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Pariu de țară:

asumarea ireversibilă
a Master Planului
Pentru moment, Master Planul General de Transport a întrecut în
renume Constituția României. Realizarea acestuia, fie și într-un

procent de 80%, ar moderniza transporturile naționale, ar genera condiții mai bune pentru industrie, comerț, turism și pentru
agricultură. Responsabilitatea “de onoare” îi revine ministrului
Ioan Rus și este apreciabil efortul de promovare pe care domnia
sa îl face în aceste săptămâni. Cu toate acestea, în Memorandumul din 25.02.2015, Ioan Rus spune: “Master Planul General de
Transport nu va reuși să-și îndeplinească obiectivele dacă nu va
exista o susținere generală din partea stackeholderilor pentru
programul său de implementare pe termen mediu și lung. Acest
lucru se aplică nu doar organizațiilor care sunt responsabile de
implementarea proiectelor, ci și Guvernelor care se succed precum și Ministerelor cheie, cum ar fi Transport, Fonduri Europene
sau Finanțe Publice.”

Digitalizăm transporturile

Din 2015, accentul nu mai cade pe textul MPGT, ci pe programul de
implementare. Și de aici apar multe semne de întrebare. Vom avea

Daniel Mazilu,
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Asumarea
ireversibilă
a Master Planului
are potențialul unei
schimbări nebănuite în
mentalitatea publică
din țara noastră.

vreme de 15 ani un consens politic nezdruncinat? Vom reuși să
păstrăm cont(r)actul cu echipa de la AECOM? Vom găsi specialiștii
pentru toate tipurile de lucrări pe care le implică acest mega-proiect? Vom putea să asigurăm finanțarea acestor lucrări? Vom avea
diferențe mari de costuri? Vom găsi înțelegere și răbdare la toți
participanții din trafic atunci când lucrările vor afecta circulația?
Vom mai avea răgazul, din partea istoriei, pentru a face toate
acestea?
Master Planul acesta reprezintă un pariu al României care
depășește generația decidenților de astăzi. Pentru Guvern, pentru

Parlament, pentru ministerele cointeresate, pentru firmele implicate, implementarea MPGT va reprezenta un test foarte dur, care
le va afecta mersul prin istorie. Pentru șoferi, pentru transportatori, pentru călătorii cu trenul, cu șalupa sau cu avionul, MPGT va
fi un lung test al răbdării. Ce putem afirma de acum este că asumarea ireversibilă a Master Planului are potențialul unei schimbări nebănuite în mentalitatea publică din țara noastră.

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

Plombarea străzilor
”PLOMBAREA” ȚĂRII…

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

ai dăunăzi am plombat surâsul cel sănătos de milenii al Dragobetelui moșilor și strămoșilor noștri cu un gaudent marca
”Valentin”. Ce-i drept, toamna, ”dentiștii” de peste mări și țări,
ne scociorăsc dantura cea sănătoasă a ”Nopții Sfântului Andrei”, vârându-ne amalgamul ”Halloween-ului”. În traficul rutier, ceas de ceas, caria
mușcă nemilos din ”smalțul” și așa ”subțiat”, încât plombele au devenit,
de mult, ”modus vivendi” pentru nefericiții ce se aventurează curajos
în slalomul ce tinde să nu se mai sfârșească. Se ”plombează” tot și peste tot: dinți, drumuri, ”master-planuri”, idei, limbi, credințe, oameni și
popoare. Acum vreo 6500 ani se folosea ceara cea curată de albine, pre
când acum, se utilizează ”hârtii”de diferite culori și dimensiuni, internet
și plumb… După atâtea ”plombări”, să nu uităm, totuși, că în această
lună, prăznuim ceva natural și sublim: Mărțișorul și Ziua Femeii – Copilă,
Soră, Iubită, Soție, Mamă!

DE CE TOT DĂM ÎN GROPI…?!

G

Adrian Iacobuș
Senior Trainer & Consultant
HUMWEST

roparii infrastructurii noastre își aruncă mortul dintr-o curte întralta, făcând cu inocență gropițe… mai mari sau mai mici - nu doar
în obraji. Dosarele asfaltului au fost dezgropate și mințile ingenioase au inventat “gropometrul”, dar asfaltul de la groapă nu se mai
întoarce. Primăvara, șoselele redevin o groapă comună pentru mașini,
șoferi și fonduri alocate oportunist. Cu un picior în groapă, realizăm că
plombarea e doar o acoperire a cariilor, o cârpire; nu sunt tratate rădăcinile acestora și, de aceea, pe șosele, ne simțim tratați ca niște cârpe…
Carpe diem!? În țara lui Vlaicu și Coandă, a “Păsării măiestre” și a “Coloanei fără sfârșit”, unii țin morțiș să ne ducă la groapa istoriei, frânândune la fiecare pas și cântându-ne prohodul neputinței. Cine ne tot sapă
groapa?, ce-o fi în structura noastră abisală?, ce-o fi zăcând îngropat în
noi? Destinul de a da în gropi la nesfârșit sau de a zbura fără limită?! Nu.
Nu e un destin. E curajul de a alege, într-o zi, între cele două…

GROPILE NOASTRE AU TRECUT, PREZENT ȘI... VIITOR

N

Dr. Daniel MAZILU
(ARTRI)
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icio primăvară fără surprize! Nicio stradă fără gropi! Nicio plombare
fără suspiciuni! Niciun incident recent fără un exemplu și mai grav
din istorie. Să îl ascultăm pe Ion Ghica, povestind cum mergea de la
București la Iași, înainte de 1848: “Până la jumătatea poștei Mărgineni am
mers cum am mers, dar acolo, dând într-un văgaș adânc înghețat, m-am pomenit cu trăsura într-un peș, se rupsese osia și rămăsese în trei roate. Surugiii
descălecară, se uitară, deteră fiecare trei fluiere de mirare, ceea ce însemna
că era cazul grav; unul dehamă șăuașul și porni pe fugă spre poștă să caute
ajutor”. Natura nu ține cu noi, dar nici năravul asfaltangiilor nu se schimbă...

eng.autostat.ru

Embargoul a făcut
praf industria de
camioane din Rusia
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Viorel patrichi
vpatrichi@yahoo.com

Z

iarul „Kommersant” de la
Moscova anunță că uzinele
constructoare de mașini din
Rusia cad una după alta. „Uzinele
auto din Federaţia Rusă continuă să
anunţe, una după alta, că sunt nevoite să tragă obloanele din cauza
prăbuşirii pieţelor. Au comunicat că
îşi opresc producţia PSA Peugeot
Citroen şi Mitsubishi de la Kaluga,
precum şi Renault de la Moscova.
Înaintea lor, au anunţat că opresc
fabricaţia Avtotor, General Motors
şi Ford, iar uzina de camioane Volvo
Group de la Kaluga s-a oprit pentru
o perioadă nedeterminată şi a trimis acasă 30% din personal”, scrie
„Kommersant”.

investkaluga.com

VACANȚĂ, DE NEVOIE

Terrano, pentru o perioadă de trei săptămâni - de la 16
februarie la 6 martie. În timp ce Serviciul de presă al
fabricii PSA ne asigură că acest „concediu colectiv este
o practică standard“, cei de la Renault recunosc că situaţia are pur şi simplu legătură cu piaţa. În ianuarie, volumul de vânzări de la Renault a scăzut cu 32%, adică
până la 8.800 de maşini, în timp ce vânzările lunare ale
PSA au devenit de ordinul sutelor de bucăţi: Peugeot
s-a prăbuşit cu 77%, adică a făcut 418 maşini, Citroen
a scăzut cu 72%, adică a produs până la 480 de maşini.

