ediția
digitală

Master Planul, iluzia unei evoluții
Violeta Bulc, “centura neagră” la Transporturi
Armonizarea controalelor în UE

MIȘC REA
www.revistamiscarea.ro

noiembrie 2014 , Nr. 52

Revista Profesioniștilor în Transporturi

Portul Constanța
restartează comerțul
României
Maria Grigore (TRACECA)

Foto Ana Mazilu

Claudia Țapardel (PE): „Avem nevoie de transport
sigur și de calitate în România“

editorial

http://www.revistamiscarea.ro/

De ce socoteala de-acasă nu se

potrivește cu cea din Master Plan
Pentru transporturile din România, cele două mari teme ale anului
2014 au fost: acciza mărită la combustibili și MPGT. În primăvară,

Guvernul a declarat că banii care vor fi obținuți din scumpirea
carburanților (aproximativ 2,5 miliarde de lei), vor merge la
construirea de autostrăzi. ARTRI a fost prima asociație a transportatorilor rutieri din România care a solicitat o angajare fermă a
Guvernului pentru justa gestionare și direcționare a acestei sume.
Nu s-a realizat. La scurtă vreme, cum era de așteptat, au apărut
acuzele publice: “banii merg la pensii, nu la drumuri”, “banii merg
la campania electorală, nu la autostrăzi”, “banii aduc recesiune,
nu creștere economică”. După trei luni, în ciuda unui angajament
guvernamental, acciza încasată de la tranportatori s-a dovedit
imposibil de returnat la peste 95% dintre aceștia. Și uite așa au
trecut primăvara și vara, cu pierderi însemnate pentru Guvern,
pentru furnizorii de carburanți, pentru transportatori și pentru
cumpărători. În octombrie a sosit vremea Master Planului.

Digitalizăm transporturile

Dezbaterea publică a semănat, adeseori, cu un “dialog” între surzi
și orbi. Aceasta pentru că, în ciuda aparențelor, comunicarea din-

Daniel Mazilu,
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Master Planul va
redefini industria
transporturilor din
România. Afacerile de
mâine vor amortiza
infrastructura sau nu
vor mai fi deloc”.

tre părți este șubrezită de o neîncredere funciară, de o îngâmfare
inexplicabilă și inutilă a unora, de un amatorism cras și de unele
interese oculte. ARTRI a solicitat în repetate rânduri semnarea
unui Parteneriat Strategic între Guvern și transportatori pentru
intervalul 2014-2020. Nu s-a vrut. Un astfel de document ar fi
pus cele mai solide temelii pentru industria transporturilor din
România pe termen lung. Mai mult, ar fi asigurat un minimum de
predictibilitate pentru dezvoltarea afacerilor.
Să ne așteptăm la noi creșteri de taxe din 2015! Autorii Master
Planului o spun foarte deschis: “Costurile estimate și utilizate în
Master Plan nu sunt neapărat identice cu cele calculate în studii
mai detaliate, cum ar fi Studiile de Fezabilitate”. O diferență de
25-30%, socotită “o eroare acceptată”, va trebui suportată de
principalii beneficari: România și transportatorii români. ARTRI
trage acum un semnal de alarmă: MPGT va redefini industria
transporturilor din România. Afacerile de mâine vor amortiza infrastructura sau nu vor mai fi deloc.

Contact Str. Alexandru Constantinescu, nr. 12, Sector 1, București Tel./Fax: 021.224.23.90; Mobil: 0740.060.676; 0740.190.445; E-mail: redactia@revistamiscarea.ro
Reproducerea articolelor apărute în revista Mișcarea este permisă numai cu acordul scris al redacției.
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Dezvăluiri

MASTER PLANUL GENERAL DE TRANSPORT
Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus!

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

iurelile și basnele pe care ni le toarnă mai-marii de vreo 25 ani
încoace în toate domeniile vieții din sărmana noastră țărișoară
(nu fac nici pe departe apologia cumplitei perioade de restriște
de dinainte) ne-au făcut pe cei mai mulți dintre noi să-i privim cu o lehamite regală. Dar parcă precum în domeniul transporturilor nu s-a mințit
nicicând și niciunde, aici pe acest pământ! Mai nou, nu mai avem nevoie
de autostrăzi (sic!), ci în cel mai fericit caz, de master plan… Ba să avem
pardon, de drumuri expres, căci și așa le aveam pe acestea de vreo 17 ani
doar în legea drumurilor, pe hârtie. Și uite așa, ne înturnăm la perioada în
care cineva, undeva, cândva, afirma ritos că ne este suficientă rețeaua de
drumuri existentă. Nihil novi sub sole!

Drumurile noastre, poate...

S

Adrian Iacobuș
Senior Trainer & Consultant
HUMWEST

ă fie acest Master Plan General un ultim drum sau drumul cel bun?
Cerem îndrumare de la experți, dăm drumul la dezbaterile publice și
când ne punem la drum, vedem cum acesta ni se înfundă. La noi se
vorbește pe toate drumurile iar peste drum, vecinii vestici își construiesc
toate drumurile. Tocmai lipsa drumurilor ne pune pe drumuri. Batem drumul către Bruxelles ca să-l putem deschide pe cel către Eurasia. Dăm ușor
drumul la declarații de intenție, dar ne facem cu greu drum către concretizarea lor. Contractanții sunt ca un hoț la drumul mare iar când e vorba
de lucrări, pe drum nu e nimeni. Adesea, am ajuns pe drumuri sau am
fost lăsați în drum pentru că nu am decis care ne este drumul. În loc să ne
vedem de drumul nostru, al tuturor, vedem că fiecare apucă pe alt drum.
Soluțiile sunt pe drum, doar că drumul a rămas... de căruță. De-am reuși
să ne adunăm de pe drumuri odată… Cred că românii vor avea drumuri
când vor reuși să aibă același drum. Drumuri bune și drum bun, România!

Strategii, costuri și responsabilități...externalizate

R

Dr. Daniel MAZILU
(ARTRI)
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omânia este singura țară din lume care și-a dat modernizarea
viitoarei infrastructurii de transport pe mâna corporatiștilor de la
AECOM. “Specialiștii globali în masterplanning” au dat lovitura!
Când va expira termenul proiecțiilor MPGT, în 2030 adică, cei care sunt
astăzi în funcții de decizie și de execuție în instituțiile naționale vor fi
pensionați sau răposați. În România, AECOM își va testa limitele profesionale. Paradoxal, dezbaterea publică a ocolit complet responsabilitatea
pe termen lung a autorilor acestui Master Plan. Strategia modernizării
infrastructurii naționale a fost externalizată, costurile de planificare și
de operaționalizare, de asemenea. Nouă ce ne-a mai rămas? Iluzia că am
evoluat de la spiritul mioritic la cel geometric...

cotidianul.ro

Master
Plan
cu dedicație pe termen lung

În sfârșit, Master Planul General de Transport al României a trecut și prin
dezbatere publică. Noua strategie pentru transporturi rutiere prevede
construirea a 2.400 de kilometri de drumuri expres și 656 de kilometri de
autostrăzi noi. Fără să facem procese de intenții, ne uităm la aceste cifre
și ne vin în minte performanțele din cei 25 de ani în domeniu.
5
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tomobile va fi de 120 km/oră, faţă de 130 km/oră în
cazul autostrăzilor. În cazul camioanelor, valorile de
viteză maximă sunt egale, respectiv 100 km/h.

... dar avem bani pentru autostrada lui Dragnea
Viorel patrichi
vpatrichi@yahoo.com

M

Totul va costa 49 de
miliarde de euro până
în 2030. Iar România
primește aproximativ 35 de miliarde de euro. Deci numai 71,7% din
totalul necesar. Și atunci ce facem?
Care ar fi prioritățile? Mai precis,
rezultă că ne preocupă aceste
priorități? Sau alte criterii devin
fundamentale? Cum ar fi dedicația.
De exemplu, până și Nicolae
Ceaușescu lua uneori decizii, convins că ar fi ale lui. Ion Dincă, Paul
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană
și alții făceau frecvent propuneri
pentru ridicarea unor fabrici în
județele lor. Așa ne-am trezit cu
fabrici de zahăr chiar și acolo unde
nu se făcea sfecla. Tovarășu’ putea
fi convins în anumite momente
de justețea deciziilor respective și mai răsărea un combinat în
județul unui activist. Era esențial
doar cum se împacheta propunerea. Revenind la Master Planul
General de Transport al României,
acolo e vorba de foarte mulți bani.
În primul rând, bani de licitații
pentru proiecte de fezabilitate,
iar după inerentele contestații
– tot pe bani! – vin fondurile
pentru despăgubiri și abia apoi
pentru construcția autostrăzilor.

