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GIRCA aderă la Rețeaua Internațională a TAT
Modal split-ul din portul ROTTERDAM
Republica Moldova a aderat la Rețeaua 
Internațională de Arbitraj a TAT

Valeria Luchnikova, jurist:  

“TRIBUNALUL ARBITRAL  
ÎN TRANSPORTURI  
ARE UN POTENȚIAL ENORM”
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T ribunalul Arbitral în Trans-
porturi (TAT) de pe lângă 
Asociația Română pentru 

Transporturi Rutiere Interna ționa
le – ARTRI și Asociaţia Patronală 
„Uniunea Transportatorilor şi 
Drumarilor din Republica Moldo-
va” (UTD) au semnat luni, 30 mai, 
Acordul cadru de parteneriat pri
vind susţinerea şi promovarea so
luţionării litigiilor din transporturi 
și activitățile auxiliare prin interme
diul arbitrajului specializat, asigurat 
de către Tribunalul Arbitral în Trans
porturi. 

Documentul a fost semnat de 
către Președintele TAT, dl Cristian 
Șerban,  respectiv Directorul gene
ral executiv al AP UTD, dl Dumitru 
Albulesa, în prezența Secretarului 
general al ARTRI, dl Florinel Andrei. 

„ Aderarea Republici i  Mol-
dova, prin AP UTD, la Rețeaua 
Internațională de Arbitraj specializat 
înseamnă pentru noi, dar și pentru 
companiile din domeniul transpor-
turilor, promovarea instrumentelor 
simple și eficiente de soluționare 
a litigiilor din transporturi și din 
activități conexe. Cunoaștem că ast-
fel de procese de judecată sunt dese-
ori fatale pentru unele companii, 
iar menirea TAT este să ofere soluții 
juste cu celeritate, oriunde în spațiul 
eusasiatic”, a declarat Președintele 
TAT, dl Cristian Șerban.

„Prin semnarea Acordului  cu Tri-
bunalul Arbitral în Transporturi de 
pe lângă ARTRI, Asociaţia Patro-
nală „Uniunea Transportatorilor şi 
Drumarilor din Republica Moldova” 
demonstrează încă o dată hotărârea 
și profesionalismul partenerilor mol-
doveni puse în slujba colaborării bi- și 
multilaterale a sectoarelor transpor-
turilor din regiunea Mării Negre și nu 

T ribunalul Arbitral în Trans
porturi de pe lângă ARTRI 
și Asociația Georgiană a 

Transportatorilor Rutieri  GIR
CA au semnat miercuri, 25 mai, 
la București,Acordul cadru de 
parteneriat privind susţinerea şi 
promovarea soluţionării litigiilor 
din transporturi și activitățile au-
xiliare prin intermediul arbitraju-
lui specializat, asigurat de către 
Tribunalul Arbitral în Transporturi 
(TAT). Documenul a fost semnat 
de către dl Gia Tsipuria, Secretarul 
general al GIRCA, respectiv dl Flo
rinel Andrei, Secretarul general al 
ARTRI, în numele TAT.

„Prin semnarea acestui parteneri-
at strategic, Rețeaua Internațională 
de Arbitraj a TAT oferă o acoperire 
extinsă pentru soluționarea cu cele-
ritate a litigiilor din țările riverane 
Mării Negre. Acest obiectiv major 
a fost îndeplinit într-un timp foarte 
scurt, dovadă că arbitrajul speciali-

Republica Moldova a aderat la Rețeaua 
Internațională de Arbitraj specializat  
în transporturi înființată de TAT

ASOCIAȚIA GEORGIANĂ A 
TRANSPORTATORILOR RUTIERI - 
GIRCA A ADERAT LA REȚEAUA 
INTERNAȚIONALĂ DE ARBITRAJ A TAT

numai. Este un pas important, care 
- suntem siguri - va impulsiona pe ter-
men mediu și lung inclusiv comerțul 
exterior al României și al Republicii 
Moldova ”, a subliniat dl Florinel An
drei, Secretarul general al ARTRI.

Potrivit dlui Dumitru Albulesa, 
Directorul general executiv al AP 
UTD, “aderarea la această rețea 
specializată de soluționare a litigi
ilor din transporturi și servicii co
nexe înseamnă că transportatorii 
noștri au marea oportunitate de ași 
soluționa litigiile ce pot surveni prin 
prestarea    serviciilor de transport 
în regiunea bazinului Marii Negre, 
în spațiul Uniunii Europene și nu nu
mai. Așadar, utilizarea arbitrajului va 
impulsiona disciplinarea parteneri
lor de afaceri și dezvoltarea conti
nuă a relațiilor economice dintre 
Republica Moldova si țările lumii”. 

***
Tribunalul Arbitral în Transpor

turi de pe lângă Asociația Româ
nă pentru Transporturi Rutiere 
Internaționale este o instituție ar
bitrală specializată în soluționarea 
prin arbitraj a litigiilor în materia 
transporturilor și activităților auxi
liare transporturilor (activități ale 

caselor de expediții, activități ale 
comisionarilor vamali, depozitări, 
manipulări, servicii de poștă și cu
rierat etc.). În îndeplinirea rolului 
său de a furniza o jurisdicție alter
nativă cu caracter privat speciali
zată în cele peste 120 de țări Părți 
Contractante la Convenția pentru 
recunoaşterea şi executarea hotă-
rârilor arbitrale străine (New York, 
1958), Tribunalul Arbitral în Trans
porturi asigură soluționarea cu ce
leritate și imparțialitate a litigiilor 
izvorând din raporturile juridice 
de transport și activități auxiliare 
transporturilor, precum și din alte 
litigii cu privire la care competența 
de soluționare a fost încredințată 
acestuia.

ARTRI este Asociația națională 
garantă pentru aplicarea în Româ
nia a Convenției vamale referitoare 
la transportul internațional al măr-
furilor sub acoperirea Carnetului TIR 
(Convenția TIR).

Asociaţia Patronală „Uniunea 
Transportatorilor şi Drumarilor 
din Republica Moldova” este aso
cierea benevolă a peste 100 de or
ganizaţii şi întreprinderi din dome
niul transporturilor.

zat oferit de către TAT este vital pentru industria trans-
porturilor și a activităților auxiliare. Ne bucură și ne ono-
rează, în mod deosebit, acest parteneriat cu Asociația 
Georgiană a Transportatorilor Rutieri - GIRCA, repre-
zentată de seamă a industriei transporturilor rutiere în 
Eurasia și membră a IRU ", a declarat Florinel Andrei.

„Asociația noastră a făcut primul pas în extinderea 
Rețelei Internaționale de Arbitraj a TAT. Deciziile irevo-
cabile ale arbitrajului specializat reprezintă un avan-
taj foarte important pentru transportatori, deoarece 
acestea vor putea fi puse în aplicare de către executo-
rii judecătorești din Georgia și din orice altă țară, care 
face parte din Rețeaua TAT, în cel mai scurt timp. Este 
o inovație mult așteptată de către transportatorii din 
țările Europei de Est și din bazinul Mării Negre, unde 
încă mai au loc multe abuzuri, iar procesele de judecată 
prea îndelungate afectează această industrie", a decla
rat domnul Gia Tsipuria.

GIRCA, Tbilisi este cea dea doua mare asociație 
membră a IRU care face parte din Rețeaua 
Internațională de Arbitraj înființată de Tribunalul 
Arbitral în Transporturi, după ce, în luna aprilie, un 
Acord cadru de parteneriat similar a fost semnat cu 
Asociația Transportatorilor Rutieri Internaționali din 
Ucraina  AsMAP, Kiev.

Prin semna-
rea acestui 
parteneriat 
strategic, 
Rețeaua 
Internațională 
de Arbitraj a 
TAT oferă o 
acoperire ex-
tinsă pentru 
soluționarea 
cu celeritate 
a litigiilor din 
țările rive-
rane Mării 
Negre.

Florinel Andrei
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PERSPECTIVE

Doar puțină vreme sa scurs de când niște saltimbanci de mâna a Va, 
pe ritmuri pseudocreștine,  o blasfemiau – chipurile cu ironie inte
ligentă – pe ”Maica Neamului Românesc”, așa cum numea Biserica 

noastră Luceafărul nostru, pe care alogenii și slugile lor uneltesc săl inter
zică. Acum, a venit timpul Pământului Românesc să fie spurcat de bășcălia 
prostesc de lipsită de gust și inspirație a unor spirite ce ”la Paris învățat-au la 
gât cravatei cum se face nodu’ și venit-au să fericească norodul…” Asemenea 
troienilor care, cu o frenezie la hotarul demenței își dărâmau singuri zidurile, 
tot astfel, ne bălăcim, în numele unor false și periculoase obiceiuri ori idei 
așazis moderniste, în competiția celor ceși neagă credința creștină, țara, 
neamul, părinții și copiii! VeziDoamne, Patria noastră ar trebui ocolită ca 
fiind ciumată, leproasă ori leagănul Ebolei! Este adevărat că la noi, maima
rii zâmbesc cretinsenin în fiecare zi, în timp ce mulți, la fel de inteligent, îl 
adulează pe vreun vijelios, minunat etc., în timp ce Aurelian Andreescu, Doina 
Badea și alții sunt îngropați la propriu și la figurat… Este adevărat că la noi 
indicele de mortalitate este mai mare decât în Epoca năvălirilor barbare… 
Dar să nu uităm! Această patrie este născută creștină, ia dat lumii pe cei trei 
învingători ai Cuceritorului Constantinopolelui, a inventat stiloul, insulina, 
efectul Coandă și alte minunății. Suntem europeni, încă de la nașterea aces
tui continent, indiferent ce ar sugera în mod tâmp, lighioanele lobotomiate. 
Suntem români și punctum!

A merge pe o centura ocolitoare când e vorba de tranzitarea orașelor 
românești, ne poate oferi alinierea la practicile de fluidizare ale 
traversării României. Însă alegem să ne pseudosalvăm, practicând 

altfel de ocolișuri. Mergem pe căi ocolite, evitând să spunem lucrurilor 
pe nume și omițând cu bună știință ceea ce ne doare. Când ne pierdem în 
analiza cauzelor și în definirea problemelor, ocolim identificarea de soluții. 
Ocolim confruntarea cu realele obstacole interioare atunci când prefe
ram ambiguitatea, neclaritatea și amânarea acțiunilor decisive și ferme. 
Aceasta este de fapt centura ocolitoare a României: o pseudocentură de 
siguranță națională, o linie defensivă impenetrabilă și inutilă la termen 
lung: ocolirea întâlnirii cu sine și evitarea ieșirii din cercul vicios al auto
iluzionării că (ne mai…) merge și așa!

Nici autoironia nu ne mai trezește din calmul balcanic. La 26 de ani 
de la Revoluție, marile companii producătoare care vor să vină în 
România nu știu cum să ne mai atragă atenția că ne transformăm 

în țarăobstacol. În aceste condiții, singurul haz care near folosi ar fi hazul 
de macaz. 

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

Adrian IACOBUȘ  
Senior Trainer & Consultant 
HUMWEST

Dr. Daniel MAZILU  
(ARTRI)

“CENTURA OCOLITOARE A ROMÂNIEI” 
– BĂȘCĂLIA SUPREMĂ!

INTERES NATIONAL

Centura unor ”ocoliți” de bun simț elementar…

Auto-depășirea în cerc 

Haz de macaz

Înstrăinarea Rafinăriei Petromidia este o tranzacție mafiotă de manu
al. Un manual care săi învețe pe escroci cum să fure avuția națională, 
dar util și pentru procurori și pentru ofițerii din servicii. Oricât ar pă
rea de straniu, totul a început pe vremea când Victor Ciorbea era șeful 
Guvernului. Făcuse țărănistul vopsit o listă cu marile companii de stat 
rentabile, care trebuiau „privatizate”. El susținea că Petromidia era o 
gaură neagră și pentru că avea o tehnologie depășită. 

ROMPETROL
O HOȚIE ISTORICĂ

DEZVĂLUIRI

www.focus-energetic.ro
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A spus această enormitate 
întro conferință de presă, 
transmisă în direct. A sunat 

atunci un inginer petrolist de la 
Munchen: „Domnule Ciorbea, eu 
lucrez de 20 de ani în Germania în 
domeniul petrolier. Petromidia 
este cea mai modernă rafinărie din 
sudestul Europei, este păcat de 
Dumnezeu...” Striga Ciorbea ca un 
leu la vreme de referendum: „Țara 
moare de foame!” Evident, din cau
za lui Traian Băsescu, dar Emil Boc a 
fost singurul care a dus mafia de la 
Rompetrol în instanță. După Victor 
Ciorbea, au venit șefi de guverne și 
mai rapace: Adrian Năstase, Călin 
Popescu Tăriceanu, Victor Ponta. 
Ei au încoronat opera...