Uzina de la Kaluga - PSA Peugeot
Citroen şi Mitsubishi - şi-a luat
două săptămâni de vacanţă, de
pe 23 februarie până pe 9 martie.
Compania a dat asigurări că „este
o măsură planificată, timp în care
se vor efectua lucrări de întreţinere
şi de reglare a utilajelor.“ În această uzină se produc Peugeot 408,
Mitsubishi Outlander, Mitsubishi
Pajero Sport şi Citroen С4, dar nu
s-a mai făcut nimic de pe 17 decembrie până pe 12 ianuarie. Să zicem
că a fost un „zapoi” prelungit de
sărbătorile de iarnă, și pe nou, și pe
vechi. Pe de altă parte, se ştie că s-a
oprit producţia şi la uzina Renault
din Moscova, care produce modelele Duster, Logan, Sandero şi Nissan

În ianuarie, piaţa camioanelor grele din Rusia a stabilit un anti-record: vânzările au scăzut sub nivelul crizei din 2009. În ianuarie 2014, scăderea era de 25%.
Producătorii şi dealerii dau vina pe creşterea bruscă
a ratelor de credit şi de leasing, dar experţii cred că
motivul constă mai degrabă în lipsa cererii şi a banilor
lichizi la cumpărători. Prăbuşirea pieţei auto din Rusia durează deja de aproape doi ani. Potrivit datelor
Asociaţiei oamenilor de afaceri din Europa, vânzările
auto din ianuarie s-au redus cu 24,4%, până la 115.400
de maşini.
În acest context, în luna ianuarie s-a oprit complet
producţia la fabrica Avtotor din Kaliningrad, uzina Ford
de la Vsevolojsk nu a lucrat în perioada 10 decembrie
- 19 ianuarie. Uzina General Motors din Sankt-Petersburg nu va mai lucra în perioada 23 martie-15 mai (cu
excepţia montajului de mari dimensiuni de la Chevro-
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let TrailBlazer, Chevrolet Captiva
şi modelele Cadillac). Începând cu
11 februarie, s-a oprit producţia pe
o perioadă nedeterminată la concernul Volvo Group (care produce
camioane Renault şi Volvo).
Serghei Litvinenko, director de
service pentru companiile din industria auto PwC, consideră că,
având în vedere exportul, producţia din 2015 va scădea mai puţin
decât vânzările – cu 10-15%. În
acest caz, prognoza expertului, referitoare la scăderea pieţei pe anul
2015, înseamnă 35%, adică până la
1,5 milioane de maşini.
Uzina Volvo din Kaluga a anunţat
că opreşte producţia de camioane
şi că a concediat 30% din personal
(peste 200 de oameni), a anunţat
purtătorul de cuvânt al companiei
Volvo Group.
„Având în vedere situaţia nefavorabilă de pe piaţă şi scăderea
prelungită a cererii de vehicule
utilitare, conducerea Volvo Group
a hotărât oprirea temporară a producţiei la uzina de camioane din Kaluga. În acest sens, compania este
nevoită să concedieze aproximativ
30% din personalul fabricii sale din
Kaluga - angajaţi din birouri şi lucrători din liniile de producţie“, a spus
purtătorul de cuvânt. El a adăugat
că toţi angajaţii vor primi despăgubiri, în conformitate cu Codul Muncii din Rusia. Până la reluarea activităţii, livrarea camioanelor către
clienţi se va derula de la fabricile
europene Volvo Group din Suedia,
Belgia şi Franţa.
Piaţa auto din Rusia s-a prăbuşit
în ianuarie până la nivelul de criză
din anul 2009. Vânzarea maşinilor
noi s-a redus cu 24%, adică până la
115.000 de bucăţi.
Un astfel de rezultat negativ nu
a venit ca o surpriză: după excesul

eng.invest.kaluga.ru

www.rusimperia.info

de cereri din decembrie 2014, în ianuarie ramura s-a
prăbuşit inevitabil. Însă pe fondul stagnării economiei,
prognoza experţilor pe tot anul este tot mai sumbră.
Pe de altă parte, piața auto din Rusia nu s-a prăbușit
din senin. Embargoul face ca valuta să fie tot mai
scumpă, iar rubla să se ieftinească tot mai mult. Veniturile rușilor obișnuiți s-au prăbușit. În plus, producătorii străini, care s-au aventurat în Rusia, montează
acolo automobile și camioane, dar, în general, motoarele și subansamblele le aduc de-acasă. Embargoul
SUA-UE face acest transfer tot mai dificil, de unde și
consecințele din Federația Rusă.
7
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Grupaj realizat de
Florin Pancu
florin.pancu@artri.ro

Noi reglementări pentru
trecerea peste podul Dartford

Daniel Mazilu

Mircea Ciopraga

ARTRI susține mandatul

Secretarului general
al CIG TRACECA, românul
Mircea Ciopraga

A
Î

ncepând cu data de 30.11.2014,
reglementările pentru trecerea
peste podul Dartford (Podul Reginei) s-au schimbat. A fost introdusă o noua taxă de trecere care se
achită electronic, în același mod ca
și taxa HGV – Levy pentru vehicule
de mare tonaj. Această taxă este
aplicată pentru fiecare trecere.
TIR Services vă aduce la cunoș
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tință că, în parteneriat cu MoveExpert, poate gestiona pentru
dvs. atât plata taxei HGV Levy, cât
și traversările podului/tunelului
Dartford.
Tot ce trebuie să faceți este:
să încheiați un contract de furnizări servicii cu SC TIR 2000 Filiala
București SRL; să furnizați lista
tuturor vehiculelor ce călătoresc

în Marea Britanie. Odată efectuată trecerea podului/tunelului,
taxa va fi achitată direct de către noi, dvs. beneficiind de o facturare la 15 zile și un termen de
plată de asemenea de 15 zile. În
cazul neplății taxei, se percepe o
amendă de 90 £. TIR Services vă
stă la dispoziție pentru orice alte
informații suplimentare.

sociația Română pentru
Tr a n s p o r t u r i R u t i e r e
Internaționale (ARTRI)
salută și apreciază recenta alegere a domnului Mircea Ciopraga în funcția de Secretar general
al Secretariatului Permanent al
Conferinței Interguvernamentale TRACECA/ Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia (CIG
TRACECA). Conform rezultatelor întâlnirii de la Istanbul (a XI-a
întâlnire anuală), de la sfârșitul
lunii trecute, președinția TRACECA a fost preluată de Turcia
de la Tadjikistan. Comisia In-

terguvernamentală l-a ales pe
Mircea Ciopraga, candidatul
României, drept noul Secretar
general al CIG TRACECA, domnia sa înlocuindu-l în această
funcție pe Eduard Biriuciov
(Moldova). Conform statutului, Secretariatul Permanent al
Comisiei Interguvernamentale
asigură activitatea curentă a
acesteia, deţine personalitate juridică şi are sediul la Baku
(Azerbaidjan). Secretarul general este funcţionarul executiv cu
cel mai înalt rang în cadrul Comisiei TRACECA, iar mandatul

său se extinde pe durata a 2 ani
şi poate fi prelungit cu 2 sau 3
ani. ARTRI susține mandatul Secretarului general al CIG TRACECA, domnul Mircea Ciopraga,
și își exprimă dorința de a oferi sprijin și consultanță pe cele
mai importante proiecte din
coridorul Europa-Caucaz-Asia
în următorii ani. TRACECA este
un program al Uniunii Europene
de asistenţă tehnică în domeniul
transporturilor, creat în 1993 şi
destinat finanţării de proiecte
pe Coridorul de transport Europa–Caucaz–Asia (MT).
9

Secretele meseriei

ARTRI, 2014

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)

Ion BUMBARU:
“Micii transportatori vor fi
nevoiți să tragă obloanele”
10

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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Conduce de 42 de ani. O viață de om a stat la volan. Pe față i
s-a întipărit parcă ceva din forța motorului de Tir. Și asprimea.
Auzisem de multă vreme o vorbă pe care nu știam s-o leg de o
realitate concretă pentru percepția obișnuită: „Tiriștii au ceva
special, altfel de oameni…”. Așa l-am simțit eu pe Ion Bumbaru, un șofer care s-a chinuit din greu ca să-și procure un camion
DAF în 2005, a făcut curse spre toate patru zările. Ani la rând, a
dus marfă spre Turcia și Iran, ca un lup singuratic. Are 63 de ani
și, oricât a vrut, nu a reușit să-și dezvolte afacerea prin munca
și priceperea lui, plătind impozitele la zi. Acest lup singuratic al
marilor drumuri europene și asiatice pare acum obosit și trist.