Nu avem bani pentru
autostrada Sibiu-Pitești
Lucrurile nu par să se fi schimbat.
Ești influent în partid, poți să faci
pârtie de schi în județ, nocturnă
pentru trei babe în satul tău sau
universitate la Frecăței. La Galbeni
s-a ridicat un pod peste Siret, care
poartă numele „Viorel Hrebenciuc”. Sigur, tot cu bani de la stat,
dar bine că s-a făcut. Două proiec-
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te din Master Plan au provocat cele mai aprinse patimi:
autostrada Sibiu-Pitești și București-Alexandria, supranumită „autostrada lui Dragnea”. Chiar dacă amânarea acestei lucrări a provocat scandal pe bună dreptate, Sibiu-Pitești a sărit din Master Plan ca autostradă
și a rămas drum expres. Conducerea Uzinelor Dacia
Mioveni avertizase că va muta unitatea de producție
în Maroc. Cu sau fără legătură cu autostrada. Putem
deduce, prin exces de suspiciune, că francezii nu au
contribuit la pușculița partidului, așa cum au procedat
americanii de la Microsoft. După mai multe controverse, ministrul Ioan Rus s-a dus la Dacia, a discutat cu
reprezentanții Uzinelor Dacia și, la întoarcere, a promis
că va analiza posibilitatea ca tronsonul Pitești - Sibiu
să fie prins în forma finală a Master Planului General
de Transport, ca autostradă, dar în două faze. Conducerea Uzinelor Dacia i-a povestit ministrului Ioan Rus
că durata de transport a mașinilor exportate s-ar reduce la jumătate. Ministrul Transporturilor a promis
că va discuta și va analiza cu AECOM posibilitatea ca
tronsonul Pitești -Sibiu să fie prins în forma finală a
Master Planului General de Transport ca autostradă,
în două faze.
„Faza întâi, dacă nu or să fie alte condiții, drum expres, faza a doua - autostradă. Dar în faza întâi, exproprierile se fac în regim de autostradă, deci vom
construi un spațiu pentru autostradă, studiul de fezabilitate și proiectare se fac pentru autostradă. (...) La

nivelul circulației de acum, câțiva
ani ne-ar satisface. Ne-ar rezolva
problema de acum. În etapa a doua,
drumul expres se va transforma în
autostradă. Dacă vom fi extrem de
bine organizați, în 2018, la final, am
putea circula pe drumul expres.
Am putea avea în 2018 o legătură
transcarpatică adevărată, Pitești Sibiu“, a spus Ioan Rus.
În forma actuală a Master Planului, drumul expres Sibiu-Piteşti are
un cost estimat de 1,97 miliarde de
euro. Autostradă sau drum expres?
Unii participanţi la dezbatere s-au
arătat circumspecţi cu privire la
transformarea drumurilor expres
în autostrăzi, cu argumentul că
sunt construcţii diferite, cât şi cu
privire la economiile realizate prin
alegerea acestora în detrimentul
autostrăzilor. Potrivit informaţiilor Ministerului Transporturilor,
drumurile expres vor avea minimum două benzi pe sens, la fel ca
autostrăzile, însă banda de urgenţă
şi parapeţii laterali sunt opţionali.
Viteza maximă admisă pentru au-

Amânată și pusă pe tapet de vreo șapte ori, Autostrada București-Alexandria s-a cuibărit ca atare în Master
Plan. Firmele interesate au depus oferte până pe 6 octombrie. Numai contractul pentru studiul de fezabilitate se ridică la 19,67 milioane de lei (4,47 milioane de
euro), fără TVA. Suma include și 1,78 milioane de lei,
fără TVA, reprezentând “cheltuieli diverse și neprevăzute”, în proporție de 10% din valoarea serviciilor. Și
aici apare o profesie nouă: contestatarul! Mai multe
firme de proiectare au contestat licitația pentru realizarea studiului de fezabilitate al autostrăzii BucureștiAlexandria, la pachet cu alte autostrăzi: au descoperit
în caietele de sarcini “clauze abuzive” şi “cerinţe ilegale”. Studiul de fezabilitate va fi realizat din fonduri
europene din Programul POS-T 2007-2013. În prezent
distanţa dintre Bucureşti şi Alexandria este parcursă
în special pe DN6, E70 şi este de 76 de kilometri, timpul minim de parcurs fiind de 1,15 ore, se arată în caietul de sarcini elaborat de CNADNR.
Noi credeam că prioritate absolută trebuie să aibă
proiectele începute cu ani în urmă, cum ar fi autostrada Bechtel. La fel se întâmplă cu șoseaua de centură a
Bacăului, care se va face sigur. Acolo lucrează Dorinel
Umbrărescu. În schimb șoseaua de centură a municipiului Timișoara poate să mai aștepte. Acolo nu lucrează Dorinel Umbrărescu, iar primarul Nicolae Robu
este liberal… Centura Bucureștiului se tergiversează
sine die, fiindcă nu se știe cum se va face autostrada
Comarnic-Brașov.
Master Planul General de Transport al României va
fi aprobat de Guvern până la finalul lunii noiembrie,
iar forma finală se va depune la Comisia Europeană,
a declarat ministrul Transporturilor, Ioan Rus. „Master Planul de Transport este în dezbatere publică și,
în urma dezbaterii publice, vor exista diverse puncte
de vedere, unele divergente, între specialiștii care au
participat la realizarea lui și cei care nu au participat.
Unele dintre observațiile aduse Master Planului la dezbaterile publice sunt vizibil pertinente. În consecință,
compania care l-a făcut, împreună cu o comisie a ministerului, analizează acum concluziile rezultate în urma
dezbaterilor publice, astfel încât, la final, să rezulte un
document, corectat uneori, care să se transforme apoi
într-un program operațional și care va avea aprobarea
Guvernului. Forma finală se depune și la Comisia Europeană. Cred că acest lucru se va întâmpla la finalul
lunii noiembrie“, a explicat Ioan Rus.
Atunci nu vom mai avea ce motiva: vom avea de
toate…
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Viorel patrichi
vpatrichi@yahoo.com
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Maria Magdalena Grigore (TRACECA):

„Portul Constanța repune
România pe harta comerțului
dintre UE și Asia Centrală“
8

Doamna Maria Magdalena Grigore, ideea unui transport rapid
şi mai ieftin pentru România şi,
implicit, pentru celelalte ţări din
Uniunea Europeană, spre Orientul Mijlociu şi spre Extremul
Orient, folosind ruta maritimă
Constanţa-Batumi, este mai veche. Mircea Druc, fostul premier
de la Chişinău, a lansat-o în 1992,
când a candidat la preşedinţia
României. Nu s-a putut realiza.
Astăzi, turbulenţele din Ucraina
determină Uniunea Europeană să
ţină seama de această rută comercială, care ar ocoli Ucraina şi
Rusia. Ce semnificaţie are pentru
Uniunea Europeană inaugura-

rea ferry-boat-ului ConstanțaBatumi?
Conexiunea de transport maritim
Constanța (România) – Batumi
(Georgia) – Ilyichiovsk (Ucraina)
reprezintă o componentă importantă a coridorului internațional
de transport TRACECA (Transport
Corridor Europe-Caucasus-Asia)
în Marea Neagră, această rută
putând asigura unificarea în
perspectivă a rețelelor de transport europene (TEN-T) la cele din
regiunea Caucazului, în vederea
operaționalizării și dezvoltării
legăturilor comerciale în regiune.
Destinele diferite ale statelor
tranzitate, experiența nefastă a
apartenenței la blocul comunist
și/sau sovietic a majorității țărilor
din regiune, cât și reapariția unor
rivalități regionale care complică suplimentar demersurile de
refacere a cooperării între statele
tranzitate de vechiul drumul al
mătăsii, fac din acest program

al Uniunii Europene, TRACECA,
o provocare dar și un exemplu
elocvent de succes al cooperării
regionale în domeniul politicilor
de transport, benefică fiecărui
stat în parte și, automat, benefică regiunii ca un tot unitar.
Trebuie să înțelegem faptul că,
doar prin enunţarea unei poziţii
geografice bune nu se mai obţine
statutul de ţară de tranzit, fie ea
importantă sau chiar secundară,
ci acest obiectiv trebuie realizat
prin crearea de atuuri pentru
proiectul european cât și național
de diversificare a traseelor de
aprovizonare, obiectiv strâns
legat de relaţiile cu alte state de
tranzit și cu statele furnizoare și
consumatoare de resurse, cât și
de condițiile oferite. Noile trasee
de transport se formează, în principal, prin cointeresarea statelor
și ofertelor lor competitive din
punct de vedere economic și nu
doar poziției geostrategice.
9
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Dar pentru România?
Lansarea acestui link maritim,
repune România pe harta schimburilor comerciale dintre Europa
şi Asia Centrală. Prin inaugurarea
liniei de feribot Constanţa-Batumi-Ilyichiovsk, a fost creată o
nouă legătură, care va lega ţara
noastră de Ucraina, Georgia și nu
numai. Această inițiativă a României, de lansare a acestei conexiuni
de transport, reprezintă un pas
important în demersurile noastre
de deschidere a porții Europei
către Asia prin Portul Constanța
pentru fluxurile de mărfuri
dinspre țările din regiunea Mării
Caspice și chiar dinspre Orient. Ca
membră a Uniunii Europene şi cu
experienţă istorică bogată în relaţiile cu Orientul, România poate
juca un rol important în promovarea conexiunilor între Europa
şi Asia. Nu întâmplător, România
s-a aflat alături de Azerbaidjan,
Turcia şi Georgia la inaugurarea
marelui proiect de revigorare a
Marelui Drum al Mătăsii, semnând
“Acordul multilateral de bază
privind transportul internațional
pentru dezvoltarea Coridorului
Europa-Caucaz-Asia”, în 8 septembrie 1998, la Baku, acord ce face
parte din Programul TRACECA al
Comisiei Europene.
Ce rol va avea Portul Constanţa
în derularea acestui proiect?
Transportul are, prin natura sa,
o dimensiune internațională.
Din această cauză, majoritatea
acțiunilor subsumate oricărei
strategii de transport trebuie să
se refere la provocări legate de
dezvoltarea transporturilor dincolo de granițe. România a înțeles
importanța acestor coridoare
internaționale de transport și are
o poziție geografică foarte bună,
cât și perspectiva de a transforma
Portul Constanța într-un centru
strategic regional de comerț și
logistică pentru Europa Centrală
și de Est, atât pe axa est-vest cât
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și nord-sud. Pentru a înțelege mai
bine fereastra de oportunitate
trebuie spus faptul că, astăzi,
o parte importantă a fluxurilor
de mărfuri destinate țărilor din
Europa Centrală și de Est intră în
Europa prin intermediul porturilor nord-vest europene, cum ar fi
Rotterdam. Cu toate acestea, cea
mai mare parte din această marfă
provine, de fapt, din Extremul
Orient (aproximativ 70%). Prin
urmare, Portul Constanța oferă
posibilitatea de a redirecționa, în
parte, aceste mărfuri prin România, prin intermediul rețelei
de transport existente, cum ar fi

