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EDITORIAL

RCA A DEVENIT LEGEA NESCRISĂ A FALIMENTULUI 
OBLIGATORIU. Dacă se mai îndoiește cineva de 
existența acestui bug, este suficientă istoria recentă 
a creșterii prețurilor la RCA. Această sarabandă a 
costurilor arată trei lucruri: că sistemul asigurărilor 
e foarte fragil și, cel mai probabil, căpușat; că abi-
litatea statului de a garanta dezvoltarea mediului 
de afaceri din industria transporturilor este minimă 
și că transportorilor români li se arată ușa. Dacă 
muncești în România doar pentru a plăti dările 
către stat, atunci nu mai vezi motivele economice 
pentru a sta în țara ta. Consecința acționării acestui 
bug în sistem se vede deja. Firmele de transport din 
România își pregătesc migrația. 

AMENZI MĂRITE, ACCIDENTE CU NEMILUITA. Strate-
gia de combatere a criminalității rutiere cunoaște 
un succes financiar remarcabil. Statul a început 
să câștige zeci milioane de euro anual numai din 
amenzi. Din nefericire, numărul accidentelor a 
rămas constant, pentru că nu s-a acționat la cauză: 
infrastructura precară. Consecința acționării acestui 
bug în sistem va afecta pe termen mediu și lung Ro-
mânia. Și te întrebi care lipsă e mai acută: de bani, 
de viziune sau de atitudine?

INCENTIVAREA INEXISTENTĂ. Să fii alungat din toa-
tă Europa din pricina legilor protecționiste și nici 
acasă să nu fii stimulat, ca să-ți duci afacerea mai 
departe, iată un motiv de frustrare colosal. Supra-
aciza rămâne pe poziții, RCA explodează, prețul la 
km scade de la o lună la alta, drumurile rămân la 
fel de neîncăpătoare. Între timp, statul se face că 
nu vede agonia care a pus stăpânire pe industria 
transporturilor. În decembrie, vom recalcula defi-
citul bugetar și atunci va fi un mare deranj pentru 
toată lumea. 

PREA MULTE BUG-URI  
ÎN SISTEMUL RUTIER ROMÂN

statul se face 
că nu vede 

agonia care a pus 
stăpânire pe industria 
transporturilor.”

Daniel Mazilu, ARTRI

E 2016
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PERSPECTIVE

Î n jurul nostru totul se mișcă din ce în ce mai rapid. Timpul, auto-
vehiculele, tehnologia, în general. Apar, precum fulgerul, noi și noi 
invenții, mai ales în și pentru lumea virtuală. E un lucru îmbucurător, 

în avers. Reversul apare când virtualul, cu alaiul său de (dez)amăgiri, dic-
tează și împietează conștiințe, pervertind realitatea în cele mai diverse 
moduri. Oamenii politici își motivează acțiunile și își etalează ”virtuțile” 
pe toate ”poștele” electronice trecute, prezente și viitoare. Ceilalți, se 
”mărturisesc” pe acestea mai abitir decât grăiește Predania. Parado-
xal, ar trebi ca operativitatea să crească. Dar actul decizional, de orice 
fel și la orice nivel, așteaptă și tânjește după ”like-uri”, ”dislike-uri” și 
”coments”. Devenim, după cum spunea un om deosebit - bun creștin 
– ”găinile de la Crevedia” ce se îndoapă cu tot felul de boabe, de data 
aceasta otrăvitoare. În acest ritm rapid în fapt, dar imobil și gol în fond 
sufletesc, mai-marii Uniunii, precum și cel al Lumii celei noi, au înghițit 
până la ultima firmitură rahatul pe care cofetarul anatolian l-a servit 
mai dăunăzi...El mută rapid...Noi?...

V remea lucrului bine gândit și desăvârșit la foc redus a apus. 
Astăzi, graba definește treaba. Graba se vede în toate. Lumea 
posibilităților s-a restrâns și acțiunea de a opta a devenit o ale-

gere între ceva și nimic. Mecanizarea producției a sfârșit prin a produce 
mecanizarea producătorului. Dar generațiile grăbite nu sunt ușor per-
cepute în această epocă a vitezei. Ca să le sesizezi, trebuie să te oprești 
din toate, să te așezi și să le privești alergând între realitatea virtuală și 
lumea îmconjurătoare. În această navetă perpetuă, chemarea fiecăruia 
a devenit secundară. Ceea ce definește, astăzi, o generație grăbită este 
tocmai apetitul de răspunde tuturor stimulilor externi. Și, astfel, graba 
noastră ne localizează pretutindeni și nicăieri. 

C u privire la execuția autostrăzilor în România am dat acest titlu 
contradictoriu. Căci aceasta este situația actuală. Repede spu-
nem că le facem, dar foarte încet mai lucrăm. Repede cerem sfa-

tul experților din alte țări, dar încet le plăti serviciile. Repede le tăiem 
pambliga, dar încet, foarte încet le dăm în folosință. Dacă mi-aș dori o 
generație grăbită pentru România, aceasta ar fi generația   

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

Adrian IACOBUȘ  
Senior Trainer & Consultant 
HUMWEST

Dr. Daniel MAZILU  
(ARTRI)

GENERAȚIILE GRĂBITE DIN EPOCA VITEZEI

INTERES NATIONAL

Rapiditatea contează imens, precizia înseamnă totul…

Graba definește treaba

Încet, dar repede! Pentru România!

Uniunea Europeană este „beteagă de lingoare”. Boală fatală, din 
care nu te mai întorci sau din care poți să te ridici mai puternic. De 

vină este bacilul populismului: „Votați-mă că eu vă dau, eu vă salvez, 
eu vă scap de birocrații de la Bruxelles!...” Au experimentat-o urmașii 
lui Ulise și s-a văzut unde au dus Grecia alde Alexis Tsipras. Niște se-

cături există și în Olanda, s-au găsit și în Marea Britanie. 

Brexit – enigmă  
și predictibilitate.  

Destinul transporturilor

DEZVĂLUIRI

www.spectator.co.uk
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Populismul a îmbolnăvit mor-
tal Regatul Unit. Sondajele 
au arătat că 70% din numă-

rul tinerilor nu știau ce este Uniu-
nea Europeană, 80% nu auziseră 
de Shakespeare. După vot, când au 
aflat ce consecințe dure va aduce 
ieșirea din UE, i-au repudiat pe or-
ganizatorii Brexitului. Doar Boris 
Johnson a fost pus în funcția de 
ministru de Externe ca să ne arate 
el cum negociază ieșirea din comu-
nitate, dar calcă jalnic în străchini. 
Xenofobia a luat dimensiuni deli-
rante. Englezii au avut prilejul să 
se manifeste lamentabil: grupuri 
de tineri, atunci când văd străini, se 
apropie și îi adulmecă  de-aproape, 
la propriu, ca în lumea fiarelor, stri-
gă la ei că put și îi iau la bătaie.  La 
fel ca UE, NATO se confruntă cu o 
situație similară la frontiera de sud-
est: Turcia ofensează grav America 
și Erdogan amenință că va merge 
alături de Rusia și de Iran. Dacă 
aceste tensiuni se vor menține, 
transporturile vor fi afectate grav, 
la fel ca întreaga economie comu-
nitară. Deja eurotunelul a devenit 
un calvar. 

Majoritatea celor peste 17,4 mili-
oane de britanici au votat în favoa-
rea ieșirii Marii Britanii din Uniunea 
Europeană, dar au făcut-o pentru că 
se tem de apariția unui număr tot 
mai mare de imigranți. Deci, practic, 
a fost un vot împotriva imigranților. 
Dar și împotriva lui David Cameron 
care a organizat referendumul, 
după care s-a ridicat contra Brexi-

Însă fotbalul este doar acoperirea pentru acest agent 
FSB. Abramovici a dat 4 miliarde de dolari pentru a 
cumpara pachetul majoritar de acțiuni al companiei. 
Compania Evraz, controlată de magnatul apropiat de 
Putin, a devenit cel mai mare furnizor de țevi de oțel 
pentru sectorul energetic nord-american, după ce a 
cumpărat divizia americană a fabricantului suedez de 
conducte SSAB. Abramovici nu a spus nimic public des-
pre Brexit. A așteptat și atât. 

RĂDĂCINILE ISTORICE PENTRU „EXITUL”  
PERFIDULUI ALBION
Într-un text excelent scris, Petru Dumitriu explică de 
unde vine idiosincrasia englezilor față de continentul 
pe care își fac totuși banii: „Încep, cu justificată mândrie 
patriotică, prin a constata că termenul Perfidul Albion 
este cumva verişor cu noi românii, pentru că şi el tot 
de la Rîm se trage.  Şi anume, însemna abandonarea 
dreptei credinţe, prin exit-ul Angliei din sânul bisericii 
catolice şi din jurisdicţia cât se poate de binevoitoare a 
Papei. Ca şi la mai recentul exit, independenţa se cerea 
din alte motive decât cele declamate în public. Aşa cum 
aveam să aflăm din serialul de televiziune consacrat 
sentimentelor dinastiei Tudor, era vorba de dorinţa 
oarecum firească a regelui englez de a recurge la ser-
viciile matrimoniale ale unei neveste mai noi, după care 

speră să scape de cel mai teribil 
susținător al sancțiunilor UE contra 
Rusiei la Bruxelles. În al doilea rând, 
ar visa ca Londra să iasă treptat din 
sistemul de securitate al NATO. 
Cum e să te cheme… Boris și să fii 
campionul Brexitului?...

La cei 49 de ani, evreul Roman 
Abramovici din Rusia nu este doar 
patronul clubului de fotbal Chelsea 
Londra. E adevărat că s-a inoculat 
pe lângă Jorge, tatăl lui Lionel Mes-
si, ca să-l cumpere pe marele fotba-
list de la FC Barcelona. În schimbul 
lui Messi, Abramovici ar fi dispus să 
plătească aproximativ 110 de mi-
lioane de lire sterline şi să îi ofere 
acestuia un salariu săptămânal de 
600.000 de lire sterline. Abramovici 
încearcă astfel să profite de faptul 
că Lionel Messi şi familia sa se simt 
nedreptăţiţi de autorităţile spanio-
le, după ce jucătorul şi tatăl său au 
primit 21 de luni de închisoare cu 
suspendare şi o amendă de 2 mili-
oane de euro pentru fraudă fiscală. 

Majoritatea 
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ridicat contra 
Brexitului ca 
să-și salveze 
funcția.

tului ca să-și salveze funcția.  Xenofobia și fariseismul 
occidental au mers mână în mână: cei mai mulți dintre 
imigranți asigurau mâna de lucru pentru așa-numitele 
munci de jos, agricultură, baby-sitter, curățenie etc. Și 
impresia generală este că, deși nu mai vor imigranți, 
englezii nu sunt dispuși să coboare la munca de jos, mai 
ales pentru aceiași bani, puțini, pe care îi încasează un 
imigrant. În plus, în ciuda prăbușirii de moment a lirei 
sterline, englezii sunt convinși că pe plan mediu sau 
lung nu vor avea probleme financiare sau economice. 
Se bazează în special pe faptul că Londra asigură adă-
post pentru cele mai multe dintre afacerile conduse de 
oligarhi ruși, precum Roman Abramovici sau Alisher Us-
manov, de americani, vezi familia Glazer, sau de prinți 
și șeici arabi precum Khaldoon al Mubarak.

Marea Britanie se rupe și, dacă se rupe de comerțul 
și de transportul comunitar, speră să se salveze tot pe 
seama coloniilor. Anglia tânjește după Australia, India 
și Noua Zeelandă. Ignoranța supremă face ca românii 
să fie urâți sincer la Londra (din cauza comportamentu-
lui țiganilor), deși ei nu au pus și nu vor pune niciodată 
bombe prin Regatul Unit, cum fac pakistanezii care se 
bucură de trecere. 

Dumnezeul popoarelor nu bate cu ghioaga. Bate cu 
Islanda, ca la fotbal… Scoțienii, galezii și nord-irlande-
zii au votat, în majoritate, pentru rămânerea în UE și 
sunt dezamăgiți de rezultatul final al referendumu-
lui. Iar la nivel înalt deja s-au luat decizii. Autoritățile 
scoțiene au anunțat că vor să se rupă de Anglia și să se 
mențină în Uniunea Europeană. De asemenea, scoțienii 
vor să negocieze separat legislația europeană. Irlanda 
de Nord vrea și ea referendum pentru a ieși din Marea 
Britanie și a se uni cu Irlanda. Este de așteptat ca și ga-
lezii să ia urma scoțienilor și să decidă și ei ruperea de 
Anglia și menținerea în Uniunea Europeană. În schimb, 
Anglia tânjește după dezvoltarea relațiilor politico-
economice cu India, Australia și Noua Zeelandă. Însă 
aici intervine o mare problemă. Grație distanței mici 
și a costurilor scăzute, Australia și Noua Zeelandă au 
deja relații economice foarte bune cu marile forțe asi-
atice. La fel, Canada prefer să aibă relații cu Uniunea 
Europeană, care este agreată de SUA, iar nu cu Anglia. 
Străinii se tem că britanicii de rând vor avea impresia că 
brexit-ul le legitimează acțiunile și astfel se vor înteți 
atacurile rasiste și xenofobe.

