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editorial

Pentru oficialii UE, Legea MiLoG a devenit “subiect de investigație 
specială”. Mai multe state europene, vizate direct sau indirect de 
această modificare financiară, au luat atitudine. În unele medii, se 
vorbește de posibila declanșare a procedurii de infringement la 
adresa Germaniei. S-ar putea ajunge aici dacă, în acest caz, s-a în-
călcat legislația comunitară; dacă s-a transpus incorect un act co-
munitar; dacă s-a aplicat greșit o prevedere a unui act sau dacă nu 
s-a comunicat modificarea, în timp util, către toate statele mem-
bre. Opinii sunt multe, argumente variate, dar rămâne de văzut 
dacă Germania va primi un cartonaș galben la ea acasă.

Pentru oficialii germani, chestiunea salariului minim reprezintă o 
soluție necesară, legală și morală. Necesară, pentru că Germania, 
membră a UE, nu își reglementase salariul minim, până la finele 
anului 2014, în condițiile  în care 22 dintre țările europene erau cu 
un pas înainte. Legală, pentru că modificarea acestei stări de fapt 
s-a făcut prin Legea MiLoG, (prescurtare de la expresia - “ușor de 
pronunțat” - Mindestlohngesetz), emisă încă din 11 august 2014. 
Morală, pentru că, în opinia legiuitorului german, salariul minim 
este “un drept” al angajaților, așa cum spune expresia de mai sus 
și întreg textul de lege. 

Pentru transportatorii români, Legea MiLoG, în forma actuală, ar 
putea fi un “exercițiu de empatie” destul de costisitor. Germanii 
și-ar fi dorit să ne punem în locul lor, chiar și atunci când eram 
în trecere. Situația aceasta pare că s-a mai clarificat. La sfârșitul 
lunii ianuarie, autoritățile germane au anunțat că salariul de 8,50 
euro/oră nu se va aplica pentru operațiunile de tranzit efectua-
te de operatorii de transport din străinătate. În schimb, celelalte 
operațiuni de transport, în și din Germania, vor fi achitate în baza 
acestui salariu minim stabilit de lege.

 Cabotajul în Germania devine o operațiune acră și scumpă. Și poa-
te că acesta este mesajul MiLoG pentru transportatorii din multe 
țări europene. 

MiLoG, la Poarta 
Brandenburg

Germanii și-ar fi 
dorit să ne punem 

în locul lor, chiar și 
atunci când eram în 
trecere”.

Daniel Mazilu, ARTRI
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PeRSPecTIve DezvăluIRI

Criza francului elveţian 
prezice agravarea crizei euro

Copil fiind, iubeam neaua cea albă şi strălucitoare. Iubesc şi acum omă-
tul, aşa după cum iubesc şi ceea ce ne aduce: colinde, praznice împără-
teşti, nădejdea în mai bine… Dar zăpada, aliat de seamă al nemilosului 

„General Iarnă”, după cum grăia Mareşalul Ney, instaurează un infern alb pen-
tru traficul rutier românesc. Mai-marii declarau pompos că anul acesta vom 
izbândi în lupta cu troienele, cu viforul şi cu alţi inamici ai siguranţei omului de 
rând. Maşinăriile ca şi trupele rămas-au, din nou, la adăpostul cald al sumelor 
colosale îngheţate în crivăţul ce muşca nemilos din carnea şi din buzunarele 
românilor… Nădăjduiesc să reușim a îndepărta nămeţii de peste 70 ani ce 
păstrează urme sângerii pe aceste meleaguri creştine şi locuitorii lor cei mi-
nunaţi. În același timp, să decolmatăm Europa de nisipul împănat cu plumb, 
ce tinde să pângărească pajiștile sale cele nefiresc de frumoase! 
Nu sunt (cu) Charlie, dar sunt alături de Franța!

Autorităţile îngheaţă de surpriză la venirea iernii și România devine anu-
al Regatul de Gheaţă. Politicile și deciziile patinează și cer, parcă, inter-
venţia unui spărgator cu echipament de dezaburire. Gheaţa e spartă 

doar de declaraţii prin care se minte de îngheaţă apele. Campaniile electrorale 
îngheaţa fondurile, angajarile și licitaţiile iar banii gheaţă merg către partide. 
Studiile de fezabilitate prind promoroacă și fac ţurţuri, asteptând minţi ceva 
mai dezgheţate. Cetaţeanul rămâne de gheaţă iar încălzirea globală îl lasă 
rece, simţind gheaţa pe șira spinării când e sa repornească în trafic. Fără des-
zăpezire ca prioritate naționala, la 25 de ani de la încheierea Războiului Rece, 
regăsim o Românie îngheţată în proiect. Doar în filmele SF, hibernarea e un 
vehicol către viitor…  Clorura de calciu e bună ca sarea în bucate, dar ar ajuta 
ca langă crucea de gheaţă a Bobotezei să ținem și rugul aprins al trezirii din 
“iarna vrajbei noastre”… ca să ne dezgheţam mai întâi inimile. 

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

Adrian IAcobuș  
Senior Trainer & Consultant 
HUMWEST

Dr. Daniel MAZILu  
(ARTRI)

DESZĂPEZIREA

INTERES NATIONAL

Deszăpezirea Poporului Român și denisiparea Europei 

Frozen… redivivus 

Managementul național al intemperiilor 

De regulă, când o valută importantă intră într-o criză profundă, se 
raportează la o altă valută puternică pentru a se salva. Este foarte 
straniu că Banca Națională a Elveției nu s-a agățat de moneda euro, 
ca de ultimul pai. Economiștii consideră că acest lucru este un sem-
nal grav: elvețienii știu ei ceva. Adică, ne așteaptă o criză mai dură. 

S cumpirea momentană a une-
ia din cele mai importante 
valute mondiale, cu aproa-

pe 40%, este un eveniment incre-

dibil. Nu este exclus ca o măsură atât de dramatică 
din partea Băncii Naţionale a Elveţiei să ne ofere sur-
prize chiar mai puţin probabile. Pe 15 ianuarie, cursul 
francului elveţian a zburat în sus, în câteva minute, 
cu 38% faţă de dolar şi cu 41% faţă de euro (de la 1,2 
franci = 1 euro la 0,85, cursul a evoluat până la pa-
ritatea cu euro). Aventurile francului au legătură cu 
vestita criză euro, deja uitată pe jumătate, din 2009-
2012. Până la apariţia problemelor cu periferiile euro, 
el îşi trăia viaţa ca o valută stabilă; la începutul anului 
2008, pe un euro primeai 1,65 franci. Dar, de îndată 
ce soarta monedei euro devenea tot mai nesigură 

viorel PatRiChi
vPatRiChi@yahoo.CoM

Am avut iarăși sute de drumuri închise, zeci de trenuri anulate, mai 
multe persoane decedate în ambulanțe împotmolite. “Cu natura nu 
te poți pune”, spune o zicală de-a poporului nostru, dar nici cu nă-

ravul companiilor de deszăpezire nu ne putem permite să ne mai jucăm. 
Sunt state europene în care deszăpezirea reprezintă un serviciu de bază, 
o obligație fundamentală și promptă a drumarilor. Sunt țări în care înzăpe-
zirea constituie o problemă de securitate națională și unde nerezolvarea 
ei atrage sancțiuni uriașe. Mai există și România, țara în care am privatizat 
deszăpezirea, dar în care tot armata desfundă satele cu lopata. Schimbarea 
acestei stări de fapt nu i-o putem cere naturii, dar calitatea acestor servicii 
poate spori printr-un plan național  de management al intemperiilor. Să fi 
venit timpul pentru așa ceva?
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DezvăluIRI DezvăluIRI

din cauza problemelor din Grecia, 
Spania, Italia şi Portugalia, inves-
titorii au început să-şi transforme 
masiv euro în francii mai rezistenţi. 
Elveţia, cu economia ei exemplară 
şi cu un sector de export puternic 
(nu este vorba numai de ciocolată 
şi ceasuri, cât mai ales de maşini 
de înaltă precizie şi de produse 
farmaceutice) a devenit un refugiu 
pentru capitalul european.