CE NOUTĂȚI ADUCE DOSARUL  
ROMPETROL II
Justiția noastră incipientă are 
inerția ei. Abia acum a început să 
umble în dosarele acestei compa
nii, unde hoția nu e totuși mai mare 
ca în dosarul Petrom. Procurorii 
DIICOT au inculpate 14 persoane 
în dosarul Rompetrol II. Ei au pus 
sechestru pe rafinăria Petromidia. 
Potrivit unui comunicat al DIICOT, 
printro ordonanță din data de 22 
aprilie 2016, procurorii au dispus 
schimbarea încadrării juridice și 
efectuarea în continuare a urmă
ririi penale față de 14 suspecți 
pentru săvârșirea infracțiunilor de 
constituire a unui grup infracțional 
organizat; abuz în serviciu; compli

acciză, neplata cu reacredință a obligațiilor fiscale în 
întregime sau în parte prin nedeclararea veniturilor, 
ascunderea obiectului sau a sursei impozabile, stinge
rea datoriilor către bugetul de stat sub diferite forme, 
însușirea, traficarea și/sau folosirea în interesul perso
nal al membrilor grupului infracțional sau al entităților 
juridice ce au făcut/ fac parte din grupul Rompetrol 
a acestor sume de bani, activitate ce a culminat cu 
inițierea, promovarea și adoptarea Ordonanței de 
Urgență 118/2003 prin care obligațiunile bugetare 
restante pe care SC Rompetrol Rafinare SA le înre
gistra la data de 30 septembrie 2003, în cuantum de 
21.776.998.718.567 lei, aproximativ 603 milioane de 
dolari, au fost convertite în obligatiuni subscrise de 
către Ministerul Finanțelor Publice.

Dinu Patriciu, infractorul principal, a trecut în lu
mea umbrelor, cu tot cu disprețul lui suveran față de 
români. Un om extrem de controversat, inclusiv pentru 
lumea afacerilor. Puțină lume știe că Dinu Patrichiu a 
conceput cel mai frumos proiect pentru Casa Popoo
rului, care ia plăcut cel mai mult lui Nicolae Ceaușescu. 
Două motive lau determinat pe președinte să renunțe 
la proiectul lui Dinu Patriciu: costurile prea mari și pa
siunea Leanei pentru arhitecta Petrescu. „În 1990 mi 
sa părut cel mai vizionar om politic pe care îl aveam. 
Era cel care pleda pentru terapia de şoc, pentru tăiatul 
cozii câinelui, adică pentru o reformă în toate păturile 

tele contabile ale societăților pe 
care le controlau a operațiunilor 
comerciale efectuate și a venitu
rilor realizate, spălarea sumelor 
de bani rezultați din activitățile 
infracționale și externalizarea 
fondurilor astfel obținute din 
activitățile infracționale.

RĂPOSATUL DINU PATRICIU  
ȘI MOȘTENIREA OTRĂVITĂ
La grupul infracțional astfel con
stituit au aderat ulterior sau lau 
sprijinit și alte persoane care, prin 
exercitarea cu  reacredință sau de
fectuoasă a atribuțiilor de serviciu, 
au favorizat atingerea scopurilor 
pentru care a fost inițiat și consti
tuit grupul infracțional, respectiv 
dispariția creanțelor statului din 
evidența contabilității publice 
(creanța Libia și Turkmenistan), de
lapidarea sumelor de bani ce se cu
veneau bugetului de stat ca urmare 
a activităților de prelucrare, respec
tiv vânzare a produselor finite și a 
produselor derivate, purtătoare de 

Potrivit unui 
comunicat al 
DIICOT, printr-
o ordonanță 
din data 
de 22 apri-
lie 2016, 
procurorii 
au dispus 
schimbarea 
încadrării ju-
ridice și efec-
tuarea în 
continuare a 
urmăririi pe-
nale față de 
14 suspecți 
pentru 
săvârșirea 
infracțiunilor 
de constituire 
a unui grup 
infracțional 
organizat

Dinu Patriciu, 
infractorul 
principal, a 
trecut în lu-
mea umbre-
lor, cu tot cu 
disprețul lui 
suveran față 
de români. Un 
om extrem 
de controver-
sat, inclusiv 
pentru lumea 
afacerilor.

citate la abuz în serviciu; înșelăciune; complicitate la 
înșelăciune; delapidare; complicitate la delapidare; 
evaziune fiscală; complicitate la evaziune fiscală; spăla
re de bani; manipularea pieței de capital prin tranzacții 
sau ordine de tranzacționare: a) care dau sau ar putea 
da semnale false sau care induc în eroare în legătură 
cu cererea, oferta sau prețul instrumentelor financia
re, b) care mențin prin acțiunea uneia sau a mai multor 
persoane, acționand împreună, prețul unuia sau al mai 
multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori 
artificial, utilizarea informației privilegiate.

Prin aceeasi ordonanță, sa dispus introducerea 
în cauză, ca părți responsabile civilmente, a KazMu
nayGaz International NV (fosta The Rompetrol Group 
NV), SC Oilfield Exploration Business Solutions SA 
(fosta SC Rompetrol SA) și SC Rompetrol Rafinare SA. 
Ulterior, printro ordonanță din 6 mai 2016, procurorii 
DIICOT au dispus instituirea sechestrului asigurator în 
vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiuni 
și a confiscării speciale, până la concurența sumelor 
de 1.724.168.825 lei, 290.786.616 USD și 34.941.924 
de euro asupra bunurilor mobile și imobile aparținând 
unui număr de 4 suspecți, cât și asupra bunurilor mo
bile și imobile aparținând KazMunayGaz International 
NV, SC Oilfield Exploration Business Solutions SA si SC 
Rompetrol Rafinare SA, în calitate de părți responsa
bile civilmente.

De asemenea, a fost pus sechestru asigurator asupra 
acțiunilor pe care cele trei companii le dețin la societăți 
comerciale de pe teritoriul României. În plus, procurorii 
DIICOT au dispus instituirea măsurii asiguratorii a se
chestrului în vederea recuperării pagubei cauzate prin 
infracțiuni și a confiscării speciale, în ceea ce privește 
sumele provenite din salarii, până la concurența sume
lor de 1.724.168.825 lei, 290.786.616 USD și 34.941.924 
euro, asupra sumelor de bani aflate în și cu care vor 
fi alimentate conturile bancare deschise de către un 
număr de 4 persoane fizice.

„M-AM DISTRAT MULT ÎN ANII ĂȘTIA. ȘI MI-A PLĂCUT“.
Procurorii susțin că, în cursul anului 1998, mai multe 
persoane au constituit un grup infracțional organizat 
transfrontalier, care a avut drept scop desfășurarea 
unor ample activități infracționale în vederea induce
rii în eroare a autorităților române cu ocazia încheie
rii și derulării unor contracte de privatizare, folosirea 
și/ sau însușirea sumelor de bani ce erau destinate 
bugetului consolidat al statului, neevidențierea în ac

Viorel PATRICHI
VPATRICHI@YAHOO.COM

revista22.ro
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AUGUST 2007
Omul de afaceri Dinu Patriciu vinde 75% din grupul 
Rompetrol, implicit Rompetrol Rafinare, companiei de 
stat din Kazahstran, KazMunaiGaz, contra sumei de 2,7 
miliarde de dolari. 1 miliard, sa estimat la acea vreme, 
ar fi fost preţul plătit pentru rafinăria în jurul căreia era 
construită întreaga afacere.

2003-2009 
Grupul Rompetrol plăteşte dobânzile la termen. În to
tal, 249 de milioane de dolari, după cifrele ANAF.

AUGUST 2010
The Rompetrol Group N.V. achită 54 de milioane de 
euro (în jur de 70 de milioane de dolari) statului român, 
în contul datoriei.

SEPTEMBRIE 2010
Rompetrol majorează capitalul, apoi converteşte dato
ria rămasă întrun pachet de 44,6% din acţiuni, statul 
pierzând în acest fel pachetul majoritar pe care miza. 
Cu câteva zile înainte, ANAF pune sechestru pe activele 
Rompetrol, menţinut şi în prezent.

OCTOMBRIE 2010
Cu mandat de la Emil Boc, ANAF dă în jdecată Rom
petrol, reclamând recuperarea integrală a celor 570,3 
milioane euro.

IUNIE 2011
Tribunalul Constanţa respinge acţiunea. ANAF face 
recurs.

FEBRUARIE 2013
OPSPI acceptă vânzarea unui pachet de 26,69% la pre
ţul de 200 de milioane de euro, cu asigurarea că restul 
de 18% nu vor fi diluate timp de 3 ani şi cu negocierea 
unui fond de investiţii cu KMG. La termenul stabilit la 
trei zile după semnarea înţelegerii, statul cere la Cur
tea de Apel Constanţa suspendarea procesului ca ur
mare a soluţionării diferendului pe cale amiabilă.

MAI 2013
Legea care parafează acordul este adoptată în Came
ra Deputaţilor (21 mai 2013  din 326 de deputaţi, 233 
votează pentru: PSD, PNL, PC, minorităţile şi Dan Cris
tian Popescu de la Forţa Civică) şi în Senat (28 mai 2013 
– 83 de voturi pentru, 8 contra şi 4 abţineri), dar este 

societăţii, o reformă rapidă şi pro
fundă. Dacă se întâmpla asta pro
babil că România ar fi arătat mult 
mai bine“, afirmă acum Sorin Roşca 
Stănescu, „prieten” cu Dinu Patriciu 
încă din primele luni de tranziţie. 
Stănescu se lipise strâns și de… Tra
ian Băsescu  fiindcă Petre Mihai Bă
canu voia și el vreo două vapoare, 
dar Marinelu ia dat doar o smetie…

Cu puţin timp înainte de turul doi 
al alegerilor prezidenţiale din 2009, 
Dinu Patriciu declara la Realitatea 
TV că îl detestă pe Traian Băsescu 
încă din 2004, când lar fi văzut, la 
un miting electoral din Ploieşti, cum 
loveşte peste faţă un copil. (Din ca
uza bilețelului roz). A doua zi, site
ul „Gardianul“ şi postul Realitatea 
TV, ambele finanţate de Sorin Ovi
diu Vîntu, au difuzat un clip în care 
Traian Băsescu părea că loveşte un 
copil, la mitingul electoral din 2004. 
În documentarul “Kapitalism – re
ţeta noastră secretă”, Dinu Patriciu 
îşi rezuma aventura prin tranziţie 
zâmbind satisfăcut: „Mam distrat 
mult în anii ăştia. Şi mia plăcut“. 
Așa că Sorin Roșca Stănescu sa li
pit ca marca de scrisoare de Dinu 
Patriciu din pasiune pentru pictura 
magnatului…

CRONICA TÂLHĂRIEI

OCTOMBRIE 2003
Prin ordonanţa OUG 118/ 2003, 
Guvernul Năstase reglementează 
subscrierea integrală de către sta
tul român a tututor obligaţiunilor 
Rompetrol Rafinare (RRC) rezultate 
din conversia unei creanţe a rafină
riei Petromidia, în valoare totală de 
570,3 milioane euro (aproximativ 
762 de milioane de dolari), cu sca
denţa în 7 ani.

Cu puţin 
timp înainte 
de turul doi 
al alegerilor 
prezidenţiale 
din 2009, 
Dinu Patriciu 
declara la Re-
alitatea TV că 
îl detestă pe 
Traian Băses-
cu încă din 
2004, când 
l-ar fi văzut, 
la un miting 
electoral din 
Ploiești, cum 
lovește peste 
faţă un copil.

ARTRI, 2014

Pentru cereri de oferta si consiliere va rugam sa apelati la telefon:  
+407.37.50.40.00  sau office@tir2000.ro
Adresa: Str. Alexandru Constatinescu nr. 12, Bucuresti, Sector 1
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-    Eric Florin Chis, fost vicepreședinte al grupului Rom-
petrol și fost acționar, 

-    Adrian Volintiru, fost președinte al AVAS în perioa-
da noiembrie 2012 - noiembrie 2013, fost secretar de 
stat în Ministerul Economiei. fost director financiar al 
Rompetrol.

De asemenea, în anchetă sunt vizați și foști funcționari 
care lar fi ajutat pe Dinu Patriciu să preia fraudulos 
Petromidia.

CE PREVEDE MEMORANDUMUL LUI PONTA?
Memorandumul cu Rompetrol pentru stingerea litigiu
lui şi, implicit, ştergerea datoriilor istorice ale compa
niei în contul unor investiţii promise, a fost semnat în 
februarie 2013, statul fiind reprezentat de OPSPI.
În ianurie 2013, Victor Ponta ia dat afacerea Rompe

hii susţin că vor veni cu 150 de milioane de dolari plus 
30 de milioane pentru a acoperi partea României, întro 
societate comercială 80%20% care să facă prin credite 
bancare investiţii de până la un miliard în următorii 7 
ani în România. Între acestea, o centrală de cogenera
re la Midia şi câteva sute de noi benzinării. În afacerea 
fondului, profitul va reveni în primă fază exclusiv Kaz
MunaiGaz, până la recuperarea celor 180 de milioane. 
Surse guvernamentale au explicat pentru gândul că în 
calculele de la Palatul Victoria ar intra înfiinţarea unei 
companii botezate provizoriu "RomKaz" în care Rom
petrol şi KazMunaiGaz să fie parteneri 50%50% şi să 
se impună astfel în regiune. Prin această companie ar fi 
plănuită şi legarea României la conducta SouthStream, 
un alt proiect aflat deocamdată pe hârtie, printro pre
lungire din Bulgaria la Negru Vodă, construită cu bani 
din Kazahstan.