Rusia poate jubila ca urmare a prostiei britanicilor: 
acțiunea de subminare continuă a Kremlinului pentru 
subminarea Uniunii Europene a reușit. În primul rând, 

Viorel PATRICHI
VPATRICHI@YAHOO.COM

www.independent.ie
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Ideea este că toate națiunile europene au a se plân-
ge de perfidia Albionului, inclusiv românii, dar mereu 
îi caută pe englezi când ajung la ananghie. Mă gândesc 
inclusiv la grija prințului Charles pentru Transilvania și 
vreau să fie doar o obsesie maladivă…

CINE PLĂTEȘTE PENTRU BREXIT?
Posibila dispariție a Marii Britanii din formula de uni-
tate pan-europeană începe să aibă impact asupra fi-
ecărei componente individuale din cadrul Uniunii Eu-
ropene. Estul Uniunii Europene se află într-o situație 
dificilă: nişa actuală din interiorul UE, în care se simt 
aceste ţări mai confortabil şi mai familiar, a fost posi-
bilă în mare parte datorită prezenţei Regatului Unit în 
această comunitate. Fostele ţări socialiste din centrul 
Europei, care au intrat în UE după anul 2004 (Polonia, 
Ungaria, Slovacia și Republica Cehă), au format în in-
teriorul Uniunii, dacă nu o coaliție, atunci, în orice caz, 
un grup al țărilor cu interese similare. Aceste țări, cu 
excepția Slovaciei, au preferat să nu se grăbească cu 
abandonarea monedei naționale și, în general, nu au 
fost niciodată entuziaste pentru unificarea accelerată 
în cadrul UE. Euroscepticismul a fost mult timp baza 
ideologiei timp de mulți ani pentru longevivul prim-mi-
nistru ungar Viktor Orban și partidul său "Fidesz". Nu 
mai puține pretenții şi reproşuri faţă de "birocrații de 
la Bruxelles", care vor să distrugă statele naţionale, şi-a 
exprimat şi partidul polonez "Lege și Justiție", condus 
de Jaroslaw Kaczynski, acum având autoritate deplină 
în țară. Ungaria lui Viktor Orban este considerată unul 
din modelele de regimuri autoritar-conservatoare şi 
populiste, construite în interiorul UE. "Lege și Justiție" 
şi, personal, Jaroslaw Kaczynski (care, fără să ocupe 
nicio funcţie în statul polonez, păstrează un control 
sever asupra partidului) sunt acuzaţi, nu fără motiv, de 
dorința de a instaura un regim similar în Polonia. Prim-
ministrul slovac Robert Fico și președintele ceh Milos 
Zeman nu sunt nici ei nişte susținători ai integrării eu-
ropene. Pe de altă parte, Polonia și Ungaria sunt bene-
ficiari suficient de mari de diferite tipuri de subvenţii 
financiare din partea UE. Bugetul european pentru 
2014-2020 va aloca pentru Polonia un total de aproa-
pe de 106 miliarde € din diferite subvenții (aproximativ 
aceeaşi sumă au primit polonezii în planul bugetar pre-
cedent pentru 2007-2013). Ungaria, în cursul aceleiași 
perioade, ar trebui să primească aproape 39 miliarde €. 
În sfârşit, toate aceste țări sunt, mai mult sau mai puțin, 
interesate de libertatea migrației forței de muncă în 

îşi pierduse capul. La figurat, să ne 
înţelegem!  Să facem distincţia în-
tre capul regelui care a rămas totuşi 
pe umeri şi cel al reginei respective, 
care avea să-i părăsească la propriu, 
după ce dragostea s-a retras în Tur-
nul Londrei.

Dacă eşti francez sau ai apucat să 
emigrezi în Franţa vei putea ilustra 
înţelesul expresiei prin bătălia de la 
Azincourt din 1415. Atunci, în virtu-
tea tradiţiilor cavalereşti, de la care 
la noi nu a mai rămas decât pupatul 
mâinilor la doamne, englezii îi ucid 
mintenaş pe cavalerii francezi fă-
cuţi prizonieri, deşi nobila practică, 
povestită în balade medievale, era 
răscumpărarea libertăţii lor.

Francezii, spălându-se pe pi-
cioare în acelaşi canal ca şi Anglia, 
au mai multă experienţă în folo-
sirea expresiei şi ne mai dau nişte 
exemple. De pildă, în 1755, fără de-
claraţie prealabilă, Perfidul Albion 
capturează 300 nave de comerţ 
franţuzeşti, forţând un avantaj de-
cisiv în ceea ce avea să fie, cu acte în 
regulă, războiul de 7 ani.

Până şi marele Napoleon se va 
apleca de nevoie asupra dicţiona-
relor, din păcate nu înainte de a 
înţelege pe pielea proprie cum se 
citeşte Perfidul Albion. În iulie 1815, 
la sfârşitul celor 100 de zile, împă-
ratul cere azil căpitanului de mari-
nă Frederick Lewis Maitland, care 
îl acordă necondiţionat în numele 
Angliei şi îl invită la bordul navei 
Bellerophon. Napoleon, contând 
pe onoarea descrisă în îndrumarele 
de bună purtare ale gentlemenilor 
englezi, urcă. Numai că, odată asi-
gurat că în afara de onoare Napole-
on nu mai are pe ce conta, Perfidul 
Albion schimbă direcţia prorei spre 
pupa şi invers, îl declară prizonier şi 
îl exilează cu tot cu bicorn pe insula 
Sfânta Elena”. 

Posibila 
dispariție a 
Marii Britanii 
din formula 
de unitate 
pan-europea-
nă începe să 
aibă impact 
asupra fie-
cărei compo-
nente indi-
viduale din 
cadrul Uniunii 
Europene. 
Estul Uniunii 
Europene 
se află într-
o situație 
dificilă: nișa 
actuală din 
interiorul UE, 
în care se 
simt aces-
te ţări mai 
confortabil și 
mai familiar, 
a fost posi-
bilă în mare 
parte datorită 
prezenţei 
Regatului Unit 
în această 
comunitate. 

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   
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duce după altă tonalitate (cu atât mai mult că trecerea 
la moneda euro este înregistrată ca o obligaţie, deși 
fără o perioadă de execuție specifică, pentru toți noii 
membri ai UE). Potrivit experților Institutului Polonez 
pentru Afaceri Internaționale, prin ieşirea Marii Brita-
nii, ţările care au rămas în afara zonei euro aşteaptă 
marginalizarea lentă în cadrul UE sau vor trebui să-şi 
abandoneze moneda (rămânând fără unele instrumen-
te care asigură avantajele economiilor naţionale). 

În cele din urmă, nu în ultimul rând, apare şi întreba-
rea în ce condiții se va desfăşura emigraţia la muncă în 
Marea Britanie după ieşirea acesteia din UE, precum şi 
ce statut îi aşteaptă pe cetăţenii UE în această ţară. În 
ce priveşte problema migranţilor în căutare de lucru 
din Europa Centrală, care deja trăiesc în Marea Bri-
tanie, cel mai probabil, poziția lor în viitorul apropiat 
ar trebui să nu se schimbe. În orice caz, acest lucru ar 
putea constitui baza pentru negocieri asupra status 
quo-ului, după care cetățenii UE din Marea Britanie și 
britanicii care trăiesc pe continent pot fi lăsaţi în pace, 
fără să mai fie nevoie să se examineze statutul șederii 
lor acolo. În ceea ce privește perspectivele imigrației 
forței de muncă după plecarea Marii Britanii din UE, 
acestea sunt vagi.

După estimările ziarului "Financial Times", masa 
majoritară a imigranţilor din UE o constituie forța de 
muncă cu o calificare redusă (mai precis, ei primesc un 
astfel de loc de muncă în arhipelag). În cazul în care 
Londra ar invoca aceleași cerințe faţă de ei, la fel ca 
pentru imigranții din restul lumii, trei sferturi din ei, 
cel mai probabil, nu ar primi permisiunea să mai intre 
în această ţară. Este puțin probabil ca pentru UE să se 
aplice aceleași reguli: la negocierile preconizate cu pri-
vire la retragerea acestei țări, UE încearcă să negocieze 
condiții speciale. Dar, având în vedere starea de spirit 
anti-imigrație a alegătorilor britanici, inclusiv în legă-
tură cu "instalatorul polonez", introducerea anumitor 
restricții nu poate fi evitată.

Şi mai nesigure par perspectivele unor alocări finan-
ciare din partea Uniunii Europene, atât de importan-
te pentru proiectele de infrastructură și de investiții 
în ţările din regiune. Odată cu plecarea unuia din cei 
mai mari donatori, aceste probleme trebuie revizuite. 
Corespondenții ziarului "Die Welt" au calculat cum se 
va reflecta asupra bugetului UE eventuala dispariție a 
depozitelor financiare din Marea Britanie. În special, ei 
au luat în considerare un posibil scenariu, nu obligato-
riu, după care contribuţiile fiecărei ţări din Uniune vor 

luna februarie a acestui an, a declarat că ţara trăieşte 
o experiență-limită: existența pașnică a Ungariei este 
posibilă prin realizarea păcii și a parteneriatului cu Ger-
mania, Turcia și Rusia. Deci, este posibil, într-un astfel 
de sistem de gândire, ca el să încerce să găsească une-
le beneficii de pe urma Brexitului. La scurt timp după 
ce s-au aflat rezultatele referendumului cu privire la 
Brexit, Frank-Walter Steinmeier și Jean-Marc Ayrault, 
miniștrii de Externe ai Franței și Germaniei, au prezen-
tat un plan de ieșire din criză. Acest plan prevede o 
mai mare integrare în zona euro, și, de fapt, trecerea 
la un mod de integrare cu două viteze în cadrul UE. 
Unii observatori europeni au numit acest document 
"un ultimatum pentru Polonia", deoarece punerea în 
aplicare efectivă a unui astfel de plan ar însemna o 
marginalizare garantată a Varșoviei în toate procese-
le majore din cadrul UE. Până în prezent, planul nu are 
forță oficială. Steffen Seibert, purtătorul de cuvânt al 
Angelei Merkel, l-a calificat drept "una din propuneri". 
Cu toate acestea, propunerea a fost considerată adec-
vată pentru spectacol, iar Polonia şi-a manifestat clar 
preocuparea.

Unul din răspunsurile din partea Poloniei a fost o 
propunere de-a lui Jaroslaw Kaczynski. Într-un inter-
viu pentru publicaţia "Rzeczpospolita" din  26 iunie, el 
a propus practic un plan contrar, considerând că, după 
Brexit, urmează revizuirea Tratatului de la Lisabona, 

cadrul UE, una din direcțiile princi-
pale ale acesteia fiind Regatul Unit. 
La scurt timp după 2004, numărul 
de polonezi, care sosesc în Regatul 
Unit și care beneficiază de asigurări 
de imigrare, a depășit în mod sem-
nificativ numărul de imigranți din 
India și Pakistan. Ieșirea Marii Bri-
tanii din UE devalorizează în mare 
măsură avantajele aflării în afara 
zonei euro, de care, până de curând, 
profitau intens mai multe țări din 
Europa Centrală. 

După cum s-a arătat în ultimul 
buletin informativ, realizat de In-
stitutul Polonez pentru Afaceri 
Internaționale (un centru autoritar 
în Polonia pentru analizele de po-
litică externă), poziția regiunii din 
afara zonei euro din cadrul UE a fost 
asigurată, în mare măsură, de pon-
derea Regatului Unit. Împreună cu 
Marea Britanie, contribuția ţărilor 
membre UE, care îşi păstrează mo-
neda națională (Danemarca, Sue-
dia, Polonia, Republica Cehă, Unga-
ria, Bulgaria, România și Croația), a 
fost de 40% din PIB-ul UE. Cu toate 
acestea, în cazul în care Regatul 
Unit ar fi în afara UE, ponderea sta-
telor din afara zonei euro va scădea 
la 17% din PIB-ul UE. Și influenţa lor 
asupra politicii de la Bruxelles este 
puțin probabil să fie luată în consi-
derare.