Cei 30 de ani de balanţă co-
mercială pozitivă indicau un franc 
subevaluat. Elveţia cea extrem de 
competitivă era demult o adevăra-
tă fabrică a lumii (dacă ne uităm la 
spiritul populaţiei), iar nu enorma 
Chină. De exemplu, soldul pozitiv 
de plăţi în 2013 al acestei puteri al-
pine, cu o populaţie de 8 milioane 
de oameni, era de 65 miliarde de 
dolari (în timp ce China, cu o po-

nu a fost de foarte mare ajutor: în 
luna august a anului 2011, francul 
a fost aproape de paritate cu euro 
(cu toate că, la sfârşitul anului 
2010, pentru 1 euro primeai 1,35 
franci). Pe 6 septembrie 2011, SNB 
a făcut criză de nervi şi şi-a pierdut 
capul: elveţienii au refuzat practic 
să mai accepte un curs liber al fran-
cului şi au anunţat că introduc rata 
de curs inferior - minim 1,2 franci 
pe 1 euro.

PRĂBUȘIREA “PODELEI” 
În istoria economică, au existat 
numeroase încercări de a lega o 
monedă de alta. Aproape întot-
deauna, s-a produs devalorizarea 
monedei mai slabe (a realului bra-
zilian, a peso-ului argentinian şi 
aşa mai departe) şi aderarea mai 
mult sau mai puţin rigidă la o va-
lută puternică (de obicei, dolarul 
american) sau la un coş de valute 
puternice. De multe ori, asemenea 
legături nu rezistă la testul timpu-
lui: economiile slabe nu aveau re-
surse pentru menţinerea cursului.

Cu francul, situaţia este inversă: 
o monedă puternică încerca să-şi 
limiteze creşterea în raport cu 
alta mai slabă. Problemele au fost 
extrem de mici: pur şi simplu s-a 
băgat în priză maşina de tipărit. 
Mai mult decât atât, SNB a ţinut 
în frâu intrările de capital până în 
anul 2012, apoi situaţia s-a stabili-
zat. Rezervele de aur ale SNB au 
crescut, în 2012, la 490 miliarde de 
franci (85% din PIB), de la 310 mili-
arde în 2011, iar apoi au ajuns la un 
plafon: în decembrie 2014 au ajuns 
la 507 miliarde de franci în total.

FURTUNA DIN ȚARA CANTOANELOR
Nimic nu prevestea furtuna din 
ianuarie 2015. Încă din decembrie 
2014, SNB se plângea, ca de obicei, 

pulaţie de 1,3 miliarde, avea un sold de doar trei ori 
mai mare - 183 miliarde dolari). Iar acest lucru în ciuda 
unui franc extrem de scump, raportat la anii 2000: 
pentru lux sau pentru high-end (fie că e tehnică sau 
medicamente) trebuie să plăteşti atât cât se cere. 
Deşi, după alte estimări, cum ar fi paritatea puterii 
de cumpărare, francul a fost supraevaluat, chiar îna-
inte de criză.

Fuga de euro nu era un fapt confuz:  pe fondul 
crizei euro, capitalul a continuat să curgă spre Elve-
ţia. Acest lucru a provocat furia Băncii Naţionale a 
Elveţiei (SNB), neliniştită de afluxul de bani fierbinţi 
în franci şi de reevaluarea lui, lucru care subminează 
parţial competitivitatea economiei, mai ales exportu-
rile. În afară de acest lucru, francul scump a provocat 
căderea preţurilor şi ţara cu inflaţie mică s-a scufun-
dat în deflaţie, ceea ce ameninţa cu încetinirea creş-
terii economice. A trebuit să cumpere euro pentru a 
reduce presiunea asupra cursului francului: rezervele 
de aur ale SNB au crescut de la 79 miliarde de franci 
în 2008, până la 310 miliarde de franci în 2011 (260 
miliarde în valută, 49 miliarde în aur). Dar acest lucru 

că francul e prea scump, dădea asigurări că va menţi-
ne pragul minim al cursului de 1,2 franci la 1 euro, cu 
„cea mai mare fermitate“, îşi declara disponibilitatea 
„să cumpere valută străină în cantitate nelimitată.“

Pe 15 ianuarie, „cea mai mare fermitate“ s-a eva-
porat brusc: la o reuniune de urgenţă, SNB s-a răsucit 
la 180 de grade şi a decis să renunţe la politica ante-
rioară, motivându-şi această mişcare prin platitudini 
de genul reducerea cursului euro faţă de dolar (era 
evident pentru toată lumea şi în decembrie 2014). O 
astfel de mişcare bruscă este atipică pentru lumea fi-
nanciară actuală, în care cele mai mari bănci centrale 
lasă cu multe luni înainte să se înţeleagă pe pieţele 
lumii că ar putea avea loc schimbări în politica lor mo-
netară.

Reevaluarea francului cu 40%, în câteva minute, 
i-a ucis pe mulţi jucători: brokerul britanic Alpari Ltd. 
(„fiica“ brokerului rus omonim) şi-a anunţat falimen-
tul, şi-a întrerupt activitatea şi brokerul NZ Ltd. din 
Noua Zeelandă, au anunţat pierderi de zeci de mili-
oane de dolari Deutsche Bank şi Barclays. Puţină bu-
curie au avut şi foştii beneficiari ai francului elveţian 
ieftin: Ungaria şi Polonia. În ultimii ani, Ungaria şi-a 
redus dependenţa de franc, dar dependenţa este 
încă semnificativă: Reuters estimează datoriile no-
minale curente în franci ale familiilor ungureşti la 1,7 
miliarde de euro. Citibank estimează datoria sectoru-
lui corporatist la încă 2-4 miliarde de euro.

ÎN AȘTEPTAREA ȘOCULUI
Probabil că tot ce este mai rău stă să vină. Principa-
la întrebare care îi chinuie astăzi pe finanţatori este 
următoarea: de ce SNB a refuzat raportarea la euro? 
Brutalitatea şi decizia absolut surprinzătoare provoa-
că anxietate. Este posibil ca şefii de la SNB să ştie 
ceea ce nu ştie publicul larg. Simon Derrick, un eco-
nomist de la BNY Mellon, consideră că un eveniment 
negativ, pentru care se pregăteşte Elveţia, ar putea fi 
intensificarea crizei din Ucraina în următoarele săptă-
mâni, ceea ce ar duce implicit la intensificarea bruscă 
a migraţiei de capital în franci din Rusia.  

Pe 15 ianuarie, cursul francului elveţian a zburat în sus, în 
câteva minute, cu 38% faţă de dolar şi cu 41% faţă de euro 
(de la 1,2 franci = 1 euro la 0,85, cursul a evoluat până la 
paritatea cu euro

Reevaluarea 
francului 
cu 40%, 
în câteva 
minute, i-a 
ucis pe mulţi 
jucători
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C onform unei informări 
transmise de Ministerul 
Transporturilor, începând 

cu data de 1 ianuarie 2015, toa-
te autovehiculele comerciale 
de peste 3,5 tone care circulă 
pe drumurile publice din Norve-
gia, indiferent de țara în care au 
fost înmatriculate, trebuie să fie 
dotate, în mod obligatoriu, cu 
un dispozitiv electronic special 
pentru înregistrarea taxelor de 
drum (toll tag). În aceste condi-
tii, până la 1 ianuarie 2015, toti 
conducătorii auto de astfel de 
autovehicule trebuie să încheie 
un contract cu un operator nor-
vegian din sistemul național de 
gestionare și colectare a taxelor 
de drum si să monteze toll tag-ul 
valid pe parbriz, în interiorul ve-
hiculului, conform instrucțiunilor 
de instalare. Poliția, autoritățile 
vamale și Administrația norvegi-
ană a Drumurilor Publice (Statens 
vegvesen) vor monitoriza această 
prevedere. În situația în care, în-
cepând cu 1 ianuarie 2015, un au-

tag-ul este valabil pentru autove-
hicule grele și nu pentru autovehi-
cule usoare; că principalul contract 
cu operatorul norvegian abilitat 
este în termenul de valabilitate. 
Se recomandă ca toate persoanele 
aflate în această situație să contac-
teze operatorul care îi deservește, 
pentru mai multe informatii. 

