățulesCu
CRistina.hatulesCu@aRtRi.Ro 
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sIGuRAnȚA RuTIERă 

rutiere se află la îmbinarea perfec-
tă dintre educația rutieră, starea 
drumurilor și inovațiile din lumea 
constructorilor de vehicule. Este 
de natura evidenței că educația 
rutieră trebuie să fie o preocupare 
permanentă pentru toți. Însă nu-
mai aceia care vor reuși să îmbine 
în acțiunile lor toate cele trei ele-
mente – omul, drumul și mașina - 
au șanse să obțină rezultate reale 
în acest domeniu.

vrele corecte de acordare a primului ajutor. 
Categoriile de vârstă cele mai expuse la decese în 

urma accidentelor sunt: persoanele între 25-49 de 
ani (37%), cei peste 65 de ani (22%), cei între 51-64 
ani (18%) și  abia pe locul al patrulea tinerii teribiliști 
din categoria 18-24 ani (16%). 61% dintre victime sunt 
chiar conducătorii auto – acesta fiind cel mai mare pro-
cent european de șoferi decedați, 21 % sunt pietoni și 
18% alte persoane aflate în vehicul. Este interesant de 
remarcat că nici o statistică nu indică starea precară 
a infrastructurii drept o cauză majoră a producerii ac-
cidentelor rutiere. Aproximativ 85% dintre accidente 
sunt produse din vina omului. adevărul este că viața 
trăită azi “la minut”, plină de stress, lipsită de răb-
dare, aglomerația, obișnuința sau chiar dependența 
de aparatura electronică ne-au afectat modul de 
gândire și modul de reacție. Este util să ne mobilizăm 
pentru o infrastructură performantă, suntem datori 
să căutam noi căi de a îmbunătăți, spre folosul nostru, 
vehiculele, dar mai presus de toate trebuie să învățăm 
să ne cultivăm răbdarea în trafic, atenția, respectul, 
responsabilitatea și grija față de noi înșine și față de 
ceilalți participanți la trafic. E nevoie de acțiuni inte-
resante, practice, e nevoie de interacțiune, de dialog, 
de elemente video, de incitări, de provocări, de dina-
mism. E nevoie de campanii active care, prin repetare, 
să reușească să formeze atitudini.  

factOrii de educație trebuie să 
fie deOsebit de activi
Spre exemplu, alături de Poliție, 
Crucea Roșie Română, un factor 
activ în educația rutieră, trage un 
semnal de alarmă și arată că 50% 
din decesele cauzate de acciden-
te rutiere survin în primele minu-
te după producerea accidentului, 
până la sosirea ambulanței la fața 
locului, pentru că aproape nimeni 
nu știe să acorde răniților primul 
ajutor, iar 15% în primele 4 ore 
după accident. În multe situații 
acordarea primului ajutor ar putea 
face diferența dintre viață și moar-
te. De aceea, Crucea Roșie Română 
a lansat în 48 de centre de pregăti-
re, în care lucrează 50 de formatori 
şi 500 de instructori, un program 
de instruire (gratuit pentru elevi/
studenți voluntari) adresat persoa-
nelor care doresc să învețe mane-

aplicația Prim ajutor, reguli generale de supraviețuire

Pasul următor a fost făcut deja prin conceperea aplicației de prim ajutor disponibilă pe site-ul crucii roşii române, gata pentru 

descărcare pe telefonul mobil.
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tă se situează mult peste media europeană. Din 2011 
până în 2013 am fost, din nefericire, lideri europeni. 