Mai mult decât atât, impor-
tantele beneficii ale țărilor, care 
nu se grăbesc să adopte moneda 
euro, au asigurat şi menţinerea în 
afara zonei euro a unor puternice 
instituții financiare din Marea Bri-
tanie. Acum, odată cu ieșirea din 
UE a Marii Britanii, statele membre 
din Europa Centrală și de Sud vor 
avea raporturi de unul la unu cu 
Banca Centrală Europeană și cu alte 
instituții financiare din zona euro. 
Şi, după cât se pare, dialogul se va 

creşte proporţional. Folosind me-
toda ziarului "Die Welt", publicația 
poloneză a estimat că Polonia, care 
a adus în 2015 aproximativ 3,1 mi-
liarde € la casieria UE, va trebui să 
se prezinte acolo cu un obol de 300 
până la 500 de milioane de euro mai 
mult. 

O problemă deosebită apare în 
legătură cu asigurarea securităţii 
europene, inclusiv în domeniul po-
liticii economice. Și aici, factorul pe 
care trebuie să-l ia în considerare 
ţările din această regiune va fi, în 
mod inevitabil, Rusia. Marea Brita-
nie a fost, într-adevăr, unul din fac-
torii determinanți din UE pentru 
poziția dură faţă de Rusia. Acum, 
Germania și Franța par înclinate să 
fie de acord cu Rusia, în numele UE, 
cu condiții mai blânde, inclusiv în ce 
priveşte şantajul economic faţă de 
ţările din regiune. Totuşi, această 
problemă provoacă îngrijorare, în 
primul rând, pentru Polonia. 

Viktor Orban, în discursul său 
anual, adresat națiunii ungare în 
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să pună la îndoială credibilitatea lor, cel puțin pentru 
moment.

Un oarecare sprijin pentru tezele lui Kaczynski l-a 
adus Viktor Orban, care a repetat, la conferința din 29 
iunie, ideea că faţa Uniunii Europene trebuie construită 
nu de către instituţiile de la Bruxelles. Cu toate aces-
tea, în condițiile actuale, el a considerat că nu este pru-
dent să sprijine atacurile contra celor de la Bruxelles 
- cel puțin, în ceea ce privește remanierile de personal 
din conducerea instituțiilor europene. 

Deocamdată, reacţia ţărilor din centrul şi din estul 
Europei faţă de ieşirea Marii Britanii din UE este slabă 
fiindcă evenimentul provoacă anxietate prin tulbu-
rarea echilibrului pan-european. Iar la nivel retoric, 
scepticismul multor țări din regiune faţă de instituţiile 
generale de la Uniunea Europeană nu dispare, dar se 
manifestă mai puţin. Devine tot mai evident că toţi vor 
fi mult mai prudenţi în alegerea cuvintelor, după efec-
tele greu de prezis ale Brexitului. 

Bucureștiul nu mai are însă reflexe, ca pe timpul 
lui Traian Băsescu. Când un eveniment major iese din 
prim-planul atenției publice, apare și Klaus Iohannis să 
ne citească și el că este „puțin îngrijorat”. 

PARA MĂLĂIAȚĂ
"Singurul care se bucură în această situaţie este 
Kremlinul care a primit gratis ceea ce altfel trebuia să 

care trăiesc şi lucrează în Marea Britanie să fie în ma-
ximă siguranţă”, a spus Klaus Iohannis. 

Șeful statului român a declarat că, după ieșirea 
din UE, "Marea Britanie va rămâne un partener foar-
te important" pentru România, dar nu va mai avea 
"statut privilegiat în relațiile sale cu Uniunea Euro-
peană." Iohannis a relatat că el va merge la Bruxelles 
pentru reuniunea Consiliului UE, unde se vor rezolva 
următoarele: "cum vom fi mai departe". "Pentru toa-
tă lumea este evident că Europa, Uniunea Europeană 
va avea mult de lucru. Noi trebuie să reconsiderăm 
proiectul european, noi trebuie să-l facem mai bun, 
mai pe înţelesul cetăţeanului de rând, mai modern. 
Același lucru este valabil şi pentru România. Eu vreau 
să-i asigur pe români că această criză cu denumirea 
Brexit aduce oportunităţi extraordinare pentru Ro-
mânia, și, împreună cu întreaga clasă politică, ne vom 
asigura că România și Uniunea Europeană vor ieși din 
această criză mai puternice", a adăugat Klaus Iohan-
nis. Și a tăcut și acolo. 

Ioan Mircea Pașcu, vicepreșe dinte al Parlamentului 
European, europarlamentar român de la PSD, și-a ex-
primat regretul cu privire la faptul că "proiectul euro-
pean a devenit ostatic al jocurilor politice interne" și că 
"un popor aşa de educat, un popor cu atâta experienţă 
politică, aşa cum este poporul britanic, s-a lăsat sedus 
de minciunile euroscepticilor." "Consecințele deciziei 
britanicilor sunt imposibil de prezis în prezent," a con-
tinuat Pașcu. "Avem multe de făcut în legătură cu de-
cizia britanicilor care vor să se retragă din UE, dar mă 
tem că britanicii nu vor mai putea profita de această 
înțelegere, aşa cum au profitat până acum... Singurul 
care este fericit în această situație este Kremlinul care 
a primit gratis ceea ce trebuia să plătească în alte cir-
cumstanţe către partidele extremiste din Europa", a 
adăugat politicianul. 

În aceste circumstanțe, transporturile noastre vor 
fi tot mai afectate. Nu întâmplător, transportatorii 
noștri au avertizat Comisia Europeană cu privire la 
neoprotecționsimul care cuprinde comunitatea, mai 
ales după Brexit. Însă noi vom rămâne ultimii fiindcă 
ne e lene să gândim alternative strategice. Bun, se va 
rupe Uniunea Europeană, dispare NATO. Ce facem? 
Murim? În timpul campaniei pentru Brexit, englezii 
ne ironizau uneori grotesc, folosind chiar și copii care 
cântau despre criminalul conte Dracula. Ei spuneau 
că numele țării noastre va fi Remania, în loc de Ro-
mania.  

pentru a reveni la "Europa Patrii-
lor", privând de prerogative birocra-
ţia de la Bruxelles, dar menţinând 
totuşi piaţa comună şi creând forţe 
armate proprii. De asemenea, el a 
propus să se introducă o nouă pro-
cedură de alegere a președintelui 
Uniunii Europene, care ar trebui 
ales de regiunile din UE şi care să 
aibă un mandat pentru o perioadă 
lungă de timp şi având dreptul de 
a dispune de forțele aliate. El a ca-
lificat Brexitul "nu doar ca un eve-
niment pur şi simplu rău, ci foarte 
rău" pentru Polonia şi a cerut să se 
treacă pe cât posibil mai repede 
la reforme. Anterior, el declara că 
establishment-ul de la Bruxelles 
poartă întreaga răspundere pentru 
eşecul referendumului şi a cerut de-
misia lui Jean-Claude Juncker. El nu 
a putut să se abţină şi a cerut şi de-
misia lui Donald Tusk, preşedintele 
Consiliului European, fost premier 
al Poloniei şi vechiul său rival (faţă 
de care trăieşte vechi resentimente 
extrem de ostile). 

Cu toate acestea, propunerea 
lui Kaczynski, un om care nu deține 
nicio funcție publică în ţara lui, are, 
de asemenea, un caracter pur infor-
mal. Se pare că el a rămas destul de 
singur cu dorinţa lui de a continua 
cruciada împotriva "birocraților eu-
ropeni", pe care i-a copleşit cu un 
nou atac violent după eşecul refe-
rendumului britanic. Prim-ministrul 
polonez Beata Szydlo și ministrul 
de Externe Witold Vashchikovsky, 
cu toate că, în vorbe, îl sprijină pe 
şeful lor de partid, nu au venit cu 
asemenea iniţiative la summit-ul 
UE din 28 iunie. Nu s-a auzit din par-
tea lor nicio propunere cu privire la 
schimbările de personal în cadrul 
Comisiei Europene și Consiliului Eu-
ropean: nimeni nu vrea astăzi să se 
certe cu instituțiile de la Bruxelles și 

cumpere", spunea un bătrân rechin 
de lângă Ion Iliescu. Vom vedea.

MAE de la Bucureşti și-a expri-
mat regretul cu privire la votul bri-
tanicilor, însă, cu toate acestea, a 
precizat că "această decizie trebuie 
respectată." Prim-ministrul român 
Dacian Cioloș a declarat că "nu fără 
regret" a aflat de rezultatele re-
ferendumului. “Cu toate acestea, 
aceasta este alegerea poporului 
britanic, iar noi o vom respecta”, a 
spus el. Șeful Guvernului a subliniat 
că "România dorește să-și continue 
drumul său european și să fie un ac-
tor activ în procesul de evoluție a 
Uniunii Europene, care, desigur, se 
va produce după această decizie 
din Marea Britanie."

Dacian Cioloş a precizat că o ana-
liză preliminară arată că impactul 
direct al Brexitului asupra economi-
ei românești va fi neglijabil. El şi-a 
exprimat încrederea că impactul 
acestei decizii asupra cetățenilor 
români, care trăiesc și muncesc în 
Marea Britanie, va fi neglijabil. Po-
trivit acestuia, punerea în aplicare a 
deciziei referendumului din Marea 
Britanie va dura cel puțin doi ani, 
timp în care vor avea loc negocierile 
în care România va participa în mod 
activ. Că România "se va îngriji" de 
cetăţenii ei care trăiesc sau lucrea-
ză în Marea Britanie a promis şi Kla-
us Iohannis, preşedintele României. 

"Ieşirea Marii Britanii din UE nu 
se va întâmpla mâine. Acesta este 
un proces care va dura destul de 
mult timp. Experții sunt de părere 
că va dura cel puțin doi ani, timp în 
care vor fi negociate condiţiile. Eu 
pot să vă asigur astăzi deja că Ro-
mânia este parte a acestor negoci-
eri, şi că România va negocia în aşa 
fel, încât interesele Românie să fie 
apărate. Şi cel mai important, vom 
negocia în aşa fel, încât românii 
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RUSIA-UCRAINA: CONFRUNTAREA 
COMERCIALĂ IA AVÂNT

Rusia, care de mai mulți ani 
poartă un război comercial 
cu Ucraina, a decis să inten-

sifice confruntările. Un nou de-
cret prezidențial din 1 iulie 2016, 
semnat de Vladimir Putin, a blocat 
complet tranzitul mărfurilor ucrai-
nene spre țările Asiei Centrale pe 
teritoriul Rusiei.

Primele restricțiile discriminato-
rii care interziceau exportul și tran-
zitul ucrainean prin Rusia au fost 
impuse încă acum o jumătate de 
an, odată cu intrarea în vigoare a 
Acordului de asociere dintre Ucrai-
na și Uniunea Europeană. Terme-
nul lor a expirat pe 1 iulie, deoare-

ce conform normelor Organizației 
Mondiale a Comerțului (OMC), 
termenul restricțiilor nu poate 
depăși șase luni. De această dată 
Putin a decis să nu mai țină cont de 
formalități și, prin decretul său, a 
prelungit restricțiile pentru expor-
tul ucrainean până la sfârșitul anu-
lui 2017, ceea ce contravine grav 
tuturor canoanelor internaționale, 
inclusiv ale OMC.

Noutatea decretului din 1 ulie 
2016 constă în blocarea posibilității 
de a efectua tranzitul de mărfuri 
din Ucraina spre Kazahstan și Kâr-
gâzstan, iar de aici și în alte țări din 
Asia Centrală. „Practic, este vorba 

despre o stopare a tranzitului de 
mărfuri prin Rusia spre Kazahstan 
și Kîrgîzstan”, a declarat repre-
zentantul comercial al Ucrainei, 
Natalia Mykolska. Potrivit datelor 
statistice oficiale din Ucraina, ex-
portul ucrainean în aceste țări în 
anul trecut a constituit 800 mil. do-
lari, iar în perioada ianuarie-aprilie 
2016 a fost de doar 130 mil. dolari. 

Implementarea decretului lui 
Putin inseamnă pentru Ucraina 
pierderea unor parteneri comer-
ciali importanți. O altă parti-
cularitate a noilor restricții din 
partea Rusiei de referă la impor-
tul și tranzitul pe teritoriul său a 

sputniknews.com
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mărfurilor, pentru care sunt apli-
cate taxe vamale. Anterior aces-
te restricții vizau doar bunurile 
supuse embargoului alimentar 
din Rusia. „Aceste restricții ale 
Federației Ruse sunt netranspa-
rente, nejustificate și au un carac-
ter discriminatoriu”, a mai preci-
zat Mykolska. 