Obligativitatea existenței toll 
tag-ului comportă, în principal, 
următoarele aspecte:
Prevederea se aplică tuturor vehi-
culelor grele de transport bunuri 
și persoane, cu o capacitate de 
peste 3,5 tone, care, în Norvegia, 
sunt destinate afacerilor comer-
ciale, indiferent dacă au fost în-

ARTRI neWS ARTRI neWS

Florin PanCu
FLoRin.PanCu@aRtRi.Ro 

TAXE obLIGAToRII  
PE DRUMURILE  
DIN NORVEGIA

tovehicul va fi identificat fără un 
contract și un toll tag valabile, se 
aplică o amendă de 8.000 coroa-
ne norvegiene (aproximativ 1.000 
euro) și, dacă nu va fi plătită în 
trei săptămâni, de 12.000 coroa-
ne norvegiene. Dacă nerespecta-
rea acestei prevederi se repetă în 
decurs de doi ani, amenda va fi de 
16.000 coroane norvegiene.

ACHIZIȚIA DISPOZITIVULUI  
OBLIGATORIU
Toll tag-ul se poate obține astfel:
Se accesează web site-ul www.au-
topass.no (tag obligatoriu/com-
pulsory tag) sau www.easygo.
com pentru a semna contractul 
și a comanda dispozitivul toll tag, 

cât mai repede posibil. Ulterior, 
toll tag-ul va fi expediat solicitan-
tului prin poștă. Începând cu 1 ia-
nuarie 2015, semnarea contractu-
lui și obținerea toll tag-ului se vor 
putea realiza în punctele de tre-
cere a frontierei norvegiene. Mai 
multe informații se pot obține la 
telefon 02050 sau +47 210 31 764 
(pentru apeluri din afara Norve-
giei), precum și on-line, la www.
fjellinjen.no/chat.

NU UITAȚI!
Persoanele care dețin un astfel de 
dispozitiv trebuie să se asigure că: 
numărul toll tag-ului este cores-
punzător numărului de înmatri-
culare al autovehiculului; că toll 

matriculate în Norvegia sau într-o 
altă țară. Toll tag-ul este asociat 
și trebuie să corespundă număru-
lui de înmatriculare al vehiculului. 
Persoanele care sunt responsabi-
le pentru încheierea contractului 
cu operatorul norvegian abilitat 
sunt, după caz: proprietarul auto-
vehiculului, șoferul autovehiculu-
lui sau persoana care a închiriat 

autovehiculul.
Toll tag-urile valabile în Nor-

vegia sunt: AutoPASS, BroBi-
zz si GoBox. Pentru mai multe 
informații, recomandăm ca toți 
cei interesați să acceseze web 
site-ul www.autopass.no, indi-
cat de Administrația norvegiană 
a Drumurilor Publice (Statens 
vegvesen).    

ww
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www.wti.comwww.wikipedia.org
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SecReTele meSeRIeI SecReTele meSeRIeI

Gheorghe Vlase din Slobozia este unul din transportatorii de elită din România. Un om de afaceri, care urmărește atent 
raportul dintre costurile de producție și  prețuri. De aceea, am considerat că  opinia lui contează la început de 2015.

o mul îndrăgostit de Eminescu are o minte 
de economist inflexibil. Altfel nu ar fi re-
zistat în această perioadă. „Majoritatea 

firmelor de transport din România au o mare pro-
blemă: nu ştiu să-şi identifice cheltuielile. Nu-şi 
evaluează costurile. Ce înseamnă să faci un preţ? 
Suma totală a costurilor, plus un adaos comercial. 
Dacă nu ai repere în regulă pentru costuri, clachezi. 
Secretul profesiei de transportator, astăzi, este să 
fii foarte bine documentat, să ştii ce îţi doreşti, să-
ţi fixezi o ţintă la care să poţi ajunge şi e foarte 
important ca, atunci când te întreabă şoferul ceva, 
să ştii să-i răspunzi. Altfel, ai terminat afacerea.”

PRESIUNEA ACCIZEI ÎN 2014
„Anul 2014 a fost un dezastru total din cauza acci-
zei la carburanți. Noi am suportat la început acciza  
integral, așa cum a fost dată de guvern, cu 7%. A 
fost un efort colosal pentru noi, mai ales că se lu-
crează, oricum, cu prețuri sub limită. De exemplu, o 
mașină, care are leasing lunar de 1000 de euro, nu 
poate să lucreze sub 3,3 – 3,4 euro pe kilometru, iar 
prețurile sunt de 2,6 – 2,8 euro pe kilometru. Apoi, 
apar pseudo-transportatorii și fac gălăgie că vin 
Finanțele și le iau banii. E normal, pentru că sunt 
total neprofesioniști, nu consultă economiști, nu 
consultă juriști. Fac totul de capul lor și, de aceea, 
iese prost. La care se adaugă lipsa de pregătire a 
șoferilor, care este esențială pentru exploatarea 
mașinii, pentru costul afacerii și așa mai departe. 
Nu vedeți că nimeni nu vrea să facă nimic? Când 
aud de pregătire, parcă le ceri cine știe ce altceva 
grav. Lucrurile s-au înrăutățit mult în transporturi, 
în ciuda faptului că toată lumea și-a luat mașini per-
formante. Dacă se face acum un control obiectiv 
pe șoselele României, 80% din camioane trebuie 
oprite. O spun cu toată responsabilitatea. La care 
se adaugă folosirea magneților, motorina de con-
trabandă. Este ceva de groază. Dacă se calibrează 

viorel PatRiChi
vPatRiChi@yahoo.CoM

Gheorghe Vlase: 
“Marele secret în transporturi, 
evaluarea costurilor”
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prețul pentru clienți, lucrurile 
s-ar putea regla în 2015. Trans-
portatorii nu pot suporta efec-
tul accizei la nesfârșit. Să luăm 
flotele de peste 200 de camioa-
ne. Dacă fiecare pierde 1000 de 
euro pe lună, într-un an se adu-
nă 12 miliarde de lei vechi, adică 
300.000 de euro. Care transpor-
tator poate plăti această sumă? 
Efectul va fi dezastruos asupra 
consumatorului f inal până la 
urmă”, spune Gheorghe Vlase. 

ADAPTAREA FLOTEI  
PENTRU 2015
În prezent, transportatorul din 
Slobozia are 223 de camioane, 
din care 20 sunt Euro 6. Flota lui 
scade, însă, din nefericire. „Vreau 
să rămân cu 150 de camioane. Nu 
are rost.  Dacă nimeni nu lucrea-
ză pe piața muncii, de ce să ne 
mai batem capul? Piața muncii ne 
oferă lucrători total nepregătiți, 
needucați, nedisciplinați. Acest 
lucru ne creează pagube imense. 
Fac o lună școală și dau șpagă să-
și ia atestatul. Ce bază poți să pui 
pe asemenea oameni? Nu vii la 
curs, ce cauți atunci la examen? 
Îi întreabă cineva așa ceva? Toată 
lumea are contracronometru cu 
profitul”, se indignează Gheor-
ghe Vlase. 

DE LA SPORT, LA TRANSPORT
Lumea afacerilor din transpor-
turi este destul de complexă. 
Cum a pătruns în ea un om care 
şi-a pus poeziile lui Eminescu pe 
telefonul mobil? 
„De nevoie. Eu am jucat fotbal 
până în 1993 la Călăraşi, la Slobo-
zia, Craiova, Caransebeş, Sinaia… 
La mai multe echipe. În 1992, am 
avut un accident. Am fost operat 
de 4 ori la genunchiul drept. Nu 

aveam bani nici să beau un suc de la dozator, cum 
era pe-atunci. Aveam o Dacie Berlina, de la tata, ca 
să mă duc la recuperare. M-a rugat o doamnă s-o 
ajut să aducă nişte marfă de la Europa. Am adus 
marfa, am colaborat cu ea un an apoi. Ea a pro-
sperat binişor cu produse alimentare şi cu textile. 
Peste un an a vrut să-şi refacă viaţa. Nu mai era 
loc şi de mine. Mi-am făcut o tarabă la 1 august 
1994. Apoi, altă tarabă. Mi-am luat o Dacie Papuc, 
cu tracţiune pe faţă. Era făcută din două maşini: 
o Dacie peste care trecuse un TIR. Am mai luat un 
„Papuc”, am luat primul camion de trei tone juma-
te, o RABA, am mai luat unul la fel. Primul camion 
a fost o „Frumoasă Americană”. Aşa i se spunea. Un 
asemenea camion a participat la un raliu de cami-
oane şi a câştigat nu ştiu ce premiu. Cumpărasem 
vreo 14 RABE prin 1998 şi 6 „Frumoase Americane”. 