Marea Neagră și Canalul Dunăre
– Marea Neagră, porturile dunărene, rețeaua de transport rutieră
și/sau feroviară, toate traseele
internaționale de transport având
ca bază dezvoltarea transportului
inter-modal competitiv și eficient.
Un astfel de traseu prin Portul
Constanța către Europa Centrală este eficient, atât din punct
de vedere al costurilor, cât și al
timpului călătoriei, prin reducerea
rutei tradiționale cu peste 2.400
de mile marine, România având
astfel și premisele pentru atragerea de noi investiții în regiune
(pe orizontală). În contextul

modificării fluxurilor comerciale
internaționale și presiunilor care
se pun pe scurtarea lanțurilor de
aprovizionare, cât și diminuarea
riscurilor aferente logisticii (transport, depozitare, servicii logistice), Portul Constanța are șansa
deosebită de a deveni poarta de
intrare a Europei pentru fluxurile
comerciale internaționale existente și viitoare dinspre Asia și Orient
spre Europa Centrală și de Vest.
Din punctul dvs. de vedere, proiectul Constanța-Batumi reprezintă un pas important, în zona
Mării Negre, pentru TRACECA?

Este, într-adevăr, un pas important, luând în considerare faptul
că o prioritate în relaţiile României cu statele din Asia Centrală este
promovarea coridoarelor energetice şi de transport, care leagă
Asia Centrală - Marea Caspică
- Caucazul de Sud - Marea Neagră
şi Europa Centrală şi de Vest,
tranzitând teritoriul României.
Suplimentar, valorifică atuurile
geostrategice și geoeconomice ale României prin utilizarea
infrastructurii fluviului Dunărea,
capacitatea de operare a porturilor şi potenţialul infrastructurii
rutiere, feroviare ale României şi

ale portului Constanţa. Este un
proiect care conferă concretețe
refacerii Drumului Mătăsii – având
în vedere faptul că Georgia este
cel mai important partener economic al României din Caucazul
de Sud. Schimburile comerciale au
fost, numai în 2013, de 480 milioane dolari. Cu Ucraina conexiunea
este mult mai puternică, anul
trecut înregistrându-se schimburi comerciale de aproape două
miliarde de dolari. Legătura de
transport maritim este un proiect
important şi din punct de vedere
politic pentru că într-o zonă a
Mării Negre, după evoluțiile din
11

INTERVIU
Crimeea - care au marcat schimbarea echilibrului de securitate
în Marea Neagră -, arată că trei
state riverane reuşesc un proiect
de construcţie. Este un proiect
extrem de important şi poate să
reprezinte o concretizare a proiectului Drumului Mătăsii, în acord cu
interesele României, inclusiv din
perspectiva economică (cu beneficii concrete).
În Portul Agigea-Sud, stau la
cheu cele două nave în care
România a investit enorm şi nu a
reuşit să facă mai nimic pentru
un proiect propriu viabil în transportul maritim. Cum ar putea
fi utilizate și acele două ferryboat-uri româneşti?
Pentru cele două nave este necesară, în primul rând, o analiză
cost-beneficiu, care să ia în calcul
investițiile necesare, nu numai ale
reparațiilor, ci și ale modernizării
și aducerii lor la un standard minimal din punct de vedere ethnic,
care să le permită să opereze eficient. O astfel de analiză obiectivă
ne-ar ajuta în fundamentarea
deciziei. Întrucât vorbim de un
obiectiv strategic al României, ca
și în alte cazuri, sunt importante și
alte criterii, pentru că, după cum
bine știți, uneori interesele de
politică externă sau de securitate
nu sunt analizate exclusiv în grila
cost-beneficiu.
Ce efecte va avea acest proiect
asupra transporturilor rutiere
de marfă din Europa? Va spori
intermodalitatea în regiune?
Intermodalitatea este esența
comerțului internațional și a
fost facilitată, în primul rând, de
faptul că majoritatea produselor
finite sunt transportate, astăzi,
în containere, combinând în mod
avantajos beneficiile specifice
fiecărui mod de transport: flexibilitatea transportului rutier, cu
capacitatea mare de transport
pe calea ferată, costurile scăzute
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ale transportului naval sau viteza
mare a transportului aerian.
Acest proiect (n.r. lansarea liniei
de feribot Constanța-BatumiIlyichiovsk) combină, deocamdată,
două dintre modurile de transport, cel naval (costuri reduse) și
cel rutier (cel mai rapid și flexibil
mijloc de transport terestru). Linia
Constanţa-Batumi-Ilyichiovsk
va fi operabilă, pentru început,
doar în varianta de transport auto
(Ro-Ro), urmând ca în perioada
următoare să fie disponibilă și
pentru transportul feroviar, după
realizarea investițiilor necesare
transbordării vagoanelor în terminalele feroviare din portul georgian și ucrainean.
Deschiderea acestei linii maritime poate influența pozitiv și
forma finală a Master Planului
General de Transport? În ce
condiții?
Această legătură maritimă, ca
oricare altă conexiune de transport care poate să contribuie la
direcționarea și atragerea fluxurilor de mărfuri pe infrastructura de
transport din România, nu poate
fi decât benefică. Orice proiect
de investiție în infrastructura de
transport, după cum știți, are la

bază o analiză cost-beneficiu.
Investiția trebuie justificată, în
primul rând, printr-un rezultat pozitiv al unui studiu de trafic - care
trebuie să țină cont nu numai de
date statistice actuale, dar și de
perspectivele viitoare de creștere.
În contextul modificării fluxurilor
comerciale internaționale, infrastructura de transport trebuie
să asigure condițiile favorabile
atragerii acestor fluxuri, acestea
putând fi chiar elemente definitorii într-un proces de prioritizare a
investițiilor în infrastructură, alături de investiții cum sunt centrele
multimodale, serviciile logistice,
capacitățile de depozitare, etc.
Un element de care se ține mai
puțin cont într-o grilă economică
cost-beneficiu, dar vital, cred eu,
în stabilirea tendințelor oricărei
strategii de transport, este interesul individual al României. Această
axă strategică Est-Vest a acaparat
intenția politică și a Uniunii Europene, și reprezintă, astăzi, o parte
vitală a proiectului european.
România, atât individual, cât și
ca membru al Uniunii Europene,
trebuie să beneficieze de această convergență a intereselor, cu
scopul promovării și protejării
intereselor sale naționale.

Best service guaranteed
Prin TIR2000 dispuneți de un serviciu
de rezervare feribot în toată Europa

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 şi FEDERAŢIA RUSĂ,
atât pentru şoferii profesionişti, cât şi pentru personalul angajat al firmelor de transport;
Asigurări auto (RCA, CASCO, Carte Verde, CARGO, CMR)
Adresa:
Str. Alexandru Constantinescu, nr. 12, Sector 1, București l Contact: Dragoș Nae,
tel. 0737.504.000 l E-mail: ndragos@tir2000.ro

Un serviciu
oferit în
România de

www.rezervari-ferry.com
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JUSTIȚIE

Mihai Necolaiciuc a intrat la pușcărie

Grupaj realizat de
Viorel patrichi
vpatrichi@yahoo.com

PROGNOZĂ

Facem Canalul BucureștiDunăre după... 2030

L

ansate de regimul Ceaușescu
după 1980, lucrările la Canalul
București-Dunăre se vor relua
după 2030, promite Marcel Boloș,
șeful AM POST. „Încă mai avem de
aşteptat pentru realizarea acestei
investiţii. Din discuţiile pe care le-am
purtat cu Comisia Europeană, se pare
că aici rezerva ar fi determinată de
partea aceasta de costuri de mentenanţă care sunt destul de mari, însă
sustenabilitatea economică a acestuia se pare că este confirmată prin
regulile pe care le-am avut în cadrul
modelului naţional de transport“, a

cronicaromana.net

declarat Boloş la o dezbatere publică, organizată la sediul Ministerului
Transporturilor, cu privire la proiectele din domeniul naval incluse în
Master Plan. Ar costa 1,5 miliarde de
euro. Atât s-a alocat în șapte ani pentru autostrăzile României.