DIN 5 IULIE
Serviciul Vamal din Rusia a început 
aplicarea decretului prezidențial 
pe 5 iulie, ziua în care la frontiera 
Risiei au fost reținute 43 de cami-
oane și 22 de vagoane cu mărfuri 
ucrainene. Restricțiile de refereau 
nu doar la mărfurile provenite din 
Ucraina, dar și la cele din alte țări. 
„De fapt, restricțiile Rusiei vizea-
ză rutele comerciale din Europa 
spre Asia”, a concluzionat Natalia 
Mykolska.

Totodată, mass-media din 
Kazahstan scrie că decretul lui 
Putin privind tranzitul a stârnit 
nemulțumirile conducerii de la 
Astana. De fapt, în aceste condiții 
Rusia dictează Kazahstanului ce 
poate importa și ce nu. Deocam-
dată însă nu se știe dacă kazahii 
vor reacționa. Cel puțin, ministrul 
Economiei Ucrainei, Stepan Kubiv, 
l-a îndemna pe ambasadorul ka-

zah de la Kiev să ceară anularea 
restricțiilor privind tranzitul măr-
furilor ucrainene. În contextual 
lipsei de reacție a oficialilor de la 
Astana, singurul aliat al Ucrainei în 
războiul comercial cu Rusia poate 
fi Uniunea Europeană, care ante-
rior a susținut poziția Kievului atât 
la reuniunile OMC, cât și la nive-
lul Comisiei Europene. „Noi avem 
nevoie de susținerea partenerilor 
noștri ocidentali și din cadrul OMC, 
pentru a forța Rusia să renunțe la 
restricții”, a mai subliniat Natalia 
Mykolska. 

CUM VA RĂSPUNDE UCRAINA
Noile restricții comerciale ale Ru-
siei au fost previzibile. Ministerul 
economiei din Kazahstan avertiza 
asupra apariției unor dificultăți 
cu tranzitul ucrainean încă în luna 
iunie. Guvernul Ucrainei a început 
pregătirea unor măsuri similare. 
Prin urmare, pe 6 iulie, executivul 
de la Kiev a adoptat decizia de pre-
lungire a embargoului alimentar 
pentru produsele rusești până la 
sfârșitul anului 2016. Însă această 
reacție nu a fost chiar eficientă, 
de aceea premierul Vladimir Grois-
man a apelat la Consiliul Național 
de Apărare și Securitate în vederea 
elaborării unei strategii pentru a 

pedepsi Rusia. 
Potrivit Nataliei Mykolska, pa-

chetul de sancțiuni împotriva Ru-
siei este în stadiul de coordonare 
la nivelul instituțiile abilitate. Se 
presupune că Ucraina va interzice 
tranzitul produselor rusești spre 
Europa pe teritoriul său și va ma-
jora taxele vamale, pentru a-și re-
cupera pierderile din acest război 
comercial.

Ministrul Infrastructurii din 
Ucraina, Vladimir Omelyan, propu-
ne drept alternativă noul „Drum al 
Mătăsii”, care presupune transpor-
tul de mărfuri din Europa în Asia, 
ocolind Rusia. „Bineînțeles, acest 
traseu este mult mai costisitor, dar 
acestea sunt realitățile pieței de 
astăzi”, a subliniat ministrul. Trans-
porturile pe noul „Drum al mătăsii” 
nu sunt însă rentabile pentru toa-
te tipurile de mărfuri din Ucraina. 
Între timp, calculele Ministerului 
Economiei din țara vecină arată 
că pierderile cauzate de „ajutorul 
frățesc” al Rusiei în perioada anilor 
2012-2015 au constituit 98 miliarde 
de dolari, ceea ce confirmă necesi-
tatea diversificării pieței de desfa-
cere pentru produsele din Ucraina 
și minimizarea dependenței de 
relațiile comerciale cu Federația 
Rusă.

www.russiasupplychain.com

www.wall-street.ro
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Grupaj realizat de

Î n locul lui Dan Costescu, premi-
erul Dacian Cioloș l-a propus pe 
Sorin Bușe la un minister care 

are probleme cu tirul, nu cu carul. 
Dar și biografie ca a lui Sorin Bușe 
– mai rar. Petru Sorin Bușe s-a năs-
cut în 1960, la București. A absolvit, 
în anul 1985, Facultatea de Tehno-
logia Construcțiilor de Mașini de 
la  Politehnica București. A lucrat 
în cadrul companiei Electronica 
București în domeniul proiectării 
SDV (scule, dispozitive, verificatoa-
re). O uzină care nu mai există pen-
tru că ne vând chinezii de toate. 

În 1990, s-a mutat în Canada, 
unde timp de cinci ani a fost direc-
tor de proiect și director tehnic în 
industria auto. A lucrat pentru fur-
nizori ai companiilor General Mo-
tors, Honda, Chrysler, Suzuki, Mer-
cedes etc. În perioada 1995 - 2008, 
a ocupat diferite funcții în cadrul 
companiei Toyota. A devenit Direc-
tor General la Toyota Motor Ma-
nufacturing Canada, cu responsa-
bilitatea deschiderii operațiunilor 
industriale în fabrica ''Greenfield'' 
din Woodstock, Ontario. A început 
să lucreze pentru Grupul Renault 
în 2008, fiind implicat în strategia 
pentru Rusia. În iulie 2009, a de-

venit director executiv adjunct al 
Centrului de Inginerie Renault Te-
chnologie Roumanie. Din decem-
brie 2010 până în aprilie 2015, a 
ocupat funcția de director general 
al Renault Technologie Roumanie, 
singurul centru complet de ingine-
rie auto din Europa de Est și zona 
mediteraneană, precum și cel mai 
mare centru de inginerie Renault 
din afara Franței, cu aproximativ 
2.100 de ingineri.

La 26 mai 2016, Sorin Bușe a 
fost ales director general adjunct 
la Tarom, cu prerogative de direc-
tor general al companiei până la 
selecția unui nou manager. Nu i-a 
convenit leafa de la TAROM. Oare 
la Minister o fi mai mare?... "La 
Transporturi vreau să accelerăm 
activitatea pe execuția proiectelor 
de autostrăzi, unde lucrurile nu au 
evoluat suficient de bine. Reforma 
la CNADNR, pe care o cer de câte-
va luni. Pregătirea de noi proiecte. 
Am preluat guvernarea fără pro-
iecte pregătite, sunt unele care au 
început să fie pregătite și trebuie 
să accelerăm ritmul", a explicat Da-
cian Cioloș remanierea. 

Acum, toate ca toate, CV avem. 
Să vedem ce facem…

SPERANȚE

Ministru nou la Transporturi  
și necazuri vechi

EFICIENȚĂ

CNADNR se 
rupe în două

T extul ordonanței de 
urgență de separare a 
Companiei Naționale de 

Autostrăzi și Drumuri Naționale 
din România (CNADNR) în două 
companii separate, de Investiții 
și de Mentenanță, este deja ela-
borat, fiind programat pentru 
prezentarea în Guvern în luna 
august, spunea ministrul demi-
sionar al Transporturilor, Dan 
Costescu. Fostul șef de la Trans-
porturi și-a făcut un bilanț al 
activității, prilej cu care a sublini-
at că reforma CNADNR, începu-
tă în mandatul său, a reprezen-
tat "cea mai mare restructurare 
de la înființarea companiei''.

Potrivit acestuia, au fost eli-
minate 68 de funcții de condu-
cere, au fost introduse departa-
mentele de proiectare și control 
(ca departamente vitale pentru 
noua companie de investiții), 
au fost create Unități de Imple-
mentare a Proiectelor la nivel 
local, s-a asigurat tranziția spre 
separare activitate investiții/
mentenanță și au fost scoase la 
concurs 60 de posturi de speci-
alist, pentru a transparentiza 
procesul de angajare și a crea un 
nucleu de profesioniști pentru 
noua companie.



18
19

TRANSNEWSTRANSNEWS

V asul de croazieră "The Se-
ven Seas Explorer", deţinut 
de compania norvegiană 

Cruise Line Holdings, este o navă 
care a costat 450 milioane de do-
lari şi are o capacitate de 750 de 
pasageri, fiind un triumf al luxului, 
scrie Bloomberg.

"Această idee, că cei 1% din lume 
(cei foarte bogaţi) fac parte dintr-
un imperiu al răului, s-a terminat. 
Acum este timpul să sărbătorim 
succesul, bogăţia. Acest vas este 
un trofeu pentru cei 1%", a declarat 
Frank Del Rio, preşedinte şi CEO al 
Norwegian Cruise Line Holdings, 
compania care deţine cel mai luxos 
vas de croazieră din lume.

Potrivit Business Magazin, la re-
alizarea interiorului au contribuit 
trei echipe de designeri şi niciun 
moft nu le-a fost refuzat de către 
finanţatori. Au acceptat chiar şi o 
sculptură din bronz, cu o greutate 
de trei tone, ce a costat 500.000 de 
dolari, amplasată la intrarea în re-
staurant. Vasul are 375 de aparta-
mente împărţite în zece categorii, 
toate cu marmură în baie şi balcoa-

ne uriaşe, iar cel mai scump este 
Regent Suite, care costă 10.000 de 
dolari pe noapte. Fiecare rezident 
este servit la discreţie cu şampa-

nie de lux, precum Veuve Clicquot 
sau Jacquart. Cel mai mare apar-
tament este Regent Suite care se 
întinde peste 1.300 de mp, unde 
te poţi odihni pe patul Savoir No.1 
care costă 90.000 de dolari şi alţi 
60.000 pentru a-l instala în aparta-
ment. Cel mai ieftin bilet care poa-
te fi achiziţionat acum este pentru 
o călătorie de zece zile în Caraibe 
(plecare din Miami), în martie 2017, 
care va costa cel puţin 5.500 de do-
lari. În interiorul navei "The Seven 
Seas Explorer", se află opt resta-
urante, unde se vor bea 1.000 de 
sticle de şampanie în fiecare săp-
tămână.

A utoritatea Națională Sa-
nitară Veterinară și pen-
tru Siguranța Alimentelor 

(ANSVSA) va înăspri controalele 
la frontieră după ce a constatat că 
din spațiul Uniunii Europene vin 
transporturi de ouă a căror origine 
este necunoscută, respectiv ouă 
nemarcate la producător, a decla-
rat președintele ANSVSA, Radu 
Roatiș Chețan. "Ouăle din Româ-
nia sunt verificate. Industria noas-
tră de profil, cea de pasăre, este 
una extrem de matură și respon-
sabilă. Noi ne confruntăm cu altce-

va. Ne confruntăm cu faptul că din 
spațiul Uniunii Europene vin trans-
porturi de ouă a căror origine este 
necunoscută. Vom înăspri controa-
lele în privința a ceea ce înseamnă 
transporturile de ouă și carne de 
pasăre în România. Am avut acum 
patru săptămâni din Polonia o pro-
blemă. Faptul că înăsprești con-
troalele înseamnă că dai un semnal 
prin care lumea înțelege că nu-și 
poate permite să invadeze spațiul 
altei țări, chiar dacă este europea-
nă, și își ia măsuri precautive în care 
ori nu mai transportă, ori o face la 

modul cel mai transparent și legal", 
a precizat șeful ANSVSA,

"Mă îngrijorează faptul că poate 
fi un atentat la sănătatea publică, 
că există o problemă pe care trebu-
ie să o rezolvăm și ea a venit sem-
nalată și din partea industriei de 
profil românești", a adăugat Radu 
Roatiș Chețan. Deci industria de 
profil a semnalat, iar nu ANSVSA 
a controlat din proprie inițiativă. 
Chinezii fac déjà ouă sintetice per-
fecte, fără gripă aviară și fără stres, 
iar fermierii noștri n-au decât să 
dea faliment.

P e 23 august, Scania va în-
cepe lansarea unei noi ge-
nerații de camioane, anunță 

Reuters. Aceste vehicule vor fi des-
tinate transportului rutier greu pe 
distanțe lungi prin Europa. Compa-
nia nu oferă deocamdată alte amă-
nunte. 

