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EDITORIAL

„ACTIONS SPEAK LOUDER THAN WORDS”, SPUNE UN PROVERB EN-
GLEZESC. Și pragmaticii englezi au pus Uniunea Europeană în fața 
unui “precedent fără precedent”. La momentul actual, cele care se 
văd foarte clar sunt efectele votului din 24 iunie: bucuria învingă-
torilor, tristețea pierzătorilor, frustrarea eurocraților, căderea lirei, 
răceala țărilor europene, agitația burselor ș.a.m.d. Cauzele profun-
de ale acestui vot rămân încă nedeslușite. E posibil să mai treacă ani 
buni până la apariția unei minime clarități în acest caz. Căci a cre-
de că ruptura dintre clasele sociale din Anglia, precum și diferența 
de viziuni a generațiilor prezente la vot, pot explica BREXITUL, re-
prezintă o naivitate, o formă de pripită de a pune pe masă “niște 
explicații”. BREXITUL rămâne o temă grea până la următoarea 
turbulență majoră. 

PROTECȚIONISMUL PIEȚELOR NAȚIONALE PRIMEȘTE UN NOU 
IMPULS. Anglia (europeană) reprezintă o contrapondere la 
protecționismul marilor puteri economice de pe continent: Germa-
nia, Franța, Italia, Spania. Ieșirea Regatului Unit din UE ar stimula 
inevitabil tendințele protecționiste manifestate deocamdată la un 
nivel incipient. Așa s-ar explica, în parte, reacțiile virulente ale Ger-
maniei și Italiei după anunțarea rezultatului votului din 24 iunie. Cât 
privește situația transporturile internaționale, urmează o perioadă 
de “ceață londoneză”, prin care fiecare firmă se va strecura după 
abilități. 

NICI CU UE NU PUTEM, NICI FĂRĂ UE NU VA MAI FI CA ÎNAINTE. Acesta 
pare mesajul votului britanic la trei zile de la înciderea urnelor. Pa-
radoxal și oarecum răsturnat acesta este și mesajul țărilor UE 27. O 
schimbare profundă este necesară. BREXITUL a scos la iveală două 
tendințe: prima - de stafidire a unui organism european, modificat 
etnogenetic de tratate, de crize și de migrație, care seamănă cu o 
caricatură; a doua - de conservare a unei nostalgii imperiale, pe care 
englezii o resimt de fiecare dată când cântă "God Save the Queen". 

BREXITUL, 
PRECEDENTUL FĂRĂ PRECEDENT

Ieșirea 
Regatului Unit 

din UE ar stimula 
inevitabil tendințele 
protecționiste 
manifestate 
deocamdată la un nivel 
incipient.”

Daniel Mazilu, ARTRI

E 2016
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PERSPECTIVE

Brexit, Scexit, Grexit, Porexit și de ce nu? Danexit…mai nou… Toate au 
drept numitor comun o mișcare browniană distructivă sau exclusivis-
tă pe care ”constructorii”, idealiștii de bună credință (foarte puțini) 

sau nebunii o numesc politică a Uniunii Europene. S-a dorit, s-a urmărit și s-a 
realizat îngrozitorul genocid prin distrugerea valorilor - valoricidul. Astfel, 
rând pe rând, Popoarele Europei au devenit populații, iar acum se îndreaptă 
cu pași vertiginoși către o organizare socială ce n-a existat nici în vremurile 
preistoriei. Probabil că, în curând, denumirea continentului se va scrie cu ”e” 
mic… Libertatea de exprimare dispare pe zi ce trece, pe măsură ce pumnul 
de altă dată, e înlocuit cu catifeaua intoxicărilor ori a fabricării probelor-
acuzelor mincinoase de toate felurile. Biologic și social – ne-am transformat 
sexul în gen. Economic există o prăpastie studiată între Est-Sud, respec-
tiv Centru-Nord-Vest. Religios – au fost retezate ancorele din limanul legii 
creștinești. Fiindcă orice s-ar spune și oricine ar spune, Europa (măcar) a fost 
creștină. Unii, spre cinstea lor, au stipulat în legea fundamentală, alții (încă) 
afirmă această identitate. Noi, oricum, nu existăm… Gândesc și acționează 
mai-marii noștri, atât de inteligenți, curați, frumoși, cinstiți și potenți… Eu 
cred într-o Europă a națiunilor…

1.Țapul ispășitor e regele regnului uman.  2. Propaganda te face să votezi în 
defavoarea propriilor interese. 3. Majoritatea e alcătuită neintenționat din 
minorități cu agende diferite. 4. Amenințarea cu divorțul nu rezolvă criza 
dintr-un cuplu. 5. Unele tentative demonstrative de sinucidere reușesc. 6. 
Aspirația către autonomie poate duce la divizare. 7. Centralismul supra-
statal, naționalismul și comunitarismul coexistă nearmonios. 8. Un fost 
imperiu pândește gafele imperiului care l-a cucerit. 9.Unele regrete sunt 
mai dureroase decât remușcările. 10. Parlamentul este investit de popor 
sa nu-i valideze votul.  

În urmă cu 10 ani, am văzut un studiu în care se spunea că prima țară care 
va părăsi UE va fi Regatul Unit! Materialul era folosit de cei care sugerau 
că întârziata intrare a României în famila țărilor europene (programată 

pentru 1.01.2017) e tardivă.  Ironie sau nu, prognoză sau  pură nimereală, 
BREXITUL reprezintă “precedentul fără precedent”. Votul din 24 iunie,  
sugerează că Albionul a obosit de-atâta mișcare gravitațională în jurul 
Bătrânului continent. Englezii, inspirați sau nu, supărați sau nu, și-au luat 
țara înapoi și au plecat...în țara lor.    

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

Adrian IACOBUȘ  
Senior Trainer & Consultant 
HUMWEST

Dr. Daniel MAZILU  
(ARTRI)

BREXIT, O NOUĂ TURBULENȚĂ

INTERES NATIONAL

X-EXIT…

Brexit de pe margine – 10 lecții și truisme reamintite

Ne luăm țara înapoi și plecăm...în țara noastră!
Taina în care se învăluie treptat dosarul pușcăriașului Sorin Oprescu 
face ca oamenii să facă tot mai puține legături între mafia de la Hexi 
Pharma (dar și Farma, pentru adâncă escamotare) și doctorul aranjor. 
Dan Condrea a murit la țanc și mentalul colectiv este asediat de fan-
tomele conspirațiilor. Asasinarea lui Nicolae Ceaușescu a fost cel mai 
urât moment din loviturile de stat orchestrate în perioada comunis-
tă, pentru că aranjorii au justificat moartea lui prin miile de morți și 
mutilați nevinovați. 

Genocidul Hexi Pharma  
o tragedie marca Sorin Oprescu

DEZVĂLUIRI

economie.hotnews.ro
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Monstruozitatea Hexi Phar-
ma a fermentat pe moar-
tea altor români, care au 

plecat cu zile pe lumea cealaltă. 
Conform estimărilor făcute de unii 
medici, au sfârșit așa 50.000-60.000 
de români pe an. Doar din cauza lă-
comiei unor indivizi din sistem, unii 
chiar din serviciile speciale. Dacă Ni-
colae Ceaușescu a fost condamnat 
pentru genocid, ce avem oare aici? 

CIFRELE MĂSLUITE PE SPATELE 
PACIENȚILOR
Constantin Dănilă, director general 
la Electrica Vrancea, a făcut recent 
o operație la un picior, apoi la o cla-
viculă în Spitalul Fundeni. A cheltuit 
omul un car cu bani ca să primeas-
că o rezervă individuală. Fișa de la 
externare preciza că bolnavul avea 
rezultate excelente la analize, dar, 
cu litere minuscule, scria undeva 
în partea de jos: „Contaminat cu 
stafilococul auriu”. Peste o lună, a 
revenit în spitalul din București și 
a fost injectat cu un antibiotic des-
pre care s-a stabilit, după izbucnirea 
scandalului Hexi Pharma, că era un 
mediu excelent pentru dezvolta-
rea bacteriei Clostridium, detec-
tată și ea apoi la analize. A început 
coșmarul. Mai pe scurt, Constantin 
Dănilă a murit în chinuri groaznice. 
Era verișorul meu bun...Cunosc și 
alte cazuri, la fel de grave, din spi-
talele bucureștene. Este meritul 
surselor lui Cătălin Tolontan că au 
dat în gât această mafie. Chiar și în 

Cleaning SRL – și de un off-shore înregistrat în Cipru, 
CPS Chemical & Pharmaceutical Solution Ltd.. Prin 
acest off-shore el ar fi controlat până în 2011 laborato-
rul Unilab, care a emis avize conform cărora produsele 
Hexi erau conforme. De altfel, până în 2007 Unilab se 
numea Depomed CD - de la Condrea Dan.

 
NAȘTEREA HEXI PHARMA
Tatăl lui Alexandru Condrea, Virgiliu Condrea, 
înființează în incinta spitalului sediul a ceea ce urma să 
devină mega compania Hexi Pharma imediat ce vine la 
putere Ion Iliescu, după 1992, prin relații de tip KGB. 
Serviciul Român de Informații (SRI) ar fi știut despre 

același spital, au făcut primul bor-
del cu discotecă în București. Până 
a aflat Ion Iliescu și Sorin Oprescu 
a renunțat formal. Marele chirurg 
cu 18 operații la activ toată viața 
(există surse din interior) a fost un 
prestidigitator în „relațiile interu-
mane”.  Dan Alexandru Condrea 
era fiul lui Vergiliu Condrea. Ver-
giliu a fost președintele Colegiului 
Farmaciștilor – Filiala București. El 
a fost farmacistul-șef al Spitalului 
Universitar din București în perioa-
da când acesta era condus de Sorin 
Oprescu. Firma lui a avut primul se-
diu pe adresa Spitalului Universitar. 
Vergiliu Condrea a murit în 2011. Pe 
10 mai 2016, Sorin Oprescu susținea 
că nu l-a cunoscut pe Dan Condrea, 
dar nu putea nega totuși că l-a cu-
noscut pe Vergiliu. De fapt, i-a dat 
lui Vergiliu spațiu gratuit în spital 
pentru firmă. Așa că, se cunoșteau. 

Născut în 1975, Dan Alexandru 
Condrea a absolvit Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Carol Davila” 
din București în 1999 și are un MBA 
la Academia de Studii Economice. 
A devenit apoi patronul Hexi Phar-
ma, companie despre care Euractiv 
afirma că a fost înființată de tata 
Vergiliu.