CELE MAI PERFORMANTE MAȘINI
“Am început să fac distribuţie de băuturi – ape, su-
curi, bere şi băuturi alcoolice. Am trecut pe mărfuri 
industriale. Transportam orice: bere, ulei, cheres-
tea, orice. Am avut în 1998, o secţie de îmbuteli-
at ulei. Ajunsesem la performanţa să îmbuteliez 
40.000 de sticle pe zi la Slobozia”. 
“Apoi, în martie 2002, am luat primul camion IVE-
CO. Am început o relaţie foarte frumoasă cu Volvo, 
de vreo doi-trei ani. Le-am luat pe toate în leasing. 
Volvo nu mi-a mai dat camioane, fiindcă expunerea 
mea faţă de companie era destul de mare, compa-
rativ cu ceea ce făceam eu. Şi atunci, m-au ajutat 
cei de la IVECO. Am luat un camion Mercedes. În 
2009, a apărut primul Scania. Am luat numai ca-
mioane unice după configuraţia lor”. „Facem tot 
vestul şi Turcia. Spre est – nu. Doar până la Nistru, 
adică doar în România”.  

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   

Majoritatea firmelor de transport din 
România au o mare problemă: nu ştiu să-
şi identifice cheltuielile. Nu-şi evaluează 
costurile. Ce înseamnă să faci un preţ? 
Suma totală a costurilor, plus un adaos 
comercial.
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Iar opoziția refuză

S enatoarea Anca Boagiu a 
avertizat că PNL nu-și va 
asuma Master Planul Ge-

neral în Transporturi. Ea crede că 
Victor Ponta vrea acorduri politi-
ce ca să-și salveze propria piele. 
„După trei ani, în care a pierdut 
finanțări de 3 miliarde de euro din 
cauza incompetenței și apetitului 
pentru contracte ilegale, Victor 
Viorel Ponta vrea acum asumare 
politică pe Master Planul în infra-
structură. După trei ani de bătaie 
de joc la adresa tuturor români-
lor, Victor Viorel Ponta vrea acum 
pact politic pentru autostrăzi. 
Practic, Victor Viorel Ponta nu 
vrea nimic pentru România, pen-
tru români. Vrea doar pentru el și 
pentru baronii locali ai PSD, căro-
ra caută să le cumpere susținerea 
politică personală. PNL nu își va 
asuma niciodată așa-zisul plan, 
numit mincinos Master Planul Ge-
neral în Transporturi, care este, 

practic, planul de salvare politică 
și financiară al lui Victor Viorel 
Ponta și al baronilor locali ai PSD“, 
a afirmat Anca Boagiu. Ea îi suge-
rează premierului Victor Ponta să 
finalizeze lucrările care au întâr-
zieri de doi ani și să respecte co-
ridoarele care leagă România de 
Europa. “Dacă doriți pact pentru 
autostrăzi, finalizați lucrările care 
au întârzieri de doi ani, respectați 
coridoarele care ne leagă de 
Europa, nu vă mai bateți joc de 
bani, nu mai licitați lucrări care 
depășesc Bechtel, nu mai mințiți 
și asumați-vă, măcar o dată în 
viață, responsabilitatea reală de 
șef al unui Guvern anti-români”, a 
punctat Boagiu. Ea crede că pre-
mierul vrea „să cloneze”, astfel, 
succesul politic al președintelui 
Klaus Iohannis, care a reușit să 
aducă toate partidele politice 
parlamentare la masa tratativelor 
pentru apărarea  națională. 
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cavalcada autostrăzilor

RĂZGÂNDIRE

Pitești-
Sibiu va fi 
autostradă 
din start

I nițial, Ioan Rus spunea că 
șoseaua Pitești-Sibiu va 
fi… drum expres, apoi vor 

urma alte lucrări pentru lăr-
girea lui până la dimensiunea 
unei autostrăzi. Acum, minis-
trul Transporturilor anunță că 
vrea autostradă din start: „Am 
făcut analize, para-analize și, 
până la urmă, am renunțat la 
ideea de a face autostradă fa-
zată (mai întâi drum expres, 
iar ulterior, când se va mai 
putea, acest drum expres să 
fie dezvoltat la standard de 
autostradă). Am constatat 
că avem bani să facem Sibiu-
Pitești direct autostradă. În 
zona respectivă de munte, 
înaltă, este complicat să re-
faci șantierele și s-o tranformi 
din drum expres”. 
Abia în februarie se atribu-
ie contractul pentru revizui-
rea studiului de fezabilitate. 
Premierul Ponta a precizat 
că obiectivul României este 
ca, până în 2018, să aibă pro-
vinciile Moldova și Muntenia 
legate fiecare printr-o auto-
stradă cu Transilvania, indi-
când proiectele Sibiu – Pitești, 
Târgu Mureș – Iași și Comarnic 
– Brașov. De fapt, în 2018, se 
împlinesc 100 de ani de la Ma-
rea Unire, iar transporturile 
au semnificația lor în coerența 
unificării reale a provinciilor 
istorice. În ritmul actual, aces-
te autostrăzi nu vor fi gata la 
1 decembrie 2018.

I mediat după semnarea conven-
ției politice privind susținerea 
creșterii aportului bugetar pen-

tru apărarea României, Victor Pon-
ta a solicitat acorduri politice pen-
tru orice domeniu prioritar, inclusiv 

pentru transporturi. „Master Planul 
pe Transport trebuie aplicat doar 
pe baza unui consens pe minimum 
zece ani între toate forţele politice, 
altfel nu are rost ca experţii Minis-
terului Transporturilor să se apuce 

de treabă, deoarece va fi un eşec în 
lipsa garanţiilor pe termen lung”, a 
afirmat premierul Victor Ponta. El 
a precizat că documentul va trebui 
prezentat şi preşedintelui ţării, îna-
inte de acordul politic.

AXIOMĂ

Victor Ponta vrea acord politic  
pentru transporturi

www.viaggi24.ilsole24ore.com

www.facebook.com

viorel PatRiChi
vPatRiChi@yahoo.CoM

Grupaj realizat de

M inistrul Ioan Rus ne-a 
promis că în 2015 termi-
nă sigur 50 de kilometri 

de autostradă, iar în 2016 (înain-
tea alegerilor parlamentare), vor 
fi gata 250 de kilometri. „În 2016, 
vom avea aproape 250 de kilo-
metri de autostradă finalizați. 
Vom circula efectiv pe încă 50 de 
kilometri la finele anului 2015. 
Adică, vom pleca de la Sibiu la 
Nădlac și vom pleca de la Cluj 
spre Borș și vom pleca de la Cluj 

spre Tg. Mureș și de la Făgăraș 
spre Brașov-Turda-Sebeș și vor 
fi începute lucrările de la Iași 
spre Transilvania, de la Pitești 
spre Transilvania, adică spre Si-
biu și, sper, și cele la Comarnic-
Brașov“, a spus ministrul Trans-
porturilor, într-o conferință de 
presă. Ne mănâncă de-atâția ani 
numai Suplacu de Barcău fiind-
că porțiunea de aici și până la 
Mihăilești va fi gata „probabil” în 
2017. El susține că nu merge eco-

nomia fiindcă nu avem drumuri, 
un mare adevăr pe care l-a bifat 
corect: „Și, atunci, dăm drumul 
la autostrada Ungheni-Iași-Tg. 
Neamț și de la Tg. Neamț la Tg. 
Mureș variantă de autostradă fa-
zată (...) astfel încât în 2018 toate 
regiunile istorice ale României să 
fie legate între ele prin autostra-
dă sau drum expres și am putea 
face acest lucru dacă Parlamen-
tul va fi de acord”, a precizat Ioan 
Rus.
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M inistrul Ioan Rus a reușit 
să impună o terminologie 
nouă în domeniu: „auto-

stradă fazată”. Adică o autostradă 
care este drum, devine drum ex-
pres,  iar la calendele Guvernului, 
ajunge autostradă. Singura auto-
stradă care a rămas „fazată” în stra-
tegia Guvernului Ponta va fi cea 
care ar trebui să lege Târgu-Mureș 
de Târgu-Neamț, peste Carpații 
Orientali. Nu știm cât va dura „faza” 
drum expres, dar în 2018 musai să 
fie gata. De la Târgu-Neamț la Iași 
până la Ungheni, va fi autostradă 
deodată, nu ne mai încurcăm. Dar 
dacă autostrada „fazată” nu va fi 
gata până în 2018, putem să-i spu-
nem „defazată”.  Pentru că nu e 
chiar un fleac. “Ne costă aproape 

3 miliarde de euro și așa”, a spus 
Ioan Rus. Ca să n-o mai lungim, Gu-
vernul Ponta va trebui să constru-
iască, începând cu 2015, cam 725 
de kilometri de autostradă, 184 de 
kilometri de „autostradă fazată” și 
1.809 kilometri de drumuri expres. 