P roducătorii de camioane Da-
imler, DAF Trucks, Volvo/Re-
nault şi Iveco au fost amen-

daţi cu o sumă record, de aproape 
3 miliarde de euro, de către Uniu-
nea Europeană pentru formarea 
unui cartel care a stabilit preţurile 
camioanelor în ultimii 14 ani, scrie 
Bloomberg. Nemții de la Daimler 
au primit cea mai mare sancțiune, 
1,01 miliarde de euro, DAF va plăti 
725,7 milioane de euro, iar Volvo și 
Renault vor împărți 670 de milioane 
de euro. Iveco, controlat de compa-
nia CNH Industrial NV, are cea mai 
mică sumă, 494,6 milioane de euro, 
conform Bloomberg. "Este inaccep-
tabil ca firmele MAN, Volvo/Rena-
ult, Daimler, Iveco şi DAF, responsa-
bile pentru 90% dintre camioanele 
de tonaj mediu şi mare produse în 
Europa, să fie parte a unui cartel, 
în loc să concureze una cu alta", a 
declarat comisarul european pen-
tru concurenţă, Margrethe Ves-
tager. O a cincea companie, MAN 
SE, subsidiară a Volkswagen, a scă-
pat de amenda de 1,2 miliarde de 
euro, pentru că a colaborat strâns 
cu autorităţile de concurență ale 
Comisiei Europene. Cu toate aces-
tea, compania s-ar putea trezi cu o 
amendă în viitor, susțin oficialii de 
la Bruxelles. Cele cinci companii au 
fixat preţurile timp de 14 ani şi au 
obligat clienţii să suporte costurile 

pentru îndeplinirea standardelor 
de mediu, susţine Comisia Euro-
peană. Comisarul european pentru 
concurenţă, Margrethe Vestager, 
susține că este inacceptabil faptul 
că aceste companii, care deţin 90% 
din piaţa camioanelor de gabarit 
mediu şi mare, s-au înţeles, în loc să 
concureze între ele.

Timp de 14 ani aceste compa-
nii au încălcat legile concurenţei şi 
de aceea amenda este una uriaşă. 
Companiile au întreţinut cartelul în-
tre 1997 şi 2011, punând la început 
la punct detaliile chiar şi la târgurile 
de profil şi apoi prin e-mail şi alte 
tipuri de comunicaţii electronice. 
Companiile au menţinut preţurile 
de lista ridicate şi s-au înţeles asu-
pra momentului în care este cazul 
să le mărească. Cartelul a stabilit 
şi momentul introducerii noilor 
tehnologii mai puţin poluante, şe-
fii companiilor asigurându-se că în 
preţul final se vor regăsi cheltuielile 
făcute pentru implementarea aces-
tor tehnologii.

Pe drumurile din UE circulă 30 de 
milioane de camioane care trans-
portă trei sferturi dintre mărfurile 
tranzacţionate pe uscat. Aceste 
amenzi depășesc cu 1,7 miliarde 
de euro sancțiunea dată de Comi-
sia Europeană pentru bănci, după 
scandalul Libor, de manipulare a 
schimburilor valutare prin frauda-

rea ratelor dobânzii de referință. 
Amenda aceea uriașă ar putea 
scădea cu 10% dacă respectivele 
companii nu vor contesta decizia 
UE la instanțele de judecată. De 
asemenea, există și alte reduceri în 
cazul unor cooperări cu autoritățile 
de reglementare în domeniul 
concurenței. Producătorii de cami-
oane se pot confrunta în viitor și cu 
procese ale clienților care probabil 
vor solicita în instanță despăgubiri 
pentru supraîncărcarea tarifelor 
de transport. “Daimler regretă 
aceste evenimente” și a declarat că 
amenda va fi plătită, conform unei 
declarații trimise pe mail, susțin 
jurnaliștii de la Bloomberg. Paccar 
Inc., proprietarul DAF, susține că 
amenda este mai mică decât suma 
strânsă în acest sens. CNH Industri-
al nu a dorit să comenteze, iar DAF 
și Volvo nu au spus nimic.

În schimb, MAN SE, care a cola-
borat cu autoritățile, a susținut că 
nu tolerează practicile neloiale sau 
comportamentul ilegal. Daimler va 
face provizioane de 600 de milioa-
ne de euro pentru a plăti amenda, 
Volvo are deja alocate 650 de mili-
oane de euro. Paccar a strâns 850 
de milioane de euro pentru amen-
da pe care o va plăti pentru DAF 
Trucks, iar CNH Industrial NV a alo-
cat 502 milioane de dolari pentru o 
posibilă amendă pentru Iveco.

TROFEUL

Cel mai luxos vas de croazieră din lume

CHINEZII?

Tiruri cu ouă bizare

NOUTATE

Scania lansează o nouă generație de camioane

CARTEL

Cea mai mare amendă din istoria Uniunii Europene

www.rssc.com

www.travelandfineliving.com
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W izz Air, liderul pieţei lo-
cale de transport aerian, 
introduce două noi rute 

din Bucureşti spre Hanovra (Ger-
mania) şi Billund (Danemarca) cu 
începere din 13 şi 16 decembrie, cu 
două zboruri pe săptămână în zile-
le de marţi şi sâmbătă, respectiv 
luni şi vineri. Biletele pentru noile 
rute sunt deja disponibile pe site-
ul companiei şi pot fi rezervate cu 
preţuri începând de la 109 lei.

Billund este oraşul de origine 
al Lego Group şi este, totodată, 
cunoscut pentru parcul tematic 
Legoland. Oraşul este o destinaţie 
populară pentru turişti, în special 
pentru familiile cu copii. Din 2009 
găzduieşte, de asemenea, Lalandia 
Billund, un parc de distracţii şi cen-
tru de activităţi acvatice. Mai mul-
te atracţii turistice, printre care 
Givskud Zoo şi Kongernes Jelling, 
patria regilor vikingi, pot fi vizitate 
în zonă.

Hanovra este un oraş important 
din partea de nord a Germaniei, cu 
o populaţie de 518.000 de locui-
tori, şi este cel de-al treisprezece-
lea ca mărime din ţară. Acum, oda-
tă cu cea mai nouă rută Wizz Air, 
oricine poate descoperi principale-
le atracţii din Hanovra: peisaje uni-
ce, grădini relaxante, inclusiv una 
din cele mai frumoase din Europa, 
Grădinile Herrenhausen, şi multe 
altele în oraş şi în regiune. Hanovra 
devine al 124-lea aeroport din re-
ţeaua Wizz.

Compania aeriană a avut anul 
trecut un număr de 4,5 milioane de 
pasageri pe rutele pe care le ope-
rează din şi spre România, iar pen-
tru acest an estimează un număr 
de şase milioane de pasageri. Wizz 
Air va creşte flota la 20 de aerona-
ve în ţară până la sfârşitul anului 
2016 şi va opera de la 9 aeroporturi 
dintre care 7 baze operaţionale de-
servite de flota Wizz.

LĂȚIRE

Wizz Air se extinde
GUNOAIELE

Atenție  
la ce punem 
în camioane!

A utoritățile române au 
reușit să oprească la 
graniță 16 transporturi 

de deșeuri ilegale din Germa-
nia, Austria și Ungaria, care ar 
fi trebuit să ajungă la mai mulți 
agenți comerciali din România, 
a declarat ministrul Mediului, 
Cristiana Pașca Palmer. "E o 
bună realizare a autorităților, 
pentru că am reușit să stopăm 
16 transporturi, nu din Italia, 
ci din Germania, Austria și Un-
garia. Cele mai multe din Ger-
mania. A fost o surpriză pentru 
noi. Au fost 16 transporturi, 
aproape 300 de tone de deșeuri 
ilegale care s-au încercat să se 
introducă în țară, sub codul de 
deșeu verde, deșeu valorificabil, 
dar de fapt, printr-o colaborare 
foarte bună pe care am solicitat-
o între Garda Națională de Me-
diu și autoritățile vamale, trans-
porturile au fost oprite, au fost 
verificate și s-a văzut că, de fapt, 
în acei peleți nu era ceea ce era 
declarat în hârtii", a spus Palmer. 
Totodată, ministrul Mediului a 
mai spus că în aceste transpor-
turi se aflau inclusiv deșeuri pe-
riculoase.

N oua aplicație "Inspectorul 
Pădurii", dedicată celor 
care vor să reclame trans-

porturi ilegale de lemn, poate fi 
descărcată de orice persoană di-
rect pe smartphone-urile cu sis-
tem de operare Android, a anunțat 
ministrul Mediului, Apelor și Pădu-
rilor, Cristiana Pașca Palmer, într-o 
conferință de presă.

"Aplicația 'Inspectorul Pădurii' 
poate fi descărcată direct de pe 
Google Play, pe orice telefon cu 
Android. Aplicația este funcțională 
în acest moment și am decis ca în 
următoarea lună să se deruleze 
în stadiul pilot pentru a fi siguri 
că funcționează la parametrii la 
care a fost gândită. După părerea 
mea, aplicația vine ca o completa-
re firească și necesară a 'Radarului 
Pădurilor'. Practic, prin aceasta, 
oricine poate verifica prin propriul 
telefon dacă un camion sau altul, 
care transportă masă lemnoasă, 
o face cu acte în regulă sau nu", a 
afirmat ministrul Mediului.

"După cum știți, prin 'Radarul 
Pădurilor', populația este invitată 
să sune la 112 ori de câte ori vede 
un transport de lemn care i se pare 
suspect, însă fără repere clare asu-
pra a ceea ce putea însemna un 
transport suspect. Acum, prin 'In-
spectorul Pădurii', putem fi mult 

mai eficienți de atât, reclamând 
la 112 doar transporturile ilegale. 
În acest fel, vom câștiga mai mult 
timp pentru intervenții în teren și o 
mai bună coordonare a acestora", a 
subliniat ministrul Mediului.

Utilizatorul care observă un ve-
hicul ce transportă masă lemnoa-
să poate accesa aplicația, iar un 
prim pas este introducerea numă-
rului mașinii respective. Ulterior, 
în câteva secunde, aplicația verifi-
că acest număr în sistemul SUMAL 
și răspunde automat cu unul din 
cele două răspunsuri standard, re-
spectiv: varianta I — Acest trans-
port are cod valid (transport legal) 
și varianta II — Acest transport nu 
are cod valid (transport posibil ile-
gal).

În situația răspunsului II, pasul 
următor va fi apelarea numărului 
de urgență 112 pentru a reclama 
respectivul transport și pentru 
intervenția rapidă a instituțiilor de 
control. Nu ne explică doamna mi-
nistru ce facem cu căruțele…

P rima medie RCA pentru 
transportatori a crescut cu 
52,7% în ultimele 12 luni, se 

arată într-un comunicat de presă al 
Autorității de Supraveghere Finan-
ciară (ASF). Astfel, prima medie 
pentru mijloacele de transport de 
persoane s-a situat în iunie la 3.458 
de lei, fiind cu 14,24% mai mare de-
cât în iunie 2015.

Pe categoria autoutilitare/auto-
camioane, prima medie aferentă 
polițelor, pe 12 luni, a înregistrat 

o creștere de 61,55%, situându-
se la 3.016 lei. Pentru segmentul 
cuprins între 7,5 și 16 tone, prima 
medie RCA a fost, în luna iunie, de 
2.207 lei, cu 11,85% mai mare de-
cât în iunie 2015, în timp ce, în cazul 
autoutilitarelor, cu masa de până 
la 3,5 tone creșterea anuală a pri-
mei medii a fost de 15,4%.

Din controlul efectuat de ASF la 
cele nouă societăți autorizate să 
vândă polițe RCA, având ca obiect 
modul de determinare a catego-

riilor de riscuri omogene, modul 
și corectitudinea estimării daunei 
medii și a frecvenței daunelor, pre-
cum și calitatea și corectitudinea 
datelor și a metodelor actuariale 
folosite de către asigurători, au 
fost identificate nereguli în cazul 
societăților Carpatica Asig și City 
Insurance, care se află deja în pro-
grame de redresare, în timp ce în 
cazul Asirom a fost prelungit ter-
menul de remediere până la 15 au-
gust 2016.

INGENIOZITATE

Aplicația "Inspectorul Pădurii" și hoții de lemne

LĂCOMIE

RCA-ul pentru transportatori a crescut  
cu peste 50%, în ultimul an

www.hotnews.ro
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O CATEGORIE ACTIVĂ
Cu peste 10 ani în urmă, 
transportul de urgențe 

a fost un atribut al celor sub 7,5 
tone. Scutirea de obligativitatea 
autorizațiilor de transport în țările 
Europei vestice era atunci o mare 
oportunitate pentru ei. Acum 
piața s-a schimbat și s-au schim-
bat și regulile transportului. Res-
pectarea timpilor de conducere 
de către cei sub 7,5 tone limitează 
mult capacitatea lor de a face față 

urgențelor. Așa că această nișă este acum ocupată de 
cei sub 3,5 tone, care formează grupul transportato-
rilor expres. Membrii acestui grup au acționat expres, 
așa cum le este numele, și fără prea multă publicita-
te. Ultimii ani au schimbat și mai mult mediul legisla-
tiv al transporturilor, așa că, prin presiunea asupra 
lor, transportatorii expres au ajuns la răscruce. În fața 
unor probleme comune cântăresc opțiunea de a duce 
la un alt nivel asocierile existente. Chiar și aceste aso-
cieri au fost făcute sub influența altor șocuri de pe 
piață, dintre care este semnificativă perioada de re-
glementare specifică a acestei categorii sub 3,5 tone.