PERSPECTIVĂ

Autostrada ComarnicBrașov va aduce bani

S

ectorul
de
autostradă
Comarnic-Brașov rămâne prioritar în toate schemele de
finanțare analizate, concesionarea
fiind, însă, prima șansă în ceea ce
privește asigurarea fondurilor necesare construcției, crede premierul
Victor. „Comarnic-Brașov este, în
acest moment, cu siguranță, sectorul de trafic rutier cel mai aglomerat
din țară. Este primul, în orice fel de
schemă și analiză de finanțare“, a
afirmat Victor Ponta. El a arătat că
sunt puține tronsoane de autostradă în România în care investiția ar
putea fi recuperată din taxele plătite de șoferi, iar Comarnic-Brașov
este primul segment pe această
listă. Premierul a arătat că în vari-

14

stirileprotv.ro

anta concesiunii pentru realizarea
tronsonului Comarnic-Brașov, statul român va putea economisi sume
importante din finanțările europene destinate României pentru infrastructura rutieră, în condițiile în
care valoarea totală a acestora se
ridică la 4 miliarde de euro pentru
exercițiul financiar 2014-2020.

RAȚIUNI

PiteștiSibiu –
un proiect
uitat

P

arlamentarii
liberali
din județele Sibiu,
Argeș, Vâlcea au somat Guvernul României să
introducă autostrada PiteștiSibiu în Master Plan-ul General de Transport. Ei au transmis o petiție în acest scop la
Comisia Europeană și la Parlamentul European. Echipe mobile au strâns semnături de la
cetățenii din cele trei județe.
„Anul trecut, pe 26 iulie, aflat
la Sibiu într-o conferință de
presă, domnul Victor Ponta a
declarat că lotul de autostradă între Sibiu și Pitești se va
face pe Coridorul 4 Paneuropean, iar acum, conexiunea
dintre cele două orașe apare
ca drum expres. Pe 1 octombrie, în fața Comisiilor de
Transport, fără echivoc, domnul Ioan Rus a spus că tronsonul rămâne drum expres, ca
apoi, la nici 8 zile, domnul Victor Ponta să-l transforme din
nou în autostradă”, a criticat
deputatul liberal Mircea Cazan declarațiile contradictorii
ale guvernanților. Autostrada Pitești-Sibiu nu poate fi
înlocuită cu niciun alt proiect
propus de guvernanți, pentru
că face parte din Coridorul IV
Paneuropean, este importantă pentru investitori și beneficiază de finanțare europeană.

F

ostul director al CFR, Mihai
Necolaiciuc, a fost condamnat
definitiv de Curtea de Apel
București la patru ani și șase luni închisoare cu executare, într-un dosar
în care a fost trimis în judecată pentru deturnare de fonduri. Din această pedeapsă se va scădea perioada

petrecută de Necolaiciuc în arest
preventiv, respectiv 17 iunie 2009-18
octombrie 2011. În același dosar, Viorica Olăeru, fost director al Direcției
Economice în cadrul CFR, a fost condamnată definitiv la trei ani închisoare cu executare. Pe latură civilă,
instanța a admis în parte acțiunea

LEGAREA

Dor electoral de Moldova

M

oldova trebuie legată cu
prioritate de Transilvania,
prin autostrăzi, pentru că
în caz contrar vor fi probleme sociale mari, deoarece judeţele din
estul ţării se vor menţine la un nivel scăzut de dezvoltare, susține
ministrul Ioan Rus. El crede că legătura dintre Transilvania şi Moldova poate fi făcută prin două
autostrăzi, prima fiind Braşov
- Bacău, iar cea de-a doua care să
pornească de la Iaşi şi să ajungă
la Autostrada Transilvania. “Pe
autostradă noi avem de rezolvat
toată ţara, când vom prioritiza în
Programul Operaţional. Avem o
problemă gravă cu tot ce înseamnă
Moldova. Dinamica de dezvoltare

a judeţelor din vestul ţării este mai
mare decât a celor din est, iar dacă
nu facem nimic şi nu prioritizăm o
legătură între Moldova şi Transilvania, judeţele de acolo se menţin
la un nivel de dezvoltare scăzut şi
cu probleme sociale mari. Este inadmisibil pentru un stat naţional.
Această legătură se poate face
prin autostrada Braşov - Bacău şi
una pe deasupra, care merge de
la Iaşi şi se opreşte pe Autostrada
Transilvania. De îndată ce se termină dezbaterea publică a Master
Planului pe transport şi vom avea
Programul Operaţional, la finele
lunii noiembrie, atunci prin acest
program vor apărea şi prioritizările”, a spus Ioan Rus.

ABANDON

Dezastru la Căile Ferate

R

omânia renunță la 30% din
rețeaua de cale ferată, deoarece nu o poate întreține.
Rezultă că legăturile feroviare
dintre orașele mici, considerate
neprofitabile, vor fi pur și simplu
anulate. Ideea este prezentată în
Master Planul pentru Transporturi. „Așa se va distruge întreaga

rețea“, spun sindicaliștii.
România are aproape 19 000 de kilometri de cale ferată. Cum Ministerul Transporturilor are bani doar
pentru întreținerea a 13 000 de
kilometri, Masterplanul sectorului
feroviar a stabilit: țara noastră va
renunța la 30% din linii. Un dezastru pentru târgurile subdezvoltate.

Ministerului Transporturilor și i-a
obligat pe Mihai Necolaiciuc și Viorica Olăeru să plătească în solidar cu
partea responsabilă civilmente SC
CNCF — CFR SA suma de 8.459.972
lei către Ministerul Transporturilor.
În plus, cei doi vor plăti câte 15.000
lei cheltuieli judiciare către stat.

Hei-rup-rup!

Răsună
valea
la Suplacu
de Barcău

I

oan Rus a promis că reabilitarea șoselei DN 76
Oradea-Deva va fi finalizată în 2015, iar la începutul
anului 2015 vor începe lucrările și la tronsonul Suplacu
de Barcău-Borș al autostrăzii
Transilvania. „Ne-am încurcat
în știință. Cu constructorul
s-a licitat în 2011, a început
în primăvara lui 2012 și de
atunci ... N-are importanță.
Despre trecut numai de bine.
Este o investiție care are ca
preț estimat 220 de milioane de euro, urmând ca anul
viitor să înceapă și MihăieștiSuplacu de Barcău, respectiv Nădășel-Mihăești. Astfel,
zona aceasta de nord a României va putea primi fluxuri
rutiere, de transport mărfuri
și persoane, transfer către
Europa Occidentală la regim
de autostradă”, a declarat
ministrul Transporturilor. Cu
siguranță, constructorul va
năduși la Nădășel.
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Grupaj realizat de

Rusia suspendă trenurile directe de pasageri
spre Sofia și Budapesta

Tatiana Bernevec
tatiana.bernevek@artri.ro

Rusia a redus cota de autorizații CEMT
pentru 2015

www.carnegiendowmnet.org

Î

n anul 2015, Rusia va închide
piața serviciilor de transporturi
pentru transportul de mărfuri
din terțe țări, efectuate de operato-

rii străini. Această perspectivă a devenit clară la reuniunea tradițională
a Forumului Internațional al Transporturilor de la Paris.

Ministerul Transporturilor din
Rusia a publicat pe pagina oficială
că, la negocierea contingentului
de autorizații CEMT pentru anul
2015, partea rusă a ținut cont de
poziția neschimbată a unor țări
precum Austria, Grecia, Ungaria
și Italia, și a confirmat decizia de
reducere a contingentului pentru anul 2015 la un număr de 16
autorizații CEMT. „Această măsură
permite restricționarea accesului
transportaturilor din terțe țări pe
piața din Rusia și va întări poziția
transportatorilor locali”, se arată
în comunicatul ministerului rus.
Astfel, contingentul de autorizații
a fost redus de aproape patru ori –
de la 67 la 16. (Transportal)

Restricții
de circulație
pe timp de iarnă
în Kazahstan

www.raillynews.com

C

www.nokyantires.com

C

ompania națională de drumuri din Republica Kazahstan a anunțat că, de
la sfârșitul lunii octombrie până
în primăvară, circulația camioanelor este restricționată pe drumul național Usti-KamenogorskZyreanovsk- Rahmanovskie kliuchi
din regiunea de est a țării.
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„Din cauza condițiilor meteo,
pe drumul național Usti-Kamenogorsk-Zyreanovsk- Rahmanovskie
kliuchi km 44-66 se impun restricții
de circulație pe timp de iarnă”, se
arată în comunicatul companiei de
drumuri.
Totodată, de la sfârșitul lunii
octombrie, în Kazahstan au fost

majorate amenzile pentru încălcarea regulilor de circulație. Pentru
depășirea limitei de viteză cu doar
10 km, șoferii sunt pasibili de o
amendă în valoare de 18,5 mii tenge (80 euro). Depășirea pe banda
din sens opus este pedepsită cu
suspendarea permisului de conducere timp de un an. (CargoNews)

ompania de stat Căile Ferate din Rusia suspendă
circulația trenurilor directe
de pasageri spre Sofia (Bulgaria)
și Budapesta (Ungaria). Ultima plecare de la Moscova spre Budapesta și Sofia va fi făcută pe 12 decembrie, iar ultimile bilete de retur vor
putea fi cumpărate pentru data de
14 decembrie.
Deși motivul invocat de Căile
Ferate din Rusia este scăderea traficului de pasageri, compania rusă
nu a dat niciun termen de reluare
a curselor.
Anularea acestor două linii de
tren nu va afecta doar Bulgaria și
Ungaria, dar și mai multe destinații
din UE și din afara comunității. Spre
exemplu, trenul Moscova-Budapesta trece prin Kiev (Ucraina), Belgrad (Serbia) și Bratislava (Slova-

www.expresstorussia.com

cia), iar în timpul verii sunt vagoane
suplimentare spre Skopie (Macedonia), Zagreb și Split (Croația), Ljubljana și Koper (Slovenia).
Trenul de la Moscova la Sofia
deservește două capitale europe-

ne – București și Sofia. În timpul
verii există cerere pentru vagoane
suplimentare către stațiunile de
la Marea Neagră: Burgas și Varna,
destinații populare pentru turiștii
ruși. (ITAR-TASS)
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transporturi

Armonizarea
controalelor în UE
Autoritățile europene fac eforturi pentru finalizarea unor inițiative
care să arate că procesul de armonizare poate decurge normal. Au
existat multe inițiative, unele finalizate, altele merg înainte, iar unele au ajutat doar la stabilirea limitelor. Procesul de control este unul
care beneficiază de atenție maximă.