În 2005, compania, care inițial 
se numea Universitar Farma SRL, 
a devenit Hexi Pharma Co SRL. 
După moartea lui Vergiliu Condrea, 
asociați în firmă au rămas Dan Con-
drea și logodnica sa, Uliana Ochin-
ciuc (Okinciuk), medic oftalmolog, 
care deține 6,25% din părțile so-
ciale. Condrea și Ochinciuc apar 
asociați și în Hexi Med SRL, firmă 
care deține clinica Hexi Med. Nu-
mele omului de afaceri a mai fost 
legat de Cătălin Tolontan de alte 5 
firme active în Romania - Ochmed 
SRL, Signum Service SRL, Health 
Services Company SRL, Medical 

Conform 
estimărilor 
făcute de 
unii medici, 
au sfârșit 
așa 50.000-
60.000 de 
români pe an. 
Doar din ca-
uza lăcomiei 
unor indivizi 
din sistem, 
unii chiar din 
serviciile spe-
ciale.

Dan Alexan-
dru Condrea 
era fiul lui 
Vergiliu 
Condrea. 
Vergiliu a fost 
președintele 
Colegiului 
Farmaciștilor 
– Filiala 
București. 

această situație flagrantă, pentru rezolvarea căreia 
tot serviciile speciale au contribuit pe alte căi, Minis-
terul Sănătății a încercat să minimalizeze consecințele. 
În primul rând, fraudele ar fi fost mult mai mici. După 
cum a informat Cătălin Tolontan, adevăratele cifre ale 
afacerii lui Dan Condrea erau mult mai mari decât se 
arată în documentele  publicate de Ministerul Sănătă-
ţii. Cifrele afacerilor tuturor firmelor care distribuiau 
dezinfectanţi în România erau aproape duble, faţă de 
tabelul dat publicităţii de la Ministerul Sănătăţii. De 
exemplu, valoarea achiziţiilor făcute de societatea Al 
Carina SRL era de aproximativ 40 de milioane de lei, 
iar nu de 10 milioane, aşa cum se arată în primul do-
cument. La fel şi în cazul Hexi Pharma, a cărei valoare 
este acum de 23 de milioane de lei. Iar nu de 7,9 - aşa 
cum se ştia iniţial. Diferenţa se pare că vine din codurile 
CPV folosite de către Dan Condrea pentru livrarea de 
dezinfectanţi spitalelor din România. Sunt 86 de coduri 
diferite. Ele au fost folosite de către firmele și spitale-
le, unitățile militare sau penitenciarele care au cumpă-
rat acelaşi lucru: dezinfectanţi. Ba mai mult, datorită 
codurilor diferite, ele pot fi depistate printr-o căutare 
manuală în SEAP. Dar lipsesc din raportarea Ministe-
rului Sănătății. 2.900 de contracte ar fi câştigat Hexi 
Pharma conform Agenţiei Digitale (SEAP) în 2011-2015. 
Dar de fapt, numărul real al contractelor este de 9.000 
în aceeaşi perioadă. Iar codurile CPV sunt foarte multe 
folosite diferit. 52 dintre cele 86 de coduri folosite de 
către Hexi Pharma nu sunt specifice pieţei de dezinfec-
tanţi şi nu sunt folosite de ceilalţi competitori. Aşadar, 
Dan Condrea avea parte de un tratament diferenţiat. 

CATENA MAFIOTĂ
Dar ce mi-a venit să leg această murdărie de Sorin 
Oprescu? Am spus și altădată că Mircea Oprescu, ta-
tăl lui Sorin Oprescu, mâna dreaptă a lui Alexandru 
Nikolski, alias Boris Grunberg,  și din aceeași etnie, fu-
sese general de securitate și comandant al ororilor de 
la Canalul Dunăre-Marea Neagră în timpul lui Gheor-
ghe Gheorghiu-Dej.  Și bucureștenii tot l-au votat. Nu 
e semnificativ, au scris alții. Socrul lui Sorin Oprescu era 
Vasile Fica, general de securitate și director la… Spi-
talul Universitar. Nu are importanță, e om deștept, e 
doctor, au scris alții. Da, dar Sorin Oprescu l-a moștenit 
pe socrul Fica la conducerea Spitalului Universitar. Ce 
legătură au părinții și socrii în evoluția unui om, între-
bau susținătorii. Puțină lume își mai amintește că el cu 
olandezul Marean Vanghelie și cu un brancardier, de la 

Viorel PATRICHI
VPATRICHI@YAHOO.COM

www.dantanasa.ro
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Vergiliu Condrea a fost numit în funcţia de președinte 
al Colegiului Farmaciștilor - Filiala București. Întrebați 
de Hotnews de ce la numele lui Dan Condrea nu apărea 
și firma Hexi Farma, cei de la Registrul Comerțului au 
invocat o eroare materială. Dar Hexi Farma era fonda-
tă în 2004! Toate coincidențele și erorile materiale au 
acționat vreme de decenii în favoarea firmelor lui Dan 
Condrea. Investigațiile au dovedit că firma lui Condrea 
a fost găzduită în blocul M61 din strada Octavian Goga, 
la capătul Pasajului Mărășești, cum vii dinspre Biblio-
teca Națională - care aparține Serviciului Român de 
Informații. Spațiul a fost închiriat către Universitar Far-
ma în 2004, care s-a transformat apoi în Hexi Pharma.

RELAȚII PERSONALE
Așa stăm. Sorin Oprescu recunoaște că l-a cunoscut pe 
Vergiliu Condrea, dar nu și pe feciorul acestuia. Acești 
oameni și-au croit carierele într-o lume a minciunii, 
din care nu putem să ieșim nici azi. Tot din cauza lor, 
fiindcă au rămas captivi acelorași obiceiuri. Falsul ne 
iese greu din creier. De exemplu, Iulian Vlad a dat, pe 
când avea 18 ani, mai multe rapoarte olografe către 
partidul communist, în care a arătat cum a încercat 
să-şi determine tatăl să nu mai meargă la biserică. În 
delaţiunile lui, actualul general în rezervă susţine că a 
fost crescut şi educat de partid de la 14 ani. Comitetul 
Central al UTM scria despre el că “a dus o muncă in-
tensă începând din 1946 - la exproprierea moşierilor, 
campania electorală din 1946 şi 1948 la naţionalizare”. 

faptul că firma Hexi Pharma vinde 
dezinfectante diluate spitalelor 
din România și, cu toate acestea, 
instituțiile abilitate nu au fost in-
formate. 

Firma a fost înfiinţată în 1994 cu 
numele de Universitar Farma SRL, 
de către Ion Mateescu care deţinea 
40% din acţiuni și Virgiliu Condrea 
cu 60% din acţiuni, tatăl directoru-
lui actual al firmei, Dan Alexandru 
Condrea. Despre Virgiliu Condrea, 
presa a relatat că în anii '90 a fost 
farmacist-șef la Spitalul Universi-
tar din București, unde firma a și 
primit un sediu de la conducerea 
instituției, act semnat de fostul 
primar general al Capitalei, Sorin 
Oprescu. Potrivit datelor obținute 
de EurActiv.ro, Ion Mateescu, pri-
mul asociat al lui Virgiliu Condrea, 
a fost angajat în poziții de con-
ducere la Direcția Farmaceutică 
a Ministerului Sănătății din 1956 
până în 1987, când a ieșit la pensie. 
Condrea-senior a deţinut funcţii 
importante înainte de ’89, el fiind 
inspector la Oficiul Farmaceutic nr. 
1 din București. După Revoluţie, 

Firma a fost 
înfiinţată 
în 1994 cu 
numele de 
Universitar 
Farma SRL, 
de către Ion 
Mateescu 
care deţinea 
40% din acţi-
uni și Virgiliu 
Condrea cu 
60% din 
acţiuni, tatăl 
directorului 
actual al 
firmei, Dan 
Alexandru 
Condrea. 

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

www.rezervari-ferry.com

Marea Britanie

Scandinavia și porturile Mediteraneene

Franța
Irlanda

Spania

Olanda Țările Baltice

În funcție de volumul de trafic pe care îl aveți, prin TIR Services puteți obține 
oferte personalizate cu tarife preferențiale.

Servicii oferite 24/7 de personal specializat

TIR SERVICES oferă servicii de rezervare ferry boat  
pentru transportatorii din Romania și Republica Moldova

  Rezervări ferry-boat   

www.evz.ro
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caută să muncească să-şi lichideze lipsurile trecutului 
- Eu i-am spus că va trebui să muncească mult, foarte 
mult, să dovedească astfel partidului prin muncă, de-
votamentul său faţă de cauza clasei muncitoare", mai 
arăta Iulian Vlad despre tatăl sau, pe când avea numai 
18 ani. Avea să participe la marea cacealma din 1989, 
pe care acești indivizi ne-au tras-o tuturor. Feciorul lui 
a ajuns general la SRI. Sursele spun că ar fi divorțat for-
mal, iar nora și-a deschis o mare rețea de farmacii. Ca 
să nu bată la ochi. 

Așa spera și Sorin Oprescu…
Cum pot fi preocupați asemenea oameni de securi-

tatea națională a României?   

"În general, poziţia mea faţă de 
toate aceste probleme este foarte 
clară. Aşa cum am spus în mai mul-
te rânduri, am avut discuţii cu el pe 
chestia bisericii şi pe faptul că nu a 
primit munca ce i se propusese de 
judeţeana Frontul Plugarilor. De al-
tfel, nici el dacă a mers la biserică şi 
dacă a continuat să mai fie cântăreţ 
nu a fost legat de biserică propriu-
zis, ci de banii pe care-i primea de 
la biserică. (...) De altfel şi el acum 
se căeşte de tot ce a făcut şi acum 

www.hotnews.ro

www.scpolicycouncil.org

Tatiana TOMA
TATIANA.TOMA@ARTRI.RO 

Rusia acuză Ucraina de blocarea 
proiectului autostrăzii inelare  
din jurul Mării Negre

ŞTIRI DIN EST 

Ministrul Transporturilor de 
la Moscova, Maxim Soko-
lov, a declarat recent că 

Rusia nu a renunțat la realizarea 
proiectului autostrăzii inelare din 
jurul Mării Negre și că guvernul 
rus va contribui, în viitorul apro-
piat, cu 80 de miliarde de ruble la 
construcția porțiunii sale de auto-
stradă.