DOAR ÎN ROMÂNIA
România a implementat înainte de aderare legislația 
europeană. Dar a avut o zonă de manevră pentru câ-
teva chestiuni esențiale. Transportul național este 
una dintre ele iar România ar fi putut să stabilească 
un set de reguli diferit de cele europene. Pentru ce? 
Anii care vin ar trebui să răspundă la această între-
bare mai bine decât noi și mai tragic, în același timp. 

TRANSPORTURI

Transportatorul român va fi tot 
mai presat să respecte noi măsuri 
de protecție contra așa-zisului 
dumping social din țările bogate 
și i se vor cumula abaterile din tot 
teritoriul UE. Transportatorul din 
alte state mai precaute  și care va 
fi suspendat se va refugia tem-
porar pe piața națională. Ceea ce 
românul nu va putea face, pentru 
că a implementat un set unic de 
reguli iar suspendarea din Europa 
se aplică automat și la transpor-
tul național. O altă încercare, cu 
tensiuni mari, dar cu final fericit 
pentru transportatorii sub 3,5 
tone a fost reglementarea acestei 
categorii. Sub forme diferite, mă-
surile protecționiste din Europa 
și licențierea celor sub 3,5 tone 
au în spate fenomene similare: 

categorii mari de transportatori se simt afectați se-
rios de alte categorii care lucrează după alte reguli. 
Principiul care a fost aplicat de autoritățile române 
și care este corect ar spune că nu trebuie supraregle-
mentată o piață ca cea de transport doar pentru că 
ceea ce rămâne în afară are o influență comercială. 
Comerțul trebuie facilitat iar transportul are nevoie 
și de flexibilitate.

PRIMELE PRESIUNI EUROPENE
Implementarea unor prevederi naționale în mai 
multe state europene, pentru transpunerea unei 
discutate directive europene a detășării, a arătat că 
și transportatorii expres încep să fie presați. Dintre 
statele care au adoptat asemenea prevederi sunt 
emblematice Germania și Franța. În ambele state 
transportatorii expres trebuie să respecte reguli mai 
puțin cunoscute lor până acum și să treacă printr-o 
birocrație sâcâitoare. Fără copii conforme, fără ates-
tate și fără tahografe aveau o misiune simplă: să pre-
ia și să livreze. Cât mai repede. Fiind vorba de aspecte 

www.bilders-de.com

Transportul 
expres
Pe întreg lanțul de producție și livrare al mărfurilor, 
presiunea de respectare a termenului se transferă 
către ultimele verigi. Așa că se coagulează pe piața 
transporturilor o categorie de transportatori care 
trăiește din urgențe. 

Transporta-
torul român 
va fi tot mai 
presat să 
respecte 
noi măsuri 
de protecție 
contra așa-
zisului dum-
ping social 
din țările 
bogate și i se 
vor cumula 
abaterile din 
tot teritoriul 
UE. 

Această nișă 
este acum 
ocupată de 
cei sub 3,5 
tone, care 
formează 
grupul trans-
portatorilor 
expres.
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de muncă, mai generale decât cele 
de transport, toți transportatorii 
trebuie să se conformeze. Un as-
pect important este acela de a ține 
evidența timpului lucrat. Atunci 
când vine vorba de timpul lucrat 
și de evidența lui, apar automat și 
riscurile de a evidenția eventua-
lele depășiri ale normelor la care, 
farncezii de exemplu, insistă foar-
te mult. Fenomenul controlului 
detașării este la început iar ceea 
ce l-a generat poate să aibă și alte 
implicații negative. Impulsul pen-
tru realizarea unui răspuns la aces-
te provocări comune a fost dat iar 
acum este rândul transportatori-
lor expres să facă față.

influențează cel mai grav securita-
tea rutieră. Chiar dacă prevederile 
franceze și germane pun unele li-
mitări, efectul lor nu va fi catego-
ric. Cel mai probabil mulți nu vor 
respecta prevederile ci vor ține 
doar evidențe acoperitoare.

 Cu cât baza de șoferi este mai 
mare sau mai puțin omogenă, cu 
atât relația transportatoruilui cu 
ei este mai dificilă. Au existat doi 
mari transportatori de persoa-
ne despre care se spunea că au o 
înțelegere: niciunul să nu angaje-
ze șoferi plecați de la celălalt în 
urma unor litigii. Transportatorii 
expres pot angaja șoferi dintr-o 
bază foarte largă, așa că relația 
cu ei este mai dificilă. Șoferii ex-
pres au format grupuri de dialog 
bazate pe facilitățile moderne de 
socializare și par să fi prins glas. 
Asociațiile de transportatori ex-
pres sunt regionale așa că nu prea 
au avut ce discuta.

SEMNE IMPORTANTE
Activitatea unora dintre asociațiile 
sau grupurile transportatorilor 
expres se manifesta de câțiva ani. 
Expresia cea mai interesantă a 
acestui fenomen este Conferinţa 
anuală a transportatorilor expres 
de mărfuri din România. Ediția a 
treia a ei va avea loc în perioada 
22-24 septemebrie 2016. Va reuni 
firme românești care activează în 
sectorul specific al transporturilor 
expres de marfă, reprezentanți 
ai unor companii de produse 
și servicii relevante, experți și 
consultanți în domeniu, precum 
și reprezentanți ai autorităților 
care doresc să aibă un dialog con-
structiv cu transportatorii. Temele 
abordate vor fi de extremă actuali-
tate adresând atât probleme spe-
cifice pieţei de transport expres, 

DOAR LA EXPRES
Categoria transportatorilor expres este caracte-
rizată de câteva lucruri particulare. Lipsa copiei 
conforme, a atestatului profesional și a tahografu-
lui sunt esențiale. Cum procesul de licențiere este 
doar expresia respectării unor condiții, el poate ră-
mâne în plan secundar. Dar atestatul profesional și 
tahograful sunt altă poveste. Un șofer care nu are 
nevoie de atestat nu este doar un șofer ce a scăpat 
de birocrație. El este un șofer care nu este suficient 
pregătit. Iar la orice transport există câteva reguli 
și formalități care trebuie bine cunoscute de orice 
șofer. Formalitățile cerute de Germania și Franța vor 
arăta în ce măsură șoferii vor putea face față acestui 
tip de exigențe.

Lipsa tahografului este un aspect cu potențial 
mult mai mare. Pentru că el permite eludarea reguli-
lor referitoare la timpul de lucru. Potențialul negativ 

cât şi noutăţi legislative.
Evenimentul va avea loc în cadrul Hotel Lotus 

Therm din Băile Felix, un cadru cu totul deosebit fiind 
un reper de lux şi excelenţă în domeniul serviciilor 
de balneologie, wellness & spa, care a fost și locația 
desfășurării ediției din 2015.

Conferința și alte câteva inițiative se leagă indiso-
lubil de activitatea directorului firmei Kefren Expres, 
domnul Zsolt Gogucz. Efortul profesional și adminis-
trativ este semnificativ dar aduce cu el și oportunita-
tea de trecere a asocierii acestor transportatori la un 
alt nivel. Dar gestionarea unei asemenea asocieri la 
nivel național ar putea fi pentru transportatorii ex-
pres o provocare mai mare decât toate cele întâlnite 
până acum.  

Noile reguli 
urmăresc 
trei obiective: 
să precizeze 
formalitățile 
adaptate la 
întreprinde-
rile de trans-
port terestru, 
să faciliteze 
accesul 
lucrătorilor 
rulanți sau 
naviganți 
detașați la 
informații 
despre drep-
turile lor și să 
întărească 
eficacitatea 
controalelor 
cu scopul de 
a combate 
mai ușor 
fraudele în 
domeniul 
detașărilor 
care re-
prezintă 
practici de 
concurență 
socială 
neloaială, 
care aduc 
prejudicii în-
treprinderilor 
care respec-
tă legea și 
condițiile de 
muncă ale 
lucrătorilor 
detașati. www.bilders-de.com

wcv.co.za
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Ucraina va limita tranzitul pe 
teritoriul ei pentru mărfu-
rile din Rusia. Acesta este 

un răspuns în oglindă la acţiunile 
Moscovei, a declarat Stepan Kubiv, 
ministrul Dezvoltării Economice și 
Comerțului din această țară. Pe 3 
iulie, Vladimir Putin a prelungit așa-
numitul embargou alimentar până 
la sfârșitul anului 2017. Acest lucru 
presupune interzicerea importului 
de produse alimentare în Rusia din 
mai multe țări, inclusiv din Ucraina. 
În plus, președintele Rusiei a impus 
restricții privind tranzitul mărfurilor 
ucrainene prin Rusia. Se interzice 

transportul produselor cărora li se aplică sancţiunile 
impuse de Moscova, precum şi al mărfurilor pentru care 
s-au impus taxe vamale de import. Asemenea restricții 
amenință comerțul din Ucraina, astfel încât sunt justi-
ficate acţiunile Kievului, susţine economistul ucrainean 
Alexander Okhrimenko. "Acesta este un război comer-
cial obişnuit, din păcate. Şi este foarte rău că nu poate 
fi oprit. Asemenea interdicţii reciproce nu aduc nimic 
bun pentru comerţul exterior nici pentru Ucraina, nici 
pentru Rusia. Însă eu aş spune că noi facem comerţ des-
tul de bine cu Asia Centrală. Dacă luăm în considerare 
anul 2015, exportul total de mărfuri din Ucraina în Ka-
zahstan, în Asia Centrală este de aproximativ 1 miliard 
de euro. Noi facem mai mult comerț cu Rusia. Noi aici 
pierdem nu atât de mult în Asia Centrală, cât mai degra-
bă din cauza interdicţiilor generale", se arată convins 
Alexander Okhrimenko.

În acest an, Moscova și Kievul au recurs, de fapt, la 
interdicția reciprocă privind tranzitul mărfurilor. În fe-
bruarie 2016, nişte grupări de extremişti ucraineni au 
blocat deplasarea camioanelor ruseşti pe teritoriul 
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Ucrainei. Au urmat măsurile de re-
torsiune ale Moscovei. După aceste 
evenimente, mulți transportatori 
ruși au refuzat să mai meargă pe ru-
tele din Ucraina. Prin urmare, tranzi-
tul mărfurilor din Rusia nu este pus 
în pericol de contra-măsurile Kievu-
lui. Aşa susţine Vladimir Matiaghin, 
preşedintele Asociaţiei Centrului 
Comun al Operatorilor din Trans-
porturi "Gruzavtotrans" din Rusia. 
"Nu cred că în prezent mai trece prin 
Ucraina o cantitate semnificativă de 
mărfuri. Poate să încerce careva să 
facă economii, poate nu au ajuns in-
formaţiile la el, dar, după evenimen-
tele care au avut loc cu câteva luni în 
urmă, au început ocolurile spre ace-
eaşi Europă. Din nou, este vorba de 
Belarus, Polonia, nu e distanţă prea 
mare pe-acolo, Republica Moldova 

şi Transnistria, unde Rusia livrează orice marfă. Din nou, 
cine doreşte se poate transporta marfa prin România 
fiindcă măsurile de retorsiune ale Ucrainei nu au efect 
global, însă măsurile noastre faţă de Ucraina îi afectea-
ză pe ei", a anunţat Matiaghin. 

Participanții la piața transporturilor de marfă au ex-
plicat că exportatorii ucraineni au încălcat de multe ori 
embargoul impus de Moscova. De exemplu, camioane-
le ajung la granița Rusiei cu țările CSI, şoferii întocmesc 
documente fictive la intersecția liniei de delimitare și 
vindeau mărfurile în Rusia. Dar acum, deplasarea ca-
mioanelor pe teritoriul din întreaga țară poate fi mo-
nitorizată cu ajutorul sistemului "Platon". De aceea, 
limitarea tranzitului pentru mărfurile ucrainene este 
deja evidentă, remarcă experţii. Moscova merge de-
liberat spre înrăutățirea relațiilor cu Kievul. „Astăzi, 
Kievul este într-o situație foarte ciudată după Brexit. 
Este clar că speranța pentru integrarea europeană se 
prăbușește împreună cu Brexitul. Este clar că acum, în 
această perioadă de slăbiciune, creşte sprijinul ame-
rican pentru Ucraina. De aceea, poate că nu e bine să  

Participanții 
la piața 
transporturi-
lor de marfă 
au explicat 
că exportato-
rii ucraineni 
au încălcat 
de multe ori 
embargoul 
impus de 
Moscova. 