FACILITĂȚI SAU ȘPĂGI?
Primul cadou politic: Pe vremea lui Radu Sârbu ca şef 
al FPS, reuşea să cumpere, la un preţ de 51 de milioane 
de dolari la care se adăuga, prin contract, contravaloa
rea datoriilor răfinariei de 200 de milioane de dolari, 
cea mai modernă rafinărie a ţării, Petromidia. Prima 
rată, atenţie, a fost de 17 milioane de dolari. Restul, 
până la 51, probabil sa plătit mai târziu. După o ne
gocierefulger, FPSul la găsit, a negociat şi a vândut 
Petromidia în numai 10 zile. Este de înţeles graba. Ve
neau alegerile.

Al doilea cadou politic: În momentul vânzării, şi nici 
până atunci, nu cred că sa verificat provenienţa banilor 
cu care cumpăra Patriciu. De vreun an, se verifică dacă 
Dinu Patriciu nu cumva a plătit statului fix din banii sta
tului (creanţa Repsol, pentru cei care nu îşi mai aduc 
aminte, după ce domnul Patriciu a cumpărat Rompe
trol, a încasat câteva zeci de milioane de dolari, cuve
niţi, prin lege, statului român şi pe care ar fi trebuit să îi 
verse statului român). Nu a făcut aşa. A încasat banii şi 
ia folosit cum a considerat domnia sa mai bine.

Al treilea cadou politic: După ce domnul Patriciu a 
cumpărat de la FPS Petromidia, sa schimbat puterea. 
A venit un nou Guvern – cel al PSD. Iar acest Guvern 
sa declarat mulţumit cu preţul primit de la domnul 
Patriciu pentru Petromidia, şi, în 2001, se legifera con
tractul FPSului plus datoriile. Sigur, atunci preţul în
casat era foarte mic, pentru că se asumau şi datoriile. 

întoarsă de preşedintele Băsescu la 
reexaminare.

2004-2012
Obligaţiile fiscale achitate de Rom
petrol la bugetul de stat sunt de 
24.312.276.819 lei, din datele ANAF.
Totodată, Guvernul ia în calcul, în 
nota explicativă a memorandumu
lui că, "după data anulării creanţe
lor" echivalentul în dolari a sumei 
achitate cu titlu de obligaţii buge
tare "se ridică la aproximativ 8.673 
milioane de dolari", luând ca sursă 
datele Rompetrol Rafinare. Procu
rorii anchetează abia acum emite
rea obligaţiunilor „Dinu Patriciu“ 
de 600 mil. $ din 2003, semnată de 
Adrian Năstase, DIP şi Tănăsescu. 
OUG 118/2003 a fost semnată de 
premierul de atunci Adrian Năstase, 
resperespectiv de Mihai Tănăsescu, 
Ministrul Finanţelor Publice, şi Dan 
Ioan Popescu, ministrul Economiei 
de atunci. 

Dosarul Rompetrol 2 il aduce in 
fata procuroriilor DIICOT pentru au
dieri pe Alexandru Nicolcioiu, fost 
director general al Petromidia, in 
prezent șef al unei divizii din Kaz 
Munay Gas.

A fost audiat la DIICOT și omul de 
afaceri Sorin Marin, primul partener 
de afaceri al lui Dinu Patriciu de la 
preluarea Petromidia.

Printre persoanele vizate  
in ancheta sunt:
-    Sorin Marin, împăratul sturionilor 

din Delta Dunării, marele anonym 
al hoților;

-    Alexandru Nicolcioiu, fost di-
rector general al Petromidia și 
fost președinte al Consiliului de 
Administrație al Rompetrol Rafina-
re, în prezent șef al diviziei de Rafi-
nare și Petrochimiei în KMG (fostul 
Rompetrol Grup),

trol pe mână ministrului pentru 
Energie, Constantin Niţă. Pe 15 fe
bruarie se semna un acord cu Kaz
MunaiGaz, iar trei zile mai târziu 
se suspenda procesul intentat de 
statul roman în 2010 pentru recu
perarea datoriilor. Pe scurt, statul 
a acceptat să vândă 26% din pache
tul său cu 200 de milioane de dolari, 
luânduşi măsuri de precauţie ca 
restul de 18% să nu poată fi diluat 
de KazMunaiGaz timp de 3 ani. Ca 
o compensaţie, deocamdată numai 
pe hârtie sa făcut un acord pentru 
un fond de investiţii comun kazaho
român care să susţină financiar dez
voltarea rafinăriei. Mai exact, kaza

www.rompetrol.com
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are o denumire pentru aşa ceva, iar legea concurenţei 
denumeşte acest comportament: înţelegere asupra 
preţului şi e sancţionabilă cu până la 10% din cifra de 
afaceri a celor care se înţeleg la preţ. Câte facilităţi 
sunt în a şasea facilitate? Număraţi singuri (însuşirea 
de foloase necuvenite, înţelegerea la preţ, neamenda
rea etc.). Curtea de Apel a decis definitiv şi irevocabil, 
în octombrie 2014, că Rompetrol SA trebuie să achite 
şi „creanţa Libia“, în sumă de 58,5 milioane de dolari 
împreună cu două persoane fizice. Astfel, instanţa ia 
condamnat definitiv, în luna octombrie 2014, pe Ale
xandru Bucşă, administrator şi director economic al 
Rompetrol la data faptelor, la patru ani de închisoare 
pentru complicitate la delapidare. El a mai fost con
damnat la câte trei ani pentru complicitate la spălare 
de bani, respectiv constituire a unui grup infracţional 
organizat. Instanţa a dispus ca Bucşă să execute pe
deapsa cea mai grea, respectiv cea de patru ani, la care 
a adăugat un spor de doi ani, astfel că acesta a primit, 
în final, şase ani de închisoare. Petrică Grama, fost şef 
al Direcţiei Generale a Bugetului de Stat din Ministerul 
Finanţelor Publice, a fost şi el condamnat la doi ani de 
închisoare pentru complicitate la delapidare şi la un an 
pentru constituirea unui grup infracţional organizat. 
La pedeapsa cea mai grea a fost adăugat un spor de 
patru luni, astfel că acesta execută doi ani şi patru luni 
de închisoare. Prin aceeaşi decizie, Rompetrol SA a fost 
obligată, în solidar cu cei doi, să plătească aproximativ 
58 de milioane de dolari Ministerului Finanţelor. Astfel, 
justiţia a statuat că banii din „creanţa Libia“ se cuve
neau, de fapt, statului.

Rompetrol SA trebuie să plătească, conform justiţi
ei, suma în cauză, plus dobânzi şi penalităţi. În final, da
toria către stat, calculată de către Fisc, a ajuns la 934,2 
milioane de lei. Numai că, în loc să plătească suma 
respectivă, kazahii de la KazMunaiGaz au încercat să 
introducă societatea în cauză în insolvenţă în luna iu
nie a anului trecut. Tribunalul Bucureşti a respins, însă, 
solicitarea câteva zile mai târziu. Ulterior, numele com
paniei a fost schimbat în Oilfield Exploration Business 
Solutions SA, aceasta conducând topul datornicilor 
către buget.

Deocamdată, Rompetrol înseamnă cel mai impresi
onant volum de investigații juridice. Așteptăm cu inte
res cum se va finaliza totul. După ce sa alăturat PSD, 
Victor Ciorbea a parvenit perfect și a primit funcția de 
avocat al poporului. Al poporului PSD. Acum este și el 
în vizorul DNA…  

Sau asumat. Şi ce sa întâmplat? În 
2001 şi 2002, Rompetrolul domnu
lui Patriciu nu a putut ţine pasul cu 
ritmul asumat şi a pierdut eşalona
rea. Ce ar fi trebuit să se întâmple în 
acest caz? Ruperea contractului sau 
executarea silită. Şi pentru că acel 
contract de privatizare nu a fost nici 
rupt, iar Rompetrol nu a fost execu
tat silit, a apărut…

Al patrulea cadou politic: O nouă 
eşalonare la plată. Pe care Rompe
trol o pierde în februarie 2003. Ce 
se întâmplase între timp? Datoriile 
societăţii se majoraseră de la 200 la 
400 de milioane de dolari. În princi
pal pentru că firma încasa contrava
loarea accizelor, TVA şi altor taxe de 
la populaţie, şi uita să le plătească. 
Modelul nu era nou, era vizibil şi 
condamnabil. Dar, statul mai păţi
se acest lucru – cu creanţa Repsol 
din Libia. După pierderea celei dea 
doua eşalonări, ar fi trebuit să apară 
executarea silită. Preluarea rafină
riei. Şi pentru că nu sa întâmplat 
aşa, sa creat drum liber pentru…

Al cincilea cadou politic: Trans
formarea datoriilor în obligaţiuni. 
Datoriile de bază crescuseră de la 
200 la 414 milioane de dolari. La 
care se adăugau şi penalităţile de 
plată. În total, vreo 600 de mili
oane de dolari. Adică, cu aproape 
400 de milioane de dolari mai mult 
decât datoria pe care o preluase şi 
asumase domnul Patriciu de la stat, 
atunci când a cumpărat rafinăria 
pentru 51 de milioane de dolari. A 
apărut soluţia – transformarea în 
obligaţiuni. Iniţiată în anul 2003 şi 
legiferată de Parlamentul de după 
alegerile din 2004, sub un Guvern 
condus de prietenul Călin. În loc 
de executare silită, Rompetrolul a 
fost facilitat cu transformarea da

toriilor în obligaţiuni. La care statul 
percepea un cupon (dobândă) mai 
mic decât dobânda la care reuşea 
să se împrumute. Şi lucrurile nu se 
opresc aici.

Al șaselea cadou politic: Cu sacii 
în căruţă, respectiv amânarea plă
ţii datoriilor pentru următorii 7 ani, 
Rompetrol trebuia să lucreze. Dar 
avea nevoie de bani. De unde? De la 
finanţatorii companiei conduse de 
domnul Patriciu. În afară de statul 
român şi de contribuabili, despre 
care alţi finanţatori aţi auzit în Ca
zul Rompetrol? În afară de achiziţia 
benzinăriilor Dyneff, unde a fost 
implicată o bancă, eu nu am auzit 
de prea multe bănci implicate. Cu o 
datorie de 600 de milioane de do
lari în cârcă, Rompetrol avea o pro
blemă: accesul la bani. Şi atunci, sa 
mai găsit o facilitate pe care româ
nii să o acorde domnului Patriciu, 
prin cârdăşia celor de la Guvern. În 
decembrie 2003 sa produs acest lu
cru. Concret, Guvernul României a 
umblat la taxele din benzină. Cum? 
Desfiinţa taxa de drum (nelegală) şi 
o contopea cu acciza. Şi aşa acciza 
sa mărit. Dar, noua acciză era totuşi 
mai mică decât vechea acciză plus 
taxa de drum. Cât a fost diferenţa şi 
ce sa întâmplat cu ea? Preţul carbu
ranţilor scădea astfel cu 40 de euro 
pentru tona de carburanţi, adică cu 
aproximativ 4 eurocenţi pe litru. 
Atunci, cei 4 eurocenţi însemnau 
8% din preţul litrului de benzină. Ce 
ar fi trebuit să se întâmple? Logic, 
dacă au scăzut taxele, ar fi trebuit 
să se reducă şi preţurile. Dar, profi
tând de cârdăşia instituţiilor statu
lui, producătorii au lăsat preţurile la 
vechiul nivel. Şi şiau însuşit cei 8%, 
pe care ar fi trebuit să îi transforme 
în ieftiniri pentru populaţie. Cum se 
cheamă asta? Probabil, Codul Penal 

greatnews.ro
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Grupaj realizat de

C ompania Daimler din Ger
mania a preferat să inves
tească 500 de milioane de 

euro în Polonia, Costin Borc, mi
nistrul Economiei, a precizat că 
țara noastră nu are infrastructura 
cerută de partenerii germani și, de 
aceea, a fost aleasă Polonia. "Con
diţia principală în investiţia Daim
ler era ca producţia să ajungă în 
maxim 17 ore de la poarta fabricii 
la uzina din Bremen, iar din aceas
tă perspectivă, Sebeş nu a fost un 
competitor serios pentru fabrica 
de motoare din cauza lanţurilor 
logistice impuse de producător", 
a comentat Costin Borc. De fapt, 
nu orașul Sebeș era hiba, ci drumu
rile noastre infernale. Dan Suciu, 
purtătorul de cuvânt al lui Dacian 
Cioloș, susține că nu puteam pier
de ce nu aveam. "Dacămi daţi voie 

doar să adaug ceva în legătură cu 
acest proiect. E ca la Radio Erevan: 
<<Lam pierdut, dar nu lam avut 
niciodată!>>,  în sensul că acest 
proiect nu a fost niciodată un pro
iect care sa aplicat României în 
termeni concreţi. Aşa că nu prea 
am pierdut pentru că nu am avut 
ce să pierdem. Acea discuţie punc
tuală, pe acel proiect care acum sa 
dus în Polonia, na ajuns la un nivel 
de discuţie aplicată. De la bun în
ceput România a fost exclusă din 
acel proiect în momentul în care 
sa făcut evaluarea", a spus Suciu. 
Sigur că nu putem săi reproșăm lui 
Dacian Cioloș acest eșec, din mo
ment ce am avut atâtea guverne 
cu politicieni grei, care nu au făcut 
nimic 25 de ani pentru atragerea 
unei asemenea investiții. Așa că ră
mânem ca la Radio Erevan. 