Teodor Agud
teodor.agud@artri.ro

V

Cele mai reclama te situații – polițiștii
nepregătiți, intoleranța
Au fost făcute sondaje la nivelul UE

18

în 2013, în legătură cu cele mai frecvente plângeri. Se
pare că există un larg consens între transportatori în ce
privește faptul că polițiștii de trafic sunt slab pregătiți
pentru a evalua probleme de timpi de conducere și tahograf. Cu toate acestea, sunt destule cazuri în care
au controlat asemenea aspecte, un sondaj anterior
arătând clar că 80% din cazuri prezentau incidente
cu polițiști de trafic. O altă concluzie ar fi că acele cazuri în care nivelul amenzii a fost considerat exagerat
sunt aproximativ egale numeric cu reclamațiile privind atitudinea neprofesională a agenților de control,
problemele de limbă și încadrarea greșită. Cazurile
19

transporturi
TE (Confederația Organizațiilor de Control în Transporturi). Din sinteza rezultată, conformă cu aprecierea de
la nivelul lor național, statele au concluzionat că toate
autoritățile de control ar trebui să parcurgă documentul în procesul de instruire. Este foarte important că în
documentul de sinteză, cu aprecieri comune și recomandări, sunt atinse prioritar două dintre problemele
reclamate de transportatori: controalele trebuie să fie
scurte, conforme unui obiectiv clar iar comunicarea cu
șoferii ce nu vorbesc limba agenților trebuie să fie făcută cu răbdare, atenție și calm.
www.bnb.ro

reclamate ca fiind amenzi ce au
acoperire legală, dar sunt apreciate
ca disproporționate de transportatori, au cauze diverse. Problemele
de depășire chiar și cu 2-15 minute
a timpului de conducere sunt în top.
Nu există aproape de loc toleranță
pentru cazurile verificabile de noduri rutiere aglomerate sau blocate
sau cazurile de mișcare a camionului pe un alt loc de parcare.

Controlul la 28 de zile
Controlul documentelor din ultimele 28 de zile a condus și la situații în
care s-a aplicat o amendă pentru
aceeași faptă sancționată anterior
de un alt control. În fapt, peste jumătare din reclamații au avut în vedere
probleme legate de dovezile pe ultimele 28 zile. Controalele au fost
apreciate ca prea lungi, fiind semnalate și cazuri de peste 4 ore. Diferitele reguli de încasare a amenzilor au
dus la situații în care șoferilor care
nu aveau suficienți bani cash nu li
s-a permis să meargă la bancomate
pentru a retrage diferența, pentru
că s-ar fi întors în afara programului de lucru al echipei de control.
Au existat și cazuri în care unele
reglementări naționale insuficient
cunoscute au dus la amenzi pentru
sigilii neconforme pe semiremorci
sau pentru rezervoare de combustibil nestandardizate.

Inițiativa TRACE
Comisia Europeană a organizat proiectul împreună cu Euro Control Route, IRU, UETR (Uniunea Europeană
a Transportatorilor Rutieri) și COR-
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Ce documente cere agentul?
Documentele apreciate ca obligatorii la control sunt:
pașaportul, carnetul de conducere, înregistrările din
tahograf, cardul de șofer, licența comunitară, documentele tehnice ale vehiculului, certificatul profesional al șoferului, asigurările, dreptul de conducere
pentru șoferii din afara UE (copie contract sau altele),
CMR, documentele aferente mărfurilor periculoase și
documentele pentru călători. Alte documente trebuie
solicitate doar dacă ajută la clarificarea unei eventuale
neconcordanțe: dovada achitării unor amenzi vechi, rezervările pentru feribot, alte dovezi referitoare la cele
28 zile, chitanțele de combustibil etc.
La capitolul cu verificarea perioadelor de conducere,
pentru fiecare parametru care este trecut în legislație,
se recomandă o procedură clară și simplă de calcul, cu
precizarea recomandării pentru început și pașii intermediari. Sunt date exemple și diagrame ilustrative.
Recomandările acestea sunt doar sugestive, acceptat
fiind că nu de aici vin problemele, ci din existența unor
depășiri. Unul dintre posibilele cazuri reclamate de
transportatori în sondaj este detaliat: dacă transportatorul este în perioada de odihnă, în special în terminale
și parcări de frontieră, și i se cere de către autorități să
mute camionul pentru un motiv justificat, o poate face,
înregistrând manual operațiunea și punând autoritatea respectivă să adnoteze înregistrarea.
Pentru depășirile minore ale timpului de conducere
sunt acceptate doar considerentele de siguranță: dacă
este nevoie de oprirea camionului la o altă locație pentru a garanta siguranța șoferului, a camionului și a încărcăturii. Imediat ce a ajuns la locația sigură, șoferul
trebuie să consemneze operațiunea pe spatele diagramei sau pe un print din tahograful digital. Agenților
de control li se recomandă ca în asemenea cazuri să
facă o verificare echilibrată, cu mijloacele disponibile
la fața locului.
Până la impunerea procedurilor unice, toate aceste
elemente particulare pot fi folosite pentru a determina care sunt zonele sensibile ale proceselor actuale de
control. Iar asta va ajuta la stabilirea unor proceduri
realiste și eficiente.
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INTERVIU ÎN EXCLUSIVITATE
Claudia Țapardel (Parlamentul European):

Avem nevoie de transport
sigur și de calitate în România

Daniel MAZILU
daniel.mazilu@artri.ro

Sunteți la primul mandat de
europarlamentar și faceți parte
din cea mai tânără generație
de politicieni europeni. Cum ați
receptat atmosfera bruxelleză de
reașezare politică după modificările din PE și CE?

România gestionează un
portofoliu foarte important
pentru întreaga Europă
La Bruxelles este un aer de optimism referitor la noua compoziţie
a Comisiei Europene. Desigur,
acest „guvern” al Uniunii Europene este construit, practic, după
formula politică rezultată în urma
alegerilor, dar încă trebuie să
treacă de votul comisiilor de specialitate şi al plenului PE. Ne bazăm
pe o bună colaborare politică în
interiorul PE şi cred că putem avea
maturitatea necesară, chiar dacă
suntem la primul mandat, chiar
dacă suntem europarlamentari
tineri, să ne susţinem reciproc
proiectele pe care le considerăm
oportune şi benefice pentru cetăţenii europeni care ne-au votat.

22

Cred că noua Comisie Europeană
va fi capabilă să îndrepte Europa
în direcţia corectă şi mă bucur
pe această cale că România este
reprezentată foarte bine în acest
organism, de colega mea din PE şi
din PSD, doamna Corina Creţu. Nu
trebuie să uităm că doamna Corina
Creţu gestionează în portofoliul
Politicii Regionale cca. o treime din
bugetul UE, o parte din acest buget fiind dedicat infrastructurii de
transport. Mă bucur că România
gestionează un portofoliu foarte
important pentru întreaga Europă,
mă bucur că suntem în avangarda
politicilor publice europene şi
mă bucur că PSD şi preşedintele
Victor Ponta a trimis la Bruxelles
o echipă tânără şi puternică de
europarlamentari care va face cinste României şi care reprezintă cu
mândrie ţara noastră la Bruxelles.
Reprezentați România în comisia
TRAN. Nu e o comisie ușoară.
Ce experiențe anterioare aveți
în domeniul transporturilor? Ce
obiective majore doriți să atingeți
în acest mandat?

Toți cetățenii europeni
trebuie să aibă posibilitatea să
se dezvolte în Europa
Experienţele mele profesionale şi politice sunt legate de
administrația locală a Capitalei.