Războiul comercial  
din jurul Rusiei și moartea 
transporturilor (partea I)

Viorel PATRICHI
VPATRICHI@YAHOO.COM

www.washingtontimes.com

Chiar dacă este vizibil vinovată pentru agresiviutatea ei față de unii vecini, Rusia se 
războiește cu toată lumea. Măsurile ei de retorsiune dăunează grav industriei și agriculturii 
din Uniunea Europeană, dar cel mai mult rău își face sieși. Gândirea autocrată, autarhică a lui 
Vladimir Putin poate submina urât destinul acestei țări superbe. Cum să te bați cu toată lu-
mea? Și totuși, Putin asta face. Cel mai expresiv l-a caracterizat Barack Obama: „Băiatul acela 
frustrat din ultima bancă din clasă…” Atât cât este de mare, și totuși transporturile Rusiei ar 
putea fi paralizate. Sigur că, în acel moment, nici războiul nu ar fi prea departe…
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continuăm să agravăm situaţia 
Ucrainei şi să luăm anumite măsuri 
politice. Toate aceste considerații 
s-au dezvoltat împreună, iar acum 
putem într-adevăr să riscăm să agra-
văm situaţia", a precizat profesorul 
Kirill Koktîş pentru "Kommersant 
FM".  Potrivit Serviciului Vamal rus, 
în primele patru luni ale anului, ex-
porturile mărfurilor ruseşti în Ucrai-
na au scăzut de aproape de două 
ori. La rândul lor, importurile Rusiei 
din țara vecină au scăzut cu 40%.

AL NOSTRU E MAI PUTERNIC!
Dacă Uniunea Europeană a anunțat 
că va prelungi sancțiunile până la 
sfârșitul anului 2016, Vladimir Putin, 
preşedintele Federaţiei Ruse, a pre-
lungit embargoul alimentar impus 
ca răspuns la sancțiunile occidenta-
le până la sfârșitul anului 2017. Iată 
ce spune documentul oficial, aşa 
cum a fost publicat pe site-ul oficial 
al Departamentului informațiilor 
juridice."Se prelungeşte, de la 6 
august 2016 până la 31 decembrie 
2017, acțiunea unor măsuri econo-
mice speciale, prevăzute prin decre-
tul preşedintelui Federaţiei Ruse... 
"Cu privire la aplicarea unor măsuri 
economice speciale, pentru a se asi-
gura securitatea Federației Ruse", 
se arată în acest decret. 

Reamintim că, anterior, Dmitrii 
Medvedev, premierul Federaţiei 
Ruse, comentând prelungirea em-
bargoului alimentar, a precizat că 
Guvernul a fost determinat să ia 
această decizie ca urmare a solici-
tărilor repetate, venite din partea 
producătorilor interni, care nu mai 
doresc produse străine.

El a cerut mediului de afaceri 
din Rusia să nu piardă vremea, să 
profite mai intens de oportunităţi 
şi să-şi dezvolte potenţialul de ex-
port. Alexei Kudrin, fostul ministru 
al Finanţelor din Rusia, a menţionat 
că prelungirea embargoului nu afec-
tează raporturile Federaţiei Ruse 
cu pieţele internaţionale pentru că 
aceste restricţii nu se află în vigoare 
doar de un singur an. 

Embargoul alimentar a devenit o măsură de retor-
siune la sancţiunile impuse de ţările din Uniunea Euro-
peană şi de către Statele Unite ale Americii împotriva 
unor sectoare întregi ale economiei ruse. Rusia se laudă 
că a provocat Uniunii Europene pierderi de 93 de mili-
arde de euro. Federaţia Rusă a limitat importurile de 
produse alimentare din ţările care au impus sancțiuni 
împotriva ei. Sub interdicție se află carnea, salamurile, 
peştele şi fructele de mare, legumele, fructele, produ-
sele lactate. La sfârșitul lunii mai 2016, Rusia a exclus 
de pe lista produselor aflate sub embargou carnea şi 
legumele destinate pentru alimentaţia copiilor. 

POLONIA - NOUA PUTERE DINTRE MĂRI ȘI COMERȚUL 
GLOBAL
Armata poloneză ia parte activă la acţiunile organizate 
de NATO. În preajma reuniunii liderilor din ţările NATO, 
care a avut loc la începutul lunii iulie, la Varşovia, proiec-
tul construirii unei centuri puternice de izolare fizică a 
Moscovei de Occident capătă noi impulsuri la frontiera 
de vest a Federaţiei Ruse. Elaborată la Casa Albă, stra-
tegia de confruntare geopolitică se bazează pe înţele-
gerea clară a elitei conducătoare americane cu privire 
la un fapt incontestabil: „Statele Unite ale Americii deja 
nu mai pot controla planeta prin ocupație militară di-
rectă - chiar și bazându-se pe capacitățile militare ale 
NATO și ale altor aliați, scrie RIA Novosti. Nu mai au su-
ficiente resurse umane şi materiale. Tocmai de aceea, ei 
duc războiul hibrid împotriva Rusiei, prin creşterea con-
comitentă a presiunii militare şi prin izolarea, destabili-
zarea și dezintegrarea statului nostru. Un loc important 
în această strategie se acordă construirii în jurul Rusiei 
a unei centuri de state duşmănoase. Conform planuri-
lor elaborate de strategii de peste Ocean, între aceste 
țări și Rusia trebuie semănate semințele neîncrederii, 
să se aprindă tot felul de conflicte care, mai târziu, să 
se transforme în surse de războaie, pentru extremism 
militar şi terorism internaţional. Obiectivul strategic 
este să se transfere vrajba între națiunile vecine la nivel 
genetic, s-o transforme într-o rană deschisă și o sursă 
constantă de conflicte. Ceea ce se şi întâmplă acum, de 
exemplu, în Ucraina și în jurul perimetrului frontierelor 
rusești, în statele baltice, în Caucaz, în Asia Centrală. 
Se încearcă atragerea în acest conflict chiar şi a Suediei 
și Finlandei”.

PROIECTUL "TERITORIUL DINTRE MĂRI"
Polonia este unul din instrumentele pentru realizarea 
strategiei americane, susține KOMMERSANT. Participa-
rea acestui stat la aventura geopolitică de descurajare 
de peste Ocean se alimentează cu planurile ambiţioase 
de a transforma Polonia furtunoasă într-o mare putere 
economică şi militară în Europa. Polonezii pricep că nu 
pot face faţă de unii singuri pentru îndeplinirea acestei 
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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

Website: www.manageranticriza.ro     I     Phone: 0740.196.290     I     Email: cristian.bisa@manageranticriza.ro
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sarcini. De aceea, accentul se pune 
pe crearea, sub egida Poloniei şi cu 
sprijinul ferm al SUA, a unui fel de 
stat confederativ "Teritoriul dintre 
Mări" (sau Intermarium), care să cu-
prindă Ucraina, Belarus, Cehia, Slo-
vacia, Lituania, Letonia, Estonia, Re-
publica Moldova, Ungaria, România, 
statele balcanice, și, eventual, Fin-
landa. Această confederație trebuie 
să se întindă de la Marea Neagră și 
Marea Adriatică până la Marea Balti-
că, de unde, de fapt, şi denumirea ei.

Reamintim că "Intermarium" este 
un proiect deja uitat al generalului 
polonez naţionalist Jozef Pilsudski, 
care, după Primul Război Mondial, a 
dezvoltat un plan de unificare, sub 
conducerea Varșoviei, a unui număr 
de țări situate între Marea Baltică și 
Marea Neagră (pe verticală) și Ger-
mania și Rusia (pe orizontală). De 
asemenea, era vorba de unirea sub 
aripile vulturului polonez a Ceho-
slovaciei, Ungariei, României și, pe 
viitor, a Finlandei și a Ţărilor Baltice. 

La elaborarea proiectului "Inter-
marium", Jozef Pilsudski a fost ghi-
dat de propria înțelegere a interese-
lor naționale ale Poloniei, pe care el 
încerca, aşa cum se spunea atunci, 
s-o salveze «din capcana germano-
rusă». Apropierea sovieto-germa-
nă, care a dobândit conținutul real 

posibile apropieri ruso-germane. 
Perspectiva unei astfel de uniuni îi 
determină pe locatarii Casei Albe să 
se trezească într-o sudoare rece, de-
oarece combinația resurselor natu-
rale rusești și întinderile din Eurasia, 
cu tehnologia germană, cu puterea 
industrială îndrăzneață pun capăt 
planurilor de hegemonie america-
nă. Acesta este motivul pentru care 
politica externă a SUA este puternic 
orientată chiar şi contra gândului că 
s-ar putea face o asemenea alianţă. 
Pentru a spori atractivitatea Poloni-
ei în ochii potențialilor participanți 
la proiect, Washingtonul nu ezită în 
fața investițiilor financiare uriașe în 
economia poloneză, încercând să 
facă această țară un fel de "vitrină 
a lumii occidentale" pe fundamen-
tul fostului Consiliu de Ajutor Eco-
nomic Reciproc (CAER) şi al Orga-
nizaţiei Tratatului de la Varşovia. 
În plus, Washingtonul contează pe 
sprijinul Parisului și al Londrei, care 
au motivele lor să fie puțin probabil 
printre susținătorii apropierii ru-
so-germane. Rolul bretelelor ma-
teriale pentru "Międzymorze" va 
reveni bazelor militare ale NATO, 
construite de-a lungul frontierelor 
estice cu Rusia, elementelor Scutu-
lui strategic al SUA din România şi 
Polonia, manevrelor militare anuale 
ale Alianţei Nord-Atlantice în ţările 
din estul Europei şi în statele balti-
ce, care se remarcă printr-o explicită 
orientare anti-rusă.

Pentru a constitui baza de pute-
re a confederaţiei "Międzymorze", 
o mare importanţă are perfecţiona-
rea capacităţilor militare ale corpu-
lui militar multinaţional "Nord-Est", 
cu sediul central în orașul polonez 
Szczecin, în care s-au înscris 60.000 
de militari din 15 state. La summit-
ul NATO, este de aşteptat să se 
anunţe că vor participa 20 de state 
la constituirea acestui corp militar, 
iar numărul luptătorilor va fi mai 
mult decât dublu - până la 400.000 
de oameni. Până la sfârșitul anului 
2016, acest corp de armată trebuie 
să aibă unităţile pregătite, iar până 

la scurt timp după ce cele două țări au semnat Tratatul 
de la Rapallo în 1922, a barat complet visul de veacuri 
al Poloniei de a se transforma într-un stat puternic, 
cu adevărat suveran - un fel de superputere europea-
nă. Trebuie remarcat faptul că întreaga comunitate 
internațională din acel moment a întâmpinat extrem 
de reţinut inițiativa poloneză. Ei bine, prăbușirea finală 
a ideii de "Polonia Mare de la mare la mare" a venit la 1 
septembrie 1939...

Astăzi, bazându-se pe succesul obținut în Ucraina 
şi prin extinderea NATO, administraţia americană în-
cearcă «să toarne vin nou în burdufuri vechi», inclusiv 
prin resuscitarea ideilor antice ale lui Pilsudski. Însă, în 
principiu, cu un amendament de data aceasta: de data 
aceasta, proiectul va avea la bază nu atât de mult inte-
resele naționale poloneze, cât mai ales interesele ge-
opolitice ale SUA. În conformitate cu ideile americane 
curente, actualul "Intermarium" (denumit în continu-
are Międzymorze) este practic o centură geografică 
de state, extinsă, care, prin intermediul unor tehno-
logii avansate (în domeniul economic, militar, în sfera 
informațională) se transformă în inamici juraţi ai Rusiei, 
devin un mecanism de descurajare şi de izolare a Rusiei. 

Nu se poate afirma că această idee este aşa utopică. 
Succesul geopolitic al Occidentului în Ucraina (posibil 
temporar), primirea în NATO a unor state balcanice, 
care promit eforturi pentru "seducerea" şi atragerea 
în Alianţă a Suediei, Finlandei, Republicii Moldova, fie şi 
cu un grad diferit de eficienţă, însă totuşi funcţionează 
pe ideea principală a proiectului american, pentru reali-
zarea căruia se pot adopta mai multe forme. 

Concomitent, se rezolvă şi o altă problemă de im-
portanţă strategică pentru SUA (şi pentru Polonia) - 
se foloseşte "Międzymorze" ca o barieră în calea unei 

în 2018, îşi va asuma comanda operaţiunilor interope-
rabile unificate, în cooperare cu forţele militare ma-
ritime şi aeriene. Dacă va avea succes acest proiect, 
Polonia și Ucraina vor fi în măsură să creeze o alianță 
politică, economică și militară, care le-ar putea permi-
te să vorbească în condiții de egalitate cu țări precum 
Germania, Marea Britanie și Franța. În mod obiectiv, la 
acest lucru va contribui populația totală a celor două 
state - mai mult de 80 de milioane de oameni, sectorul 
agricol dezvoltat, industria grea și ingineria mecanică, 
aviația și industria spaţială, construcții navale - au ac-
ces la Marea Baltică și la Marea Neagră. Nu este exclus 
ca acest proiect să fie susţinut de ţări, precum Franţa, 
care consideră că o alianţă puternică în estul Europei 
va consolida stabilitatea și, ca zonă de control şi de 
trecere, va înlesni rezolvarea problemelor migraţiei 
spre "vechea Europă". Totodată, Parisul nu admite o 
posibilă apropiere ruso-germană.