PERFORMANȚĂ

Daimler ocolește România  
și investește în Polonia

IMBOLD

CFR Călători 
să fie mai 
agresivă!

D an Costescu, ministrul 
Transporturilor, lea cerut 
celor de la CFR Călători 

să se arunce asupra concurenței.  
"CFR Călători ar trebui pe viitor 
să aibă o atitudine proactivă, să 
nu mai stea să aștepte piața și să 
încerce să speculeze orice breșă 
din piață a concurenților din inte
rior, a concurenților feroviari sau a 
celorlalți concurenți din auto și, de 
ce nu, aviație, pe distanțe scurte. 
Aceasta poate să fie concurență, 
dar poate să fie și o colaborare. 
Cine ne împiedică, de exemplu, 
să facem o convenție cu TAROM 
ca atunci când coboară orice pa
sager TAROM să aibă biletul de 
tren inclus și să folosească calea 
ferată și nu un taxi sau alt mijloc 
de transport. La ticketing să extin
dem aparatele unde se plătește cu 
cardul", a spus ministrul Costescu. 
Potrivit acestuia, călătorii vor fi 
întâmpinați în aeroport de pro
moteri care le vor transmite că pot 
folosi ca alternativă, pentru a ajun
ge în oraș, și varianta feroviară. 
"Promoterii vor fi în acel loc și vor 
atrage atenția oamenilor, la orele 
de vârf, că au și alternativa acestui 
mijloc de transport, cum au și alter
nativa taxiului. Va trebui mai multă 
prezență", a mai afirmat ministrul 
Transporturilor. Nui rău dacă CFR 
Călători devine „mai proactivă”. 
Cuvânt greu, cu niște conotații de 
piață. Dar poate că mai întâi ar tre
bui ca lucrătorii de la CFR Călători 
să numeroteze corect locurile din 
trenuri și toaletele să fie curate. 
După care pot fi și „mai proactivi”.

www.econom
ica.net

SC TIR 2000 oferă serviciul de intermediere a 
vizelor pentru conducătorii auto profesioniști 
precum și membrilor 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.
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F orumul Internațional pentru 
Transporturi (ITF) a organizat 
la Leipzig, Germania, sub egi

da Organizației pentru Cooperare 
Economică și Dezvoltare — OECD, 
Summitul anual al miniștrilor Trans
porturilor. Sesiunea ministerială 
deschisă a avut ca temă „Accele
rarea tranziției: inovația pentru un 
transport mai verde și care asigură 
incluziunea socială”. Prezent la reu
niune, ministrul Dan M. Costescu a 
atras atenția asupra faptului că, în 
viitorul nu foarte îndepărtat, sec
torul rutier va fi pus în poziția de 
ași schimba modul de coordonare 
a traficului. Acest sector va începe 
să realizeze, cu adevărat, manage

ment de trafic: de la începerea că
lătoriei până la momentul în care 
vehiculul se oprește. Ministrul a 
precizat: „Există o experiență vas
tă în managementul traficului din 
zona feroviară și cea aviatică, iar 
aceste lecții învățate trebuie să 
accelereze dezvoltarea și în secto
rul rutier. Reglementările vor viza 
construcția vehiculelor, comunica
rea între vehicule, între vehicule 
și infrastructuri, dar și între infra
structuri, precum și conceptele de 
acces și operare a infrastructurii.” 
Adică vor spori transporturile de 
marfă pe căile ferate, în directă 
cooperare cu transporturile ruti
ere pe segmente mici. Declarația 

adoptată de miniștrii Transportu
rilor încurajează coordonarea între 
transporturi și politicile de mediu la 
toate nivelurile de autoritate pen
tru ca transporturile sustenabile să 
poată fi implementate prin meca
nisme eficiente. În acest sens, vor 
fi evaluate beneficiile economice, 
sociale și de mediu pe care trans
portul incluziv le oferă. Prin orga
nizarea optimă a noilor tehnologii, 
infrastructura și serviciile de trans
port vor deveni accesibile tuturor. 
Alte priorități constituie: moderni
zarea transportului pe ape interioa
re, dar și investițiile în transportul 
feroviar de mărfuri pentru a reduce 
impactul asupra mediului.

M inistrul Dan M. Costes
cu, sa întâlnit, pe data 
de 11.05.2016, la sediul 

Minis terului Transporturilor, cu Li
bor Lochman,  directorul executiv 
al Comunității Căilor Ferate și a 
Companiilor de Infrastructură din 
Europa (CER), precum și cu repre
zentanții mediului de afaceri din 
domeniul feroviar. Discuția sa axat 
atât pe investițiile din sistemul fe
roviar, cât și pe nevoile operatori
lor din domeniu. În acest context, 
ministrul Dan M. Costescu a amintit 
schimbările care se produc în ca
drul Autorității Feroviare Române, 
instituție ce reglementează activi
tatea feroviară, astfel încât să fie 
găsite soluții pentru stimularea me
diului de afaceri și simplificarea pro
cedurilor. De asemenea, ministrul a 
prezentat Master Planul General 
de Trans porturi, document care va 
putea fi consultat și de patronate
le din transporturi. „Ne propunem 

un plan care să ducă la echilibrarea 
mo durilor de transport, să aplicăm 
principiile europene întro manie
ră eficientă”, a declarat ministrul 
Dan M. Costescu Libor Lochman, 
directorul CER, a susținut sarcina 
principală a CER  de a promova in
teresele companiilor din domeniul 
feroviar și de a crea o legătură între 
acestea și mediul guvernamental, 
în beneficiul tuturor. Cei 3 piloni 

pe care Comunitatea Căilor Ferate 
și a Companiilor de Infrastructu
ră din Europa își modelează acti
vitatea sunt: interoperabilitatea 
transporturilor, eficiența internă, 
reglementările privind transportul 
intermodal. „Doar prin combinarea 
celor 3 piloni poate fi atins gradul 
optim de sustenabilitate”, a decla
rat directorul Lochman. În septem
brie 2015, Dan M. Costescu a fost 
ales vicepreședinte al Comunității 
Căilor Ferate și Com paniilor de In
frastructură din Europa (CER), ală
turi de alți 3 vice pre ședinți, CEO ai 
companiilor na ționale de cale fera
tă din Germania, Franța și Elveția. 
Mandatul său a fost întrerupt în 
momentul numirii în funcția de mi
nistru al Transporturilor. CER este o 
asociație interna țio nală profesiona
lă feroviară, creată în anul 1988, cu 
sediul la Bruxelles, care urmărește 
să contribuie la îmbunătățirea și 
dezvoltarea transportului feroviar.

SCHIMBARE

Transportul „verde și incluziv”

GĂSELNIȚĂ

Pilonii și eficiența transportului

www.econom
ica.net
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Daimler taie 
banii pentru 
camioane

T rustul Daimler este nevoit 
să reducă investițiile pen
tru camioane ca să rezol

ve problemele generate de re
chemarea mașinilor cu airbaguri 
defecte, anunță Reuters. Daim
ler (DAIGn.DE) a redus estimări
le de profit pentru divizia sa de 
camioane din cauza vânzărilor în 
scădere din Statele Unite și Bra
zilia. Daimler Trucks precizea
ză că se așteaptă ca profitul să 
scadă semnificativ în anul 2016. 
"Daimler a decis în cele din urmă 
săși schimbe orientările sale 
nerealiste spre camioane, care 
nu au adus nimic bun pentru 
credibilitatea companiei”, crede 
analistul Michael Tyndall. Scă
derea producției de camioane 
grele din nordul Americii, pro
vocată de prăbușirea prețului la 
petrol și la metale, ia determi
nat pe unii rivali cum ar fi Volvo 
săi avertizeze pe investitori că 
vine o nouă recesiune.  Daimler 
anunță că va face concedieri ma
sive din acest motiv, ceea ce va 
însemna costuri de 112 milioane 
de dolari, bani alocați pentru lu
crătorii care vor să intre de bună 
voie în șomaj.  Daimler a pierdut 
aproximativ 500 de milioane de 
euro în acest an ca urmare a re
tragerii preventive a vehiculelor 
din Statele Unite și Canada, care 
contin airbaguri realizate de 
Takata Corp (7312.T). 

G rupul informatic american 
Apple Inc. a anunțat că a in
vestit un miliard de dolari în 

Didi Chuxing, echivalentul chinez al 
aplicației de transport Uber, trans
mite Reuters.

Această investiție vine în aceeași 
zi în care cotația acțiunilor Apple a 
coborât la cel mai scăzut nivel din 
ultimii doi ani, astfel că Alphabet, 
firma mamă a Google, a devenit 
compania cu cea mai mare capita
lizare bursieră din lume. Acțiunile 
Apple au terminat ședința în scăde
re cu 2,35% la 90,34 dolari, ceea ce 
oferă grupului o valoare totală de 
494,8 miliarde de dolari, în timp ce 
Alphabet are o valoare de piață de 
499,9 miliarde de dolari.

"Facem această investiție din 
mai multe motive strategice, in
clusiv șansa de a afla mai multe lu
cruri despre anumite segmente ale 
pieței chineze", a declarat directo
rul Apple, Tim Cook.

Didi Chuxing, cunoscută anteri
or sub denumirea Didi Kuaidi, con
trolează 87% din piața servicii de 
transport de tip carhailing din Chi
na. Compania susține că are apro
ximativ 300 milioane de utilizatori 
care zilnic efectuează peste 11 mi

lioane de călătorii prin intermediul 
platformei sale.

Analiștii sunt de părere că aceas
tă investiție oferă un indiciu cu pri
vire la modul în care Apple șiar pu
tea diversifica afacerile în condițiile 
în care vânzările de iPhone stag
nează. Apple vrea să crească veni
turile generate din servicii precum 
Apple Music și plăți mobile Apple 
Pay, o strategie pe care o investiție 
întro companie de ridesharing 
pare să o confirme, susține Patrick 
Moorhead, analist la Moor Insights 
& Strategy.

În paralel, investitorii urmăresc 
cu atenție să vadă dacă Apple va 
intra în afacerile din domeniul auto. 
Apple a angajat o gamă largă de 
experți în domeniul auto, iar o se
rie de surse au declarat că grupul 
analizează posibilitatea construirii 
unui automobil autonom. Aceas
ta în condițiile în care constructo
rii auto și companiile din sectorul 
tehnologic formează noi alianțe și 
investiții încrucișate. Recent, Gene
ral Motors a cumpărat compania de 
tehnologie din sectorul auto Cruise 
Automation și de asemenea a pre
luat o participație la compania de 
ridesharing Lyft.

REORIENTARE

Apple bagă bani în… transporturi
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T ransportatorul nu poartă 
nicio vină pentru produsele 
alimentare cu un conținut 

exagerat de pesticide. Nu e treaba 
lui să facă mai multe controale și 
analize. Autoritățile statului inter
vin heirupist și apoi anunță victoria 
repurtată. De exemplu, peste 2,5 
tone de caise și nectarine proveni
te din Turcia au prezentat depășiri 
ale limitei maxime admise pentru 
fungicidul kresoximmetyl, în urma 
controalelor derulate de Autorita
tea Națională Sanitară Veterinară 
și pentru Siguranța Alimentelor 
(ANSVSA) în perioada 5  11 mai, se 
arată întrun comunicat de presă al 
instituției. Dacă fluxurile de alimen
te din import sar controla mai frec
vent, situația ar fi îngrijorătoare. 

„Centralizările datelor furnizate 
de structurile de specialitate din ca
drul Autorității arată că, în perioa
da menționată, au fost înregistrate 
depășiri ale limitelor maxime admi
se pentru reziduuri de pesticide, la 
probele prelevate din fructe, caise 
și nectarine, provenite din Turcia. În 

prima situație, facem referire la o 
cantitate de 250 de kg de caise, la 
care buletinul de analiză a arătat o 
depășire a limitei maxime admise 
pentru fungicidul kresoximmetyl. 
La data controlului, inspectorii 
ANSVSA au constatat că 171 de kg 
din acest lot fuseseră comercializa
te. Restul cantității de fructe, care 
a fost găsit în depozitul unității, în 
stare avansată de depreciere, a fost 
distrus. În ceea ce privește nectari
nele, probele au fost prelevate din
trun lot, în cantitate de 2.280 de 
kg. Rezultatele analizelor au indicat 
o depășire a limitei maxime admise 
pentru același fungicid', notează 
ANSVSA.

Kresoximmetyl — fungicid uti
lizat pentru controlul rapănului 
(scabiei) și a altor boli fungice pe o 
gamă largă de culturi: sfeclă de za
hăr; fructe, inclusiv mere, struguri, 
pere; legume cucurbitacee; nuci 
pecan etc. Inspectorii ANSVSA au 
controlat, în primele patru luni ale 
anului, 3.854 de transporturi de 
produse de origine nonanimală, 

care au ca risc asociat prezența de 
reziduuri de pesticide, fiind elibera
te buletine pentru 822 din probele 
prelevate, șapte din acestea pre
zentând depășirea limitei maxime 
admise pentru astfel de reziduuri. 
Rezultate neconforme sau înre
gistrat la următoarele produse: o 
probă de tomate provenite din Ior
dania, o probă de ardei iute, prove
nit din Iordania, o probă de mere, 
provenite din Macedonia, patru 
probe de fasole boabe, provenite 
din Etiopia.