Gândit acum 10 ani, proiectul 
este departe de realizare. Nicio 
țară participantă nu a anunțat vre-
un termen limită. În Rusia lucruri-
le par și mai complicate, deoarece 
Ucraina este împotriva elaboră-
rii traseului prin Crimeea. Țările 
participante la proiect sunt toate 
statele membre ale Organizației 
de Cooperare Economică la Ma-

rea Neagră (OCEMN). Estimat 
la un cost de circa 19 miliarde 
de dolari, cu o lungime de peste 
7000 km, autostrada prevedea 
un sistem de patru benzi ce urma 
să conecteze Turcia, Georgia, Ru-
sia, Ucraina, Republica Moldova, 
România, Bulgaria și Grecia. În 
același timp, Armenia, Azerbai-
djan, Albania și Serbia urmau a fi 

DEZVĂLUIRI
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conectate la acest coridor ruti-
er prin autostrăzi suplimentare. 
Semnarea memorandumului de 
către statele membre OCEMN 
nu a dus nici măcar la demararea 
unor studii de fezabilitate, iar noi-
le tensiuni regionale au lăsat pro-
iectul să se prăfuiască în sertarele 
ministerelor de transport ale sta-
telor riverane. Ultima reuniune 
a miniștrilor Transporturilor din 
țările membre ale OCEMN a avut 
loc în luna mai la Soci, dar nu au 
participat toate țările. 

CE SE VA CONSTRUI IN RUSIA?
Distanța totală a porțiunii de 
autostradă din Rusia ar trebui 
să fie de 2230 de kilometri, au 
anunțat în Ministerul Transportu-
rilor din Rusia. Traseul ar fi urmă-
torul: frontiera Federației Ruse 
cu Ucraina (n.red. - în prezent 
acest teritoriu este controlat de 
separatiștii din așa-numita repu-
blică populară Donețk) – Tagan-
rog – Rostov-pe-Don – Pavlovs-
kaia - Armavir – Mineralinye Vody 
– Nalicik – Vladikavkaz – Nijnii 
Lars – frontiera Federației Ruse. 
Cea de-a doua porțiune este Pa-
vlovskaia – Krasnodar – Goriacii 
Kliuci – Djubga – Soci – frontiera 
Federației Ruse cu republica ne-
recunoscută Abhazia. Proiectul 
rusesc mai prevede că între cele 
două secțiuni vor fi trei conexi-
uni. Prima: Vladikavkaz- Groznîi – 
Mahacikala – Derbent – frontiera 
Rusiei. Cea de-a doua: Djubga – 
Novorossiisk – Anapa – portul Ca-
ucaz – Kerci – Feodosia – Djankoi 
– Armiansk – frontiera cu Rusia. 
Cea de-a treia: Krasnodar-Novo-
rossiisk. 

Potrivit ministrului Trans-
porturilor, Rusia va începe activ 
lucrările la construcția de auto-

străzi, costurile ajungând la 80 
de miliarde de ruble. În acest 
an Rusia și-a propus repararea 
și construcția a 113 kilometri de 
drum pe litoralul Mării Negre. 
„Alți 167 de kilometri vor fi dați în 
exploatare mai târziu – în prezent 
ministerul lucrează la proiectarea 
acelor porțiuni”, a declarat minis-
trul, citat de Gazeta.ru. Sokolov 
a mai subliniat că vor fi utilizate 
tehnologii moderne de control al 
mărfurilor și pasagerilor la fronti-
eră, cu coridoare marcate pentru 
trecerea controlului vamal și de 
pașapoarte. 

PROBLEMA CRIMEII
Din traseele menționate mai 
sus, este clar că Rusia își dorește 
atragerea peninsulei Crimeea în 
proiect, dar acest aspect trebuie 
coordonat cu alte țări participan-
te, printre care este și Ucraina. 
Delegația ucraineană a lipsit de 
la ultima reuniune a miniștrilor 
transporturilor din țările mem-
bre ale OCEMN. După anexarea 
Crimeii de către Rusia, Ucraina 
și-a schimbat viziunea referitoare 
la evoluția proiectului, iar unele 
state din regiune, printre care 
și Turcia, ar putea să o susțină. 
Ucraina insistă pe modificarea 
traseului autostrăzii inelare și 
excluderea Crimeii de pe traseu. 
Prin urmare, în varianta propusă 
de Ucraina, distanța de la Herson 
la Soci, pe traseul Odesa-Her-
son – Mariupol – Novoazovsk – 
Rostov-pe-Don – Novorosssiisk 
- Soci constituie 1177 kilometri. 
În același timp, de la Odesa până 
la Soci prin Crimeea (Djankoi - Fe-
odosia - Kerci) distanța ar fi de 
doar 740 de kilometri. „Partea 
rusă consideră că excluderea 
traseului care traversează teri-

toriul Republicii Crimeea (n. red. 
– denumirea peninsulei dată de 
ruși după anexarea din 2014) nu 
corespunde intereselor transpor-
tatorilor rutieri internaționali din 
bazinul Mării Negre”, a mai decla-
rat ministrul rus. 

EXPERȚI: PROIECTUL RUSIEI ESTE 
MAI MULT GEOPOLITIC 
Unii experți din Rusia critică 
proiectul și inițiativa guvernului 
rus de a-l reanima. „Putem sem-
na sute de documente, dar fără 
sens. Mai întâi este necesar de 
a studia fluxurile de transport 
din punct de vedere economic, 
iar după aceea să construim. Iar 
la noi (n. red. – în Rusia) totul se 
face invers. Premierul anunță 
că nu avem bani în buget, dar în 
același timp investim miliarde de 
ruble într-un coridor în care avem 
mai multe interesele geopolitice 
decât economice. La noi în țară 
peste 28 de mii de localități nu 
au legături decente cu drumurile 
naționale, de ce nu ne-am ocupa 
de ele mai întâi?”, a declarat Oleg 
Skvorțov, președintele asociației 
cercetătorilor în infrastructură 
RODOS. Și expertul economic din 
Ucraina, Konstantin Bondarenko, 
consideră că proiectul autostrăzii 
inelare din jurul Mării Negre nu 
este realizabil, cel puțin în stadiul 
actual. 

„Principalele dificultăți în re-
alizarea acestui proiect nu sunt 
cele economice, dar cele politice. 
Nu este vorba doar despre cele 
mai proaste relații dintre Ucraina 
și Rusia, dar și despre lipsa de di-
alog dintre Rusia cu Turcia. Sunt 
multe disensiuni și între alte sta-
te riverane”, a subliniat expertul 
ucrainean, într-un interviu pentru 
publicația economică DELO.   
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Grupaj realizat de

T ot e bun și mimetismul la 
ceva. Ce nu au făcut Vic-
tor Ponta și Dan Șova 

face Mihail Saakaşvili, fostul 
președinte al Georgiei, desemnat 
de președintele ucrainean Petro 
Poroșenko în funcția de guverna-
tor al regiunii Odesa. 

Poroşenko i-a cerut lui Saakaşvili 
să ia sub propriul control con-
strucţia şoselei Odesa-Reni. Ex-
președintele georgian a luat-o 
la propriu: văzând că, din cauza 
corupției, nu se mai poate construi 
nimic în Ucraina, mai ales că el a ac-
cesat și fonduri europene, și-a mu-
tat biroul într-un cort amplasat pe 
autostradă. 

Președintele Ucrainei, Petro 
Poroșenko, s-a întâlnit cu Mihail 
Saakașvili, şeful Administraţiei 
Regionale de Stat Odesa, pentru 
a discuta despre rezultatele ob-
ţinute în primul an de mandat în 
funcţia de guvernator al regiunii. 
În cadrul acestei întâlniri, liderul 
de la Kiev i-a cerut lui Saakaşvili 
să preia sub propriul control 
construcția drumului Odesa - Reni 
şi i-a solicitat, de asemenea, să-l 
informeze personal cu privire la 
orice tentativă de a împiedica 

finanțarea, de a încetini lucrările 
sau de a perturba licitaţia pentru 
construirea drumului respectiv. 
"Sperăm că drumul Odesa - Reni va 
fi un coridor care va lega Odesa de 
Constanța şi de Varna. Acest pro-
iect va implica inclusiv fonduri UE",  
a declarat Poroșenko. Totodată, 
președintele a dat asigurări că, 
într-un timp foarte scurt, la Odesa 
va fi înfiinţată o unitate specială 
a Biroului Naţional Anticorupție. 
"Am solicitat procurorului general 
să desemneze imediat un nou pro-
curor în TRACECA regiunea Odesa. 
Guvernatorul Saakaşvili are tot 
sprijinul președintelui, al premi-
erului şi al guvernului, precum şi 
toate condițiile pentru a demon-
stra rezultate în desfăşurarea re-
formelor" - a mai menţionat Petro 
Poroşenko.

"Mi-am transferat biroul într-un 
cort de pe traseul Odesa-Reni. Eu 
voi avea toate întâlnirile de lucru şi 
toate primirile în audienţe în acest 
cort şi nu voi pleca de acolo până 
când nu vom reuşi să asigurăm 
100% fondurile pentru finanţarea 
frontului de lucru. Ajunge cât ne-
am putut bate joc de oameni!", a 
scris Mihail Saakaşvili pe pagina 

lui de Facebook. El a menționat că 
a examinat zonele în care au loc 
reparaţii pe traseul Odesa-Reni și 
nu a fost mulțumit nici de ritmul 
lucrărilor, nici de volumul finanţă-
rilor. Mihail Saakaşvili a anunţat că 
se va întâlni și cu premierul ucrai-
nean Vladimir Groisman pentru a 
discuta aceste probleme. "Eu îmi 
pun mari speranţe în Groisman şi 
am toată nădejdea că preşedintele 
îşi va respecta până la capăt cuvân-
tul dat", a menţionat Saakaşvili.  
Potrivit presei ucrainene, drumul 
Odesa-Reni a fost construit în anii 
1940-1950. Această şosea era dis-
trusă de multă vreme, ieşise prac-
tic din uz. 

Pentru 228 de kilometri, drumul 
are nevoie de reparaţii parţiale, iar 
pe 61 de kilometri, trebuie făcute 
reparaţii capitale. 

De asemenea, trebuie constru-
iţi aproape 6 kilometri de centură 
ocolitoare în jurul oraşului Reni, un 
orăşel aflat pe Prut, la frontiera cu 
România. 

Şi premierul Victor Ponta din 
România ameninţa că va merge cu 
cortul pe şantierul unei autostrăzi. 
Până la urmă, el şi-a dat demisia şi 
nici autostrada nu s-a mai făcut. 