Viorel patrichi
vpatrichi@yahoo.com

V

ISAM O ROMÂNIE A MICULUI ÎNTREPRINZĂTOR
Prin 1990, visam la o Românie în care micul întreprinzător
să poată trăi decent cu atelierul
lui, cu ferma lui de familie, cu un
camion-două. Timp în care statul
trebuia să-l vegheze, nu doar săi înhațe taxele și impozitele, dar
să aibă un cadru legislativ civilizat
și imperativ, să poată lucra după
mintea și capacitatea lui, ca să-și
poată plăti datoriile. Dacă nu vrem
să ajungem să ne facă turcii toate
transporturile, asta trebuie să facem.
Nu s-a întâmplat așa. La fel ca
ferma de familie, micul transpor-
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tator a fost aruncat în valuri, să dea din mâini printre
șalupe, fregate și submarine.
„Dacă aș mai fi tânăr acum, la început de drum, eu
nu aș mai alege această meserie… este foarte riscantă. Poți s-o practici până pe la 45 de ani fiindcă este
foarte mare uzură psihică. Unii tineri s-au angajat la
firmele mari din străinătate, dar să dormi șase luni
în cabină, e foarte greu. Trebuie să speli niște rufe.
Mai ales iarna e foarte greu. Vara poți să instalezi un
duș de cabină și te speli. Dacă te duci undeva să te
speli, nu știi totdeauna unde intri”, povestește Ion
Bumbaru.

SCUMPA NOASTRĂ MOTORINĂ…
De multe ori m-am gândit așa: E bine să sprijinim
agricultura ca să nu mai repetăm niciodată în istoria
noastră tragica foamete din 1946-1947. Dar transporturi proprii vrem să avem? Privind la măsurile concrete de pe piață, răspunsul este negativ. Nu discutăm
aici doar de drumurile încă primitive, pe care circulă
camioanele noastre, dar România are cel mai scump
combustibil din estul Europei. Niciun politician nu va
găsi o explicație rezonabilă pentru această aberație:
Ungaria sau Bulgaria nu au niciun dram de țiței, comparativ cu România, dar prețul combustibilului nostru
este mai mare ca la vecini.
13
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„Motorina deține ponderea absolută în costuri. Ca să mergi la Istanbul dus-întors, îți trebuie aproximativ 700 de litri de motorină.
Deci te costă 3500 de lei. O cursă
de Istanbul se plătește cu 15001600 de euro. Mai scazi taxele aferente. Deci aproape 1000 de euro
te costă motorina, cu taxele și cu
celelalte cheltuieli. Unde ajungi?
Cred că va trebui să renunț. Taxele către stat sunt foarte mari, se
adaugă reparațiile. Drumurile tot
mai proaste ne strică mașinile. Nu
numai în România, dar și în Bulgaria”, explică Ion Bumbaru.

AVANTAJ PENTRU FRAȚII
BASARABENI
Ucraina și Rusia au devenit un pericol. Acolo mai erau niște șanse
pentru transportatorii din România. „Basarabenii iau motorina
ieftină din Ucraina și din Rusia. Fiecare șofer vine de-acolo cu o tonă
de motorină și încarcă marfa deaici pentru Istanbul. Noi nu putem
rezista. Camionul are un rezervor
de 1300 de litri. Nu ai voie să vii cu
bidoane sau canistre din Ucraina
sau din Rusia, dar faci plinul și e
suficient. O cursă de la Rădăuți la
Kepsey se plătește cu 800 de euro.
Le convine. Din Turcia, un asemenea șofer încarcă pentru Rusia. Și
acolo e ieftină motorina”, spune
șoferul din Sărulești. Frații noștri
basarabeni au un dublu avantaj:
cunosc limba și știu mentalitatea
imperială a rușilor. Acolo se mișcă
ei ca peștele-n apă. Un șofer de
București e mâncat acolo.

BANII VIN GREU
„Cursele se dau foarte greu și
pentru Turcia și nu ai încredere.
Un coleg a încărcat acum pentru
Georgia și clientul i-a spus că-i dă
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Secretele meseriei

Embargoul
a făcut ca
presiunea să
crească pe
piața transporturilor.
De fapt,
este o
circumstanță
agravantă.

banii la descărcare. De unde știe el că îi mai dă banii
la descărcare? Sunt foarte mulți bani. Nu-i dau bani
de avans. Pe ansamblu, noi, cei mici, avem aceleași
probleme ca transportatorii mari. Și ei au necazuri,
dar altfel. Se face plata la 35-45 de zile. Eu nu pot
să merg la benzinărie și să spun că plătesc motorina
peste o lună. Că nu-mi dă nimeni. Deci eu trebuie să
mă descurc așa cum pot eu. Am un camion DAF din
2005, atâta am. Vreau să ies la pensie, am făcut 63
de ani. Nu mai suport”, se caină omul. „Eu am fost în
Rusia, am făcut curse acolo, merită, dar acum zona
a devenit imposibilă. Trebuie să înconjori Donețkul,
dar cine îmi garantează că mă mai întorc? Mulți
merg cu feribotul prin Turcia, apoi ajung în Georgia.
Sunt foarte multe curse pe Iran, pe Irak. În Iran am
interdicție să mai merg după interviul pe care l-am
dat revistei „Mișcarea”. Pe viață... De la Pașapoarte
mi s-a spus. „Nu mai intrați în Iran niciodată”. Și gata.
Dar, chiar dacă mi-ar aproba intrarea, eu nu mă mai
pot duce acolo: pentru securitatea mea. Nu poți să
știi... Nici cursele nu sunt bine plătite. Motorina s-a
scumpit și la ei, distanța e foarte mare. Și apoi... nu
știu ce să mai zic...” Vigilentă Ambasada Iranului!...
Mai bine ar transmite stăpânilor de la Teheran să
modernizeze condițiile pentru trecerea frontierei, pentru găzduirea șoferilor și vor vedea apoi că
șoferii din România nu fluieră în moscheile lor. Ei
respectă legile statelor pe unde trec, chiar și atunci
când sunt absurde.

TAXELE ȘI INFARCTUL DE ÎNVIERE
După cum spuneam, statul nostru nu creează
condiții, dar e hulpav după taxe. „Îți iei autorizație
și nu poți s-o predai în 25 de zile cât arată legea
și plătești amendă 120, 130 de milioane de lei. Ne
judecăm în instanță. Foarte mulți au asemenea necazuri,” spune Ion Bumbaru. E afacerea ta, de ce să
te ajute statul? Așa este prima reacție. Nu te obligă
nimeni să faci pe transportatorul, dar ai libertatea
să faci ce vrei sau să abandonezi. „Pe noi nu ne sprijină absolut nimeni. Când ai contract, cum fac cei
mari, este mai ușor. Cu noi e mai greu. Eu cum pot
să mai ajung în Irak? Ca să merg în Occident, trebuie foarte mulți bani pentru rulaj. Și apoi, pot eu să
stau acolo două-trei luni și să dorm numai în cabină,
la vârsta mea? De aceea, majoritatea șoferilor fac
infarct. Din cauza stresului. Mergeam cu un coleg
în Iran. Era chiar noaptea de Înviere. Dimineața i s-a