Toate ar trebui să coste 28,7 miliar-
de de euro. Nu este o problemă de 
bani pentru că nu avem atâția. Nu 
este nici o chestiune de timp, fiind-
că Victor Ponta mizează pe acordul 
politic veșnic cu opoziția. Rămâne 
doar voința politică. 

V ictor Ponta a găsit cauza 
întârzierii lucrărilor la au-
tostrada Comarnic-Brașov: 

o declarație a fostului președinte 
Traian Băsescu, care a afirmat 
că are cunoștință de fapte de 
corupție – care s-ar fi petrecut în 
cadrul negocierilor. “Am întrebat 
structurile statului, nu există  nicio 
faptă de corupție și nicio sesizare 
de corupție, dar a fost o declarație 
politică prostească”, a spus Victor 
Ponta. De peste doi ani, s-a dema-
rat procedura de contractare în 
concesiune a autostrăzii Comarnic-
Brașov, care va trebui să aibă 58 de 
kilometri. De peste un an, Guver-
nul tot oscilează să semneze sau 
nu contractul cu asocierea Vinci-
Strabag-Aktor. Victor Ponta vrea 
binecuvântare politică și pentru 

acest contract pentru ca nimeni 
să nu mai poată reproșa nimic, in-
diferent ce se va întâmpla. “Dacă 
nu există un acord, nu are rost să 
pornim. Contractul nu se termină 
în trei ani, e vorba de obligații pe 
30 de ani ale statului, ori dacă cine-
va zice că nu e bine și oprește când 

vine la guvernare, nu are rost să-l 
mai pornim, că pățim ca și cu au-
tostrada Transilvania. Dacă toată 
lumea este de acord, îl facem. Este 
o chestiune de responsabilitate 
și, din punctul meu de vedere, ar 
trebui să pornim proiectul”, a spus 
Victor Ponta.

INOVAȚIE

Două târguri cu „autostradă fazată”

VINOVATUL

comarnic-brașov – un proiect întârziat 
„din cauza lui Traian băsescu”
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uniunea Economică Eurasiatică –  
o nou proiect în spațiul post-sovietic

D e la 1 ianuarie 2015, a 
luat ființă un nou proiect 
integraționist în spațiul 

post-sovietic – Uniunea Economi-
că Eurasiatică (UEE) din care fac 
parte Rusia, Belarus, Kazahstan și 
Armenia, urmând să li se alăture și 
Kîrgîzstanul în luna mai.

Acordul de constituire a UEE a 
fost semnat în mai 2014, la Asta-
na, de președinții Vladimir Putin, 
Aleksandr Lukașenko și Nursul-
tan Nazarbaev. Președintele rus 
a declarat că acest document 
are „o semnificație epocală și o 
importanță istorică”. Nou-înființata 
uniune înlocuiește Comunitatea 
Economică Eurasiatică, fondată 
în 2000, pe care în acea perioadă 
președintele belarus Lukașenko 
o compara cu apariția celei de-a 

doua Uniuni Europene. Tratatul 
Uniunii Economice Euroasiatice 
prevede libera circulaţie a produ-
selor, a capitalurilor şi a forţei de 
muncă şi coordonarea politicilor 
în domeniile: industrie, agricultu-
ră, energie, transporturi şi în alte 
sectoare. Noua uniune își dorește 
să aibă propria structură executi-
vă, instanță și bancă de dezvoltare. 
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, 
mai vrea ca acest bloc să aibă pro-
priul parlament, după modelul Uni-
unii Europene. Mai mult, se vrea ca 
UEE să aibă personalitate juridică, 
cu drept de a încheia acorduri cu 
alte organizații internaționale. 

Cu toate acestea, experții sunt 
pesimiști în privința succesului 
acestei noi uniuni, din cauza vi-
ziunilor diferite ale membrilor 

săi în privința mecanismului de 
funcționare și a viitorului acestui 
proiect.

UEE a început să funcționeze în 
timp ce economia Rusiei se con-
fruntă cu probleme grave. În urma 
căderii prețului la petrol din ultime-
le luni, valoarea rublei a ajuns la un 
nivel record – într-o zi din decem-
brie 2014 plătindu-se 80 de ruble 
pentru un dolar. Până în prezent, 
rubla rusească s-a devalorizat cu 
40%. Totodată, un sondaj realizat 
la sfârșitul anului trecut în Rusia 
arată că 70% dintre cetățenii ruși 
au resimţit influenţa sancţiunilor 
occidentale atât asupra economiei 
ţării, cât şi asupra vieţii lor, iar Mi-
nisterul Finanțelor din Rusia esti-
mează că în anul 2015 PIB-ul țării se 
va reduce cu 4%.

C riza din Rusia a afectat într-
o măsură considerabilă 
companiile din Republica 

Kazahstan, care exportă mărfuri 
în Rusia. Economia Kazahstanului 
era singura din Uniunea Vamală 
care mergea destul de bine până 
la slăbirea Rusiei. Posibil, din aces-
te considerente autocratul Nursul-
tan Nazarbaev, care conduce de 
foarte mulți ani acest stat, nu își 
dorește o foarte mare apropiere 
de Moscova. El a fost cel care a pro-
movat ideea Uniunii Eurasiatice, 
iar acum nu pare foarte interesat 
de acest proiect, pentru că uneori 
a lăsat să se înțeleagă că Kazahsta-
nul ar putea ieși din componența 
uniunii, dacă va considera acest 

lucru de cuviință. Revista Foreign 
Policy făcea trimitere la unele stu-
dii, care arată că această calitate 
de membru în Uniunea Vamală a 
dus la deteriorarea economiei Ka-
zahstanului, de aceea nu este de 
mirare că Astana nu se grăbește să 
se implice în ceva mult mai serios. 

Economia Republicii Bela-
rus arată mult mai modest. Pe 
21 decembrie 2014, Aleksandr 
Lukașenko, care conduce aceas-
tă țară de câteva decenii, l-a de-
mis pe premier și pe șeful Băncii 
Naționale. Belarusul este foarte 
dependent de Moscova, de aceea 
a fost influențat de devalorizarea 
rublei rusești mai mult decât o altă 
țară din Uniunea Vamală. 

Astfel, dacă e să vorbim des-
pre cele cinci state care vor con-
stitui UEE în anul 2015, economia 
celui mai mare dintre ele este 
șubrezită. Potrivit datelor Băncii 
Mondiale, aproximativ o treime 
din PIB-ul Kîrgîzstanului o consti-
tuie remitențele migranților, din 
care cea mai mare parte lucrează 
în Rusia. De aceea, o recesiune în 
Rusia ar afecta Kîrgîzstanul. Dacă 
acest trend negativ va afecta și Be-
larusul, atunci în 2015 majoritatea 
membrilor UEE vor fi afectați de 
recesiune.  

Reprezentanții UEE afirmă că 
sunt gata să primească noi mem-
bri, însă, cel mai probabil, doritori 
nu se vor găsi în viitorul apropiat.