CONTAMINARE

Saakaşvili s-a mutat în cortul de pe autostradă

unim
edia.info

DEZVĂLUIRI
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M inisterul Infrastructurii 
din Ucraina are în vede-
re crearea Administrației 

mari time, care va funcţiona în pa-
ralel cu administraţia porturilor 
maritime ale Ucrainei, a declarat 
ministrul Vladimir Omelian. "Obiec-
tivele principale vor fi crearea 
Administrației maritime, care va fi 
independentă de clasa politică și 
nu va fi influenţată de structura de 
lobby, ea va apăra interesele indus-
triei și ale lucrătorilor săi. A doua 
sarcină va fi reforma administrației 
porturilor maritime din Ucraina, 
care urmează să devină o structură 
mobilă şi eficientă. A treia sarcină: 
creșterea competitivității porturi-
lor ucrainene în Bazinul Mării Ne-
gre", a promis Omelian în timpul 
unei conferinţe de presă, care a 
avut loc după reuniunea comisiei 
interguvernamentale TRACECA 

de la Odesa. El a spus că autorită-
ţile de la Kiev trebuie să găsească 
soluții eficiente "pentru ca tranzi-
tul mărfurilor pe teritoriul Ucrainei 
să se desfăşoare rapid, lin și sigur."

Ministrul a declarat că porturi-
le ucrainene sunt orientate spre 
export, dar Ucraina pierde tranzi-
tul mărfurilor din cauza tarifelor 
ridicate și a dificultăților de vă-
muire a mărfurilor. Coridorul de 
transport interna țio nal TRACECA 
include sistemul de transport, al-
cătuit din cele 13 țări participan-
te la Acordul multilateral de bază 
privind transportul internațional 
pentru dezvoltarea coridorului 
Europa-Caucaz-Asia (TRACECA 
MLA): Armenia, Azerbaidjan, Bul-
garia, Georgia, Iran, Ka zahstan, 
Kîrgîzstan, Republica Mol dova, Ro-
mânia, Tadjikistan, Turcia, Ucraina, 
Uzbekistan.

TRACECA

În Ucraina se va constitui  
o administrație maritimă

AUTODEPĂȘIRE

Hei-rup  
la Nădășelu!

F urnicar pe șantierul auto-
străzii A3 Gilău-Nădășelu: 
constructorul nădușește 

din greu acolo, a făcut și o fil-
mare cu drone ca să vadă par-
tidul și poporul cum avansează 
lucrările. Este de fapt un frag-
ment de numai 8,7 kilometri de 
drum la vest de Cluj-Napoca. 
Aici nu s-a lucrat vreme îndelun-
gată din cauza blocajelor biro-
cratice. Abia în primăvară s-au 
obținut avizele necesare. Noile 
autorități de la Transporturi au 
reușit să scoată din circuit pen-
tru defrișări aproape 7 hectare 
de pădure pe unde trece culoa-
rul autostrăzii. Tronsonul este 
planificat să se deschidă până 
la finalul acestui an. Deși vorbim 
de un tronson scurt de autostra-
dă, acesta este unul destul de 
important pentru că vine în con-
tinuarea Autostrăzii A3 Câmpia 
Turzii – Gilău, de la intersecția 
cu DN1, ocolește municipiul Cluj 
Napoca prin partea de vest și se 
oprește aproape de localitatea 
Nădășelu într-o intersecție cu 
un alt drum național, DN1F, spre 
Zalău și Satu Mare. Practic, A3 
Gilău – Nădășelu va funcționa 
ca o centură în partea vestică a 
municipiului Cluj-Napoca.

karadeniz-press.ro

m
onitorizari.hotnews.ro

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.

TURCIA

FEDERAȚIA RUSĂ

BELARUS

AZERBAIDJAN

 IRAN

TURKMENISTAN

IRAQ

www.tirservices.ro

CONTACT
Address: Sediul Social: Bucuresti,  

str. Alexandru Constantinescu Nr. 12, Sector 1 
Phone: 0212244431 Fax: 0212242154 

Mobile: 0786339756 Mobile: 0737504000 
Email: office@tir2000.ro 
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C ristian Ghinea, ministrul 
Fondurilor Europene, pare 
hotărât să spună un NU ca-

tegoric risipei și lăcomiei. Ministe-
rul Fondurilor Europene va lua mai 
multe măsuri pentru a nu se repe-
ta "mizeria" din vechiul Program 
Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane (POSDRU), în 
condițiile în care "sunt foarte mulți 
oameni care se pregătesc să toace 
bani pe proiecte fără impact" real, 
a declarat noul ministru de resort, 
Cristian Ghinea, într-un interviu 
acordat HotNews. Absorbția de 
fonduri structurale și de coeziune 
va ajunge la 80% în cadrul finan-
ciar 2007-2013. România va mai 

încasa anul acesta aproape 540 
de milioane de euro în POSDRU 
2007-2013. Spre deosebire de ve-
chiul POSDRU, în noul Program 
Operațional Capital Uman (POCU) 
2014-2020, se va introduce "orien-
tarea spre proiecte mari, sistemice, 
non-competitive". La finanțările 
deschise com petiției, "banii nu 
vor fi dați, decât dacă va exista im-
pact real la beneficiari. Asta este o 
schimbare care mă obsedează și pe 
care vreau să o impun la toate pro-
gramele - impact, impact, impact!". 
"Nu vom da bani doar ca să găseas-
că cineva un tânăr și o să-l ducă la 
un curs. Îți dăm bani în momentul 
în care demonstrezi că  l-ai bagat 

la o ucenicie, l-ai întors la școală și 
așa mai departe". Cristian Ghinea 
pare hotărât și când vine vorba de 
investițiile din transporturi.  "Mai 
avem două condiționalități grave: 
Masterplanul pe transport care 
trebuie aprobat de Parlament - 
aici e problemă de voință politi-
că. Și mai este Planul Național de 
Gestionare a Deșeurilor - acolo e 
problema de capacitate". Trebuie 
sa recunoaștem: avem o capacita-
te foarte mică de a scrie proiecte 
complicate în administrația din 
România. "Este vina" lui Victor 
Ponta și a lui Dan Șova pentru ne-
realizarea Autostrăzii Sibiu-Pitești, 
susține ministrul Ghinea.

N e-am ajuns: începând din 
data de 4 iunie, TAROM a 
introdus o nouă rută către 

Alicante, în Spania. Noua rută este 
inclusă în orarul de vară al compani-
ei TAROM, în perioada 4 iunie — 27 
septembrie 2016. Biletele au fost 
puse în vânzare din ianuarie, iar 
prețurile pornesc de la 149 euro, 
pentru un bilet dus-întors cu toa-
te taxele incluse, la achiziționarea 
de pe site-ul Tarom.  Această rută 
va fi operată cu o aeronavă Boeing 
B737, configurată exclusiv cu clasa 
economic. „Alicante este a patra 
destinație operată de TAROM în 
Spania, după Madrid, Barcelona și 
Valencia. Noua destinație din por-
tofoliul companiei aeriene, este 
una din cele mai moderne și mai 
frumoase orașe de pe coasta Spa-
niei. Denumită Alacant în limba 

catalană, cu o medie de 300 zile în-
sorite pe an, Alicante este un fost 
sat pescăresc care s-a transformat 
într-un oraș în plină expansiune, 
atât din punct de vedere turistic 
cât și de business”, a declarat Ga-
briel Stoe, directorul general al 
Tarom. Biletele sunt disponibile la 
vânzare pe site-ul companiei și prin 
agențiile proprii și partenere din 

România. Potrivit comunicatului, 
pasagerii zborurilor Tarom benefi-
ciază de transport gratuit al baga-
jului de cală în limita maximă de 23 
kg (1 bagaj pentru Clasa Economy) 
+10 kg bagaj de mână, check-in gra-
tuit în aeroport, la kiosk, online și 
pe mobil și acordarea unei mese 
calde la bordul aeronavei însoțită 
de răcoritoare și ceai sau cafea.

FERMITATE

Ministrul Fondurilor UE: Nu vom repeta mizeria 
din POSDRU

BOIERI!

Zburăm la Alicante cu TAROM

www.tripsta.ro

MOBILIZARE

Peste un an, 
se termină 
linia de  
metrou  
din Drumul 
Taberei

F ără cortul Guvernului, 
linia de metrou Eroilor-
Drumul Taberei mai are 

de așteptat. În România „lu-
crului țapăn făcut”, principiul 
a rămas același: niciun termen 
propus nu trebuie respectat. 
Unul din cele mai importante 
proiecte de infrastructură din 
Capitală este linia de metrou, 
care face legătura între cen-
trul Bucureștiului și cartierul 
Drumul Taberei. În 2011, au în-
ceput lucrările la acest tronson 
de metrou. Ponta le promitea 
bucureștenilor că, "in 3 ani, aici 
va fi stația ta de metrou".
Acum, după 5 ani de la demara-
rea proiectului, noii guvernanți 
promit că lucrările vor fi gata 
anul viitor, cu șase luni mai de-
vreme decât era "termenul 
inițial".
 "Ceea ce ne dorim, ca mana-
geri, este ca treaba să meargă 
fără a fi nevoie să împingem 
de la spate pe nimeni. Desigur, 
vizitele ajută: mobilizarea s-a 
efectuat. Acum ne vom asigura 
că această mobilizare va conti-
nua pentru a ne atinge obiecti-
vele", a declarat Dan Costescu, 
ministrul Transporturilor, după 
o vizită efectuată pe șantier. El 
a fixat un nou termen pentru 
finalizarea lucrărilor: jumătatea 
anului viitor, însă constructorul 
nu-și asumă responsabilitatea 
finalizării liniei de metrou mai 
devreme de finalul anului 2017.