făcut rău. Abia l-am dus la spital. L-am internat și
i-a făcut by-pas. Altfel murea. În toamnă, a făcut
al doilea infarct. Mergeam cu el foarte mult. Acum
plec singur. Stresul e foarte mare la noi”. Își ia mâncare de-acasă când pleacă în cursă. Brânză veche
de Sibiu, șunculiță, ceva jambon, conserve de la
Scandia, ciorbe, mai face și el supe. „Oaia și vita au
preț mai mare la ei, și atunci îmi iau pui, paste. Ne
adaptăm...”
Marele stres vine din cauza nesiguranței. „Nu
găsești comenzi, nu ai siguranța plății. Cu asigurare
cu tot, tot cărăușul este vinovat. Un coleg a deteriorat puțin marfa din cauza condițiilor, avea asigurare la
Țiriac. Eu nu am avut incidente. În ianuarie am lucrat
mereu, iar în februarie nici nu am mișcat camionul.
Am tot căutat. S-a prăbușit piața. Decât să mă duc în
cursă și să nu pot să-mi acopăr cheltuielile, mai bine
stau acasă. Embargoul va avea în continuare efecte.
Câtă vreme nu există piață de desfacere, se răsfrânge și asupra noastră. Dacă în acest an nu mai merge
nici Turcia, închid afacerea și mă retrag. Nu am altă
soluție. Voi vinde camionul, îmi achit datoriile față de
stat și poate mă angajez undeva. Nu știu... Combustibilul. Aici ar trebui umblat. Cauciucurile sunt foarte
scumpe. Iar dacă nu ai comenzi, nu poți plăti ratele.
Pe când firmele mari, au altă credibilitate, față de noi.
Au rulaj mare, cumpără combustibilul, piesele la preț
mai mic. „Ai un camion? Îmi pare rău, nu se poate”...
Și atunci, ajungem la aceeași concluzie: renunțarea ,”
spune Ion Bumbaru.
Embargoul a făcut ca presiunea să crească pe piața
transporturilor. De fapt, este o circumstanță agravantă.
Ce ar trebui să facă Ministerul Transporturilor, Legislativul pentru ca micii transportatori să nu dispară? Întrebări fără ecou, ca într-un hău de vid. Ei au alte
priorități... Nici agricultură nu poate face la Sărulești
fără sprijin. Banii europeni merg spre aceiași clienți,
nu sunt pentru oamenii fără mijloace. Soția lui lucrează la stat. Mama a ajuns la 90 de ani și a rămas
la Răcăciuni, pe Siret. Feciorul lui are 19 ani, este în
ultimul an la liceu. „L-am întrebat ce vrea să facă. Va
urma Dreptul. El nu și-ar dori să intre în acest domeniu. „Eu văd cum te chinui tu și nu mi-aș dori să fac ce
faci tu.” Majoritatea absolută așa suntem, ca acest
lup singuratic de pe drumurile nesfârșite ale Eurasiei.
Ce pasiune îi lăsăm fiicei noastre, ce afacere la cheie
îi dăm băiatului nostru? Nimic...
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IMBOLD

UEFA ne cere să terminăm
metroul spre Otopeni

Grupaj realizat de
Viorel patrichi
vpatrichi@yahoo.com

JUSTIFICARE

Ioan Rus ar face, dar nu are târnăcoape

M

inistrul Ioan Rus nu mai
are răbdare: în martie finalizează Master Planul General de Transport și merge „cu el
în fața Comisiei Europene” pentru
aviz. România are nevoie de peste
48 de miliarde de euro, dar parcă ce
mai contează când ai voință politică

și interes economic. Până în 2030,
când trebuie să dăm în funcțiune
ultimul metru de autostradă, mai
este. Să tot fie vreo patru mandate parlamentare. Ar face mai mult,
dar nu s-au întrunit condițiile. Nu
are târnăcoape și hârlețe. Într-un
interviu pentru Agerpres, ministrul

Transporturilor a fost foarte convingător: „Dacă ar trebui să facem
proiecte de 50 de miliarde, vă anunț
că noi nu avem roabe, târnăcoape,
hârlețe, fier-beton și ciment de valoarea aceea. Deci, proiectele vor
fi etapizate, dar oricum toate vor
porni”. Să vedem cine le finalizează.

M

etrorex are un buget de investiţii de aproape 2 miliarde lei în anul 2015. Compania va aloca suma de 38,5 milioane lei
pentru proiectul magistralei 6, care
va lega Gara de Nord de Aeroportul
Henri Coandă. Metrorex anunță că
trebuie să pună în funcțiune linia
în anul 2020 pentru că așa a cerut
UEFA. În 2020, Bucureștiul va găz-

dui patru meciuri din turneul final al
Campionatului European de Fotbal.
Poate reușim să organizăm un meci
și pe la Comarnic, pe la Posada… Și
ar mai fi ceva care ne obligă să facem linia: Japonia a dat un împrumut României de 41,8 miliarde yeni
(aproximativ 300 milioane de euro)
tocmai pentru această lucrare. Ne
crapă obrazul.

PROGRES

Marea Britanie testează
mașini fără șofer

PRIMEJDIOS

Enigmele șoselei Comarnic-Brașov

N

e aflăm într-un mare pericol dacă nu finalizăm autostrada Comarnic-Brașov
cât mai repede. De peste un an,
Guvernul a tot promis că ia o decizie: o face sau nu? Mai ales că
există un proiect de concesiune
semnat cu consorțiul Vinci-AktorStrabag. Românii nu știau nimic
despre costuri. S-a tot amânat
luarea unei decizii, până când
premierul Victor Ponta a tăiat
Nodul Gordian: „Dacă Autostrada
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www.realitatea.net

Comarnic-Brașov nu e gata până
în 2016, nu mai candidez la următoarele alegeri parlamentare“.
Mai este puțin. Secretul adânc
vine de pe vremea lui Dan Șova,
ministrul proiectelor faraonice,
cel care nu a mai găsit contractul cu Bechtel, gândit de mama
lui și semnat de Adrian Năstase:
statul român, adică noi, ar trebui
să plătească firmelor ce vor construi și întreține autostrada 325,2
milioane de euro pe an. Adică,

timp de 26 de ani, cât durează
concesiunea, trebuie să dăm 8,5
miliarde de euro. Pentru doar 53
de kilometric de autostradă între
Comarnic și Brașov, un drum care
nu străbate Himalaia și nici Alpii.
„O începem și o terminăm până
în 2016, chit că mă mut pe ea. Mă
mut cu cortul pe autostrada Comarnic și tot o termin”, spunea
Dan Șova. Gurile rele de prin minister susțin că până și Ioan Rus
s-a speriat.

„L

ansăm oficial testele
pentru patru mașini semi-automate, primul pas
pe drumul tehnologiei fără șofer,
a explicat Claire Perry, secretar de
stat pentru transporturi, în timpul
prezentării acestor prototipuri la
Greenwich (sud-estul Londrei). Aceste patru vehicule sunt dezvoltate de
trei consorții care au fost selectate
de guvernul britanic. „Proiectele pe
care le finanțăm la Greenwich, Bristol, Milton Keynes și Coventry ne vor
ajuta să ne plasăm în poziția de lider

www.greenwichmag.co.uk

mondial în acest domeniu și să beneficiem de ceea ce ar urma să fie o
industrie de peste 900 de miliarde
de lire sterline până în 2025“, a spus
ministrul comerțului, Vince Cable. La
Milton Keynes, ambiția este de a crea,
până în 2017, o flotă de 40 de automobile autonome „pe care oamenii să le
poată comanda de la o aplicație și
folosi pe post de taxi între stații, magazine etc.“, a explicat Peter Marland,
președintele Consiliului Municipal
al acestui oraș situat la 85 kilometri
nord-vest de Londra.

BALZACIANA

Trenule,
mașină
mică,
nici nu știi
când te
ridică…

Î

ncepe epoca balzaciană și la CFR. Estrella
Ștefănescu, șefa Serviciului Urmărire Transporturi din cadrul CFR, a fost
arestată pentru 30 de zile
pentru acordarea frauduloasă a subvențiilor. Omul
de afaceri, Ganea Iorgu, i-a
dat mită pentru deturnarea banilor de subvenții. Au
fost supuși urmăririi penale
din aceleași motive: Florin
Hădărean, director Regiotrans SRL; Gheorghe-Valentin Ciapraz; Claudiu-Octavian Dumitrescu, director al
Direcției Feroviare din cadrul
Direcției Generale Transport
și Infrastructură - Ministerul
Transporturilor; Nicolau Costache, director general al Regionalei Căi Ferate Brașov.
Estrella Ștefănescu nu era
fată pretențioasă ca gușterii
din dosarul Microsoft. Ca să-i
favorizeze la licitații pe Iorgu
Ganea și Costel Comana, ea a
primit un card pentru benzină, telefoane mobile de ultimă generație, câte un concediu gratuit la vreo pensiune,
bani de nuntă. Acum, toți
vor scrie romane sau șlagăre
pentru procurori. Și ce bibliotecă și-ar putea face Ministerul Transporturilor din ultimii 25 de ani…
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CERERE SCĂZUTĂ