Tatiana beRneveC
tatiana.beRnevek@aRtRi.Ro 

Grupaj realizat de

Sunt în stare ceilalți membri ai uEE să ajute 
Rusia? Puțin probabil.

www.dantomozei.ro
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Î ncepând cu 1 ianuarie 2015, 
autoritățile germane au imple-
mentat prevederi legislative 

cu privire la salariul minim din Ger-
mania. Prin Legea privind salariul 
minim (cunoscută ca MiLoG) și Le-
gea privind detașarea angajaților 

(AentG), angajatorii din străinătate care detașează 
lucrători în Germania trebuie să furnizeze informații 
cu privire la data de începere și data anticipată de în-
cheiere a detașării fiecăruia, persoana împuternicită și 
adresa la care sunt păstrate documentele doveditoa-
re a plății salariului minim. Neprezentarea declarației, 
prezentarea incorectă, incompletă, precum și nepre-
zentarea în modul indicat sau la timpul precizat poate 
duce la stabilirea unei contravenții și aplicarea unei 
amenzi de până la 30 000 Euro.

CUM A APĂRUT REGLEMENTAREA
Aceste prevederi, susțin inițiatorii germani, nu fac 
decât să transpună în legislația germană directive  

Plătim nemțește?

Teodor aGuD
teoDoR.aGuD@aRtRi.Ro

wall.alphacoders.com

E 2015
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europene de profil, dar cu aplica-
rea unor interpretări naționale. 
Prevederile legislative au în vedere 
limitarea unor practici incorecte de 
detașare a angajaților în Germania. 
Aceste prevederi se vor aplica și 
transportatorilor, chiar și pentru 
situațiile când operațiunile nu vi-
zează piața germană, fiind doar în 
tranzit.

Pentru a înțelege corect feno-
menul, trebuie să privim cu realism 
în Europa. Sectorul transporturilor 
este cel mai deschis competiției din-
tre țările cu nivel economic diferit. 
Așa că aici se pot observa deja mă-
suri, așa-zise sociale, care țintesc, în 
fapt, direct către transportatorii es-
tici. Este cazul perioadei de odihnă 
din Belgia și Franța, iar Germania se 
înscrie în acest fenomen.

Este neplăcut că toate aceste re-
glementări sunt prezentate ca fiind 
adoptate prin interpretarea preve-
derilor europene.

CE AR TREBUI SĂ FACĂ  
TRANSPORTATORUL?
Transportatorii se pot conforma 
prevederilor germane prin transmi-
terea formularului corespunzător, 
033037 (mobil) și prin pregătirea 
documentelor care dovedesc pla-
ta unui salariu de 8,5 Euro pe oră, 
pentru perioada lucrată de fiecare 
șofer în Germania.

Notificarea trebuie să cuprin-
dă toate operațiunile dintr-o pe-
rioadă de până la 6 luni. Asta în-
seamnă că puteți transmite date 
referitoare la mai mulți șoferi și 
la mai multe operațiuni pentru o 
anumită perioadă. Pentru perioa-
da de referință aleasă, va trebui să 
precizați toate operațiunile, chiar 
dacă ele se încadrează total sau 
parțial. Informațiile trebuie trans-
mise înainte de intrarea șoferului 

CU PLATA SALARIULUI E MAI GREU
Informațiile concrete despre timpul efectiv lucrat de 
un șofer sunt stabilite după terminarea operațiunii 
și, pe baza lor, se determină drepturile cuvenite. 
Din prevederi reiese și necesitatea existenței unei 
evidențe cu operațiunile derulate, cu raportările tri-
mise și cu dovezile de plată a salariului minim pentru 
perioada lucrată în Germania. Indiferent de sistemul 
de organizare a evidențelor de fiecare transportator, 
ar fi prudent ca o copie a documentelor respective să 
fie păstrată separat pentru a putea fi furnizată la pri-
mirea unei solicitări. Dacă un șofer al unei firme străi-
ne intră în Germania, el este îndreptățit să primească 
salariul minim de 8,5 euro pe oră pentru perioada de 
timp lucrată în această țară. 

Reglementările referitoare la salariul minim sunt 
cele care pun probleme. În principal, pentru că, deo-
camdată, diurna nu este considerată dovadă a plății. 
Pentru cei care fac tranzit este acceptabil: fac un act 
adițional prin care stabilesc o plată de 8,5 euro pe 
oră pentru acele ore. Dacă suma plătită șoferului în 
luna respectivă acoperă drepturile rezultate, ger-
manii nu ar mai trebui să întrebe nimic. Majoritatea 
plătește șoferilor doar salariul minim din România 
și o diurnă de 35-40 euro pe zi, așa că acestora nu le 
ies calculele.

Pentru cei care descarcă și încarcă regulat din Ger-
mania este chiar imposibil să se conformeze formal, 
pentru că, deși perioada lucrată în Germania exclu-
de pauzele legale, timpii de încărcare, descărcare și 
de punere la dispoziție sunt considerați timp lucrat. 
Germanii au dat câteva precizări pe siturile oficiale, 
au mai răspuns și la întrebări, dar fără a aduce vreo 
ușurare la capitolul banilor ce trebuie plătiți. 

ACȚIUNI DE CONTESTARE
În legătură cu procedura germană, care creează noi 
bariere în derularea normală a operațiunilor de trans-
port, a fost sesizată Comisia Europeană. România a 
făcut printre primele demersuri oficiale de contes-
tare. Ca și în cazul perioadei de odihnă din Belgia și 
Franța, IRU a sesizat Comisia Europeană. Cu aceste 
ocazii, s-a precizat că structurile desemnate ale Comi-
siei derulează o investigație detaliată și vor fi inițiate 
proceduri de pre-infringement. Comisia trebuie să 
stabilească dacă modul de transpunere în legislația 
germană afectează dispozițiile comune ale UE din 
domeniu.  

pe teritoriul german. Pentru informațiile transmise 
nu veți primi vreo aprobare sau confirmare, alta decât 
cea automată. Este recomandat, așadar, să păstrați 
confirmările automate ale transmiterii informațiilor 
solicitate. Modificările apărute la programul transmis 
de dumneavoastră nu trebuie notificate biroului de 
raportare din Germania. 

Pentru domeniul transporturilor, pentru activitățile 
normale de transport (denumite în aceste prevederi 
„mobile”) există unele simplificări, cea mai impor-
tantă fiind aceea de a înregistra doar numărul orelor 
lucrate, fără precizarea începerii și terminării fiecărei 

operațiuni. Pentru implementarea 
acestei simplificări nu există sufici-
ente date în acest moment, pentru 
că formularul oficial are doar rubri-
cile standard. Datele referitoare la 
operațiunile pe teritoriul german 
trebuie păstrate pentru o perioadă 
de 2 ani. Modalitatea cea mai sim-
plă de păstrare este păstrarea la 
sediul transportatorului, situație 
în care pe formularul indicat se va 
semna încă o rubrică.

pinstake.com

OFICIAL: 
Până la 
vară, 
operațiunile 
de tranzit 
nu se vor 
plăti cu 8,50 
euro/oră.
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CEL MAI SCUMP SERVICIU  
DE TRANSPORT DIN ISTORIE

de milioane  
de dolari de 
persoană

C oncurența marilor 
puteri: pe pământ și 
în cer. Din punctul de 

vedere al NASA, situația actuală 
este nesustenabilă. Companiile 
Boeing şi SpaceX vor construi 
primele vehicule spațiale pentru 
NASA, capabile să transporte 
astronauţi pe Staţia Spaţială In-
ternaţională (ISS), punând astfel 
capăt dependenţei de capsulele 
ruseşti Soyuz. Investițiile sunt 
estimate la 6,8 miliarde de euro, 
rezultatul așteptat fiind apariția 
unui serviciu privat de taxiuri 
spațiale. 