Tot în această perioadă, inspec
torii ANSVSA au efectuat o serie de 
verificări la depozitele de destinație 
pentru produsele de origine non
animală. Probele, prelevate cu oca
zia acestor verificări, au fost supuse 
analizelor de laborator, rezultând 
un număr de 126 probe conforme și 
trei probe neconforme: o probă de 
ardei kapia roșu, o probă de rodii și 
o probă de lămâi. Toate probele cu 
rezultat neconform au provenit de 
la transporturi de fructe și legume 
cu origine Turcia.

MOARTEA

Tirurile care aduc alimente cu pesticide

C ostin Borc, ministrul Econo
miei, visează frumos: dacă 
tot nu a venit Daimler la noi, 

măcar să facem mașini electrice. Cu 
mâna altora. „Ne dorim un producă
tor de maşini electrice în România, 
sau un producător de componente 
de maşini electrice şi îmi doresc un 
al treilea mare producător de ma
şini. Facem tot posibilul ca asta să 
devină o realitate, nu este un proiect 
pentru şase luni, sunt proiecte care 
durează ani de zile, dar când vorbim 
de industria auto, atragerea unei in

vestiţii mi se pare fundamentală”, a 
declarat ministrul Economiei. Până 
și comuniștii se gândeau la dezvol
tarea armonioasă a industriei în te
ritoriile cu grave probleme sociale. 
Actualii guvernanți încep să desco
pere acest adevăr elementar, dar nu 
prea au timp să facă mare lucru. În 
ceea ce priveşte echilibrarea balan
ţei dezvoltării economice în Româ
nia, ministrul spune că se pregăteşte 
un pachet de mobilitate pentru ca 
românii să capete deprinderea de a 
se muta după locul de muncă. „În pri

mul rând, este vorba de pregătirea 
unui pachet pe mobilitate, eventual 
să vorbim şi cu Ministerul Muncii şi 
să ne gândim la soluţii de locuinţe 
pentru aceşti oameni. De asemenea, 
trebuie să vorbim despre un ajutor 
de stat mult mai targetat şi anume, 
pentru zone unde şomajul este foar
te mare să dăm mai mult ajutor. Nu 
în ultimul rând, trebuie dezvoltat în
văţământul dual exact în aceste zone 
de risc pentru ca investitorii să poată 
găsi o forţă de muncă calificată şi să 
vină acolo”, a explicat ministrul.

VIS

Vrem să producă alții mașini electrice la noi

Î n perioada 1011 mai, au avut 
loc la Zilina (Slovacia) lucrările 
celei dea 10a Adunări Gene

rale a EDINNA (Education in Inland 
Navigation)  organizația europea
nă de pregătire profesională în 
domeniul naval. În cadrul lucrărilor, 
Ovidiu Sorin Cupșa  ambasador 
maritim IMO, directorul general al 
Centrului Român pentru Pregătirea 
și Perfecționarea Personalului din 
Transporturi Navale  CERONAV, a 
fost reales pentru încă un mandat 
în funcția de vicepreședinte.

Tema centrală a Adunării Gene
rale EDINNA este Directiva Parla
mentului și Consiliului Europei, pri
vind recunoașterea profesională a 
calificărilor personalului navigant 
pe ape interioare. Armonizarea 
legislației a intrat în linie dreaptă, 
Comisia Europeană publicând pro
punerea textului Directivei spre 
dezbatere publică în data de 18 fe
bruarie 2016.

„România deține peste 1000 de 
km din Dunărea navigabilă și 100 
de kilometri de Canale Navigabile, 
care leagă Coridorul RinMainDu
năre de Portul Constanța, armato
rii români dețin cele mai mari flote 
de transport de pe Dunăre și peste 
10.000 de marinari fluviali români 
navighează pe apele interioare 
din Europa. CERONAV, cu sprijinul 

Ministerului Transporturilor, este 
unul din principalii promotori ai ar
monizării pregătirii profesionale, 
deoarece avem interesul ca perso
nalul navigant din toată Europa să 
aibă aceleași standarde înalte, pen
tru a susține siguranța navigației, 
protejarea mediului înconjurător și 
costuri rezonabile de transport în 
întreaga Uniune Europeană”, a de
clarat Ovidiu Sorin Cupșa, director 
general CERONAV.

CERONAV este unul dintre 
membrii fondatori și este singura 
organizație care ocupă și a doua 
funcție în Consiliul de Conducere 
al EDINNA, prin cea de Ofițer Con
sultant — deținută de Costel Ian
cu, din cadrul Subunității Galați. În 
vederea implementării viitoarelor 
standarde profesionale, CERONAV 
va finaliza în acest an la Galați cel 
mai mare și mai modern Centru Eu
ropean de pregătire profesională 
pe ape interioare.

M inistrul Transporturilor 
pare decis să facă lumi
nă în hățișul de sinecure 

de la CNADNR. Deși mai are puțin 
timp. "Am avut niște semnale foar
te clare, având în vedere evoluția 
CNADNR din trecut, că lucrurile nu 
funcționau acolo cum trebuie și cau
zele pe care leam identificat au fost 
multiple. Una dintre primele cauze o 
reprezintă o structură de conduce
re foarte ramificată și foarte lungă 
și, din acest motiv, ineficientă. (...) 
am solicitat să se identifice soluții, 
iar suma soluțiilor este cuprinsă 
în noua organigramă a companiei, 
care a fost aprobată de Consiliul 
de Administrație și mai târziu de 

Adunarea Generală a Acționarilor. 
Soluțiile au venit și ele de la sine: 
pentru structura arborescentă, 
soluția a fost reducerea acelor per
soane, poziții care nuși găseau uti
litatea în companie și care mai mult 
îngreunau lanțul de decizie. În acest 
fel, sau redus 7 funcții de condu
cere de la nivelul central și 61 de la 
nivelul regionalelor. Deci, avem mai 
puțin cu 68 de funcții de conducere 
în acest moment în organigramă", 
a spus ministrul Dan Costescu.  El a 
precizat că, la nivel central, din 110 
posturi de conducere vor rămâne 
103, iar din direcțiile regionale se 
reduc 61 de poziții de conducere. 
La rândul său, directorul general 

al CNADNR, Cătălin Homor, a spus 
că acele 68 de persoane care își 
vor pierde posturile de conducere 
nu vor disponibilizate, ci vor "pune 
umărul la realizarea producției". 
"Cei 68 nu vor mai avea posturi de 
conducere și vor merge în eșalonul 
forței de muncă, vor fi simpli ingi
neri, simpli economiști și vor pune 
umărul la realizarea producției. De 
exemplu, două compartimente au 
fost comasate și un post de condu
cere dispare", a explicat Homor. Așa 
că funcțiile se vor putea ocupa nu
mai pe bază de concurs, iar concur
surile se desfășoară de obicei pe 31 
decembrie sau în vinerea patimilor 
lui Hristos…

RECUNOAȘTERE

România este o putere în transporturile navale din UE
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Se reduc posturile de conducere la CNADNR
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M inisterul Fondurilor Euro
pene (MFE) vrea să lan
seze, în mai, apeluri de 

proiecte pe Programul Operațional 
Infrastructură Mare (POIM) în va
loare totală de aproximativ 6,7 mi
liarde euro, potrivit datelor publi
cate pe siteul instituției. Valoarea 
totală a apelurilor dedicate trans
portului rutier depășește 3,48 mili
arde euro, fiind vorba atât despre 
proiecte noi cât și fazate. În cazul 
acestor proiecte, beneficiar eligi
bil va fi CNADNR. De asemenea, 
vor mai fi lansate apeluri de peste 
1,97 miliarde euro dedicate trans
portului feroviar, unde beneficiari 
sunt CFR, Ministerul Transporturi
lor și Autoritatea pentru Reformă 
Feroviară. Administrațiile Portuare 
sunt beneficiari în cazul apelurilor 
privind infrastructura de transport 
naval, bugetul alocat prin POIM 
ridicânduse la 325 milioane euro. 
Metrorex va avea un buget alocat 
de 726,2 milioane euro, prin apelu
rile ce urmează a fi lansate în luna 
mai. Potrivit MFE, valoarea totală 
a apelurilor de proiectelor dedica
te infrastructurii aeroportuare se 
ridică la 56,7 milioane euro, iar în 
ceea ce privește investițiile pentru 
creșterea gradului de siguranță a 

transportului — 90,8 milioane euro. 
Pentru infrastructura aferentă 
punctelor vamale alocarea se ridică 
la circa 22,7 milioane euro.

Ministerul Fondurilor Europene 
va lua o serie întreagă de măsuri 
pentru a nu se repeta "mizeria" din 
vechiul Program Operațional Secto
rial Dezvoltarea Resurselor Umane 
(POSDRU), în condițiile în care "sunt 
foarte mulți oameni care se pregă
tesc să toace bani pe proiecte fără 
impact" real, a declarat noul minis
tru de resort, Cristian Ghinea, într
un interviu acordat agenției Hot
News. El a promis că absorbția de 
fonduri structurale și de coeziune 
va ajunge la 80% în cadrul financiar 
20072013. România va mai încasa 
anul acesta aproape 540 de milioa
ne de euro în POSDRU 20072013. 
Spre deosebire de vechiul POSDRU, 
în noul Program Opera țional Capi
tal Uman (POCU) 20142020, se va 
introduce "orientarea spre proiecte 
mari, sistemice, noncompetitive". 
"Statul român decide că o anumită 
problemă poate fi rezolvată nu des
chizând apeluri competitive, ci con
centrând resursele prin decizie de 
politică publică întro anumită zonă 
și numai o singură entitate este ca
pabilă sa facă asta".

FERMITATE

Proiecte grele  
pentru transportul rutier

FURTUNĂ

Toyota 
oprește 
producția  
la uzina  
de camioane  
din Texas

D in cauza daunelor pro
vocate de furtuni, Toyo
ta suspendă producția 

la uzina de camioane din San 
Antonio, Texas. Uzina a anunțat 
că totul a început pe 18 mai din 
cauza unei furtuni care a avariat 
instalațiile electrice. Suprafața 
acestei uzine este de 236.800 
metri pătrați și șuvoaiele au 
făcut ravagii. Lucrătorii spun 
că apa a pătruns în sistemele 
electrice, provocând defecțiuni 
grave. Furtuna avea o viteză de 
130 de kilometri pe oră. Uzina 
Toyota a început să lucreze în 
urmă cu un deceniu și a angajat 
2600 de lucrători ca să constru
iască mii de camioane Tundra 
și camionete Tacoma. Așa că 
pe camioanele Toyota poate să 
scrie cu autocolant "Născut în 
Texas, construit de texani."

www.wall-street.ro

www.cargurus.com

E 2016



22
23

SCHIMBAREA NĂRAVULUI  
ÎN PREGĂTIREA PROFESIONALĂ

TRANSPORTURI

Teodor AGUD
TEODOR.AGUD@ARTRI.RO

PULVERIZAREA  
INSTITUTELOR
Integrarea în UE a impus o 

serie de restructurări care au adus 
odată cu binele și o escaladare a 
metehnelor, pe baza libertății de 
intrare în acest domeniu. Centre 
mici, fără resurse profesionale și 
administrative decente dar prote
jate de interese locale bine repre
zentate au coborât mult ștacheta. 
Transportatorii rutieri se confrun
tă în 2016 cu o mare provocare în 

domeniul pregătirii profesionale. La finele anului 
2015, au fost adoptate prevederi noi referitoare la 
acest proces. Principalul scop al acestor prevederi 
este creșterea nivelului de pregătire a celor care lu
crează în transporturi. Pentru toți cei care lucrează în 
transporturi este o mare provocare să se conformeze 
cerințelor, în condițiile în care cursurile sunt plătite 
de ei și sunt făcute în timp ce unii au alte activități 
curente de desfășurat. Indiferent de originea acestui 
proces necesar și de neplăcerile pe care le vor simți 
transportatorii în perioada inițială, schimbările arată 
decizia autorităților noastre de adepăși formalismul 
și de a impune calitatea în procesul de pregătire.

TRANSPORTURI

MODELUL CEL MAI COMOD
Întro Uniune Europeană care 
promovează principii unitare este 
interesant de studiat modele de 
activitate complet diferite care 
vin, cu toate, în sprijinul imple
mentării acelorași principii. Orga
nizarea procesului de pregătire 
profesională de la noi se face după 
unul dintre cele mai liberale și mai 
dure modele. Transportatorul sau 
angajatul său plătește direct pre
gătirea profesională. Se îngrijește, 

în plus, să găsească timpul necesar pentru a participa 
la cursuri. Modelul din care face parte, de exemplu, 
Franța este mai complex și urmărește interesul in
dustriei pe mai multe planuri, nu doar la verificarea 
finală. Fondurile pentru pregătire sunt colectate 
centralizat, odată cu autorizarea sau cu impozitele. 
Aceste fonduri se colectează în legătură cu numărul 
de vehicule utilizate, pentru că, în funcție de asta, 
transportatorul are nevoie de personal pe măsură. 
Pentru organizarea procesului ministerul selectează 
un centru de anvergură națională căruiai contractea
ză și finanțează procesul. Pentru a oferi pregătirea la 
nivel regional, acest centru poate încheia contracte 

www.soferprofesionist.ro

SCHIMBAREA NĂRAVULUI  
ÎN PREGĂTIREA PROFESIONALĂ
Încă de la fondarea centrului său de pregătire profesională, FATII-ARTRI, asociația și-a propus să aducă un suflu  
nou în pregătirea profesională. În pofida unui efort material, profesional și administrativ pe măsura acestor ambiții, 
schimbarea a venit greu și într-un ritm lent. 
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corespunzătoare. Transportatorul 
este plătit să meargă la pregătire 
dar timpul necesar tot el trebuie 
săl planifice.