P remierul Dacian Cioloș 
l-a eliberat din funcție pe 
Răzvan Alexandru Cuc, se-

cretar de stat în Ministerul Trans-
porturilor, potrivit unei decizii pu-
blicate în Monitorul Oficial. Cuc, 
numit secretar de stat de fostul 
premier Victor Ponta, a fost dat 
afară pentru că ar fi participat la 
un miting electoral la Giurgiu, po-
trivit unor surse guvernamentale. 
Răzvan Alexandru Cuc a fost nu-
mit secretar de stat la Transpor-
turi în guvernul Ponta în octom-
brie 2015. Anterior, el fusese șeful 
Zonei Libere Giurgiu. Răzvan Cuc a 
precizat, mai întâi, că este absolut 
necesar un audit la toate direcțiile 
din Consiliul județean, dar mai ales 
la cea care se ocupă de gestiona-
rea proiectelor europene. "Trebu-

ie să știm exact de unde plecăm 
și, mai ales, care sunt problemele 
cu cele trei proiecte finanțate de 
UE și nefinalizate la termen (pro-
iectele pentru cele trei drumuri 
județene). Faptul că acestea nu 
au fost terminate atunci când era 
prevăzut termenul final ne va cos-
ta, iar banii vor trebui plătiți din 
bugetul județului. Este vorba de 
circa 40 de milioane de lei. Vom 
plăti, pentru că altfel riscăm să 
pierdem proiectele în intregime, 
adică să returnăm toți banii. Și este 
vorba despre mai mult de 50 de 
milioane de euro, ceea ce, pentru 
județ, ar fi dramatic." Ajuns mahăr 
la consiliul județean, Răzvan Cuc a 
criticat moștenirea grea și vechea 
conducere, ceea ce nu mai miră pe 
nimeni. 

BEC

Dacian Cioloș l-a dat afară pe 
Răzvan Cuc de la Transporturi

TRANSNEWS

www.giurgiu-acum
.ro
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INFRINGEMENT
Conform comunicatului de pre-
să emis pe data de 16 iunie, Co-

misia Europeană a declanșat pro-
cedura de infringement împotriva 
Franței și Germaniei. Orice proble-
mă a cărei prezentare începe cu o 
măsură de acest fel pare că va avea 
o derulare moderată. Dar nu este 
așa, pentru că informațiile dispo-
nibile despre planurile francezilor 
erau cele din lege iar în ultimele 
zile situația s-a schimbat radical. 

Informațiile clarificatoare despre legea din Franța 
au început să fie publicate în ritm accelerat. Aceste 
evenimente au făcut să treacă în plan secund propu-
nerea, de altfel decentă a IRU, aceea de a institui un 
moratoriu asupra aplicării Loi Macron.

CONFERINȚĂ RATATĂ
Sub presiunea atâtor protestatari instituționali, 
Franța a organizat o conferință cu atașații de 
transport de la Bruxelles. Nimic nu ilustrează 
mai bine decât acest eveniment schimbarea de 
ritm din administrația franceză. Multe asociații 
de transportatori au avut așteptări de la această 

TRANSPORTURI

conferință. Așteptările lor și ale 
tuturor, de fapt, au fost înșelate. 
Reprezentanții francezi au făcut 
un demers de imagine, de refulare 
a unei presiuni organizaționale și...
relații publice.

PRIMELE PRECIZĂRI CONCRETE
Înainte de a ne spune francezii, 
am aflat cu surprindere că ro-
mânii s-au gândit la zecile de mii 
de compatrioți aflați la lucru în 
Franța și au făcut un ghid pe pro-

bleme de muncă. Din acest ghid am aflat și lucruri 
care nu fac plăcere niciunui transportator. Conform 
codului muncii francez, detașarea, despre care se 
vorbește atât de mult acum, este tratată mai restric-
tiv în Franța. Pentru a putea fi încadrat la detașare, 
transportatorul trebuie să deruleze activitatea sa de 
bază în România. Dacă grosul activității sale este pe 
Franța, atunci transportatorul trebuie să se înregis-
treze în Franța și să respecte toate prevederile Co-
dului muncii. Legea dată pentru domeniul transpor-
turilor are rolul de a particulariza situația generală 
a detașării descrisă de Codul muncii pentru toate 
categoriile de lucrători.

www.liberation.fr
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DESPRE LOI MACRON
Au fost publicate mai multe docu-
mente clarificative, cu mențiunea 
că ele sunt provizorii. În primul 
rând s-au oferit câteva elemente 
generale, sub forma unor răspun-

EXTRASE 
Noile reguli urmăresc trei obiecti-
ve: să precizeze formalitățile adap-
tate la întreprinderile de trans-
port terestru, să faciliteze accesul 
lucrătorilor rulanți sau naviganți 

suri la întrebări frecvente. A fost publicat un model 
al controversatului atestat de detașare, care lea-
gă angajatul și angajatorul român de un partener 
francez. 

Pentru acest reprezentant francez se oferă câte-
va note de clarificare, sub aceeași formă.

detașați la informații despre drepturile lor și să întă-
rească eficacitatea controalelor cu scopul de a com-
bate mai ușor fraudele în domeniul detașărilor care 
reprezintă practici de concurență socială neloaială, 
care aduc prejudicii întreprinderilor care respectă 
legea și condițiile de muncă ale lucrătorilor detașati. 
Noile formalități sunt pe deplin aplicabile începând 
de la 1 iulie 2016. Serviciile de control sunt rugate să 
țină cont de caracterul novator al acestor formalități 
în perioada imediat următoare intrării lor în vigoare.

În practică, transporturile internaționale cu 
destinație sau cu plecare din Franța, ca și cabotajul 
pe teritoriul francez, efectuate de către un salariat 
temporar trimis în Franța și a cărui relație de lucru 
cu întreprinderea care l-a trimis subzistă, răspund 
la criteriile de aplicare a legii detașării și se supun 
obligațiilor declarative specifice detașării in trans-
porturile terestre. Dimpotrivă, simpla tranzitare a te-
ritoriului național  nu este supusă nici unei obligații 
declarative.

ATESTATUL DE DETAȘARE
Care este utilitatea atestatului de detașare și când 
trebuie să-l emită angajatorul?

În cazul personalului rulant sau navigant atestatul 
de detașare ține locul declarației de detașare pre-
vazută de codul muncii. Un atestat de detașare tre-
buie întocmit pentru fiecare salariat detașat înainte 
de începutul primei operațiuni desfășurată de acesta 
ca detașat, indiferent de tipul de transport realizat. 
Atestatul de detașare va fi valabil pentru perioada 
indicată de întreprindere, în limita unei durate maxi-
male de 6 luni pentru toate operațiunile de transport 
care intră în câmpul de aplicare a detașărilor. Astfel, 
atestatul de detașare va putea acoperi mai multe 
operațiuni de detașare.

Perioada de 6 luni se înțelege ca perioada care 
curge de la data X la data Y pe parcursul a 6 luni 
consecutive. Nu se cere ca atestatul să cuprindă un 
desfășurător al prestațiilor transnaționale de trans-
port prevăzute pentru această perioadă. Atestatul 
poate fi găsit pe site-ul de internet travail-emploi.
gouv.fr. dar este tradus în română pe situl ARTRI. For-
mularul online este un simplu document care se poa-
te descarca. Datele completate de către angajator nu 
se înregistrează și sunt nejustificate temeri legate 
de asta. Atestatul se întocmește în 2 exemplare. Un 
exemplar este înmânat salariatului detașat pentru a 
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fi păstrat la bord și prezentat în caz de control. Al doi-
lea exemplar va fi deținut fie de către reprezentantul 
angajatorului în cazul unei detașări pentru prestări 
transnaționale de servicii, fie de către întreprinderea 
din Franța care utilizează salariatul cu titlu temporar.

În afară de atestatul de detașare, ce alte docu-
mente legate de detașarea salariatului mai trebuie 
să existe la bordul vehiculului?

În toate situațiile de detașare a salariaților rulanți 
sau naviganți, trebuie să se afle la bord contractul 
de muncă al salariatului. Traducerea contractului de 
muncă în limba franceză nu este obligatorie. Pentru 
cei care le traduc, nu este obligatorie traducerea de 
către un traducător autorizat.

REPREZENTANTUL ANGAJATORULUI IN FRANȚA
Conform legii, orice angajator care detașează 
salariați în Franța trebuie să desemneze un repre-
zentant pe teritoriul acestei țări, al cărui rol va fi 
acela de a ține legătura cu serviciile de control. Nu 
sunt reguli specifice pentru sectorul transporturilor 
terestre în privința desemnării unui astfel de repre-
zentant. Poate fi vorba despre orice persoana fizică 
sau juridică, angajată a întreprinderii sau din afara 
acesteia, la alegerea angajatorului, care dispune insă 
de compețentele cerute pentru a-și asigura sarcina 
și care este prezentă în Franța. Remunerația repre-
zentantului se fixează contractual cu întreprinderea 
care îl alege. În caz de nerespectare a obligațiilor ce 
revin reprezentantului, acesta este responsabil în 
fața justiției față de angajatorul care l-a desemnat. 
Reprezentantul trebuie să poată răspunde solicită-
rilor serviciilor de control. Pentru aceasta el trebu-
ie să dețină anumite documente. În cazul detașării 
salariaților rulanți sau naviganți el trebuie sa păs-
treze ștatele pentru plata salariilor corespunzătoa-
re perioadei detașării. Acestea pot fi înlocuite și cu 
alte documente, sub rezerva că aceste documente 
să poarte mențiuni, precis enumerate despre salariul 
pe oră brut al salariatului, despre orarul de lucru ( cu 
specificarea clară a orelor plătite majorat), despre 
concedii și zile de sărbatoare libere și despre felul în 
care acestea au fost remunerate.
În plus, reprezentantul trebuie să dețină docu-
mente care dovedesc că salariul a fost plătit, care 
menționează desemnarea sa de către întreprindere 
și care menționează titlul contractului colectiv apli-
cabil salariatului detașat. 
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Pentru a fi și mai convingă-
tori, strategii au făcut risipă 
de imaginație și de flexibili-

tate. Documentul cere o perioadă 
de tranziție de un veac pentru ca 
prevederile lui să prindă viață în 
relațiile dintre state. Lucrarea este 
rodul unor negocieri multilaterale 

îndelungi, chiar dacă acolo nu au fost complicațiile din 
Europa. Mă îndoiesc însă că procesul este natural, cât 
mai degrabă un nou experiment contra naturii, cum a 
fost și este comunismul. 

Tratatul este o lucrare gigantică. Volumul total de 
pagini al acestui document - cu toate anexele, com-
pletările lui, cu scrisori explicative şi cu grafice - este 
enorm - 6370 de pagini. Multe paragrafe îl trimit pe ci-
titor la anexe, iar acestea, la rândul lor, la cifrele nesfâr-
şite ale clasificării vamale, care trebuie să fie explicate 
conform Codului vamal al unei țări pentru a afla despre 
ce anume produs este vorba.