Transportul în Bucureşti, după
cum bine ştiţi, este un sector de
administrație foarte complicat
şi pot să spun că, în cei foarte
mulţi ani în care am participat la
procesul decizional din Primăria
Capitalei, am acumulat foarte
multă experienţă în acest sector.
În ceea ce priveşte transporturile, prioritar pe agenda comisiei
TRAN - şi implicit pe agenda mea
-, este politica europeană comună
în domeniul feroviar. Al patrulea
pachet privind transportul feroviar va schimba felul în care privim
politica comună în domeniul transporturilor. Competitivitatea în domeniul feroviar este extrem de importantă pentru România. Trebuie
să încurajăm concurenţa pentru
a crea servicii de transport feroviar competitive şi performante.
Un alt proiect pe care îl consider
prioritar pe partea de transport a
comisiei TRAN este asigurarea calităţii pentru pasageri. Drepturile
pasagerilor la nivel european sunt
în dezbatere în cadrul comisiei.
Vreau să avem standarde egale în
ceea ce priveşte calitatea serviciilor pentru pasageri, indiferent
de statul din care provin. Pentru
ca acest obiectiv să fie atins,
avem nevoie de un set comun pe
principii pe care toţi operatorii de
transport să-l respecte. Pasagerii
din România au nevoie de protecţie în ceea ce priveşte serviciile de

transport şi acest pachet poate
veni în întâmpinarea lor. Comisia
din care fac parte se ocupă şi de
partea de turism din legislaţia
europeană. Din nou, experienţa
Bucureştiului mă ajută foarte
mult să ştiu ce să cer în acest
domeniu de la politicile publice
din domeniul turismului. Unul din
proiectele pe care le-am început
încă de la debutul mandatului de
europarlamentar a fost să propun înființarea unui intergrup în
cadrul PE pe problema turismului,

patrimoniului cultural, tradiţiilor și
gastronomiei specifice. Prin acest
integrup sunt sigură că statele
membre UE cu potențial turistic și
mai ales România, vor primi fonduri adiționale pentru punerea în
valoarea a acestor surse veritabile
de venit pe termen lung. Propunerea mea are deja sprijinul a peste
100 de membri ai PE din toate
grupurile parlamentare. Mă aștept
la un succes de proporții în momentul în care acest intergrup va
fi înființat. Un alt proiect pe care îl

urmăresc în acest mandat este să
fac cunoscută zona Bucureștiului
și la Bruxelles. Cred că putem crea
o legătură directă între București
și fondurile europene puse la
dispoziție de Uniunea Europeană
pentru a promova Capitala pe trei
axe distincte: turistică, economică
și culturală. Printr-un efort țintit
pe promovarea Bucureștiului la
Bruxelles putem, cu siguranță,
să atingem acest obiectiv. Nu în
ultimul rând, un mesaj pe care l-am
promovat și în campania electo23

NEXT GENERATION
rală a fost că voi încerca să introduc un nivel al venitului minim
garantat pentru întreaga UE. Ce
înseamnă acest lucru: un standard
al venitului minim de inserție
pe care cetățenii europeni să-l
primească, indiferent de statul din
care provin. Acest venit se poate
calcula relativ la PIB-ul național al
statului membru. Ideea centrală
pe care vreau să o promovez este
că toți cetățenii europeni trebuie
să aibă posibilitatea să se dezvolte în Europa, indiferent de statul
din care provin și că noi suntem
responsabili să acordăm asistență
pentru acest lucru.
Dezbaterile naționale ale Master
Planului vi se par acțiuni constructive sau discuții sterile? Cele cu
privire la transportul rutier au
durat 5 ore și nu au fost tocmai
calme. Cum ar trebui să planifice
și să construiască România pentru
generațiile și pentru lumea de
mâine?

NEXT GENERATION
peste ciclurile guvernamentale.
Ne aducem aminte foarte clar că
avem un președinte care a spus
pe vremea când era ministru al
Transporturilor că nu avem nevoie
de autostrăzi. Astăzi, prioritățile
se schimbă. Vorbim pentru prima
oară de infrastructură feroviară
pentru trenuri de mare viteză,
vorbim de sute de kilometri
de autostradă, vorbim despre
parteneriate public-private în
infrastructură. Toate aceste idei
trebuie să fie structurate, împachetate într-un plan construit de
specialiști, de experți, de oameni
care au pregătirea necesară în
domeniu și aplicate de politicieni. Ce trebuie să facem pentru
generațiile viitoare este relativ
simplu. Trebuie să ne conectăm la

rețeaua de transport europeană,
trebuie să construim împreună
autostrăzi, repede și ”smart”, cu
resurse planificate pe care să le
cheltuim eficient. România este
un punct extrem de important în
infrastructura întregii UE. Dacă UE
are intenția de a se extinde spre
Est, atunci ține de noi să oferim o
infrastructură puternică, rutieră,
feroviară, aeriană și maritimă și
fluvială pentru ca acest lucru să
devină posibil. În centrul acestor
preocupări este acest Master Plan
pe transport și cred că suntem
obligați să îl susţinem la nivelul
administraţiei centrale, dar şi al
societăţii civile.
Trebuie să construim pentru viitor
și atunci generațiile tinere de
astăzi ne vor mulțumi. Lucrurile

Avem nevoie de transport
sigur și de calitate în România
Pentru prima oară în ultimii ani,
cred că asistăm la discuții fezabile
în ceea privește infrastructura
principală și secundară din România. Avem un Guvern care în
doi ani a inaugurat 230 de km
de autostradă și care a schimbat
prioritatea în planurile macro de
transport către construcția de
autostrăzi. Nu cred că discuțiile
pe Master Planul pe transport
sunt sterile, dimpotrivă cred că
sunt utile și chiar dacă încă există
neînțelegeri între autoritățile
publice și transportatori sunt
sigură că în scurt timp vom ajunge
la un numitor comun și vom putea
să punem acești bani europeni
la treabă pentru România. Avem
nevoie de transport sigur și de
calitate în România. Știm asta de
foarte mult timp. Problema a fost
lipsa unei strategii, care să treacă
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se schimbă și se schimbă în bine,
trebuie doar să urmăm calea cea
bună și să acționăm în cunoștință
de cauză atunci când vine vorba de
infrastructura națională şi europeană de transport.
Cum poate sprijini un tânăr europarlamentar român dezvoltarea
unei mentalități noi în domeniul
transporturilor?

Fondurile europene, singura
șansă să scădem decalajele
Dacă vorbim despre ideea de
parlamentar tânăr, eu cred că este
de datoria noastră - a celor 10%
din PE sub 40 de ani - să gândim cu
adevărat pentru viitor.
În ceea ce mă privește, pot să spun
că voi încerca permanent să fiu
conectată la problemele cu care
ne confruntăm noi în dezvoltarea

rețelelor de transport. De la autostrăzi și până la drumuri locale, de
la căi ferate și până la transportul
fluvial, România are oportunitatea
să se dezvolte. Cred cu maximă
convingere că fondurile europene sunt singura noastră șansă să
scădem decalajele pe care România le are față de statele din Vest
în materie de infrastructură și
cred că pentru a le accesa eficient
trebuie să cunoaștem în primul
rând, foarte bine, exact ce vrem și
ce ne propunem. Aceste obiective
trebuie să fie stipulate clar în fața
partenerilor noștri și să fie urmărite cu atenție de fiecare Guvern şi
de fiecare reprezentant al României, indiferent de apartenența politică, indiferent de ideologie sau
preferințe doctrinare. În esență,
aceasta este atitudinea pe care mă
aștept să o găsesc la toți colegii
mei tineri. La oameni care sunt

pregătiți pentru ceea ce fac, la oameni care au ambiția de a rezolva
lucrurile fără să se gândească la un
rezultat electoral sau politic, ci la
un rezultat practic, administrativ
și palpabil - care să însemne ceva
și pentru cei care ne-au votat și
pentru cei care vor veni după cei
ce ne-au votat.
Am încredere că această nouă
generație politică care va da României un nou președinte, va face
din România un stat de nerecunoscut peste 10 ani, un stat modern
cu o infrastructură de transport
eficientă, la standarde cu adevărat
europene. Aceasta este mentalitatea pe care trebuie să o adoptăm
dacă vrem să obținem ceva pentru
țara noastră și dacă vrem ca integrarea noastră europeană să fie
completă, nu birocratică, nu numai
principială ci completă la nivel economic, administrativ și politic.
25
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Drumul Mătăsii –

o afacere între Turcia și Rusia?
Viorel patrichi
vpatrichi@yahoo.com

C

onstanța – Batumi, o
mană cerească. Nu vom
ști curând dacă „primăverile arabe” și proiectul ISIS nu au
fost alimentate – fie și parțial – de
Rusia, tocmai pentru a da de lucru
mai mult Americii în Orientul Mijlociu, uitând astfel de Europa. Însă
ambele flancuri ale acestui război
straniu paralizează lent economia
și transporturile Planetei. Iată de
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ce un proiect geostrategic atât de pragmatic, așa cum
este croit și însăilat Noul Drum al Mătăsii, pare mai
mult o ficțiune, fiindcă totul pare să se destrame în jur.
Pentru comerțul mondial, noua rută de la Constanța
spre Batumi și până spre China ar fi mană cerească. Cu
toate acestea, chiar dacă ocolește cele două regiuni
puternic tensionate, proiectul nu se va putea dezvolta
ușor.

Peste 40% din importurile Rusiei vin
din Uniunea Europeană
Deocamdată, Uniunea Europeană – cu războiul la tălpi
și cu iarna la ușă – se gândește la “sexul îngerilor”: reducerea cu 40% a emisiilor de bioxid de carbon până
în anul 2030. Își face industria praf, în timp ce China,
Rusia și Statele Unite ale Americii continuă să utilizeze resursele fosile. Ea este captiva acestei relații fascinante cu Federația Rusă. Prin mutările lui, Vladimir
Putin a surprins-o și ea nu știe până unde să meargă.