 
factOrul umaN, resPONsabil PeNtru 90% diN 
accideNte
Conducerea autovehiculului implică interacţiunea 
permanentă a următorilor factori: uman, tehnic, 
rutier. Statistica la nivel mondial precizează faptul 
că factorul uman este responsabil în peste 90% 
din numărul accidentelor produse anual, respectiv 
erorile umane şi manevrele greşite sau efectuate 
cu întârziere. Concluzie preliminară: intervenţia 
asupra factorului uman, care presupune prelua-
rea corectă şi rapidă a informaţiilor primite (drum, 
participanţi la trafic, semnalizare, tablou bord), 
analiza lor şi generarea acţiunilor rapide şi corec-
te vor duce la scăderea accidentelor rutiere. Dar 
este evident că “nu poţi îmbunătăţi ceea ce nu poţi 
măsura“. România trebuie să facă progrese și aici, 
cunoscut fiind faptul că întreg comportamentul 
rutier poate fi: evaluabil, prin programe specifice 
de evaluare; educabil, prin programe specifice de 
educare a abilităţilor şi prin utilizarea sistemelor 
avansate de asistenţă şofer; măsurabil, prin in-
formaţiile legate de exploatarea autovehiculului 
şi comportamentul la volan, furnizate de sisteme 
specifice.   

vătămarea cOrPOrală gravă, 
cuaNtificabilă îN ue
Primul pas a fost făcut în 2013, 
când statele membre UE au agre-
at o definiţie standard pentru „se-
rious injury – vătămare corporală 
gravă“, având la bază o scală co-
mună utilizată în domeniul medi-
cal. Pentru a avea date statistice 
comparabile, guvernele statelor 
UE au fost sfătuite să folosească 
una din următoarele metode: co-
lectarea datelor din evidenţele 
poliţiei şi spitalelor; colectarea 
datelor numai din spitale; co-
lectarea datelor din evidenţele 
poliţiei, precum și compararea 
acestora pentru a nu exista riscul 
raportărilor subestimate. Planul 
autorităților prevede ca în 2014 să 
avem începută colectarea, pentru 
ca în 2015 să putem beneficia de 
analiza datelor. Misiu nea aceasta 
presupune o activitate concertată 
și responsabilă în care vor fi impli-
cate toate statele membre, auto-
rităţile regionale şi locale, marii 
agenți industriali, companiile de 
transport, utilizatorii individuali 
ai drumurilor. 

siguraNța rutieră, O PrOble-
mă cOmPlexă îN rOmâNia
Siguranţa rutieră reprezintă o 
problemă în România. În timp ce în 
marea majoritate a statelor din UE 
numărul de accidente şi a decese-
lor rezultate în urma acestora este 
în scădere, în România cifra aceas-

TRAnsConsulTTRAnsConsulT

Rubrică susținută de Rubrică susținută de 

românia,  
contribuție majoră la registrul 
victimelor rutiere din europa

www.pulptastic.com

Marcel pungă
MaRCel.punga@keCi.Ro
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PARTEnERIATPARTEnERIAT

avariile tehnice: 
vom scăpa vreodată de acestea?

Istoria dezvoltării practicii în multe dintre disciplinele inginerești  
coincide, în mare parte, cu istoria analizei cauzelor avariilor, care a  

determinat modificări ale standardelor și procedurilor de proiectare, 
ca rezultat al intervențiilor și a analizelor legale.

c omplexitatea cauzelor. 
Toți inginerii ar trebui 
să fie instruiți și să aibă 

turii etc.); luarea de măsuri pentru 
asigurarea faptului că orice lucru 
care ar putea merge rău nu se va 
întâmpla. Prima etapă este cea 
mai dificilă. E greu de prevăzut în 
avans toate modurile potențiale 
de cedare și, mai important, care 
este modul de cedare predomi-
nant. Însă aceste cunoștințe sunt 
indispensabile unei proiectări de 
succes. În consecință, inginerii tre-
buie să aibă cunoștințe generale 
și despre istoria avariilor și a mo-
durilor de cedare. Acestea includ 
cunoștințe privind avarii celebre 
ale mașinilor și structurilor. În plus 
față de aspectele tehnice, prin 
analiza avariilor sunt evidențiate 
conceptele de profesionalism, 
etică și responsabilitate.