VECHILE ACORDURI TIND SĂ SE 
MODIFICE
Cu puțină vreme în urma acestei 
decizii a NASA de a finanța ta-
xiurile spațiale, ambițiosul plan 
american era văzut într-un mod 
rezervat de ruși. “Statele Unite 
ale Americii au nevoie de 10 ani şi 
trebuie să cheltuiască 3 miliarde 
de dolari pentru a-şi produce pro-
priul motor pentru rachete, ana-
log celui rusesc RD-181”, a decla-
rat Vladimir Solnţev, preşedintele 
Corporaţiei pentru Rachete Cos-
mice din Rusia (RKK Energhia). 
Anterior, Solnţev anunţase că 
societatea Energomaș intenţio-
nează să livreze companiei ame-
ricane Orbital Sciences 60 de mo-
toare noi RD-181, iar pentru 20 
de motoare s-a semnat deja un 
contract. Valoarea contractului 
este de aproximativ un miliard de 
dolari, sumă în care se includ şi o 
serie de servicii. Însuşi Solnţev a 
participat la tranzacţie din par-

Preocupați cu agitația de la sol, trecem cu vederea existența 
celui mai scump serviciu de transport din istorie: transportul 
cosmonauților de la și către Stația Orbitală Internațională (ISS). 
Conform facturilor recente, emise de Roscosmos, transportul unui 
cosmonaut american costă 70 de milioane de dolari.

viorel PatRiChi
vPatRiChi@yahoo.CoM

www.deviantart.com
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tea companiei Energomaş, pentru 
că el rămâne director executiv al 
asociaţiei. Motoarele RD-181 se 
vor folosi pentru prima treaptă a 
rachetei Antares, care este produ-
să de Orbital Sciences. Anterior, 
aceste rachete, echipate cu mo-
toare AJ-26, erau făcute pe baza 
rachetelor sovietice NK-33. Fe-
deraţia Rusă a adaptat motoarele 
RD-180 la nevoile americanilor. 
Solnţev a menţionat că specia-
liştii ruşi au adaptat motoarele 
RD-180 pentru lansări cu echipaj 
uman, motoarele fiind livrate în 
SUA pentru rachetele Atlas. „În 
ultimii doi ani, noi am finalizat 
un contract cu United Launch 
Alliance pentru a adapta moto-
rul RD-180 pentru programele 
spaţiale cu echipaj uman din Sta-
tele Unite ale Americii. Şi rache-
ta purtătoare Atlas, şi compania 
Space X au câştigat licitaţia şi noi 
am îndeplinit prevederile acestui 

contract şi am adaptat acest motor pentru lansări 
cu echipaj uman“, a spus el.

DEPENDENȚA DĂUNEAZĂ SECURITĂȚII NAȚIONALE
În legea pentru cheltuielile militare ale SUA pe anul 
financiar 2015, s-a introdus un amendament al se-
natorului republican John McCain, care interzice 
achiziţiile suplimentare de motoare RD-180 pentru 
rachete. Misiunea Atlas propulsează pe orbită nu 
numai sateliţi civili, dar şi militari, iar numeroşi 
legiuitori susţin că interesele de securitate naţio-
nală ale SUA au devenit dependente de tehnologiile 
ruseşti. Legea prevede alocarea a 220 milioane de 
dolari pentru a dezvolta motorul american, care să 
înlocuiască motoarele ruseşti RD-180. US Air Force, 
care se ocupă şi de lansări spaţiale, a sugerat că are 
nevoie de cinci ani pentru a rezolva problema. To-
tuşi, Pentagonul recunoaşte deschis că nu ştie cum 
să utilizeze fondurile acordate pentru a proiecta un 
nou motor care este recomandabil numai pentru un 
anumit purtător de rachetă. În prezent, se ocupă de 
acest lucru corporaţia United Launch Alliance, care 
efectuează lansări cu rachete „Atlas“. Militarii ame-
ricani consideră că tot această corporaţie va trebui 
să continue lucrarea. 

www.reddit.com
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C hina intenţionează să-şi 
intensifice activitatea eco-
nomică în estul şi sudul Eu-

ropei, spunea, în decembrie 2014, 
premierul chinez Li Keqiang, în 
timpul reuniunii de la Belgrad cu 
omologii lui din 16 ţări ale regiunii.  
Interesul investitorilor chinezi se 
îndreaptă, în primul rând, spre că-

ile ferate, spre construcţia de automobile şi de nave 
maritime. În acest context, Li Keqiang a atras atenţia 
asupra rezervelor valutare mari, care îi permit Chinei 
să fie „un partener serios şi de încredere”. Toate tran-
zacţiile vor fi efectuate în conformitate cu normele 
adoptate de către Uniunea Europeană, a subliniat 
premierul chinez. „China sprijină Uniunea Europea-
nă, procesul de integrare europeană şi vrea un euro 
puternic“, a adăugat el. Ce declarație politică poate 
să ajungă astăzi la asemenea perfecțiune de cristal? 
La reuniunea de două zile de la Belgrad au partici-
pat reprezentanţi din peste 200 de întreprinderi din 
China, cărora ţările europene le-au propus proiecte 
proprii de investiţii. Potrivit premierului chinez, o 
mare şansă de succes are, în special, proiectul de con-
struire a unei linii ferate, cu o lungime de 350 de ki-
lometri, care să lege Belgradul de Bucureşti. Printre 

viorel PatRiChi
vPatRiChi@yahoo.CoM

isteți, a vrut să cumpere și ea… Volvo. Uniunea 
Europeană i-a dat peste mâini și bine a făcut. Dar 
China a luat Volvo și rău a făcut UE că a permis, 
totuși, acest lucru. China are o foame insațiabilă 
de tehnologie. Chinezii știu să facă motoare de 
camion, de exemplu, dar nu stăpânesc rezistența 
materialelor, ca suedezii sau ca nemții. Ajungând 
în colaps financiar, tot mai multe vii din Franța 
sunt cumpărate de chinezi. Sistemul de produce-
re și transport al curentului electric din Portugalia 
e cumpărat de chinezi. Cel mai mare combinat de 
porci din România a fost cumpărat de Smithfield 
din America și a sfârșit la chinezi, cu tot cu zeci de 
mii de hectare. Umblă prin România să cumpere 
ferme cu tot cu fermieri. Au cumpărat în Ucraina 
3 milioane de hectare.  Și exemplele curg, iar UE, 
Rusia și SUA se bat. De ce? 

Demonul politicii internaționale pare să fi încâlcit definitiv ghemul 
de tensiuni dintre Federația Rusă, Statele Unite ale Americii și Uniu-
nea Europeană, cu entitățile ei atât de diferite, ca opțiune și interes. 
Dincolo de motivația vag politică, cele trei forțe ale lumii contempo-
rane își fac praf și propriul comerț, deci și transporturile. Din toată 
această tevatură, care va avea un sfârșit totuși, cea care va ieși întă-
rită va fi China.

Când trei se bat, 
câștigă China

ţările participante la acest summit 
au fost şi state membre UE, pre-
cum Bulgaria, România, Polonia, 
dar şi state ce nu fac parte din UE: 
Serbia, Bosnia-şi-Herţegovina. Pe 
lângă China, caută să-şi extindă in-
fluenţa în aceastră regiune şi Uni-
unea Europeană şi Rusia. 

VĂ LUĂM VOLVO,  
DAR ȘI LAPTELE… 
Nu știe China că ne aflăm în proxi-
mitatea unui război atipic? Știe tot 
și vrea un euro puternic. 