Textul este interesant, înainte de toate, prin tot 
conținutul lui conceptual. Principala caracteristi-
că a TTP este accentul pe crearea unei omogenităţi 
instituționale a economiilor participante. Alinierea 
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le, comple-
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standardelor de reglementare 
instituțională pe domenii de ac-
tivitate, cum ar fi investițiile, po-
litica în domeniul concurenței, 
achizițiile publice, funcţionarea 
corporațiilor de stat și a monopolu-
rilor, normele în domeniul relațiilor 
de muncă și a protecției mediului, 
funcționarea lanțurilor de aprovi-
zionare internațională în sistemele 
de producție la nivel mondial re-
prezintă principalele instrumente 
pentru crearea unui mediu fără 
bariere pentru dezvoltarea aface-
rilor pe teritoriul ţărilor care produc 
mai mult de 40% din PIB-ul global. 

Conținutul Acordului oferă răspunsul la întrebarea de 
ce, timp de mai mulţi ani, iniţiatorii lui au susținut că 
TTP este un nou tip de acord. Tocmai accentul pus pe 
transformarea mediului instituţional din ţările parte-
nere, mai ales din lumea aflată în curs de dezvoltare, 
ne oferă o imagine asupra specificului cerinţelor inves-
titorilor contemporani cu privire la calitatea climatului 
de afaceri şi juridic dintr-o ţară sau alta. Acest lucru se 
datorează faptului că 60% din comerțul mondial de as-
tăzi (aproximativ 12 trilioane de dolari) este un comerţ 
din interiorul firmelor, adică între subunităţile unui sis-
tem de producţie, ale cărui verigi sunt răspândite în 
diferite ţări. 

PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE ACORDULUI TTP 
Încă din preambulul Acordului, părţile semnatare 
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TTP declară că documentul a fost 
elaborat pe baza drepturilor și 
obligațiilor ce decurg din Acordul 
de la Marrakech privind consti-
tuirea Organizației Mondiale a 
Comerțului (OMC). Ele recunosc, 
de asemenea, diferențele în dezvol-
tarea și diversificarea economiilor 
țărilor - participante la acord. Acest 
lucru presupune recunoașterea 
necesității perioadei de tranziție 
pentru fiecare țară slab dezvoltată. 
Se proclamă sarcina de a consolida 
competitivitatea, inclusiv prin spri-
jinirea, promovarea, dezvoltarea și 
consolidarea lanțurilor regionale 
ale furnizorilor. Recunoscând faptul 
că întreprinderile din sectorul pu-
blic pot "juca un rol legitim în eco-
nomiile diferitelor țări membre", 
autorii Acordului arată că atribuirea 
de avantaje neloiale pentru între-
prinderile din sectorul public sub-
minează comerțul echitabil, deschis 
și investițiile. Părţile semnatare ale 
Acordului sunt hotărâte să creeze 
reguli ferme pentru întreprinderile 
din sectorul public, care încurajează 
alinierea la condițiile pentru secto-
rul privat, precum și practicile de 
afaceri clare și transparente.

Încă din preambulul acordului 
TTP, se afirmă intenția părților 
de a promova un nivel ridicat de 
protecție a mediului, consolida-
rea drepturilor muncii. Un prin-
cipiu separat indică dorința de 
transparență și de transparenţă 
a statului de drept, eliminarea 
mitei și a corupției în domeniul 
comerțului și investițiilor. Se re-
cunoaşte importanța consolidării 
cooperării macroeconomice, inclu-
siv aspectele legate de cursul de 
schimb. Ultimul paragraf din pre-
ambul arată în mod clar că Acordul 
prevede extinderea parteneriatului 
prin introducerea şi a altor state sau 

teritorii vamale distincte, în scopul de a consolida în 
continuare integrarea economică regională și pentru 
crearea zonei de comerț liber în regiunea Asia-Pacific.

Articolul 1.1. Capitolul 1 prevede că părțile Acor-
dului TTP, în conformitate cu articolul XXIV GATT din 
anul1994 și cu articolul V din GATS, creează o zonă de 
liber schimb, în conformitate cu dispozițiile Acordu-
lui. Părțile Acordului îşi recunosc reciproc drepturile 
și obligațiile existente, care decurg din apartenența 
lor la alte acorduri internaționale, inclusiv la acordul 
OMC. Acest principiu se aplică și obligațiilor și drep-
turilor existente între cel puțin doi membri ai TTP. În 
cazul în care părțile cred că statutul de membru al TTP 
încalcă drepturile și obligațiile în ceea ce privește un 
alt membru al TTP, care rezultă dintr-un acord deja 
existent între acestea, acestea trebuie, în conformi-
tate cu capitolul 28 din acordul TTP, să se consulte și 
să găsească o soluție acceptabilă. Este important de 
remarcat faptul că termenul "nivel regional de guver-
nare" pentru țările cu un regim unitar, cum ar fi Brunei, 
Chile, Japonia, Noua Zeelandă, Singapore și Vietnam, 
nu se aplică. Pentru ceilalți membri ai TTP, Acordul se 
aplică în ceea ce privește provinciile și statele.

EXCLUSIVITĂȚI ȘI SCUTIRI COMERCIALE
În condiţiile unui accent strategic pe crearea omogeni-
tăţii instituţionale a economiilor din ţările parteneria-
tului, o mare atenţie se acordă problemelor comerţului 
cu mărfuri. 

Regimul clauzei naţiunii celei mai favorizate și acce-
sul la piețe cu toate excepțiile de la regulile generale 
sunt descrise în detaliu. Anexa 2-A "Regimul național 
și restricțiile la import și export" include informații pri-
vind scutirile de la clauza națiunii celei mai favorizate în 
diferite sectoare ale economiei din fiecare țară.

Iată câteva exemple. Canada își rezervă scutirea pen-
tru exportul de lemn neprelucrat; exportul de pește 
neprelucrat; accizele la alcool pur; utilizarea navelor în 
cabotaj comercial (de coastă); comerțul și distribuția 
de vinuri și băuturi spirtoase interne. Chile îşi păstrea-
ză un anumit regim de import de maşini second-hand.

În perioada de până la 1 ianuarie 2019, se menţin 
interdicții sau restricții asupra importurilor în Mexic 
de benzină și motorină, în conformitate cu legile din 
Mexic, haine și anvelope uzate, mașini uzate și șasiuri 
cu motor fix. Peru reglementează separat importul 
de îmbrăcăminte și încălțăminte folosite, mașini se-
cond-hand, motoare second-hand, piese de schimb 
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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
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si anvelope uzate. Vietnamul a 
reușit să obțină dreptul de a inter-
zice importul de mașini cu volan pe 
dreapta (inclusiv cele convertite 
la volanul pe dreapta, care au fost 
produse inițial cu volan pe stânga), 
cu excepția vehiculelor specializa-
te cu volan pe dreapta, cum ar fi 
macarale, excavatoare, camioane, 
mașini de măturat străzi, camioane 
folosite la construcția de drumuri, 
autobuze școlare, utilizate în ae-
roporturi, depozite si încărcătoare 
portuare; piese utilizate exclusiv 
pentru vehicule cu volan pe dreap-
ta, non-echipamente specializate; 
mașini mai vechi de cinci ani etc.

BUTURUGA TARE: LEGEA JONES
La rândul lor, Statele Unite ale Ame-
ricii au înregistrat o excepție de la 
regimul clauzei naţiunii celei mai 
favorizate pentru exportul tuturor 
tipurilor de lemn brut și pentru tot 
ceea ce se referă la măsurile cuprin-
se în Legea cu privire la comerţul 
flotei din SUA, din anul 1920, pe 

fapt, Capitolul 27 este cunoscut sub 
numele de Jones Act şi reglemen-
tează transporturile de cabotaj (de 
coastă). Conform legii, este necesar 
ca toate mărfurile să fie transpor-
tate pe nave sub pavilion ameri-
can, iar navele trebuie să aparţină 
cetățenilor Statelor Unite ale Ame-
ricii. De asemenea, echipajul trebu-
ie să fie format din cetățeni ame-
ricani sau persoane cu rezidență 
permanentă în Statele Unite. Mo-
dificările aduse Legii Jones din 
2006 au introdus o schimbare, prin 
care se reduce proporția membrilor 
echipajului - cetățeni americani tre-
buie să fie 75%. De asemenea, le-
gea cere ca, atunci când se fac repa-
raţii, oţelul străin să nu depăşească 
10% din greutatea navei. Această 
regulă împiedică efectuarea unor 
reparații majore în șantierele nava-
le străine. Principalul reproş adus 
legii este că e  protecţionistă şi 
creşte costurile pentru deplasarea 
navelor între porturile SUA. Criticii 
susțin, de asemenea, că prevederea 

motiv că acțiunea se referă la legislația obligatorie la 
momentul aderării SUA la GATT (anul 1947) şi nu a fost 
modificată atunci, cu scopul de a reduce neconcor-
danţele cu partea a II-a a GATT din 1947. Un argument 
frapant pentru crearea unui "model de parteneriat din 
secolul XXI"! Dar la ce se referă Legea comerţului cu 
mărfuri din SUA sau Legea Jones?

Legea a fost adoptată la scurt timp după sfârșitul 
Primului Război Mondial și a avut un caracter 
protecționist distinct, cu numeroase consideraţii 
care rezultă din problemele de securitate națională. 
Prima parte a Legii Jones afirmă că "în scopul apără-
rii naționale și pentru creșterea corespunzătoare a 
comerţului extern şi intern al SUA, trebuie să avem o 
flotă comercială de cea mai înaltă calitate și o varie-
tate de vase, suficientă pentru cea mai mare parte a 
comerțului și pentru a îndeplini funcţiile de nave auxi-
liare în timpul războiului și în situaţii de urgență. Flota 
trebuie să fie deținută și gestionată de către persoane 
fizice - cetățeni ai Statelor Unite ale Americii". Se pro-
clamă că "acesta trebuie să rămână scopul politicii Sta-
telor Unite ale Americii, care trebuie să depună toate 
eforturile necesare pentru atingerea acestor obiective 
în dezvoltarea și întreținerea marinei comerciale. Mi-
nistrul Transporturilor se va ghida întotdeauna după 
obiectivele legii în formularea normelor și reglemen-
tărilor și gestionarea legilor de transport maritim." De 

privind construcția de nave în SUA crește costurile. 
Din această cauză, constructorii de nave americani nu 
sunt competitivi la nivel global. În anul 2001, în SUA 
s-au construit doar 1% din navele comerciale mari din 
lume. Operatorii comerţului de cabotaj (de coastă) 
nu primesc niciun stimulent economic pentru a înnoi 
flota de nave comerciale. Se remarcă, de asemenea, 
că flota comercială americană nu este competitivă pe 
piața mondială, fiindcă navele sub pavilion american 
(construite în Statele Unite, cu un echipaj format din 
cetățeni americani) este imposibil să concureze cu na-
vele aflate sub alte pavilioane și cu echipaje care pri-
mesc salarii semnificativ mai mici decât marinarii ame-
ricani. De asemenea, legea conduce la prețuri mai mari 
pentru mărfurile destinate pentru cetățenii americani 
din Hawaii, Alaska, Puerto Rico și Guam. Legea Jones 
a fost sprijinită de cei mai diferiţi preşedinţi ai Statelor 
Unite ale Americii: de la Ronald Reagan, care a declarat 
în 1980 că administrația sa "nu va susține o legislație 
care ar pune în pericol interesele pe termen lung, pre-
văzute în Actul Jones", Barack Obama, care a semnat, 
la 28 august 2008, că "Jones Act este o lege pe care se 
poate conta în domeniu." De asemenea, el a promis să 
continue să excludă aspectele comerciale marine din 
acordurile comerciale internaționale.