MAN reduce producția
de camioane din Germania

PRESIUNE

China crește
exportul de
combustibili

C

C

ompania MAN din Germania intenționează să taie din
capacitățile diviziei care produce camioane și autobuze, fiindcă
a scăzut drastic cererea de autovehicule comerciale grele. Volkswagen, actualul stăpân de la MAN, a început negocierile pentru reducerea
capacității fabricilor din Munchen
și Salzgitter (Germania), precum și
de la Steyr, Austria. Restructurarea
va provoca, însă, concedieri masive
printre cei 13.000 de lucrători de la
cele trei fabrici. Pe lângă camioane,
MAN construiește punți la Munchen
și la Salzgitter, cabine la Munchen
și la Steyr. Cererea pentru camioa-

www.gaadi.com

ne MAN s-a redus, iar în octombrie
2014, compania și-a retrogradat
pentru a treia oară perspectivele
de afaceri. MAN face și motoare
diesel și turbine, dar vânzările i-au
scăzut cu 29% în ianuarie, ajungând
la 5.600 de camioane. Volkswagen,
cel mai mare producător auto din
Europa, intenționează să integreze
diviziile de camioane de la MAN și
Scania din Suedia cu ajutorul unui
nou șef la camioane - Andreas Renschler, un fost director executiv de
la Daimler. VW va unifica brandurile
de camioane grele pentru a face din
Daimler cel mai mare producător de
camioane din lume.

hina crește puternic exportul de produse petroliere, intensificând
presiunea asupra unei piețe
internaționale și așa saturate,
anunță Reuters. Aceasta deschide o nouă rafinărie în Orientul Mijlociu, ceea ce va contribui la prăbușirea prețurilor
și așa foarte mici. În 2015,
după ce s-a evaluat satisfacerea consumului intern, companiile Sinopec Corp, CNOOC
Ltd și PetroChina au o cotă de
export pentru produse petroliere de 9,75 milioane de tone,
ceea ce înseamnă o creștere
cu 20% a exporturilor de combustibil, comparativ cu 2014.
În 2014, cota de export a rafinăriilor chineze era de 8 milioane de tone de benzină, dar,
la sfârșitul anului, a exportat
19,6 milioane de tone de cherosen, motorină și benzină.
Anul trecut, China și-a dezvoltat capacitatea de rafinare
cu peste 600.000 de barili pe
zi, ajungând la o capacitate
națională de 14 milioane de
barili pe zi.

Turcia

FEDERAȚIA RUSĂ

BELARUS

AZERBAIDJAN

IRAN

Contact

TURKMENISTAN

Address: Sediul Social: Bucuresti,
str. Alexandru Constantinescu Nr. 12, Sector 1
Phone: 0212244431 Fax: 0212242154
Mobile: 0786339756 Mobile: 0737504000
Email: office@tir2000.ro

IRAQ

OFENSIVĂ

Hyundai aduce camioane pe piața SUA

C

ompania Hyundai Motor
din Coreea de Sud intră
pe piața SUA cu un program de investiții de 1,8 miliarde de dolari până în 2020. Este o
ofensivă majoră în producția de
vehicule comerciale, acolo unde
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concurența mondială este mai
acerbă. Hyundai este pe locul al
cincilea în lume printre producătorii de mașini de când s-a asociat cu Kia Motors Corp. În 2014,
vânzările de vehicule comerciale
ale formei au scăzut în Coreea de

Sud, în China și peste tot. Pentru
a se extinde, Hyundai anunță că
va investi 400 de miliarde de woni
(363,13 milioane de dolari) pentru a crește producția de autoutilitare, camioane și autobuze din
Coreea până în 2020.

SC TIR 2000 oferă serviciul de intermediere a
vizelor pentru conducătorii auto profesioniști
precum și mebrilor echipei de conducere care
călatoresc în interes de serviciu.
Prin departamentul specializat al companiei
noastre, procedura de obținere a vizelor în cel
mai scurt timp este foarte simplă.

www.tirservices.ro
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Grupaj realizat de

UCRAINA A SUSPENDAT CONTROLUL
FITOSANITAR LA UN PUNCT DE TRECERE
A FRONTIEREI CU BELARUS

Tatiana TOMA
tatiana.TOMA@artri.ro

BELARUS EXTINDE REȚEAUA
DE DRUMURI CU TAXĂ

R

ețeaua drumurilor cu taxă
din Belarus va ajunge la
2000 de kilometri până
în anul 2020, a anunțat Evgheni
Rokalo, șeful departamentului
pentru transport rutier din cadrul Ministerului Transportului și
Comunicațiilor de la Minsk. Totodată, în anul 2015 rețeaua de drumuri
din sistemul de taxare electronică
BelToll va fi extinsă cu până la 300

D

e la începutul anului 2015,
controlul de carantină fitosanitară de la punctul
de trecere „Mohro” (Republica
Belarus) – „Dolsk” (Ucraina) a fost
suspendat din motive tehnice. Ministerul Infrastructurii din Ucraina recomandă ca mărfurile care
necesită control fitosanitar să fie
transportate, în mod obligatoriu, prin punctele de trecere din
apropierea frontierei belaruso-

www.kapsch.net

de kilometri. Se estimează că sistemul electronic va funcționa și pe
autostrada M5 Jlobin-Gobel, după
reconstrucția acesteia, pe drumul
național cu patru benzi R23 MinskMikashevici și pe drumul național
R21 Vitebsk-frontiera cu Rusia. În
prezent, rețeaua de drumuri cu
taxă în Belarus constituie 1189 de
kilometri. Tot în acest an vor începe
lucrările de reconstrucție a auto-

străzii Minsk-Grodno, pentru care
Banca Mondială a aprobat oferirea
unui credit în valoare de 250 mil.
dolari. Autoritățile belaruse își propun și implementarea unei strategii
de dezvoltare a serviciilor pentru
șoferi pe drumurile publice până în
anul 2020. Ministerul Transporturilor de la Minsk intenționează să
mărească limita de viteză pe 520
de kilometri de drumuri. (Belta)

RUSIA A DESCHIS UN NOU PUNCT
DE TRECERE LA FRONTIERA CU UCRAINA,
ÎNTR-O ZONĂ CONTROLATĂ DE REBELI

Î

n regiunea Rostov din Rusia a
fost inaugurat un nou punct
de trecere a frontierei cu
Ucraina - Kuibîşevo-Marinovka.
Noul punct de trecere a frontierei se află pe teritoriul districtului Kuibîşevo, la kilometrul 43 al
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şoselei Matveev Kurgan (regiunea rusă Rostov) – Snijne (regiunea ucraineană Doneţk) şi la 500
de metri de graniţa dintre Rusia
şi Ucraina. În prezent, această
porţiune a frontierei se află sub
controlul teroriştilor din regi-

unea Donețk şi al autorităţilor
ruse. Potrivit Serviciului Vamal al
Federației Ruse, capacitatea de
lucru a punctului de trecere este
estimată la 350 de mijloace de
transport în 24 de zile, cu 10 benzi
de acces. (Ria Novosti)

ucrainene, cum ar fi „Gorodișce”
(Ucraina) – „Verhnii Terebejov”
(Belarus) sau „Domanovo” (Ucrai-

na) – „Mokrany” (Belarus). Ministerul de ramură din Ucraina recomandă companiilor de transport
marfă și șoferilor să țină cont de
această informare, atunci când
planifică efectuarea unei curse
în direcția respectivă. Atenție la
aglomerația din cele două puncte
de trecere sugerate mai sus, din
cauza nefuncționării provizorii a
controlului fitosanitar în regiunea
„Mohro”-„Dolsk”. (Ukrinform)

ASIA-PACIFIC, CEA MAI MARE PIAȚA
DE E-COMMERCE DIN LUME ÎN 2013

P

otrivit unui raport realizat
de Ecommerce Foundation,
Asia-Pacific a fost cea mai
puternică regiune de e-commerce
din lume în anul 2013, cu vânzări
online de 567,3 miliarde de dolari, care le-au depășit pe cele din
Europa (482,3 miliarde de dolari)
și America de Nord (452,4 miliarde de dolari). Comparativ cu anul
2012, piața de e-commerce din
Asia-Pacific s-a majorat în 2013 cu
44%, aceasta fiind cea mai mare
creștere înregistrată la nivel global. Vânzările online din această
regiune (inclusiv din Australia,
China, India, Japonia și Coreea de
Sud) au reprezentat 36,6% din totalul pieței de e-commerce B2C
de la nivel mondial. Cu vânzări de
382,4 miliarde de dolari, China a
devenit în 2013 cea mai mare piață
de e-commerce din regiunea AsiaPacific și cea de-a doua din lume
(pe locul doi situându-se Statele

www.businesstrajectory.com

Unite ale Americii cu vânzări de
419 miliarde de dolari), iar estimările pentru 2014 depășesc suma
de 537 de miliarde de dolari. Pe
locurile următoare în clasamentul
privind vânzările online s-au situat:
Japonia (136 miliarde de dolari),
Australia (35,7 miliarde de dolari),
Coreea de Sud (20,2 miliarde de

dolari), India (10,7 miliarde de dolari) și Indonezia (3,6 miliarde de
dolari). Raportul mai arată că în
2013 aproximativ 235,7 milioane
de consumatori din regiunea AsiaPacific au achiziționat online produse și servicii, aceștia cheltuind,
în medie, suma de 1,268 dolari de
persoană. (Intermodal&Logistic)
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Cursa liderilor UE

Germania și Franța sunt două țări cu mare greutate în UE, doi veritabili lideri ai construcției europene. Cele două
țări par să fi pornit o întrecere pentru câștigarea primei poziții în construirea de bariere pentru transport.