REAUTORIZAREA OBLIGATORIE
Toate centrele de formare pro
fesională în transporturile rutie
re vor trebui să se reautorizeze.  
Această prevedere poate fi apre
ciată ca justificată în condițiile în 
care de peste 10 ani ne confrun

în trecut de obligația de a pregăti 
suporturi didactice corespunză
toare. Pentru ași proteja munca 
și creația în mod eficient centre
le serioase iau măsuri preventive 
pentru a opri copierea manuale
lor și a altor suporturi de către 
alții. Din păcate cheia succesului 
în ce privește acest aspect se află 
la minister și are două paliere. 
Primul se referă la analiza efici
entă a documentației propuse 

tăm cu o inflație de centre locale, cu interese prea 
puțin profesionale. Există de multă vreme zvonuri 
despre tot felul de oficiali centrali sau locali care 
ar fi în spatele unora dintre ele. În viitor, implicarea 
angajaților din Minister, ARR sau ISCTR în activitatea 
de pregătire se va limita la examinarea cursanților. 
Programa de studiu nu se schimbă semnificativ, așa 
că materialele didactice nu ar trebui să constituie o 
problemă. Și nu va fi pentru cei care au acordat aces
tui aspect importanța cuvenită. Se pare că situația 
nu este simplă pentru toate centrele aspirante, în 
condițiile în care unele sau achitat sumar și formal 

de solicitanți și al doilea la prevenirea scurgerii de 
informații și a copierii muncii altora.

VIITOARELE EXAMENE SE ANUNȚĂ MAI DIFICILE  
Toți cei care participă la examenele de atestare a 
cunoștințelor trebuie deja să achite taxa de examina
re în contul ARR. Examinatorii, care vor fi desemnați 
de autorități după regulile specifice fiecărei struc
turi, vor fi remunerați pentru activitatea lor supli
mentară de către structurile de care aparțin, din 
taxele de examinare colectate. Cum fiecare exami
nare se plătește, este de înțeles că nu va mai conta, 
din punct de vedere financiar, dacă examinatul este 
declarat admis sau respins. Începând cu luna iunie, 
examinarea va avea loc centralizat, în săli închiriate 
de autorități la nivelul fiecărui județ. Cei care absol
vă un curs, indiferent de centrul la care au făcuto, 
se vor prezenta la examinare în aceste săli, la datele 
care vor fi anunțate din timp. În noile condiții este de 
așteptat ca tot mai mulți dintre cei care trebuie să ia 
sau să reînnoiască un atestat să aibă reale dificultăți.

O CONDUITĂ CONSTANTĂ
ARTRI a fost și este un sprijinitor constant al proce
selor de pregătire profesională de calitate. Centrul 
de formare profesională în transporturile rutiere, 
FATIIARTRI, a fost fondat de asociație pentru a ac
tiva în folosul transportatorilor. Condutita și activi
tatea centrului este analizată și evaluată regulat de 
fondator. Ceea ce este greu de spus despre un SRL 
de buzunar care trebuie să aducă profit asociaților 
săi, ceea ce de multe ori înseamnă tăierea cât mai 
multor cheltuieli. Ca o recunoaștere a eforturilor, 
FATIIARTRI, a devenit membru al EUROTRA și IRU 
Academy. FATII sa reautorizat conform noilor pre
vederi, dovedind și prin asta că are capacitate profe
sională și materială corespunzătoare. În sălile FATII 
sunt lectori pregătiți să facă față noilor exigențe. 
Ceea ce FATII asigură de mai multă vreme, și anume 
pregătirea pentru examinare inclusiv prin simulări 
cu subiecte reale și în condiții reale, se va dovedi o 
facilitate indispensabilă.

Este de așteptat ca transportatorii să aibă unele 
dificultăți de adptare în prima perioadă de aplicare 
a noilor condiții. De aceea este important să se pre
gătească din timp. Noi ne pregătim săi sprijinim cu 
aceeași convingere și în noile condiții, în care nivelul 
de exigență va crește pentru toți.   

Ca o 
recunoaștere 
a eforturilor, 
FATII-ARTRI, 
a devenit 
membru al 
EUROTRA 
și IRU Aca-
demy. FATII 
s-a reautori-
zat conform 
noilor preve-
deri, dove-
dind și prin 
asta că are 
capacitate 
profesională 
și materială 
corespun-
zătoare. În 
sălile FATII 
sunt lectori 
pregătiți să 
facă față no-
ilor exigențe. 
Ceea ce FATII 
asigură de 
mai multă 
vreme, și 
anume pre-
gătirea pen-
tru exami-
nare inclusiv 
prin simulări 
cu subiecte 
reale și în 
condiții reale, 
se va dovedi 
o facilitate 
indispensa-
bilă.

www.soferprofesionist.ro
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BELARUS, ÎN GRAȚIILE 
CHINEI
Chinezii au început să trans

porte mărfurile spre Europa prin 
Belarus, spre necazul Rusiei. Noile 
coridoare rutiere pentru tirurile 
de mărfuri din China spre Europa 
permit economisirea timpului de 
transport, arată o hartă întocmită 
de Pavel Romanenko, publicată de 
ziarul „Nezavisimaia Gazeta”. Deo
camdată, Rusia tace și înghite. 

Principalul beneficiar al noilor 
coridoare de transport din China 
către Europa ar putea fi Belarus. 
De exemplu, o companie din China 

promite să investească 500 milioane de dolari pentru 
construirea unui centru comercial şi de logistică nu 
departe de Minsk, capitala republicii frăţeşti. Pentru 
Belarus, investiția chineză promisă ar putea fi conside
rată colosală. După cum scrie publicaţia "Jenmin Jibao" 
(Ziarul Poporului), corporaţia China Merchants Group 
va investi 500 de milioane de dolari pentru construi
rea unui complex comercial şi de logistică întun parc 
industrial belorusochinez, amplasat la 25 de kilometri 
est de Minsk. Suprafaţa complexului logistic este de 
aproximativ 1 kilometru pătrat. Iar suprafaţa totală a 
parcului industrial chinezesc din Belarus va depăşi 90 
de kilometri pătraţi. China Merchants Group nu este 
singura companie care participă la acest proiect. Pe 
lângă această companie, vor participa la construirea 
parcului industrial belorusochinez companiile ZTE şi 

O companie 
din China 
promite 
să inves-
tească 500 
milioane de 
dolari pentru 
construirea 
unui centru 
comercial și 
de logistică 
nu departe 
de Minsk.
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Zoomlion din China. Suma totală, 
investită de chinezi, este mai mult 
decât considerabilă pentru econo
mia din Belarus. Pe durata între
gului an 2015, această ţară a atras 
titluri de stat de la băncile din Re
publica Populară Chineză de peste 
500 milioane de dolari. În acest con
text, datoria totală a Republicii Be
larus era cifrată, la începutul anului 
2016, la 12,4 miliarde de dolari, în 
timp ce produsul intern brut al ţării 
pe anul 2015 fusese de 54,8 miliar
de de dolari. 

Hu Yong, directorul Departa
mentului de dezvoltare regională al 

companiei China Merchants Group, spune că această 
corporaţie intenţionează să deschidă, cu ajutorul tra
seului feroviar de marfă GuangdongXinjiangEuropa, 
rute de transport rutier, care să lege regiunile din sudul 
Chinei de cele cinci ţări din Asia Centrală, de Belarus 
şi de alte ţări din Europa. Astfel, se va crea coridorul 
logistic chinoeuropean, care străbate continentul 
eurasiatic.

TREI RUTE FUNCȚIONALE
Trebuie să remarcăm că, în prezent, între China şi Euro
pa, funcţionează trei rute principale pentru transportul 
de marfă: una occidentală, care traversează frontiera la 
Alaşankoi (regiunea Xinjiang), una centrală, care trece 
prin punctul de control ErlianHoto şi alta răsăriteană, 
care trece prin punctul de control Manzhouli (regiunea 

Suma totală, 
investită de 
chinezi, este 
mai mult de-
cât conside-
rabilă pentru 
economia din 
Belarus. 

COMERȚUL GLOBAL ȘI VICLEANUL  
DRUM AL MĂTĂSII

China dezvoltă noi rute pentru transportul global. Celelalte state nu se 
pot opune acestei dezvoltări care pare firească. Dimpotrivă, tot mai mul
te țări par atrase de mirajul geostrategic, indus de Beijing. China nu face 
însă acest lucru doar de dragul spectacolului comercial mondial, ci din 
rațiuni extrem de pragmatice. Așa se întâmplă și cu noul Drum al Mătăsii, 
prin intermediul căreia China va fi practic vioara întâi în spațiul eurasiatic. Viorel PATRICHI

VPATRICHI@YAHOO.COM www.descopera.ro
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Mongolia Interioară). În prezent, ca
lea ferată, care pleacă din China spre 
Europa, trece prin peste 10 oraşe din 
China şi ajunge în 11 orașe europe
ne, printre care Duisburg, Hamburg, 
Cerkessk, Celiabinsk, Lodz, Varșovia, 
Malașevici, Pardubice, Madrid, Rot
terdam, Brest și altele.

În acest context, după cum arată 
presa chineză, la sfârşitul săptămâ
nii trecute, sa anunţat că încep să 
funcţioneze constant căile ferate 
de pe coridoarele de logistică din 
China şi Europa. "Creşterea trep
tată a numărului de curse, care au 
loc pe rutele dintre China şi Europa 
prin traversarea zonei de trecere a 
frontierei Erlian  Hohhot arată că, 
în general, sa realizat exploatarea 
consecventă a liniei centrale de pe 
coridorul de logistică dintre China 
şi Europa", anunţă ziarul "Jenmin 
Jibao". În acest context, transpor
turile de marfă cu tirurile se efectu
ează pe această rută din decembrie 
2013, reaminteşte publicaţia. "Din 
acest moment, sau efectuat 117 
curse din China spre Europa sau 
retur prin cel mai mare punct de 
tranzit dintre China şi Mongolia de 
la  Erlian  Hohhot, ceea ce a permis 
să se transporte 53,8 mii de tone 

de mărfuri. Iar în prezent, pe această linie, trec două 
trenuri în fiecare săptămână spre Europa, iar spre Chi
na vine un singur tren", scrie ziarul. Cam acesta este 
raportul comercial dintre China și Europa!

Pe acest traseu se exportă din China mai ales pro
duse textile, aparate electrice, componente mecanice 
și echipamente de telecomunicații. Spre China vin mai 
ales utilaje tehnice şi diverse componente. 

18.000 DE KM PÂNĂ LA MINSK ȘI RETUR
La începutul săptămânii trecute, a început să funcţi
oneze prima rută de transport feroviar internaţional 
de marfă între provincia Hebei din nordul Chinei și Eu
ropa. După cum a informat agenția "Xinhua", un nou 
traseu de tren trece prin coridorul estic de transport 
de marfă  adică, prin punctul de control din Manciu
ria, trece prin teritoriul Rusiei și se termină la Minsk, 
capitala Republicii Belarus. Lungimea totală a traseului 
dusîntors este de 18.000 de kilometri, iar timpul unei 
călătorii este de 15 zile. De asemenea, se preconizează 
că vor trece două trenuri pe săptămână pe acest nou 
traseu. În general, prin acest punct de trazit trec până 
la 18 garnituri feroviare internaţionale pe diverse rute 
care leagă China de Rusia, de Polonia, de Germania şi 
de alte ţări europene. Astfel, numai în primul trimes
tru al acestui an, prin punctul de control din Manciuria, 
au trecut 220 de trenuri internaționale de marfă. În 
cursul aceleiași perioade, dea lungul coridorului ves
tic, prin punctul de control Alaşankoi, au trecut 158 de 
trenuri internaționale de marfă, ceea ce înseamnă că 
sa depăşit cu peste 60% volumul de transport din pe
rioada similară de anul trecut. În această perioadă, sau  

Pe acest 
traseu se 
exportă din 
China mai 
ales produse 
textile, apa-
rate electrice, 
componente 
mecanice și 
echipamente 
de telecomu- 
nicații. Spre 
China vin mai 
ales utilaje 
tehnice și 
diverse com-
ponente. 

americaandtheglobaleconomy.wordpress.com

PACHETE DE SERVICII

ABONAMENTE ANUALE

SILVER - 750 euro
Elaborare plan de afaceri – 
firma de transport
Raport analiza comparativa
 (financiara) vs concurenti
Sinteza Studiului de piata – Piata 
Transporturilor - 2014

Elaborare plan de afaceri – 
firma de transport
Raport  analiza comparativa 
(financiara) vs concurenti
Sinteza Studiului de piata – 
Piata Transporturilor - 2014
Propunere indicatori de performanta 
pe functiuni ale companiei
Set de rapoarte de management (10)

Elaborare plan de afaceri – 
firma de transport
Raport  analiza comparativa 
(financiara) vs concurenti
Propunere indicatori de performanta 
pe functiuni ale companiei
Set de rapoarte de management (10)
Elaborare plan strategic de dezvoltare
Studiul de piata – Piata Transpor-
turilor – 2014 (integral)

STANDARD - 190 euro/lună
Elaborare si actualizare semestriala 
a planului de afaceri
Elaborare si actualizare semestriala 
a strategiei companiei
Elaborare plan de marketing

STANDARD PLUS - 250 euro/lună
Elaborare si actualizare semestriala 
a planului de afaceri
Elaborare si actualizare semestriala 
a strategiei companiei
Elaborare plan de marketing
Design de rapoarte de management 
– personalizat
Studiul de piata – Piata 
Transporturilor – 2014 (integral)

PROFESSIONAL - 300 euro/lună
Elaborare si actualizare semestriala 
a planului de afaceri
Elaborare si actualizare semestriala 
a strategiei companiei
Elaborare plan de marketing
Design de rapoarte de management 
– personalizat
Studiul de piata – Piata 
Transporturilor – 2014 (integral)
Design personalizat de sistem 
de centre de profit (definire, reguli 
de alocare si sistem de raportare)

GOLD - 990 euro PLATINIUM - 1500 euro

Website: www.manageranticriza.ro     I     Phone: 0740.196.290     I     Email: cristian.bisa@manageranticriza.ro

www.drumulmatasii.ro
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transportat 53,5 mii de tone de mar
fă, cu o valoare de 965 milioane de 
dolari. Pe ruta apuseană, garnitu
rile se deplasează prin Kazahstan, 
Rusia, iar mai departe, din nou prin 
Belarus, Polonia şi Germania. 