Văzând Rusia că Volkswagen 
din Germania cumpără Scania 
din Suedia, că vin și alții mai 
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CHINA, NOUA PIAȚĂ A LAPTELUI?
Blocate de embargo, Bulgaria și 
România au cerut compensații 
pentru crescătorii de vite fiindcă 
nu mai au unde vinde laptele. Co-
misia Europeană a refuzat, a anun-
ţat Desislava Taneva, ministrul 
Agriculturii din Bulgaria, după ter-
minarea şedinţei Consiliului UE de 
la Bruxelles, care s-a ţinut la nivel 
de miniştri ai Agriculturii şi Pescu-
itului pe 28 ianuarie 2015. Comisia 
Europeană a precizat că nu consi-
deră situaţia din această ramură 
atât de periculoasă în prezent şi 
de aceea nu vede necesar să ia mă-
suri excepţionale. România și Bul-
garia nu pot face mai nimic pentru 

văcarii lor. Nu mai au fabrici de lapte praf ca să preia 
excedentul. Nu au nici fabrici de brânzeturi proprii, 
toți procesatorii fiind străini care aduc lapte ieftin din 
Polonia, Danemarca, Olanda, Germania… sau lapte 
praf din… Noua Zeelandă. Apă avem pe-aici. Nu-i așa 
că este perfect „un stat minimal”, cum spuneau poli-
ticienii noștri de 25 de ani? Acum se vede.  Avem prea 
mult lapte? China așteaptă prăbușirea prețurilor. 
După reuniunea Consiliului, Phil Hogan, comisarul eu-
ropean pentru Agricultură, a comunicat că toţi au de 
suferit în UE din cauza embargoului rusesc, mai ales 
trei sectoare din agricultură: legume şi fructe, lapte 
şi produse din lapte, precum şi carnea de porc. El a 
menţionat că se iau măsuri de sprijin pentru produ-
cători, dar a recunoscut că aceste măsuri nu rezolvă 
totdeauna problemele. Comisia Europeană consideră 
că o cale de ieşire din criză este căutarea unor noi 
pieţe în afara Uniunii Europene. Să fie China?!    

comeRȚ GloBAl

simple.wikipedia.org
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EVENIMENTELE
La inaugurarea sa, care a avut loc 
la 1 iulie 1940, podul suspendat 
peste strâmtoarea Tacoma (statul 
Washington, S.U.A.) era cel de-

rilor prea mari, estimate la circa 
11 milioane $. Pentru a reduce 
costurile, Moisseiff a acceptat să 
refacă proiectul. Prin micșorarea 
secțiunii transversale a podului, 
costurile au fost reduse la circa 8 
milioane $. Noul proiect combina 
principiile podurilor suspendate 
cu cabluri cu cel al podurilor cu 
grinzi metalice. A rezultat un pod 
foarte suplu, înălțimea maximă a 
secțiunii grinzilor metalice de tip 
cheson fiind de numai 2,4 m.

CONSTRUIT ÎN 19 LUNI
Podul a fost construit în numai 19 
luni. Chiar și după data inaugurării 
se mai efectuau încă lucrări de fi-
nisare. Până la data construirii po-
dului Tacoma, în întreaga lume se 
prăbușiseră 10 poduri suspendate. 
Tablierul podului peste strâmtoa-
rea Tacoma era de aproape de trei 
ori mai flexibil decât cele ale podu-
rilor George Washington (inaugu-
rat în 1931) și Golden Gate (inaugu-
rat în 1937). Datorită flexibilității 
prea mari, podul Tacoma și-a 
câștigat în scurt timp o faimă ne-
dorită, fiind poreclit “Galloping 
Gertie” de către cei care remarca-
seră oscilațiile sale verticale anor-
mal de mari.

S-au încercat diverse metode 
pentru amortizarea oscilațiilor 
verticale ale tablierului. S-au 
atașat cabluri grele de grinzile 
podului, ancorate la celălalt capăt 
în blocuri de beton cu masa de 50 
t. Aceste cabluri au cedat repede, 
la fel ca și cele puse din nou. S-a 
montat, apoi, o pereche de cabluri 
înclinate, între mijlocul deschiderii 
și cablurile principale de susținere 
ale podului suspendat. Acesta ca-
bluri au rezistat, însă nu au fost 
eficiente. Ulterior, s-a instalat un 
amortizor hidraulic, de tip cilindru 

al treilea din lume ca lungime. Partea centrală, cu 
deschiderea de 853 m, era susținută de către două 
turnuri metalice de 130 m înălțime. Lungimea totală 
a podului era de 1113 m, iar lățimea de 12 m. Proiec-
tantul podului, Leon Moisseiff, era unul dintre cei 
mai renumiți proiectanți din lume. El și partenerul 
său Fred Lienhard au dezvoltat, printre primii, calcu-
le privind stabilirea încărcării podurilor și a forțelor 
care provin din presiunea constantă a vântului. For-
mulele dezvoltate de cei doi erau utilizate de către 
proiectanții de poduri din toată lumea.

Proiectul inițial, care prevedea realizarea unui 
pod suspendat clasic, a fost respins datorită costu-

cu piston. Acesta a devenit inoperant atunci când 
etanșările sale au fost distruse la sablarea podului, 
efectuată în vederea vopsirii. 

Pentru găsirea unei soluții efective pentru dimi-
nuarea oscilațiilor verticale prea mari, podul a fost 
monitorizat cu ajutorul unor senzori și a camerelor 
de filmat, la care s-a adăugat prezența permanentă 
a unor specialiști.

S-a constatat, astfel, că numai anumite viteze ale 
vântului produceau vibrații, însă nu s-a putut stabili 
o relație între vibrații și viteza vântului.

În același timp s-au făcut și teste pe o machetă a po-
dului, căutându-se metode de stabilizare a vibrațiilor. 
S-a sugerat instalarea unor cabluri adiționale de sta-
bilizare, atașarea unor deflectoare de vânt și găurirea 
tablierului, pentru a permite trecerea vântului. Din pă-
cate, raportul echipei de cercetare a fost încheiat doar 
cu câteva săptămâni înaintea prăbușirii podului și, în 
acest timp, măsurile preconizate nu au putut fi aplicate.

PRĂBUȘIREA RAPIDĂ
Podul Tacoma s-a prăbușit pe 7 noiembrie 1940, la nu-
mai 9 săptămâni de la inaugurare, datorită unui vânt 
puternic, care sufla în rafale prin strâmtoarea îngustă.  

PAul bâRsănesCu
PauLbaRsanesCu@yahoo.CoM

un dezastru anunțat: 
Tacoma Narrows Bridge (I)
Podul Tacoma s-a prăbușit pe 7 noiembrie 1940, la numai 9 săptă-
mâni de la inaugurare, datorită unui vânt puternic, care sufla în ra-
fale prin strâmtoarea îngustă.

www.digitalcollections.lib.washington.edu

www.en.wikipedia.org
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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! 
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Datorită problemelor prezen-
tate încă de la inaugurare, po-
dul a fost permanent monito-
rizat. Specialiști de prestigiu ai 
Universității Washington erau 
prezenți în momentul prăbușirii 
podului. Astfel, prăbușirea podu-
lui Tacoma a devenit unul dintre 
cele mai bine documentate dezas-
tre din istorie. 

Printre martorii dezastrului 
s-au numărat și K. Arkin, șeful 
Autorității Podurilor Înalte din 
S.U.A. și profesorul Farquharson, 
care monitorizau podul. La ora 
locală 10:00, cei doi au măsurat o 
viteza a vântului de 55-60 km/h și 
au notat că tablierul s-a ridicat și 
a coborât de 38 de ori în 8 minute, 
cu o amplitudine de circa 0,9m. Ob-
servând că tablierul a început să se 
deplaseze și pe orizontală, iar apoi 
să se torsioneze, cei doi au apreci-
at că situația este periculoasă și au 
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oprit traficul pe pod. Această măsură a salvat multe 
vieți. Doar un autoturism și un camion nu au reușit 
să părăsească la timp podul. În autoturism se afla L. 
Coatsworth, un cunoscut ziarist. Nemaiputând con-
trola mașina, acesta a abandonat-o la jumătatea podu-
lui și a continuat drumul pe jos. La scurt timp a încercat 
să se întoarcă la mașină, pentru a-și salva câinele, dar 
a căzut din cauza oscilațiilor prea mari. A fost nevoit 
să abandoneze câinele și a reușit să se salveze. Șoferul 
și pasagerul camionului s-au salvat sărind din cabină 
și târându-se până la unul dintre turnurile podului, pe 
care s-au cățărat, fiind ajutați de către muncitorii care 
lucrau la pod. Singura victimă a căderii podului a fost 
câinele, care nu a mai putut fi recuperat din mașină.

La ora 10:30, amplitudinea oscilațiilor atinsese 7,6 
m, iar cablurile principale de susținere a tablierului 
au început să cedeze. Mașini și fragmente de pod au 
căzut în apă, de la o înălțime de 58 m. În următoarea 
jumătate de oră, întreg tablierul dintre cele două tur-
nuri a căzut în apă, bucată cu bucată. Traficul peste 
strâmtoarea Tacoma a fost întrerupt timp de 10 ani, 
până la construirea unui nou pod.   

(Continuarea în numărul următor)
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