Teodor Agud
teodor.agud@artri.ro

N

IMENI NU A FURAT STARTUL

În timp ce Franța și Belgia pregăteau prevederile legislative referitoare la perioada săptămânală de odihnă, Germania lucra, pe alt
plan, la legea salariului minim ce trebuie plătit și de
transportatori. Legislația franceză era prezentată

22

ca făcând parte dintr-o inițiativă de combatere a
dumpingului social, dar urma să fie aplicată transportatorilor. Trebuie să notăm că sistemul social
francez este prezentat de unii analiști economici
ca fiind la limita la care ar putea periclita mediul
economic și de investiții. Germanii trebuie să fi avut

probleme mai mari cu detașarea de lucrători străini din alte domenii, dar au decis să aplice regulile
și transportatorilor. Aceste inițiative finalizate au
pornit în același timp, ceea ce plasează cele două
state pe aceleși poziții în ce privește inițiativa
protecționistă.

Este posibil ca discuții preliminare pe tema
protecției pieței prin salariul minim să fi avut loc
de mai mult timp și în alte state. Cert este doar că,
la scurtă vreme după inițiativa germană, Franța a început propriul proces de reconfigurare a sistemului
salariului minim.
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CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN FRANȚA?
Guvernul francez încearcă să impună o dispoziție legislativă referitoare la detașarea lucrătorilor. Această
prevedere ar avea aceleași implicații ca cea germană
și ar impune aplicarea prevederilor sociale franceze
transportatorilor de pe teritoriul francez. Existând precedentul german, tranzitul ar putea fi exceptat. Putem
aprecia că perioada de odihnă a fost doar un început iar
salariul minim ar fi aspectul cel mai important.
Germanii au stabilit obligații pentru companiile lor
care folosesc lucrători detașați dar au lăsat transportatorii străini să facă propriile declarații cu privire la
timpul lucrat. Din primele discuții, francezii par a avea
intenții mai restrictive. Străinii vor trebui să-și desem-
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neze reprezentanți francezi iar destinatarii mărfurilor
transportate ar trebui să se asigure că partenerii săi
străini vor respecta prevederile sociale franceze.
A pune mai multă responsabilitate în sarcina companiilor naționale este un lucru normal pentru statul de
reședință a lor și este corect față de companiile străine.
Când Ungaria a pregătit noul său sistem EKAER, a dat
responsabilități clare expeditorilor și destinatarilor săi
dar a impus doar obligații minimale transportatorilor.

CE FACE UNIUNEA?
Structurile responsabile ale Comisiei Europene derulează o investigație detaliată și vor fi inițiate proceduri
de pre-infringement.

Asociaţia Europeană
a Institutelor de Pregătire în
Domeniul Transporturilor Rutiere

DATE
CONTACT

B-dul Iuliu Maniu, nr. 381-391, sector 6 Bucureşti
www.fatii.ro; e-mail: office@fatii.ro
Tel. 031.402.56.20: Fax: 031.402.56.19
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Comisia trebuie să stabilească dacă modul de transpunere în legislația germană afectează dispozițiile comune ale UE din domeniu.
Guvernul României s-a alăturat unui grup de state
europene vizate și afectate de reglementările germane și a semnat o scrisoare în care se face apel la normalizare.
Un element care ar putea ușura situația transportatorilor a venit din partea Curții de Justiție a Uniunii
Europene care a arătat, în cauza C-396/15, că nu poate
statul care stabilește reglementările sale de muncă să
se substituie statului de rezidență al transportatorului. În mod concret, alături de alte elemente ale deciziei, s-a stabilit că este acceptabilă diurna ca parte a
dovedirii achitării salariului minim. Curtea a observat
ca, din moment ce o indemnizatie pentru deplasarea
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zilnica nu este platita cu titlu de rambursare a cheltuielilor suportate efectiv de lucrator pentru detasare,
aceasta trebuie considerata, in conformitate cu directiva detașării lucrătorilor, ca fiind o alocatie specifica
detasarii si, astfel, ca facand parte din salariu.
O asemenea decizie, dată într-o cauză din
construcțiile din Finlanda, dacă va fi acceptată ca
având relevanță în Germania, va trebuie acceptată și
de Franța. Chiar dacă nu anulează reglementările, va
clarifica un aspect important: salariul minim stabilit de
Germania sau Franța va vi achitat conform regulilor din
țara de origine a transportatorului.

SOLUȚII BIROCRATICE
Cei care tranzitează fiind scutiți, ceilalți trebuie să
găsească soluții pentru a plăti salarii minime germa-

ne sau franceze pentru timpul lucrat. Pentru cei care
livrează mărfuri sau încarcă, acesta nu este scurt iar
timpii de încărcare/descărcare și timpii de punere la
dispoziție se contabilizează.
Se pot deja întâlni în practică transportatori care
au făcut acte adiționale la contractul de muncă, pentru timpul lucrat în Germania. Și chiar plătesc ceea ce
rezultă din calcul, cu tot cu taxe la stat. Din primele
observații a rezultat că nu petrec mult timp pe teritoriul german.
Revenim la majoritatea care folosește salariul minim
din România și facilitatea de a plăti diurna în limitele legale. Din această majoritate, cei care fac multe curse
pe Germania sau chiar cabotaj se pot găsi în situația
în care ar trebui să meargă cu diurna la maximul legal
pentru a se conforma.

Singura variantă lipsită de riscuri este să se plătească salariul prin contract de muncă. Celelalte probleme
de evidență vor crea doar dificultăți birocratice dar
sunt rezolvabile. Evidența lunară a orelor conduse este
o necesitate iar dovezile pentru activitatea zilnică sunt,
pentru moment, la latitudinea transportatorului. Poate folosi formulare de activitate zilnică, tabele, copii
după diagrame.
Speranța justificată a transportatorilor este că
aceste noi reglementări duc, prin extinderea ariei lor
de aplicare, la o situație în care transportul din UE nu
mai poate continua. Țările estice plătesc mult pentru
intrarea lor în comunitate și se văd acum că cei care
i-au primit și au câștigat de pe urma lor piață, nu sunt
dispuși să accepte și urmări pe care le apreciază ca
dumping social.
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Acordul comercial
dintre SUA și UE
se amână până la sfârșitul
anului 2015

www.betterfinance.eu

europenilor, nu cred că ei vor deveni total compatibili,
fie și măcar în domeniul produselor alimentare. Și nici
noi nu ar trebui să tolerăm unele practici americane,
cel puțin discutabile.