CHINA INVESTEȘTE  
UNDE OBȚINE PROFIT
Din punct de vedere strategic, 
acțiunea Chinei privind construi
rea de centre logistice în comun cu 
Belarus este foarte corectă, afir
mă Alexei Maslo, şeful catedrei de 
orientalistică de la Înalta Şcoală de 
Studii Economice de la Moscova, 
citat de „Nezavisimaia Gazeta”. "În 
primul rând, China investeşte acolo 
unde are convingera că obţine pro
fit, iar în cazul Republicii Belarus, 
aici este vorba de centre logistice", 
spune el. Pe lângă toate acestea, 
China preţuieşte stabilitatea, re
marcă Vladimir Jarihin, director 
adjunct la Institutul ţărilor din CSI. 
"Iar Alexandr Lukaşenko, preşedin
tele Republicii Belarus, garantează 
această stabilitate politică", spune 
el. Se pare că Rusia pierde teren 
pe lângă Belarus în planul atragerii 
investițiilor chineze. "După cum se 
știe, Federația Rusă, spre deosebire 
de alte țări, are o atitudine mai inde
pendentă şi o poziţie mai fermă în 
relaţiile cu China. În general, acest 
lucru nu este pe placul Ţării de Sub 
Cer", explică Maslov. 

Și aici, ajungem la mitologie, la 
cosmogonie. Încă din timpul lui 
Dong Zhongshu, în ideologia confu
cianistă, împăratul Chinei era consi
derat drept repezentantul Cerului 
pe Pământ. Conform concepției 
mondiale confucianiste, toată lu
mea de sub cer este sub controlul 
lui. Sanctuarul principal al capitalei 
imperiale era numit Templul Ceru
lui. În conformitate cu aceste con

cepte, centrul lumii este curtea împăratului chinez, 
care este înconjurat de cercuri concentrice în mod 
succesiv: responsabilii politici, funcționarii inferiori, 
cetățenii obișnuiți și, în cele din urmă, regatele vasale 
și "barbarii". Gândirea politică veche din China susţine 
că împăratul chinez este conducătorul întregii lumi, 
iar toate regatele străine cunoscute sunt doar nişte 
vasali deai lui. În filozofia clasică din China, termenul 
"Cea de sub Cer" se folosea ca sinonim al civilizaţiei şi 
ca element de ordine pentru înţelegerea chinezilor, în
semnând locul poporului chinez în lume. De exemplu, 
în sintagma "sub cer este totul în ordine", care a apărut 
mai înainte ca înşişi chinezii să înţeleagă exact semni
ficaţia, că ei sunt doar o parte a lumii, de aceea, încă 
de la început, această sintagmă însemna pur şi simplu 
"pământ, lume", iar nu doar însăşi China. Idei similare 
cu privire la monarhul local ca stăpân "al tuturor celor 
de sub cer" au circulat în Japonia, iar în alte perioade 
istorice, în Coreea şi în Vietnam, pentru că apropierea 
de puternicele state chineze permitea să controleze 
episodic aceste ţări, confirmând primatul simbolic al 
împăraţilor chinezi. În prezent, această sintagmă se 
foloseşte în China cu semnificaţia de "întreaga lume", 
însă în Rusia înseamnă însăşi China. Nu știu câtă ironie 
se ascunde aici și câtă recunoaștere reală. 

RISCURI POSIBILE PENTRU CHINA ȘI BELARUS
Prin apropierea de Belarus, China ar putea chiar să
şi strice relațiile cu Rusia, care o consideră în mod 
tradițional o republică frățească pentru zona interese
lor sale. "Cooperând cu aceeaşi republică Belarus, China 
speră să încercuiască Rusia cu un coridor de transport 
şi de logistică și, prin urmare, să inițieze începerea unor 
noi negocieri și o nouă relație cu Rusia", a spus Maslov. 
"Este eronat să promovăm competiţia dintre Federaţia 
Rusă şi Belarus. Noi avem economii integrate şi, într
un anumit sens, investiţiile din Belarus sunt benefice şi 
pentru Federația Rusă ", crede Jarihin. Aici se ascunde 
o altă percepție obsesivă a rușilor: orice vor face, până 
la urmă, republicile exsovietice se vor întoarce toate 
în genunchi spre Rusia. Cu o condiție: să dispară Uniu
nea Europeană. În ce ne privește, putem deduce doar 
o derivație pentru România pe vicleanul Drum al Mă
tăsii. Asta dacă nu va decide tot China că ruta Batumi
Constanța este cea mai ieftină și cea mai scurtă între 
Asia și partea de sud a Europei. Această variantă va fi 
construită exclusiv fără Rusia și va fi un prilej de mare 
supărare…  

Prin apropie-
rea de Bela-
rus, China ar 
putea chiar 
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o conside-
ră în mod 
tradițional 
o republică 
frățească 
pentru zona 
intereselor 
sale. "Coo-
perând cu 
aceeași repu-
blică Belarus, 
China speră 
să încercu-
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de transport 
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Valeria Luchnikova, jurist:  

“TRIBUNALUL ARBITRAL 
ÎN TRANSPORTURI ARE 
UN POTENȚIAL ENORM”
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SERVICII ŞI PRODUSE
PENTRU TRANSPORTATORII RUTIER I

PARTENER ÎN TRANSPORTURIROMÂNIA

TRACKYSERVICE

info@trackyservice.ro

SERVICII EUROPENEAUTOSTRĂZILE ITALIENE

TTracky Service este s ingurul par tener al societăţii de autostrăzi AUTOSTRADE ITALIA.
Termenul maxim de rambursare prevăzut de lege - peste 30% rambursaţi pentru vehiculele euro
5 ş i euro 6 (anul 2014). Plata la termen până la 60 de zile ş i recuperare TVA în Italia.
Pos ibilitatea de a vedea în timp real taxele de drum achitate, pe www.trackyservice.ro.
Începând din 1996, Tracky Service a rambursat întotdeauna membr ilor săi un procent maxim de
la autostrăzile italiene.

TELEPASS EUROPE

Valabil în reţeaua auto- rutieră franceză, spaniolă, por tugheză ş i în tunelul L iefkenshoek din
Belgia. Reducer ile prevăzute de societăţile conces ionare aplicate direct în factură.
Facturare unică şi lunară pentru fiecare ţară, plata la termen, până la 60 de zile ş i recuperare TVA
din străinătate.
Pos ibilitatea de a vedea în timp real taxele de drum achitate, pe www.trackyservice.ro.

Doamna Valeria Luchnikova, pro
tagonista interviului nostru, a 
absolvit facultatea de drept din 
cadrul Universității de Stat din 
Moscova „M. V. Lomonosov”. Ul
terior șia susținut doctoratul în 
istoria sistemului de drept en
glez la Institutul de stat și drept 
al Academiei URSS. Șia început 
cariera ca lector, la Universitatea 
de Stat din Moscova și la Acade
mia de studii economice „Pleha
nov”, după care a urmat stagii 
profesionale în SUA și Italia. De 
câțiva ani Valeria Luchnikova lu
crează ca jurist și consultant pen
tru mai multe companii din Rusia 
și din străinătate, organizații și 
fundații internaționale. Speciali
zarea de bază o constituie dreptul 
comercial, civil, dreptul comercial 
internațional, asistența juridică 
în comerțul extern și investiții, 
finanțarea de proiecte, precum și 
în tranzacțiile financiare și imobi
liare.

VIITORUL APARȚINE INSTANȚELOR 
DE ARBITRAJ SPECIALIZATE
Stimată doamnă Luchnikova, 
Dvs. faceți parte din echipa 
Tribunalului Arbitral în Trans-
porturi de pe lângă ARTRI, 
instituție înființată în primăva-
ra anului trecut. Ce părere aveți 
despre potențialul arbitrajului 
specializat în domeniul trans-
porturilor?
Din punctul meu de vedere, proiec
tul are un potențial enorm. Acesta 

este determinat, în primul rând, de dezvoltarea du
rabilă a tuturor tipurilor de transport de mărfuri și 
pasageri, de creșterea transportului multimodal. În 
consecință, crește și necesitatea unui mecanism com
petent, eficient și rapid pentru soluționarea litigiilor 
din acest domeniu. Posibilitățile unui tribunal arbitral 
complex pentru toate tipurile de transport (nu foar
te specializat, cum ar fi Comisia de arbitraj maritim), 
fără îndoială, extind gama potențialilor săi clienți. În 
afară de aceasta, mulți experți consideră că, în con
textul creșterii numărului instituțiilor de arbitraj și a 
concurenței dintre ele, viitorul aparține instanțelor 
de arbitraj specializate.

Care sunt particularitățile Tribunalului Arbitral 
în Transporturi, comparativ cu o instanță de 
drept comun?
Cunoașterea problemelor și nevoilor de transport și 
din domeniile conexe (expediere, asigurări, proceduri 
vamale etc.). În plus, dezvoltarea treptată a practicii 
arbitrale, revizuirea precedentelor în anumite cate
gorii de litigii din transport, ar putea contribui la sta
bilitatea raporturilor juridice din comunitatea trans
porturilor și la încrederea în arbitrajul specializat.

TRIBUNALUL POATE EFECTUA ȘEDINȚELE DE 
SOLUȚIONARE A LITIGIILOR ÎN ORICE LOC, LA DECIZIA 
PĂRȚILOR
Care sunt beneficiile oferite de către Tribunalului 
Arbitral în Transporturi de pe lângă ARTRI?
TAT este un tribunal arbitral specializat, în activitatea 
căruia este antrenată nu doar o echipă internațională 
de juriști cu înaltă calificare, dar și experți și specialiști 
din industria transporturilor, care au experiență și 
cunoștințe practice, aplicabile sectorului transpor
turilor. Tribunalul oferă o mai mare flexibilitate în ale
gerea arbitrilor, inclusiv experților din transporturi, 
comoditatea de a alege locul și limba arbitrajului cu 
acordul părților. Unii cred în mod eronat că, odată ce 
sediul tribunalului este în București, atunci și exami
narea litigiilor trebuie să aibă loc acolo. Nu este deloc 
așa. Tribunalul poate efectua ședințe de examinare 
a litigiilor în orice loc la decizia părților: în Moscova, 
Bișkek, Minsk, chiar și la Paris sau în Seychelles.

Nu mai puțin important este că cheltuielile 
de soluționare a litigiului la TAT sunt semnifica
tiv mai mici în comparație cu renumitele instituții 
internaționale de arbitraj.

TAT este 
un tribunal 
arbitral spe-
cializat, în 
activitatea 
căruia este 
antrenată nu 
doar o echipă 
internațională 
de juriști cu 
înaltă cali-
ficare, dar 
și experți și 
specialiști 
din industria 
transportu-
rilor, care au 
experiență 
și cunoștințe 
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aplicabile  
sectorului 
transporturi-
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mare flexibi-
litate în ale-
gerea arbitri-
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transporturi, 
comoditatea 
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părților.

Tatiana TOMA
TATIANA.TOMA@ARTRI.RO 
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de a atrage experți buni în 
soluționarea litigiilor prin inter-
mediul arbitrajului, astfel încât 
industria să aibă încredere față 
de aceste instituții de drept pri-
vat, care vor să devină tot mai 
atractive?
La fel ca în orice domeniu, consider 
că lucrul cel mai important constă 

în a găsi un echilibru rezonabil între experiența și 
cunoștințele generației mai în vârstă și potențialul 
energic de dezvoltare al tinerilor. 