Rusia este al treilea partener comercial pentru Uniunea Europeană, după SUA și China. Volumul de
schimburi comerciale dintre Rusia
și UE a ajuns, în 2012, la 300 miliarde de dolari. Comerțul cu China
este de 400 de miliarde de dolari,
iar cel cu SUA a depășit 500 de miliarde, arată Organizația Mondială
a Comerțului. Balanța comercială
UE-Rusia este marcată de valoarea
mare a gazelor naturale, însă mulți
ruși nu mai pot trăi fără mașinile
din Germania, din Anglia sau din
Franța. Embargoul reciproc creează situații comice, chiar paradoxale.
Rușii țipă deja că nu mai au de unde
cumpăra motoare pentru avioanele lor civile. Ei pot fabrica 30 de motoare pe an și au nevoie de 300. Nu
mai au utilaje performante pentru
foraje de mare adâncime. Guvernul
lui Medvedev a făcut pe genunchi
o listă cu produsele alimentare,
care nu mai trebuie importate din
Europa. Și s-a trezit cu bolnavii de
diabet și cu suferinzii de boli rare
că nu au de unde cumpăra alimentele dietetice, fiindcă Rusia este
incapabilă să le producă. Peste
40% din importurile Rusiei vin din
Uniunea Europeană. Nu din China
sau din America Latină. Doar 5,5%
vin din SUA. Un număr infim de ruși
(sub 1%) năvălesc prin magazinele
de la periferia UE pentru cumpărături. Nu este o rezolvare, dar această manifestare arată disperarea la
care au ajuns oamenii. Ca pe vremea lui Brejnev.

mă deosebită o reprezintă livrările de piese de schimb
din Germania pentru scări rulante, excavatoare, pompe, tractoare, utilaje de găurit, utilaje pentru căile ferate. Mediul de afaceri german nu exclude o scădere
a exporturilor în Federaţia Rusă din Germania cu 25%.
„Noi trebuie să ne temem că o mare parte din sistemul comercial rus se deplasează în direcţia Asia sau
America Latină“, a spus Eckhard Cordes. Politologul
Adjar Kurtov, istoric, redactor şef la ziarul „Problemele
strategiei naţionale“ din Rusia, crede că Turcia a ales
un preşedinte capabil să creeze axa Rusia-Turcia-Eurasia. „Noi şi turcii ne asemănăm din punct de vedere
istoric şi în etapa actuală. Noi ne dorim un conducător
puternic. Pentru că problema care stă în faţa statelor
noastre este să ne ridicăm la acea altitudine la care
am fost cândva. În prezent, noi suntem îndepărtaţi pe
nedrept de multe afaceri internaţionale. Timp de câteva decenii, în Turcia a existat o mare forţă politică,
reprezentată de diverse organizaţii care şi-au propus
drept scop aderarea Turciei la Uniunea Europeană.
Însă Uniunea Europeană, din mai multe motive, printre care şi cele care ţin de civilizaţie, a ţinut Turcia la
vestiar după semnarea acordului de asociere. Adică,
în mod oficial, UE vede Turcia ca pe un fel de candidat,
însă, de fapt, i-a pus în faţă când o cerinţă, când alta.
Turcia a îndeplinit treptat condiţiile, însă acest lucru
nu a apropiat-o mai mult de aderarea la Uniunea Europeană. Acum, Turcia se dezvoltă într-o altă direcţie
şi duce o politică proprie”. Cu sau fără Erdogan, Turcia
redescoperă potecile vechiului Imperiu Otoman. Inclusiv Noul Drum al Mătăsii. Cu cea mai puternică flotă de
camioane din Eurasia, Turcia va ști să profite de orice
oportunitate înaintea Rusiei. Turcia folosește Azerbaidjanul ca vârf de lance și în expansiunea energetică
spre Europa. Și o face în detrimentul proiectului South
Stream al Rusiei.

Apare axa Rusia-TurciaEurasia?
Din cauza sancţiunilor Uniunii Europene, Rusia poate să se adreseze furnizorilor de produse pentru
construcţia de maşini din Asia şi
din America Latină, spune Eckhard
Cordes. „Această incertitudine şi
întârzierile tot mai mari la livrare îi
determină pe clienţii ruşi să se reorienteze unul câte unul spre furnizori din alte ţări“, afirmă acesta. El
precizează că, în prezent, o proble-

www.birway.co.uk
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Violeta Bulc

Violeta Bulc,

www.lesoir.be

„centura neagră“ la Transporturi
După o primă respingere, Parlamentul European a aprobat pe
22 octombrie componența Comisiei europene, conduse de JeanClaude Juncker. Anterior, la audierile din comisiile de specialitate,
slovena Alenka Bratušek (se citește Bratușek, cu accent pe „Bra”),
s-a prezentat lamentabil și eurodeputații au respins-o. Juncker a înlocuit-o tot cu o femeie din Slovenia, liberala Violeta Bulc, care nu
are o experiență relevantă în domeniul transporturilor.
www.johnlund.com

Viorel patrichi
vpatrichi@yahoo.com

D

e ce a făcut Junker “rocada Šefčovič – Bulc”. Noua
componență a Comisiei
Europene are un profil politic mai
pronunţat decât al Comisiei lui
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José Manuel Durao Barroso, în condiţiile în care printre membrii săi se află trei foşti premieri (finlandezul
Jyrki Katainen, letonul Valdis Dombrovskis şi estonul
Andrus Ansip), doi foşti miniştri de Externe (olandezul
Frans Timmermans şi italianca Federica Mogherini) și
doi foşti miniştri ai Economiei (francezul Pierre Moscovici și daneza Margrethe Vestager). Violeta Bulc era
anterior vicepremier în Guvernul Sloveniei, condus
de Miro Cerar. Nu știe mai nimic despre transporturi,
chiar dacă este antreprenor în țara ei. De altfel, conservatorii din Parlamentul European i-au recomandat
slovencei Violeta Bulc „să-şi perfecţioneze cunoştinţele acumulate în doar patru zile cu privire la politica

europeană în domeniul Transporturilor“.

“Bulc are calitatea de a învăța
repede”
Violeta Bulc s-a născut la 24 ianua
rie 1964, la Ljubljana. A absolvit
Facultatea de Inginerie Electrică la
Universitatea din Ljubljana (1988)
și a continuat studiile în cadrul programului de masterat de la Golden
Gate University din San Francisco
(1991). În 2004, a obținut un MBA
de la IEDC Bled School of Management din Bled, Slovenia. Înainte de
a intra în politică, a fost om de afaceri, fiind proprietarul companiei
de consultanță Vibacom (fondată
în 2000). Pe data de 19 septembrie
2014, a fost învestită în funcția de
membră a Guvernului condus de
premierul sloven Miro Cerar, unde
a deținut postul de ministru fără
portofoliu pentru dezvoltare, proiecte strategice și de coeziune. Pe
2 octombrie 2014, a fost numită
viceprim-ministru al Sloveniei. A
primit mai multe premii pentru
inovație și antreprenoriat. Este coordonatoarea mișcării INCO pentru descoperiri inovatoare (www.

incomovement.eu), membră a Comitetului Executiv al
Organizației Internaționale ChangeTheGame (www.
changethegame.org), lector la diferite universități
din țară și străinătate, președintă a organizației neguvernamentale Umanotera, președintă a Consiliului de
Supraveghere a Pactului Global Slovenia, membră de
onoare a Asociației de inovatori din Slovenia, membră
a Curții de onoare a Asociației managerilor din Slovenia.
Pe 10 octombrie 2014, după retragerea candidatei
slovene Alenka Bratušek, a cărei nominalizare a fost
respinsă de comisiile de specialitate ale Parlamentului
European, Guvernul sloven a propus-o pe Violeta Bulc
ca reprezentantă a țării sale în Comisia Europeană.
„Bulc este o persoană deschisă, bine pregătită, care
are calitatea impresionantă de a învăța repede”, a declarat Margaritas Schinas, purtătoarea de cuvânt a lui
Jean-Claude Juncker.

Urmează un mandat sub semnul conducerii
defensive
A fost o baschetbalistă consacrată în tinerețe. Are și
centura neagră la taekwondo și a ținut cursuri de autoapărare. S-a instruit la San Francisco și, după ce a
lucrat în Silicon Valley, s-a întors în Slovenia la compania de telecomunicații de stat, apoi și-a fondat propria
firmă, Telemach. Se spune că este expert în strategii de
dezvoltare sustenabilă și în inovarea ecosistemelor. Și
mai ales „crede în energia pozitivă”. Este interesată de
realitățile extrasenzoriale, de dincolo de rațiunea umană. Probabil că toate aceste „specialități” o vor ajuta săși însușească rapid tainele transporturilor europene.
29
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I

nteresant este faptul că numai
30% din populația României
are permis de conducere, dar
aproximativ 80% dintre șoferi

85% dintre
accidente
sunt
produse din
vina omului

reacționează greșit când sunt puși în situații limită,
potrivit unui studiu realizat de Titi Aur, fost pilot de
raliuri și în prezent fondatorul unei școli de conducere defensivă. Și tot statisticile arată că aproximativ
85% dintre accidente sunt produse din vina omului.