O SUTĂ DE ANI - PERIOADA DE TRANZIŢIE  
LA O PIAŢĂ LIBERĂ
Participanţii la Acordul TTP au lucrat enorm şi minuţios 
pentru stabilirea unor valori cantitative limită (contin-
gente) pentru mărfurile sensibile din punct de vedere 
social şi politic, mai ales pentru produsele alimentare.  
Nivelul taxelor în cadrul clauzei naţiunii celei mai fa-
vorizate, stabilit la 1 ianuarie 2010, este luat ca bază. 
Printr-o anexă separată, se stabileşte perioada de tran-
ziţie şi volumul contingentelor de import în fiecare ţară 
a diverselor mărfuri din ţările membre ale Acordului 
TTP. America a stipulat pentru ea însăşi o perioadă de 
tranziţie  pentru abolirea completă a taxelor în cadrul 
regimului clauzei naţiunii celei mai favorizate pentru 
diferite categorii de mărfuri - de la 3 ani la 30-35 de 
ani. De exemplu, în cazul în care Australia va fi în mă-
sură să aducă zahăr în Statele Unite, cota ei pentru 
anul 2016 va fi de 2075 de tone, în timp ce în anul 2021, 
această cotă va creşte la 2407 tone.  Începând cu anul 
2022, volumul exporturilor de zahăr australian în Sta-
tele Unite ale Americii în regim duty-free poate crește 
cu până la 3% pe an. Cotele la produsele lactate din 

Prima parte 
a Legii Jones 
afirmă că "în 
scopul apă-
rării naționale 
și pentru 
creșterea co-
respunzătoare 
a comerţului 
extern și 
intern al SUA, 
trebuie să 
avem o flotă 
comercială de 
cea mai înaltă 
calitate și o 
varietate de 
vase.

Participanţii 
la Acordul 
TTP au lucrat 
enorm și mi-
nuţios pentru 
stabilirea unor 
valori canti-
tative limită 
(contingente) 
pentru mărfu-
rile sensibile 
din punct de 
vedere social 
și politic, mai 
ales pentru 
produsele ali-
mentare.  Ni-
velul taxelor în 
cadrul clauzei 
naţiunii celei 
mai favorizate, 
stabilit la 1 
ianuarie 2010, 
este luat ca 
bază.

en.wikipedia.org
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Australia sugerează, de asemenea, 
o creștere. În mod similar, se pro-
cedează şi cu cotele la importurile 
de brânzeturi din Canada în Statele 
Unite ale Americii. Cantitatea tota-
lă de brânză, pe care Canada o poa-
te vinde fără taxe vamale în SUA 
poate creşte de la 3000 de tone în 
anul 2016, la 20.486 de tone până în 
anul 2035. Va creşte și cota Canadei 
pentru exportul de lapte praf de-
gresat în Statele Unite, de la 2000 
de tone, la 17.622 de tone, iar lapte 
praf integral, de la 667 tone, la 4552 
tone, iaurt uscat și smântână - de la 
2.083 tone la 14.226 de tone pes-
te 19  ani, începând de la intrarea 
în vigoare a Acordului TTP. Aceste 
exemple nu sunt atât de interesan-
te prin cifrele specifice, cât mai ales 
prin esența abordării principiale din 
partea SUA și a partenerilor în ca-
drul negocierilor. Americanii şi-au 
demonstrat încă o dată tenacitatea 
conceptuală în apărarea intereselor 
piețelor și afacerilor lor sensibile. În 
ciuda faptului că SUA se află în sis-
temul GATT / OMC din 1947, adică 
de aproape 70 de ani, americanii 
consideră că este posibil să se stabi-
lească o perioadă de tranziție pen-
tru piața liberă pentru un număr de 
poziții pe o durată de 30-35 de ani.

Cu alte cuvinte, eliminarea barie-
relor protecționiste pe unele piețe 
agricole ar dura 100 de ani. Un secol 
întreg! 

Acesta este un prim exemplu 
de abordare pragmatică a punerii 
în aplicare a principiilor generale 
ale comerțului liber. În ceea ce îi 
privește pe partenerii SUA din acest 
acord, este clar că interesele lor pe 
termen lung ţin seama de ieşirea şi 
de consolidarea poziţiilor pe unele 
fragmente foarte atractive de pe 
piaţa americană. 

JAPONIA – ÎNTRE PROFITUL COMERCIAL ȘI TRADIȚIE 
SPIRITUALĂ
Tariful pentru importul de orez contingentat în Japo-
nia este de 778%, iată o aberație greu de priceput de 
restul lumii de azi. Și totuși, niponii au perfectă drepta-
te. Măsurile de contingentare le aplică deci şi Japonia. 
De exemplu, ea limitează importul de produse din ce-
reale (în special din grâu). Importul total pe cotă creşte 
în decurs de şase ani de la 15.000 la 22.500 de tone şi 
rămâne la acest nivel şi pe mai departe. Cotele se men-
ţin şi la grăsimile alimentare, uleiuri, lapte praf, cacao 
degresat, gumă de mestecat și bomboane, cacao, ca-
fea, ceai în amestec, aluat, ciocolată, zahăr din trestie 
și altele. Japonia importă fără taxe 770.000 tone de 
orez, din care 360.000 de tone de orez provin din SUA. 
Consumatorul mediu japonez plătește pe kilogramul 
de orez de cinci ori mai scump decât consumatorii din 
SUA. Cu toate acestea, fenomenul orezului pentru 
japonezi înseamnă mai mult decât un produs pentru 
consumul zilnic. Orezul este o componentă importantă 
a conceptului cultural al Japoniei. Se poate argumen-
ta că elementele-cheie ale comportamentului social al 
culturii japoneze îşi au originea în cultivarea orezului. 
Asemenea însuşiri, cum ar fi tendinţa spre armonie, 
spre consens, sentimentul de interdependență s-au 
dezvoltat în mentalitatea poporului japonez în timpul 
procesului de cultivare intensivă în comun a orezului. 
De exemplu, utilizarea în comun a resurselor de apă 
- izvoarele de munte și râurile - au necesitat un nivel 
înalt de coordonare între vecini. În mod similar, însuşi 
procesul de cultivare a orezului a necesitat o înaltă 
responsabilitate comună prin acţiuni convenite liber, 
subordonate intereselor de grup. Nu este de mirare 
că guvernul japonez menţine o linie dură cu privire la 
problema cotelor de import pentru orez. Astăzi, tari-
ful de import pentru orezul furnizat în afara cotelor de 
livrare este de 778%!

Am oferit doar câteva exemple pentru a înțelege cât 
de dificil va fi procesul de constituire a pieței de liber 
schimb din Pacific, unde America TREBUIE să rămână 
vioara întâi. Este un document gândit pentru perspec-
tive îndepărtate, la care statele mici nici nu visează. 
Cunoscând strategia americană din cadrul TTP, putem 
înțelege de ce cu europenii va fi și mai greu pentru 
negocierile americanilor. După ce ambele tratate vor 
intra în vigoare, China, Rusia și lumea islamică vor ră-
mâne deoparte, dacă nu vor agrea regulile convenite 
deja. Iar Pax Americana va fi garantată un mileniu.    

Tariful pentru 
importul de 
orez contin-
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niponii au per-
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tul total pe 
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în decurs de 
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la 15.000 la 
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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.
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TELEPASS EUROPE
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din străinătate.
Pos ibilitatea de a vedea în timp real taxele de drum achitate, pe www.trackyservice.ro.
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Igor Runov (IRU): 

“Transportul global se poate baza  
pe arbitrajul oferit de TAT”
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ită de Guvernul Austriei, la Viena -, 
Guvern care și-a prezentat atunci 
intențiile ambițioase pentru atin-

gerea Programul Vienez de Acțiune ("VPoA"). Prin 
adoptarea acestui program, a fost vizată reafirma-
rea importanței industriei transporturilor, ca parte a 

Igor Runov este Delegatul 
General al IRU de pe lângă 
Națiunile Unite. De mai mulți 

ani, domnia sa este inițiatorul 
și coordonatorul unor proiec-
te globale de transport. Dintre 
acestea, amintim: Inițiativa Auto-
strada Model (MHI) – proiect care 
urmărește revitalizarea Drumu-
lui Mătăsii și Parteneriatul Glo-
bal pentru Transport Sustenabil 
(GPST) – proiect care promovea-
ză dezvoltarea transporturilor în 
contextul Agendei 2030. 

Domnule Igor Runov, sub coor-
donarea dvs. atentă și devota-
tă, Parteneriatul Global pentru 
Transportul Sustenabil (GPST) 
a devenit realitate. Ce aspiră 
GPST să fie?
Obiectivul general al GPST 
este acela de a oferi un cadru 
internațional pentru un dialog 
multilateral cu privire la politici-
le și măsurile posibile de consoli-
dare ale sistemelor de transport 
sustenabil. GPST va funcționa 
ca o platformă la nivel înalt, sub 
auspiciile Organizației Națiunilor 
Unite, pentru promovarea dezvol-
tării durabile a tuturor modurilor 
de transport, în interesul general 
al dezvoltării socio-economice, 
favorabile incluziunii, facilitării 
comerțului internațional și inte-
grării regionale.