Stimulentele, care pot atrage specialiști de înal
tă clasă în domeniul arbitrajului, le pot constitui 
înrădăcinarea în conștiința publică a fiabilității 
instituției de arbitraj, prestigiul profesiei de arbi
tru, oportunitățile de creștere profesională, sala
riile decente. 

globalarbitrationnews.com

ARTRI a gândit extinderea 
acestei facilități în afara Româ-
niei, demarând realizarea unei 
rețele internaționale de arbitraj 
specializat în transporturi, care 
poate soluționa rapid litigii cu 
părți din diverse țări. Ce aduce 
nou Tribunalul Arbitral în Trans-
porturi în soluționarea litigiilor 
comerciale internaționale? 
Cred că o rețea internațională de 
arbitraj specializat în domeniul 
transporturilor este o perspectivă 
evidentă, pentru care trebuie de
puse eforturi. Cu toate acestea, va 
fi nevoie de o mulțime de timp, re
surse administrative, organizato
rice și financiare. Din câte știu eu, 
primul pas în această direcție va fi 
crearea unui centru internațional 
de arbitraj comercial specializat 
pentru toate tipurile de transport. 
Inovația unei astfel de instituții de 
arbitraj constă, în primul rând, în 
caracterul său specializat. Statutul 
arbitrajului va accentua atracția 
față de activitatea sa din partea 
unor experți cunoscuți din indus
tria transporturilor.

Legislația pe care se bazează 
arbitrajul în Transporturi este 
suficient de dezvoltată pentru a 
acoperi toate tipurile de liti-
gii care pot apare în domeniul 
transportului și al activităților 
anexe?
Sunt de acord cu opinia acelor 
colegi, care susțin că există sufi
ciente legi, dar este necesar ca 
acestea să funcționeze. Mai mult, 
este imposibil să prevedem și să 
rezolvăm varietatea de situații de 
viață care necesită soluții. În cazul 
în care nu există nicio normă direc
tă de aplicare a legii, vom apela la 
procedee ca analogia dreptului și 
analogia legii. 

ARBITRII TAT SUNT PROFESIONIȘTI,  
SINCERI ȘI OBIECTIVI
Care sunt calitățile unui arbitru bun? 
Profesionalismul, sinceritatea, obiectivitatea. 

În România, ca și în alte țări, există încă o doză 
de reticență față de oamenii tineri (considerați 
fără experiență), dar, totodată, și față de cei 
„din sistem”. Care este cea mai eficientă cale 
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Acum pe Smartphone și tabletă! 

Confort de 
invidiat!
Cum simplifică Martin, căutările pentru comenzi, găsind 
direct cele mai potrivite. Caută pe TC Truck & Cargo®

și găsește cu siguranță. Testați gratuit timp de 4 săptămâni 
bursa de transport - lider pe piața europeană.

RO_DE70_FRA_TCO_2_200x285.indd   1 15.03.2016   14:46:37

Cum are loc desemnarea unui 
arbitru pentru  
examinarea unui caz concret? 
Procedura de desemnare a arbitri
lor se face în baza unei convenții 
arbitrale între părți și în baza Re
gulamentului TAT, care este dis
ponibil pe siteul www.arbitrans.
net în trei limbi: română, engleză 
și rusă. Acolo poate fi consultată 
și lista arbitrilor. 

ÎN RUSIA ARE LOC O REFORMĂ  
A ARBITRAJULUI
Care sunt tendințele de dez-
voltare ale arbitrajului în 
Federația Rusă? În ce condiții și 
care este durata estimată pen-
tru punerea în execuție a unei 
decizii a Tribunalului Arbitral în 
Transporturi de pe lângă ARTRI 
în Rusia?
Întrebarea este foarte amplă și 
un răspuns detaliat ar necesita 
o conversație în profunzime. Pe 
scurt aș putea spune că principa
la intenție a legiuitorului a fost 
de a alinia dispozițiile existente 
în legislația rusă privind arbi
trajul comercial internațional la 
standardele recunoscute pe plan 
internațional. A fost adoptat un 
pachet de legi care va intra în vi
goare pe 01.09.2016. Analiza re
formei legislației arbitrale, pe de 
o parte, arată o tendință de libe
ralizare în dezvoltarea arbitraju
lui, în special, extinderea auto
nomiei părților, respingerea unei 
proceduri de mai multe etape în 
procedura judiciară referitoare la 
sentințele arbitrale, introducerea 
arbitrabilității litigiilor comercia
le și altele. Pe de altă parte, este 
observată introducerea unor noi 
cerințe formale față de arbitraj, 
care poate complica activitatea ar
bitrajului comercial internațional 

în Rusia, printre care ordinea rigidă a creării și înregis
trării instituțiilor de arbitraj pe teritoriul Federației 
Ruse, cerințele față de arbitri, restricțiile de a trans
mite cazurile fără o participare externă la arbitrajul 
comercial internațional și altele. 

Ne puteți face o evaluare a stadiului dezvoltării 
arbitrajului specializat în țările din fostul spațiu 
sovietic, în care rețeaua internațională TAT des-
pre care vorbeam mai devreme poate fi extinsă? 
În opinia mea, premisele necesare pentru dezvolta
rea arbitrajului specializat în spațiul exsovietic con
stau, în primul rând, în informarea participanților 
din sectorul transporturilor privind existența și 
funcționarea TAT și despre oportunitățile sale, cum 
ar fi beneficiile, confidențialitatea, simplitatea și ac
cesibilitatea. Este necesară promovarea experienței 
pozitive a abordării unor litigii concrete, formarea 
imaginii TAT ca fiind o structură de arbitraj profe
sională, independentă, eficientă și specializată. 
Astfel, va fi posibilă depășirea conservatorismului 
predominant în rândul participanților la transport 
și din domenii conexe, precum și tradiția de a apela 
la instanțele de stat. Rețeaua internațională a TAT, 
care se dezvoltă, poate contribui la abordarea aces
tor provocări.

PREȚURILE TAT SUNT MAI BUNE  
DECÂT CELE DE LA LONDRA
Care credeți că va fi percepția companiilor din 
domeniul transporturilor și al activităților anexe 
transporturilor față de taxele arbitrale ale TAT, 
în condițiile în care instanțele de arbitraj occi-
dentale practică taxe extrem de ridicate? 
Din punctul meu de vedere, este previzibil că taxele 
arbitrale ale TAT, în pofida faptului că sunt semnifi
cativ mai mici decât taxele similare ale cunoscute
lor instanțe de arbitraj occidentale, având în vedere 
ratele actuale ale valutelor internaționale, încă par 
să fie destul de mari pentru regiunile din Rusia, Asia 
Centrală și în alte țări din spațiul postsovietic. Cu 
toate acestea, sub rezerva soluționării calitative și 
eficiente a litigiilor, acest factor nu ar trebui să fie 
unul determinant. Este bine cunoscut faptul că cea 
mai scumpă din lume este instanța de arbitraj din 
Londra, dar, potrivit estimărilor experților, aceasta 
este pe locul al doilea pe scara cererilor în rândul 
solicitanților.   
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CE ESTE MODAL 
SPLIT-UL DIN PORTUL 

ROTTERDAM

MODELE ECONOMICE

interioare (rutier, feroviar, maritim).  Operațiunile 
Hinterland (a căilor navigabile interioare) implică 
toate activitățile de transport și distribuție care 
deservesc clienții portului. Cu toate acestea, în 
scopuri practice, în general, se concentrează pe 
operațiunile interioare adiacente zonei portuare 
(adesea etichetate ca “spatele portului”). Factorul 
cheie în operațiunile de hinterland este capacita
tea rețelei de drumuri locale în zonele adiacente 
portului. 

Congestionarea traf icului și blocajele în 
intersecții afectează performanțele portului în 
multe dintre strategiile de gestionare a lanțului de 

PORTUL ROTTERDAM,  
ACCESIBIL 24/24 
Datorită poziţiei avantajoase, 
având legătura directă la Marea 
Nordului și bazinele sale portuare 
profunde, Rotterdam este unul 
dintre puținele porturi europene 
ce poate fi accesat 24 de ore pe zi, 
de către cele mai mari nave mari
time. Pentru a exploata pe deplin 
aceste avantaje, este important 
ca portul să aibă conexiuni de 
înaltă calitate cu căile navigabile 

Radu ȘERBAN
RADU.SERBAN@ARTRI.RO

MODELE ECONOMICE

CE ESTE MODAL 
SPLIT-UL DIN PORTUL 

ROTTERDAM

aprovizionare ale clienților portu
lui. Soluţia acestor probleme este 
împărţirea modală.

DISTRIBUȚIA MODALĂ  
A MĂRFURILOR
Dintre containerele care intră în 
portul Rotterdam, mai specific în 
Maasvlakte 2 (terminalul nou de 
containere), aproximativ 30% își 
continuă călătoria peste mare; 
aceasta poartă numele de Transs-
hipment si nu pune nicio presi

OBIECTIVELE MODAL SPLIT-ULUI  
PENTRU ANII 2005-2033 ALE SUNT: 

REDUCEREA TRANSPORTULUI RUTIER DE LA 47% LA 35%;

CREȘTEREA NAVIGAȚIEI INTERIOARE DE LA 40% LA 45%;

CREȘTEREA TRANSPORTULUI FEROVIAR DE LA 13% LA 20%.

une asupra conexiunilor cu hinterlandul portului. 
Restul de 70% din marfă își găsește drumul spre in
teriorul țării, prin intermediul navigației interioare, 
rutier și feroviar. 

Mai mult decât atât, pentru industria chimică, 
transportul prin conducte este de o importanță cru
cială. Această diviziune în funcție de tipul de trans
port a căilor navigabile interioare se numește modal 
split. Au fost efectuate acorduri cu toate grupurile 
implicate pentru a reduce transportul rutier in fa
voarea navigației interioare și feroviar. Reducerea 
transportului rutier este un obiectiv cu prioritate 
înaltă pentru protecția mediului.
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1. Navigația interioară
Modal splitul presupune ca 
transportul maritim intern va 
ocupa 45% din transportul de 
containere de import și ex
port: aceasta fiind o creștere 
de 5% față de anul 2005. Ca 
drept rezultat, transportul 
maritim intern va fi un jucător 
important în procesul logistic 
al Maasvlakte 2ului. 

2. Transportul feroviar
Pentru dezvoltarea rețelei 
feroviare din Maasvlakte 2, 
cercetatorii au folosit progno
ze pentru a estima numărul 
de trenuri și pentru a calcula 
spațiul necesar pentru zona 
de tiraj. Din cauza creșterii 
substanțiale a volumului de 
containere transferate prin 

Revista profesioniștilor în transporturi
Fondată în 2010

MIȘC   REA

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.

REDACTORI
Viorel Patrichi
vpatrichi@yahoo.com 

Teodor Agud
teodor.agud@artri.ro 

Cristina Hățulescu 
cristina.hatulescu@artri.ro 

Dumitru Licăr
dumitru.licar@revistamiscarea.ro 

Sebastian Romanide
sebastian.romanide@revistamiscarea.ro 

COLABORATORI SPECIALI
Andrei Ignat 
daiso1453@gmail.com

Paul Bârsănescu
paulbarsanescu@yahoo.com 

Mădălina Rândașu
madalina.randasu@louisberger.ro 

Marcel Pungă
marcel.punga@keci.ro 

PUBLICITATE  Nae Dragoș
ndragos@tir2000.ro 

FOTOGRAFII  Mihail Cismaş
mihai.cismas@gmail.com 

CONCEPT GRAFIC  
Bogdan Căruntu

ART DIRECTOR  
Cătălin Bratu

EDITOR
SC TIR 2000 Filiala București SRL

ISSN
2068 – 794X

PUBLISHER  Daniel Mazilu 
daniel.mazilu@artri.ro 

SECRETAR DE REDACȚIE  Tatiana Bernevec
tatiana.bernevek@artri.ro 

COORDONATOR EDIȚIE  Anamaria Mazilu 
anamaria.mazilu@revistamiscarea.ro 

COORDONATOR EDIȚIE INTERNET  Florin Pancu
florin.pancu@artri.ro 

http://www.revistamiscarea.ro/

Digitalizăm transporturile

Maasvlakte și necesitatea de a transporta o mare 
parte a acestor containere pe calea ferată, trafi
cul trenurilor va crește. În viitor, aproximativ 20% 
din volumul containerului transportat dinspre și 
către interiorul țării vor fi tratate pe calea ferată.

3. Transportul rutier
Obiectivul principal este de a reduce ponderea 
transportului rutier la 35%. Acest mod de trans
port va rămâne întotdeauna important pentru 
destinațiile mai apropiate fată de port, precum și 
datorită flexibilității acestuia. Această reducere 
se va realiza prin dezvoltarea nodurilor de con
tainere din interiorul țării și prin îmbunătățirea 
gradului de ocupare a camioanelor.

Competiția pentru opera țiu nile de transport prin 
căile navigalibe interioare este mare, considerând 
numărul de porturi ce funcționează în aceasta zonă. 
Din acest motiv, este nevoie de o infrastructură 
funcțională si capabilă de a suporta volumul din ce 
în ce mai mare de containere.    

Hamburg – Le Havre range: Dunkrik, Zeebrugge, Bent, Antwerpen, Rotterdam, 
Amsterdam, Bremerhafen, Bremen, Hamburg 
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