cunoștințe în domeniul al analizelor cauzelor avari-
ilor, cu referire la analiza unor cazuri critice și isto-
rice, care au schimbat anumite aspecte ale profesi-
ei. Ele iau în considerație nu numai detalii tehnice, 
dar și probleme de mediu, dificultăți de comunicare 
și procedurale etc. Este important să se considere 
istoria și analiza avariilor în corelație cu problemele 
proiectării. Proiectarea poate fi văzută, simplu, ca un 
proces în două etape: imaginarea oricărui lucru care 
ar putea să meargă rău (modurile de cedare a struc-

cultura geNerală a avariilOr
Învățarea din analiza cauzelor avariilor reprezintă un 
element esențial în multe ramuri ale ingineriei. Fă-
când o analogie cu medicina, Prof. Oswald Rendon-
Herrero, de la Mississippi State University, spunea: 
„Ce fel de doctor ar studia numai persoanele sănă-
toase?” El a creat sintagma cultura generală a avariilor 
pentru a atrage atenția asupra faptului că studenții 
la inginerie și inginerii practicanți trebuie să posede 
cunoștințe despre avariile marcante și despre modul 
în care analiza avariilor a schimbat practica ingine-
rească. Începând cu 2003, în S.U.A., s-au ținut o se-
rie de workshop-uri privind necesitatea introducerii 
studiilor cazurilor de avarii în educația inginerilor. In 
2005, studiul cazurilor de avarii a fost încorporat la 
Cleveland State University în cadrul disciplinelor de 
Rezistența materialelor și Planificarea și estimarea 
construcțiilor, predate în al doilea și respectiv al pa-
trulea an de studiu. Studenții au primit foarte bine 
aceste cursuri. Probabil că acestea au fost primele 
cursuri universitare de Analiza cauzelor avariilor din 
lume. Începând cu 2009, la aceeași universitate au 
fost dezvoltate cursuri independente de analiza cau-
zelor avariilor, care se adresează atât studenților, cât 
și inginerilor. În același an, la Facultatea de Mecanică 
din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” 
din Iași a fost introdus cursul Analiza inginerească a 
avariilor, în programa masteratului Analize și Diagno-
ze în Ingineria Mecanică.

Cultura generală privind avariile contribuie la 
o largă înțelegere a lucrurilor care pot merge rău 
intr-un proiect. Această înțelegere va ajuta pe in-
ginerii din echipele de proiectare să evite unele 
dintre potențialele avarii. Aceste cunoștințe sunt 

P.D. bâRsănesCu
paulbaRsanesCu@yahoo.CoM

promotor.ro
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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

 Acum pe Smartphone și tabletă! 

RO_DE70_FRA_TCM_1_200x285.indd   2 16.09.2014   09:31:00

necesare nu numai pentru pro-
iectare, dar și pentru cei care lu-
crează în producție, pe șantier, la 
întreținere și exploatare etc.

avariile țiN de limita umaNă
Principalele cauze care conduc la 
apariția avariilor sunt generate 
de greșeli de proiectare, execuție 
(fabricare), întreținere și reparații 
sau exploatare necorespunzătoa-
re.

De obicei, avariile se produc 
ca urmare a unei înlănțuiri nefe-
ricite de evenimente și au cauze 
multiple. Însă important pentru 
investigație este să se determine 

cauza primară, cea care a declanșat lanțul de eveni-
mente. Analiza cauzelor avariilor a mai fost supranu-
mită și „inginerie inversă”, deoarece își propune să 
refacă drumul de la efect (producerea avariei) la cau-
zele care l-au determinat. Înțelegerea cauzelor avarii-
lor reprezintă, de asemenea, o sursă de cunoaștere în 
inginerie, deoarece succesul în inginerie îl reprezintă 
tocmai prevenirea avariilor.

Din păcate, lista accidentelor grave este un docu-
ment viu, care se va extinde permanent, pe măsură 
ce noi și noi avarii importante se vor produce. Ca ur-
mare, investigațiile de inginerie legală (numită astfel 
prin analogie cu medicina legală) sunt vitale pentru 
extragerea de învățăminte din aceste întâmplări ne-
fericite, pentru luarea de măsuri pentru ca ele să nu 
se mai repete, pe cât posibil, sau măcar pentru dimi-
nuarea daunelor produse.   
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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