NEGOCIERI, DEZACORDURI, PERSPECTIVE

Viorel patrichi
vpatrichi@yahoo.com

Chiar dacă nu avem încă niște date generale însumate, anul 2014
a însemnat, mai mult ca oricând, migrația masivă a interesului comercial global dinspre meridianele de vest spre cele din Extremul
Orient. Dezvoltarea economică fără precedent din Asia nu este
o cauză exclusivă. Factorul geopolitic a determinat intensificarea
migrației capitalurilor și tehnologiilor spre acele meridiane.
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n comerț mai relaxat ar
determina flexibilizarea
transportului european și
a transportului transatlantic. Comisia Europeană pare mai dispusă
ca oricând să facă unele concesii
pe care altădată nu le-ar fi admis în
practică. Și totuși, având în vedere
mentalitatea mai conservatoare a

Negocierile pentru Parteneriatul Transatlantic de
Comerț și Investiții (PTCI, The Transatlantic Trade
and Investment Partnership - TTIP) au început în iulie 2013. Dezacordurile au fost multe și au rămas destule. La terminarea reuniunii, Jean-Claude Juncker,
președintele Comisiei Europene, se arăta optimist:
„Am fost de acord că ar trebui depuse eforturi pentru
ca acest tratat să fie finalizat până la sfârșitul anului
2015, dar că Europa abandonează un număr de principii... cum ar fi menținerea serviciilor publice“. Fiind
vorba de niște demnitari europeni, care nu au fost
aleși prin vot direct în țările lor, este cel puțin straniu
să-i vezi luând decizii majore, care privesc politicile
naționale de protejare a propriilor consumatori. Asemenea decizii pot fi spulberate de eurosceptici. Acest
tratat vizează eliminarea barierelor vamale, deja foarte slabe, între cele două blocuri și mai ales atingerea
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www.eilbote-online.com

unei coerențe de reglementare pe
ambele maluri ale Atlanticului, pentru a facilita schimburile comerciale. Însă, uneori, opinia publică europeană manifestă rezerve mari față
de mondializare, protecționismul
față de valorile naționale fiind prea
înrădăcinat încât să cedeze atât de
ușor. Prin acest tratat, companiile
străine își pot permite ingerințe
grave în politicile publice, prin proceduri de arbitraj, ceea ce ar provoca nemulțumiri sociale. Mai în
glumă, mai în serios, Jean-Claude
Juncker a spus după terminarea ultimei runde de negocieri: „Apa nu
va fi privatizată“. Dacă nu știe, noi
îl invităm la noi în Harghita-Covasna…

PARLAMENTUL EUROPEAN NU TREBUIE SĂ FIE CA SOVIETUL SUPREM!
Reacția de apărare nu a întârziat să apară în Europa. Mai multe
organizații ecologiste europene au
declanșat Campania „Stop TTIP“.
Într-un interviu acordat pentru
HotNews, Jurgen Maier, directorul Forumului pentru Mediu și
Dezvoltare din Germania, unul din
coordonatorii „Stop TTIP“, aduce
argumente pe care europarlamentarii ar fi bine să le ia în considerare:
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„Partea bună a TTIP este că ONG-urile și cetățenii din
toată Europa și SUA și-au sporit mult cooperarea, iar
publicul de pe ambele țărmuri ale Atlanticului începe să înțeleagă faptul că reglementarea globalizării
economice nu poate fi lăsată la mâna câtorva birocrați
numiți, nu aleși - de exemplu, în cadrul Comisiei -, la
mâna unor economiști neoliberali și a politicienilor
care, fie nu au acces la documente, fie nu înțeleg ce
înseamnă toate aceste acorduri. Astfel de decizii afectează viitorul tuturor și trebuie să fie în centrul unei
dezbateri informate și democratice. Controversa TTIP
ne ajută mult, pe toți, să ne apropiem de acest ideal. Și îi ajută pe parlamentarii din întreaga Europă să
înțeleagă faptul că ei nu au rolul Sovietului Suprem,
care lăsa guvernul să negocieze în secret și apoi aproba cu ochii închiși un acord pe care nu-l înțeleg și nu-l
citesc. Rolul lor este să-i reprezinte pe oamenii care
i-au votat și să apere interesele alegătorilor lor”. Mai
clar de-atât nu se poate. Dezacordurile s-au multiplicat și Cecilia Malmström, comisarul european pentru
comerț, s-a dus la începutul lunii decembrie la Washington pentru o întâlnire cu reprezentantul american
pentru comerț - Michael Froman, pentru a pregăti a
opta rundă de negocieri, care a avut loc la începutul lunii februarie, la Bruxelles. Și iarăși s-a amânat tratatul.
Dar am avut grijă să publicăm un sondaj de opinie
Eurobarometru în decembrie 2014, care arată că majoritatea românilor și a tuturor cetățenilor din toată
Uniunea Europeană vor TTIP. Dacă i-ar întreba cineva
pe oameni ce anume se află concret în acest tratat,
concluzia ar fi comică.
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VOR EUROPENII SĂ DISPARĂ
TRASABILITATEA PRODUSELOR
ALIMENTARE?
Ne îndoim total de acest lucru, pentru că există țări europene, în care,
de exemplu, trasabilitatea salamului înseamnă să poți verifica nu
doar originea cărnii din salam, dar
și furajarea animalelor respective,
tratamentele chimice aplicate pe
terenul de unde provin cerealele
pentru creșterea animalelor. Americanii nu vor să se știe geografic
unde au fost produse alimentele.
Așa se face că organismele modificate genetic și indicațiile geografice prin care produsele europene
sunt protejate pe piață au provocat
valuri de dezbateri între UE și SUA.
Europa este foarte atentă când
vine vorba de organisme modificate genetic. Americanii folosesc
hormoni de creștere pentru animale, europenii - nu. Americanii
folosesc hormonii care provoacă
intrarea în călduri a animalelor
pentru reproducție forțată, europenii - nu. Nu avem dovezi privind
efectele acestor substanțe care
ajung prin lanțul trofic în corpul
omului, dar ponderea obezilor
din SUA, comparativ cu UE, poate
fi un argument. Unii hibrizi de porumb modificați genetic, din SUA,
sunt folosiți pentru producția de
detergenți. În UE nu se cultivă.
Există hibrizi de cartofi americani,
utilizați pentru producția de… beton. În UE nu se cultivă. UE abia a interzis utilizarea neonicotineidelor,
substanțe extrem de cancerigene,
în tratarea porumbului. Americanii nu mai pot cultiva porumb fără
asemenea chimicale. Cum se vor
proteja niște consumatori destul
de neinformați, cum ar fi românii,
de asemenea ravagii? Reamintesc
de utilizarea DDT în România, deși
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fusese interzis de 30 de ani în Occident. Americanii
nu vor indicații geografice pe eticheta produsului,
pentru protecția mărcilor tradiționale europene pe
piață. Ori în statele UE asistăm la o luptă acerbă tocmai pentru impunerea valorii produselor tradiționale.
De exemplu, nu oricine poate face cârnați de Pleșcoi
ca în satele din Buzău. Ei bine, o fabrică de mezeluri
din… Buftea aduce în magazine „cârnați de Pleșcoi”,
făcuți din carne adusă din Germania sau din Ungaria,
la limita termenului de garanție, și nimeni nu întreabă
dacă se respectă rețeta tradițională, conform legii.
Etichetarea incorectă a produselor îi va distruge pe
fermierii locali. Europenii vor să importe gaz lichefiat
ieftin din America, pentru a scăpa de șantajele Rusiei,
dar americanii nu vor capitol distinct pe probleme de
energie în TTIP.

E 2015

BALANȚA FAVORABILĂ EUROPENILOR
Insistențele americanilor se explică prin balanța
schimburilor reciproce, care este în detrimentul lor.
De exemplu, UE exportă în SUA mărfuri în valoare de
312,3 miliarde de dolari și importă în valoare de 196,6
miliarde pe an. Din această valoare, UE exportă în SUA
echipamente de transport în valoare de 51,8 miliarde de dolari și importă la jumătate – 26 miliarde. UE
exportă produse chimice în SUA în valoare de 66,4
miliarde de dolari și importă 43,7 miliarde, exportă
aparate și mașini-unelte de 59,4 miliarde de dolari și
importă în valoare de 41 miliarde de dolari. Așa că, per
ansamblu, gânditorii de la Bruxelles ar putea să pună
pe mai departe problema soiei modificate genetic în
felul următor: România nu are voie s-o cultive pentru
a proteja mediul, dar românii au voie s-o importe din
Brazilia și din SUA și s-o consume!... Dacă i se permitea
să cultive soia modificată genetic, România ar fi realizat un profit anual de 3 miliarde de dolari.

www.ianduncan.org.uk
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ocietatea influențează transporturile iar transporturile
schimbă societatea. Fiecare
generație își are propria viziune
asupra mobilității, încercând să
învețe din greșelile trecutului.

„NOUA MOBILITATE”, UNDE S-A
GREȘIT, CE NU A FUNCȚIONAT?