Cum a luat naștere GPST?
GPST a fost introdus în noiem-

brie 2014, cu prilejul celei de-a doua Conferințe a 
Organizației Națiunilor Unite privind “Țările fără 
ieșire la mare în curs de dezvoltare” (LLDCs), - găzdu-

TAT 
Obiectivul 
general al 
GPST este 
acela de a 
oferi un cadru 
internațional 
pentru un 
dialog multila-
teral cu privire 
la politicile și 
măsurile posi-
bile de con-
solidare ale 
sistemelor de 
transport sus-
tenabil. GPST 
va funcționa 
ca o platformă 
la nivel înalt, 
sub auspiciile 
Organizației 
Națiunilor 
Unite, pentru 
promovarea 
dezvoltării du-
rabile a tutu-
ror modurilor 
de transport.

Daniel MAZILU
DANIEL.MAZILU@ARTRI.RO 
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Agendei 2030. În directă legătură 
cu cele de mai sus, două rezoluții 
recente ale Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite, 
care abordează în mod specific 
provocările industriei transpor-
turilor, au întărit "[...] necesitatea 
de a armoniza, de a îmbunătăți și 
dezvolta infrastructura de trans-
port și procedurile de trecere a 
frontierei, facilitățile și serviciile 
de-a lungul coridoarelor de trans-
port și de tranzit internațional." 
(UN GA Resolution A/RES/70/197 
“Towards Comprehensive Coope-
ration Among All Modes of Trans-
port for Promoting Sustainable 
Multimodal Transit Corridors”). 
Aceste rezoluții reiterează spriji-
nul pentru lansarea Parteneriatu-
lui Global pentru Transportul Sus-
tenabil (GPST) și "[...] necesitatea 
continuării, cooperării și coordo-
nării între țările Națiunilor Unite 
și parteneriatele existente, cu 
privire la aspectele de transport 
sustenabil".

Pe 19 aprilie 2016, la Clubul 
Harvard din New York, a avut 
loc a doua întâlnire de lucru a 
membrilor GPST. România a fost 
reprezentată de către ARTRI și 
Tribunalul Arbitral în Transpor-
turi (TAT). Cum apreciați spri-
jinul acestor două organizații 
pentru evoluția GPST?
Reprezentații celor două instituții 
din România, dl Cristian Șerban, 
Președintele Colegiului Tribu-
nalului Arbitral în Transporturi, 
și dl Daniel Mazilu, Subsecreta-
rul general al ARTRI, au susținut 
prezentări în cadrul acestui eve-
niment internațional. Domnul 
Șerban a oferit informații de 
specialitate cu privire la Tribu-
nalul Arbitral în Transporturi de 

pe lângă ARTRI (TAT) și la Rețeaua Internațională 
de Arbitraj, organizată de către TAT, iar dl Mazilu a 
prezentat contribuția ARTRI la celelalte proiectele 
internaționale, care sprijină dezvoltarea sustenabilă 
a transporturilor. Asociația Română pentru Trans-
porturi Rutiere Internaționale (ARTRI) și Tribunalul 
Arbitral în Transporturi (TAT) au reprezentat, la New 
York, interesele transportatorilor rutieri de pretu-
tindeni, în cadrul unui adevărat debate de transport 
multimodal 

În cursul acestei reuniunii istorice de la New York, 
reprezentanții TAT și ARTRI au pledat pentru uti-
lizarea arbitrajului în soluționarea conflictelor 
din transportul internațional și multimodal. Cum 
a fost primită această inițiativa românească?
E xperți i  din toate domenii le,  care au fost 
prezenți la această reuniune a GPST, au apreciat 
cu entuziasm potențialul utilizării arbitrajului în 
litigiile de transport și activități anexe, precum 
și originalitatea introducerii clauzei arbitrale 
în contractele de transport multimodale, idee 
foarte utilă și pentru dezvoltarea viitorului Do-
cument Global de Trazit. 

Ce este acest Document Global de Tranzit?
Experți GPST au analizat cazul viitorului Docu-
ment Global de Tranzit pornind de la creșterea 
exponențială a comerțului internațional în secolul 
XXI. Datele recente sugerează necesitatea apariției 
unui document de tranzit la nivel mondial, care ar 
putea deservi toate modurile de transport de-a lun-
gul lanțurilor de aprovizionare globale. 

Un astfel de document ar genera efecte economi-
ce pozitive pentru toate părțile implicate în trans-
portul multimodal prin reducerea costurilor, a întâr-
zierilor procedurilor administrative, a birocrației, și 
prin stabilirea unui regim sigur de încredere recipro-
că. În acest context global, posibilitatea aplicării, la 
nivel internațional a sentințelor arbitrale, face din 
arbitraj o procedură preferabilă. Transportul global, 
așadar, se poate baza pe arbitrajul oferit de Tribuna-
lul Arbitral în Transporturi din România. GPST spriji-
nină această inițiativă!   

Domnule Runov, 
vă mulțumim pentru amabilitate!
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rea viitorului 
Document 
Global de 
Trazit. 
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litează mai multe programe de licență: Turism, Me-
dia, Hotel Management, Leisure Management, Game 
Design, Build Environment şi Logistics, precum şi un 
număr de programe de masterat. 

Considerată una dintre cele bune universitaţi în 
domeniile de Hotel Management, Game Design și 
Logistics, NHTV este un loc unde ai şansa de a întâlni 
studenţi, dar şi profesori din toată lumea - fiind un 
centru internaţional de cultură şi învăţământ.

CE ESTE NHTV?
NHTV este o universitate de ştiin-
ţe aplicate ce se află într-un oraş 
cunoscut sub numele de Breda, 
localizat în sud-vestul Olandei, 
la 15 km de graniţa cu Belgia, 50 
km de Rotterdam şi 100 km de 
Amsterdam. Fiind o universitate 
de dimensiuni medii, aceasta faci-

Radu ȘERBAN
RADU.SERBAN@ARTRI.RO

MODELE ECONOMICE

NHTV UNIVERSITY 
OF APPLIED SCIENCES 

(OLANDA)

STUDIILE DE LICENȚA  
IN  DOMENIUL LOGISTICII
Numele meu este Radu Nicolae 
Şerban şi de patru ani sunt stu-
dent la această Universitate în 
domeniul logisticii şi al transpor-
tului. Suntem trei români în aceas-
tă generație. Inițial, în anul întâi 
eram cu doi mai mulți, dar până la 

urmă aceștia s-au mutat în programul de Media și 
Entertainment. Cu toate acestea, continuăm să ne 
petrecem timpul împreună, indiferent de programul 
urmat. 

Revenind la programul de studii în domeniul logis-
ticii; acesta se desfășoară pe parcursul a patru ani, 
timp în care intri în contact cu industria de logistică 
prin intermediul a trei perioade de practică. Acestea 
au scopul de a te pune față în față cu probleme ade-

www.tourism-master.com
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vărate și de a te pregăti pentru 
viața de după absolvire, oferindu-
ți experiența mult necesară în do-
meniu. Însă, înainte de toate, sunt 
necesare anumite abilități. Printre 
cele mai importante se numără lu-
crul în echipă și atitudinea profe-
sională, abilități cheie, necesare 
pentru integrarea într-o societate 
vestică.  

În acești patru ani, am avut 
ocazia de a lucra la un număr de 
proiecte diverse, oferite de com-
panii precum Kuehne+Nagel, 
Overstock.com și APL Logistics. 
Aceste proiecte au fost cazuri 
reale, aduse la facultate de către 
companiile respective cu dorința 
de a fi ajutate pentru a le rezolva.

MODUL DE PREDARE
Când vine vorba de materia pre-
dată, cursurile sunt structurate în 
așa fel încât la sfârșitul celor patru 
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Digitalizăm transporturile

ani de facultate studentul are cunoștințe suficiente 
din fiecare domeniu în care se regăsește logistica. 
Astfel, în functie de dorință, poate să se specialize-
ze în ceea ce îl interesează cel mai mult. Inițial, cur-
surile au rolul de a te introduce în lumea logisticii, 
oferindu-ți cunoștințele de bază necesare. Fiecare 
profesor, fiind expert pe un anumit domeniu, predă 
în fiecare an un nivel mai avansat al cursului susținut 
în primul an. Desigur, fiecare an are propriile cursuri, 
nu doar nivelul avansat de anul anterior.

Pe lângă profesori, de-a lungul anilor, un nu-
măr semnificativ de profesioniști în diverse dome-
nii au fost invitați să țină prelegeri, pentru a oferi 
studenților exemple concrete din industria logisticii. 
Cea mai interesantă parte a acestor cursuri este fap-
tul că materia este actualizată constant, tehnicile și 
procedeele predate fiind cele folosite de către com-
panii. Astfel, odată ce studiul se încheie, ești cu toa-
te cunoștințele la zi, având posibilitatea de angajare 
mai mare datorită experienței acumulate.

Acești patru ani au fost o experiență unică, o po-
sibilitate de a cunoaște persoane de peste tot din 
lume, de a înțelege culturi de toate tipurile și de a 
crea prietenii de lungă durată.    

MODELELE ECONOMICE

en.wikipedia.org
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Str. V. Alecsandri nr. 21A
cod 550372

Tel.: (+40) 269 25 47 89 
Fax: (+40) 269 25 47 89

Birou regional
Cluj-Napoca
Str. Donath nr. 2

cod 400290
Tel.: (+40) 264 42 09 06
Fax: (+40) 264 42 09 06

Birou regional 
Timişoara

Str. Crișan nr. 36
cod 300367

Tel.: (+40) 256 22 65 04
Fax: (+40) 256 22 67 75

Conducem împreună

SEDIUL CENTRAL:
Bucureşti 

B-dul Mărăști nr. 25, sector 1
cod 011462

Tel.: (+40) 21 319 45 25
Fax: (+40) 21 319 48 07
E-mail: office@artri.ro

Birou regional 
Iaşi

Str. Străpungerea
Silvestru nr. 42, bl. CL 10, 

parter, cod 700004
Tel.: (+40) 232 22 24 69
Fax: (+40) 232 21 96 64

Birou regional 
Braşov

Str. M. Kogălniceanu nr. 10 
bl. 14, sc. C, ap. 1,  

cod 500173
Tel.: (+40) 268 47 24 00
Fax: (+40) 268 47 24 00

Birou regional 
Sibiu

Str. V. Alecsandri nr. 21A
cod 550372

Tel.: (+40) 269 25 47 89 
Fax: (+40) 269 25 47 89

Birou regional
Cluj-Napoca
Str. Donath nr. 2

cod 400290
Tel.: (+40) 264 42 09 06
Fax: (+40) 264 42 09 06

Birou regional 
Timişoara

Str. Crișan nr. 36
cod 300367

Tel.: (+40) 256 22 65 04
Fax: (+40) 256 22 67 75

Conducem împreună