Trebuie schimbate criteriile pentru obținerea
permiselor de conducere?
Cred că ar trebui să schimbăm criteriile pentru
obținerea permiselor de conducere. Eu aș începe
cu niște întrebări: Ești o persoană responsabilă?
31
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Obișnuiești să ai grijă de cei din
familia ta, din jurul tău? Îți pasă
de prieteni? Ajuți bătrânii, copiii,
animalele? Iubești viața? Ce crezi
că e mai important atunci când
vrei să mergi undeva – să ajungi
primul sau pur și simplu să ajungi?
Te-ai lua la întrecere cu un tren?
Ți-ai lăsa familia în grija unui om
beat/drogat? Ce părere ai despre
reguli, legi – sunt necesare, sunt
făcute să fie respectate? Cât timp
folosești telefonul mobil într-o zi?
Dar calculatorul/tableta? Asculți
muzică/radio în căști când mergi
pe stradă?
Eram în tramvai deunăzi. Am
oprit la un semafor. M-am uitat de
curiozitate pe stradă și mi-am zis
– să analizez scurt 10 mașini. Din
zece mașini, în șase șoferii vorbeau la telefonul mobil, fără hands-free sau scriau mesaje, în una
două fete tinere se certau de zor,
în una urla muzica la maxim.
Șoferii continuă să creadă că ei
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pot conduce și vorbi/scrie la telefonul mobil în același
timp, că pot regla căldura și posturile de radio ș.a. că
nu se întamplă dom’le nimic. Le-aș propune un experiment banal – simulatoarele de conducere sunt
scumpe – să facă un joc de table/șeptică/macao/scrabble sau să citească 3 pagini dintr-o carte/1 articol
din ziar etc. vorbind la telefon și încă unul, complet
aplecați asupra jocului. Concluziile să le tragă singuri.

Neatenția, a doua natură
Interesant este faptul că cei neatenți la volan nici nu
realizează și nici nu concep că fac o greșală. Au un
comportament “criminal” și nici măcar nu-s conștienți
de asta. Și mai rău decât atât, n-au nici cea mai mica
intenție să schimbe ceva. Conducerea unui vehicul
este o activitate complexă, care solicită creierul
uman în multe feluri și care necesită atenție. În plus
i se mai cere șoferului să se conformeze regulilor de
conducere și, dacă se poate, să manifeste și ceva bun
simț, adică să fie om, nu maimuță la volan.
Cu reflexele stăm bine, mai avem de lucrat până
vom schimba mentalități și vom reuși poate să creăm
o cultură a conformării la regulile de circulație. Până
atunci, vă invit să vizionați un film: https://www.youtube.com/watch?v=p4jy0MPU6EA
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cătorii auto pot influenţa economia de carburant şi
prezintă indicatorii specifici de performanţă. De asemenea, aceste studii evidenţiază modul în care valorile
indicatorilor de performanţă sunt efectiv aplicate în
lumea reală de către conducătorii auto, administratorii
de parcuri auto, formatorii de conducători auto precum şi de societăţile de asigurare. În general, comportamentul economic la volan reflectă o îmbunătăţire a
siguranţei rutiere dar, în anumite situaţii pot apărea
reduceri ale siguranţei rutiere, dacă conducătorii auto
sunt prea „zeloşi”.
Principalii factori de influenţă ai consumului de carburant sunt: comportamentul conducătorului auto;
alegerea rutei; condiţiile de trafic; alegerea vehiculului,
a anvelopelor, inclusiv a tipului de transmisie (manuală
sau automată); utilizarea consumatorilor (aer condiţionat, încălzire suplimentară etc.); mentenanţa vehiculului inclusiv presiunea corectă din anvelope; încărcarea
vehiculului.

Comportamentul conducătorului auto
Conducătorul auto contribuie direct la reducerea
consumului de carburant prin: reducerea vitezei de
deplasare în zona acceptabilă a rezistenţei aerodinamice, reducerea frecvenţei şi intensităţii accelerărilor
şi a frânărilor bruşte, păstrarea distanţei de siguranţă
în trafic, reducerea timpilor de staţionare cu motorul
pornit.
Un clasament al importanţei fiecărui factor este dificil de realizat. Spre exemplu, viteza este mai importantă la deplasarea pe autostrăzi şi drumuri rapide comparativ cu numărul de accelerări/frânări bruşte, respectiv
conducerea într-o manieră cât mai lină, la deplasarea
în oraş. În orice situaţie, conducerea agresivă va duce
la un consum ridicat de carburant.

Siguranţa rutieră
şi consumul de carburant
americanenglishcoach.com

Conducătorul auto -

principalul actor în siguranţa
rutieră şi consumul de carburant
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Costurile cu carburanţii, achiziţia şi
întreţinerea vehiculelor, costurile
anvelopelor, precum şi costurile cu
conducătorii auto şi pregătirea lor,
sunt în creştere. Astfel, reducerea
sau cel puţin controlul cheltuielilor
operaţionale reprezintă o prioritate în industria transporturilor rutiere.
La nivel mondial, există o serie
de studii, rapoarte, care analizează
principalii factori prin care condu-

Nu poţi îmbunătăţi ceea ce nu poţi măsura

Marcel Pungă
marcel.punga@keci.ro

Orice sistem de măsurare a indicatorilor de performanţă în conducerea economică auto trebuie să monitorizeze parametri de siguranţă ce ţin de viteză, accelerare/decelerare şi distragerea atenţiei conducătorului
auto.
Sistemele telematice actuale - care utilizează tehnologia GPS - furnizează informaţii despre utilizarea
vehiculului şi, împreună cu soluţii de măsurare a consumului de carburant, pot îmbunătăţi siguranţa rutieră,
conducerea economică şi comportamentul conducătorului auto.
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O
avarie
neobișnuită
cedarea șasiului semiremorcii unui autotrailer
PAUL Bârsănescu
paulbarsanescu@yahoo.com

A

ccident pe autostradă.
În anul 2003, în S.U.A. s-a
raportat un accident mai
puțin obișnuit: șasiul unei semiremorci a cedat în timp ce aceasta
rula pe autostradă. Echipajul de
poliție ajuns la fața locului s-a întrebat de ce șasiul nu a cedat la ju-
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mătatea distanței dintre punți, ci într-o secțiune mai
aproape de cabină (fig. 1).
Comisia de anchetă a trebuit să răspundă cel puțin la
următoarele întrebări: Care ar fi cauza cedării șasiului?
Ce analize, teste și măsurări ar trebui făcute? De ce a
cedat șasiul în acea secțiune? Ce calcule de rezistența
materialelor ar trebui făcute? Cum ar putea fi evitate
pe viitor asemenea avarii? S-au analizat posibile cauze
ale cedării: posibile defecte ale infrastructurii (șoselei);
defecte ale materialul șasiului; caracteristici necorespunzătoare ale materialului șasiului; cedarea prin solicitări variabile (oboseală); cedarea prin coroziune;
proiectare necorespunzătoare a șasiului; exploatare
necorespunzătoare (supraîncărcare sau distribuție necorespunzătoare a încărcăturii).

Misterul nu se lasă descifrat
În urma observațiilor vizuale, comisia a constatat următoarele:
încărcătura a fost uniform repartizată pe lungimea șasiului; șasiul
a cedat prin încovoiere; materialul
șasiului a avut un comportament
ductil; secțiunea de cedare nu este
la mijlocul distanței dintre punțile
tandem, ci mai aproape de cabină; nu s-au constatat defecte ale
șoselei în zona accidentului; nu
s-au constatat defecte ale șasiului;
șasiul nu s-a rupt prin oboseală sau
datorită coroziunii.

Câteva analize efectuate în laborator au arătat că
materialul șasiului nu prezintă defecte și corespundea specificațiilor proiectantului.
Pentru stabilirea cauzelor cedării s-au făcut calcule
de rezistența materialelor. În acest scop, șasiul (fig.
2) a fost schematizat ca o grindă așezată pe reazemele A și B, încărcată cu o forță uniform distribuită
(fig.3). Intensitatea forței distribuite q s-a calculat
împărțind greutatea încărcăturii semiremorcii (360
kN) la lungimea șasiului (16m): q=360/16=22,5kN/m.
S-au trasat diagramele de variație ale forței tăietoare
T și respectiv momentului încovoietor (cel care produce încovoierea) M.
În urma acestor calcule s-a constatat că momentul maxim (320kNm) este situat la 5,3 m de
37

parteneriat

Mihai, transportator, știe cât de important este:
Să vezi și fii văzut.

reazemul din stânga, foarte
aproape de secțiunea de cedare
a șasiului. Acest lucru sugerează
faptul că șasiul ar fi putut ceda din
cauza supraîncărcării.
S-a constatat că semiremorca a
fost proiectată pentru un moment
încovoietor maxim de 295 kNm, iar
șasiul ei a cedat la un moment de
320 kNm.

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

Supraîncărcarea a fost cauza
Comisia a stabilit următoarele
responsabilități: vina este a transportatorului, care a supraîncărcat
semiremorca; o parte din vină revine și proiectantului, deoarece coeficientul de siguranță al șasiului a
fost prea mic (momentul maxim a
fost depășit cu doar 8,5%, situație
întâlnită destul de des în domeniul
transporturilor).
Desigur, avariile de acest tip pot
avea urmări grave atunci când se
produc în trafic. Din fericire, acest
incident s-a soldat numai pierderi
materiale.
Pentru evitarea acestui gen de
avarii, comisia a făcut următoarele recomandări: respectarea cu
strictețe, la toate semiremorcile
de acest tip, a sarcinii maxime recomandate și distribuirea ei cât mai judicioasă; difuzarea rezultatelor anchetei în rândul transportatorilor;
recalcularea șasiului semiremorcii,
utilizând coeficienți de siguranță
mai mari. Experiența echipei a făcut ca ancheta să se desfășoare cu
costuri minime. Astfel, pe parcursul
desfășurării anchetei s-au făcut un
număr minim de analize și teste.
Au fost evitate analizele scumpe, care nu erau strict necesare.
Observațiile vizuale și calculele de
rezistența materialelor au jucat un
rol hotărâtor în stabilirea cauzelor
acestei avarii.
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Acum pe Smartphone și tabletă!

Conducem împreună

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