De la automobil,
la „noua mobilitate”,
la „noul automobil” (II)
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Blocajele din trafic se pare că sunt
direct legate de activitatea economică, iar această activitate s-a
redus în ultimii 5 ani, dar în același
timp investițiile în infrastructura
de drumuri publice ajută relansarea economică. Producatorii auto
au devenit brusc capabili să reducă
masiv nivelul de CO2 la automobilele noi, bineînțeles conduși total de
legislația internațională. Producătorii auto, care au ridiculizat șansele
apariției automobilelor electrice,
cu toții au prezentat „automobile electrice, emisii 0” la salonul
internațional auto de la Frankfurt
din 2011. În același timp, studiile
recente arată că doar 6,8% dintre
cetățenii Europei sunt „pregătiți
să nu fie proprietari de automobile”. De ce? Pentru că 76% dintre
angajați nu lucrează de acasă, așa
cum își doresc. În Marea Britanie,
unele din cele mai mari companii
au semnat la Agile Work Forum un
angajament pentru munca în program flexibil. Practic, s-a mărit cu
40% numărul freelanceri-lor.

PUTEREA INDUSTRIEI IT
Producătorii auto au făcut trecerea la producția de automobile cu

lakrit.tk

www.petrolprices.com

tehnologie ecologică, „automobile electrice, emisii
0” tocmai la timp, împinși spre exemplu, de frumoasa
nou-venită, Tesla. Întrebarea rămâne: de ce le-a trebuit atâta timp? Precum internetul și telecomunicațiile,
se estimează că energia electrică va fi aproape gratis
până în 2030, prin optimizarea fermelor solare de mare
capacitate. Pe termen lung, nu există nicio concurență
pentru automobilul electric, care până atunci va putea
avea o autonomie de 1.000 km cu o singură încărcare
a bateriei.
Alternativa mobilității, „serviciile specializate”, sunt,
în general, organizate de companii prin „externalizarea
serviciilor”, nu au fost facute destule investiții de către
industria de leasing. Industria de leasing, dacă privește în
urmă, constată că nu s-a inovat deloc ... a fost doar acolo,
prezentă, privind cum se schimbă lumea, dar fără să facă
nimic în adevăratul sens, să modeleze viitorul lumii.

VIITORUL VA FI AL „NOULUI AUTOMOBIL”
Până în 2025, peste 40% din vânzările de automobile
noi vor fi electrice. Proprietatea tradițională a automobilului va ramâne, dar combinat și împreună cu noile concepte de tip „car sharing”, închiriere pe termen
scurt etc.
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cu ocazia renovării podului, s-a instalat pe tablier și
un amortizor cu masă mobilă.

ANCHETA, PRIN DIAGRAMA CAUZELOR
Prof. Dr. PAUL Bârsănescu
paulbarsanescu@yahoo.com

MISTERUL

niall-taylor-dd2000.blogspot.com

Un dezastru anunțat:
Tacoma Narrows Bridge (II)
Podul Tacoma s-a prăbușit
pe 7 noiembrie 1940,
la numai 9 săptămâni de la
inaugurare, datorită unui
vânt puternic care sufla
în rafale prin strâmtoarea
îngustă.
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Siguranța
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Potențial
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ridicat
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O companie de asigurări, care
montase afișe pe panouri publicitare prin care se autodeclara
“La fel de sigură ca podul Tacoma
Narrows”, le-a acoperit până la
sfârșitul zilei.
Imediat după dezastru, proiectantul L. Moisseiff a declarat că nu
are practic nici o explicație pentru
cele întâmplate. O. Ammann, proiectantul podului Bronx-Whitstone, foarte similar cu podul Tacoma,
și-a dat seama de pericolul pe care
îl prezintă un tablier prea subțire
și a dispus consolidarea acestuia prin aplicarea de noi grinzi cu
zăbrele. El a modificat proiectul
podului adăugând cabluri suplimentare între turnuri, pentru a
preveni apariția torsiunii. În 1990,

Pierderea
căii de
transport

Investigarea cauzelor prăbușirii podului Tacoma este
un bun exemplu privind modul în care poate fi utilizată metoda diagramelor cauzelor, care cuprinde
trei etape: definirea problemei; analizarea cauzelor;
alegerea celor mai bune soluții pentru reducerea riscurilor.
Definirea problemei caută să răspundă la întrebările: Care a fost problema? Când s-a întâmplat? Unde
s-a întâmplat? Cum au fost afectate obiectivele? În
această etapă a anchetei toate răspunsurile sunt considerate relevante (chiar dacă unele sunt contradictorii) și investigatorul nu trebuie să intre în dispute
cu martorii. Răspunsul la a doua întrebare (data și ora
producerii accidentului) ar trebui să fie bine documentat, deși inevitabil vor exista anumite diferențe
între răspunsurile martorilor. Investigatorul trebuie
să rețină ceea ce este fundamental pentru anchetă,
dar și diferențele specifice. În acest caz, problema
fundamentală este faptul că accidentul s-a produs în
data de 7 noiembrie 1940, pe la ora 10:30 dimineața.
Diferențele constau în faptul că a fost o zi cu vânt puternic, care sufla în rafale, iar raportul dintre lățimea
podului și deschiderea sa era foarte mic, comparativ cu alte poduri similare. Se stabilește apoi locul
(poziția geografică) unde s-a întâmplat accidentul.
Podul era deschis traficului. Se rețin și alte date sau

Ruperea
cablurilor
principale

Fig. 1. Analiza prăbușirii podului
Tacoma (schemă bloc parțială)

Mari
oscilații
torsionale
Tablier
flexibil

Pod construit
conform
proiectului

Proiectare
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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

activitypit.ning.com

documente importante privind
localizarea locului accidentului. Ultima întrebare definește impactul
accidentului asupra obiectivelor
generale ale companiei. În cazul
unui pod, un prim obiectiv ar fi traversarea sa în deplină siguranță.
Nici un om nu a fost rănit în urma
prăbușirii podului Tacoma, dar a
existat un potențial ridicat pentru
ca acest lucru să se întâmple. Un
al doilea obiectiv al unui pod este
să permită transportul. Podul Tacoma a fost complet distrus, ceea
ce a avut un puternic impact negativ asupra scopului de realizare
a transportului. Pe de altă parte,
s-au pierdut multe materiale și
multa manoperă, precum și veniturile realizate din taxa percepută
pentru traversarea podului. Podul
avariat a trebuit să fie demolat și
un altul să fie construit.
Ultima informație necesară pentru definirea problemei o reprezintă
frecvența incidentelor de acest tip,
parametru ce ne ajută să înțelegem
amplitudinea accidentului.

ANALIZAREA CAUZELOR
În această etapă se pune întrebarea “Ce s-a întâmplat?”. Pentru a
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putea da răspunsul, incidentul este fragmentat pe
cauze și se trasează scheme bloc succesive pentru
acestea. Se începe cu menționarea unui obiectiv care
a fost afectat (scris în caseta roșie). Când s-a completat schema bloc a cauzelor, se vor nota pe ea toate
scopurile care au fost afectate și cauzele lor asociate.
O schemă bloc a unei cauze se citește de la stânga
la dreapta, presupunând sintagma “a fost cauzat de
către” intercalată între casete.
Următoarea cauză din schema bloc se adaugă punând întrebarea “De ce?”. De ce a fost podul complet
distrus? Se pune această întrebare în continuare și se
adaugă casete la dreapta. Pot fi adăugate și casete
intermediare. Dacă schema bloc a cauzelor a fost făcută corect, ea ajută și simplifică analiza. În figura 1
se prezintă o schemă bloc parțială, realizată pentru
cazul prăbușirii podului Tacoma.
Odată ce analiza este terminată, se poate răspunde la întrebarea “De ce a căzut podul?”. După cum
se vede din schema bloc a cauzelor, sunt mai multe
cauze care au contribuit la acest accident. Una dintre
cele mai bine cunoscute este vântul. În 7 noiembrie
1940 a fost vânt puternic, pentru prima dată de la
construirea podului. O altă cauză a fost proiectarea
necorespunzătoare a podului, care era foarte îngust
în raport cu lungimea sa, fiind astfel sensibil mai flexibil decât alte poduri suspendate. De asemenea, raportul dintre înălțimea secțiunii grinzilor și lungimea
lor era mic și rigiditatea la torsiune era mică, comparativ cu alte poduri. Întregul proiect al podului a făcut
ca tablierul să fie puțin rigid la torsiune și să se poată
deplasa relativ ușor în cazul vânturilor puternice.
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