Pe de altă parte, este puțin probabil ca țările euro-
pene să fie interesate în apariția pe scenă a unei alte 
entităţi politice şi puţin previzibile, care să pretindă 
o relație strategică cu Statele Unite ale Americii și un 
loc special în Europa. Astăzi, precauţia europenilor ge-
nerează rapoarte cu privire la intenția Varşoviei de a 
obţine amplasarea pe teritoriul Poloniei a armelor nu-
cleare...

Acesta este motivul pentru care se face o pregătire 
intensă a opiniei publice internaționale pentru realiza-
rea acestui proiect. Astfel, încă din noiembrie 2010, la 
Vilnius (Lituania), a avut loc o conferință internațională 
științifică: "Noua regiune a Europei: Paradigmele de 
dezvoltare regională în regiunea Marea Baltică-Marea 
Neagră", unde reprezentanţii cercurilor academice, po-
liticieni, experţi, analişti din Lituania, Belarus, Rusia, Re-
publica Moldova, Ucraina, Ungaria și din alte țări ale UE 
au discutat problemele legate de existența unui spațiu 
regional comun - spaţiul dintre Mările Baltică şi Neagră. 
Se înțelege că Andrzej Duda, noul președinte al Poloni-
ei, a solicitat revigorarea proiectului unei anumite con-
federaţii europene la frontiera cu Rusia. În special, el a 
remarcat rolul important al Ucrainei în acest proiect, 
care va crea o linie de demarcație între Asia și Europa, 
care constituie "o nouă contrapondere regională şi un 
centru de forţe". Din raţiuni obscure ale politicienilor, 
devine extrem de clar că perspectiva unei posibile unifi-
cări a armatelor Poloniei şi Ucrainei va oferi la dispoziţia 
NATO o jumătate de milion de oameni drept "carne de 
tun". 

În același timp, SUA și NATO vor fi în măsură să în-
tărească controlul rutelor comerciale din Asia, ceea ce 
este important pentru realizarea proiectelor ameri-
cane de constituire a celor două structuri economice 
şi financiare globale - parteneriatele Trans-pacific şi 
Trans-atlantic. 

Reamintim 
că "Interma-
rium" este un 
proiect deja 
uitat al gene-
ralului polonez 
naţionalist 
Jozef Pil-
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"ANACONDA" ÎN SOS ACID
Consolidarea puterii militare însu-
mate a ţărilor NATO şi a legăturilor 
cu partenerii fac posibilă efectuarea 
celor mai ample manevre militare 
ale Alianţei Nord-Atlantice de la 
războiul rece încoace, aplicaţii cu nu-
mele de cod "Anaconda-2016", care 
au avut loc în Polonia în luna iunie. 

În conformitate cu planul de ma-
nevră, pe care organizatorii au spus 
că este o imitaţie a evenimentelor 
din războiul hibrid asupra Crimeii, 
au fost implicaţi 31.000 de militari, 
2920 de maşini şi avioane militare 
din 24 de state - membre NATO, pre-
cum şi din fostele republici ale Uniu-
nii Sovietice, inclusiv Ucraina. Luând 
parte la programul NATO, intitulat 
"Parteneriat în numele păcii", ei dau 
riposta Rusiei dezlănţuite contra 
Alianţei. Cele mai mari contingente 
militare au trimis SUA (14.000 de 
oameni) şi Polonia (12.000). Marea 
Britanie a dat o mie de soldați.

Obiectivul manevrelor a fost 
verificarea capacităţii Alianţei de 
a-şi apăra frontierele din est și 
creșterea capacității de luptă co-
lectivă, precum și o demonstra-
ţie că americanii sunt gata să stea 
"umăr la umăr cu poporul polonez". 
În același timp, în apropiere, în Ma-
rea Baltică, s-au efectuat ample 
exerciții pentru trupele de desant 
Baltops-2016. Ambele operațiuni 
au avut loc la doar câteva săptămâni 
înainte de summit-ul NATO din iulie 
de la Varșovia, unde se va decide, 
conform aşteptărilor, să se ampla-
seze câte un batalion prin rotaţie în 
Polonia şi în cele trei ţări baltice - Li-
tuania, Letonia și Estonia. Numărul 
total al militarilor britanici, ameri-
cani şi germani, trimişi în regiune, va 
fi de 4000 de oameni. Este posibil 
ca, la summitul NATO de la Varșovia,  
este de așteptat să se stabilească o 
versiune a unui "Schengen militar" 
pentru transportul rapid al trupe-
lor și echipamentelor militare la 
granițele Rusiei.

Este important de remarcat fap-
tul că toată aplicaţia este însoțită de 

campanii de informare masivă anti-rusă în mass-media 
occidentale, unde, de exemplu se informează cu privire 
la planurile Poloniei din cauza relaţiilor tensionate cu 
Rusia, creându-se astfel o forță paramilitară de apro-
ximativ 35.000 de oameni pentru apărarea teritoriului. 
Noile forţe sunt proiectate să reziste în acest război 
hibrid, care, potrivit oficialilor NATO, îl duce Rusia îm-
potriva Poloniei și a altor țări ale Alianței. Înşişi polone-
zii folosesc intens aplicaţiile pentru a repeta declaraţii 
fictive privind presupusa superioritate a ameninţă-
rilor Rusiei, care "nu face niciun secret în legătură cu 
intențiile sale agresive," şi, "începând cu evenimentele 
din Georgia din anul 2008, iar apoi din Ucraina, recurge 
sistematic la acțiuni militare cu scopul de a destabiliza 
ordinea pașnică din Europa".

Nu este mai puţin simbolică şi alegerea numelui 
exercițiului. Termenul "Inelele Anacondei" denotă o 
strategie istorică veche de secole a statelor anglo-sa-
xone, aplicată în ofensiva asupra Eurasiei. Pentru prima 
dată, prin acest termen a fost marcat planul strategic 
al generalului McClellan, comandantul forțelor aliate 
din America de Nord în Războiul civil din 1861-1865. 
Esența planului era un blocaj complet al Sudului rebel, 
de pe uscat și pe mare, precum și o treptată strangula-
re economică a statelor sudice agrare de către Nordul 
industrializat. Mai departe, strategia "Anacondei" a fost 
utilizată de geopoliticianul american Alfred Mahan şi de 
englezul Basil Liddell Hart, care au pus de fapt bazele 
acțiunilor indirecte într-un război hibrid.

IRANUL SE ÎNTOARCE PE PIEŢELE GLOBALE
Ridicarea sancțiunilor a permis acestei țări să provoa-
ce cutremur pe piaţa mondială a petrolului, dar pentru 
progresul economiei nu sunt suficiente investiţii.

Au trecut cinci luni din momentul în care a început 
să intre în vigoare acordul nuclear, încheiat de Iran cu 
cele şase puteri mondiale (cele cinci membre perma-
nente ale Consiliului de Securitate al ONU şi Germania), 
iar pentru relaţiile Republicii Islamice Iran, s-au ridicat 
sancțiunile aplicate anterior, cauzate de programul său 
nuclear. Această ţară pătrunde intens pe pieţele inter-
naţionale, restabileşte relații economice și comerciale 
cu alte țări. În special, cu Rusia.

În programul Forumului economic internaţional de 
la Sankt-Petersburg, există o sesiune intitulată "Viața 
după sancțiuni. Revenirea Iranului pe piețele globale", 
vor fi prezenţi şi Mohammad Reza Nematzade, minis-
trul Industriei, Minelor şi Comerţului din Iran, şi Amir 
Hossein Zamanian, adjunctul ministrului Petrolului pen-
tru probleme internaţionale şi comerciale. În preajma 
forumului, TASS propune o analiză a celor mai impor-
tante și promițătoare ramuri economice ale Iranului, 
care marchează inclusiv interesele din relaţiile bilate-
rale dintre Rusia şi Iran.    
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A început cu două camioane  
în Germania

Pe la începutul anilor 1990, mulți români și-au făcut iluzii că vor scoate 
bani frumoși din transporturi. Unii chiar au reușit să construiască ade-
vărate imperii și au cam uitat de pe unde au plecat. Nu le mai ajungi cu 
prăjina la nas. Alții au pornit modest, chiar temător și nu au mai avut 
curajul să meargă mai departe. Iar ca să ai succes în transporturi, trebu-
ie să gândești ca șoferul de tir Gică Dudău de la Sascut: „Bă, tu te bagi 
că ești mare. Calci linia continuă, lasă-l pe cel care vine să se teamă de 

tine, că tu ești mare și ai nevoie de spațiu, da?!” În fața unui asemenea 
raționament, rămâi mut, dar e real. Cornel Stroescu nu a călcat linia con-
tinuă niciodată. „Eram în Germania. Soția mea a obținut o licență pentru 
transport. A cumpărat două camioane IVECO în 1995. Concurența era 
foarte mare. Câștigai mulți bani, dar taxele și impozitele din Germania 
te îndoaie. A venit primul copil, băiatul. Mult mai târziu, când a crescut, 
el s-a angajat șofer pe camion și nici drepturi nu avea ca acum”. 
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acolo a cunoscut-o pe viitoarea 
soție, o săsoaică din Sibiu, plecată 
din 1990. „Soția era mai român-
că decât mine și era președinta 
femeilor la Partidul România 
Mare. Naționalismul nu este to-
tuna cu extremismul. Dacă nu ești 
naționalist, îți vinzi țara cu primul 

prilej”, crede Cornel și nu pot să-l contrazic. Patriot 
trebuie să devii din motive etice și legale – trebuie 
să-ți slujești patria. Naționalist te naști sau nu…

S-a angajat la o firmă de transformatoare electri-
ce: curăța iarba, tăia crengile pentru că nu știa ger-
mana. Peste un an s-a angajat cu soția la o fabrică 
metalurgică.  A făcut un contract cu mai multe firme 
de materiale plastice, care produceau piese pen-

A cest om de afaceri atipic 
a pornit de la… zero. Nu 
era băiat de bani gata, nu 

a moștenit-o pe mătușa de la Co-
mitetul Central și nici pe moșul 
lui de la Securitate. S-a născut pe 
14 decembrie 1969, în comuna 
Șovarna, județul Mehedinți. Tatăl 
lui era mecanic la Uzina Motru, iar 
mama - casnică. „Neamul nostru 
vine din satul Stroești, de lângă 
Șovarna. Aici a poposit cu oastea 
Tudor Vladimirescu și a sădit trei 
goruni, pe care niște nemernici 
i-au tăiat după 1990. “La trei go-
runi” era o fântână mare. În satul 
Șovarna, 40% erau Stroescu, 40% 
erau Fundeanu. Tata e Stroescu, 
mama vine din ramura Fundeanu. 
M-am născut la țară și acolo-i casa 
mea. Părinții trăiesc și muncesc. 
Tata a avut o pareză și e cel mai 
mare fermier din comună. După 
ce a fost la coasă, a doua zi a fă-
cut atac. Acum mai are 7 vaci, oi, 
capre, păsări...”, își începe Cornel 
Stroescu  povestea. 

A terminat liceul de electroteh-
nică la Turnu-Severin și nu a luat 
din start la facultate. A intrat la 
Combinatul Chimic de la Halânga. 
„Era periculos?”, îl întrerup puțin 
ca să-i văd „nostalgiile”, cum spun 
activiștii de tip nou. „Alții l-au fă-
cut să fie periculos ca să-l închi-
dă. Producea apă grea de peste 
un miliard de euro pe an. În 1987, 
Ceaușescu a venit aici și a dat ordin 
să se declanșeze o nouă etapă de 
dezvoltare a combinatului. Cei de 
azi au reușit să-l închidă că nu au 
unde vinde apa grea. În realitate, 
centralele atomice funcționează 
numai cu apă grea. Au distrus toa-
te livezile din regiune, nu numai 

fabricile. La revoluție, eram în armată, la Pompieri, 
la Reșița. Ceva nu era în regulă, se simțea. Au plecat 
două mașini de pompieri de la noi la Timișoara și una 
nu s-a mai întors: i-au dat foc”... 

LA STUTTGART… DE CURIOZITATE
În toamna anului 1991, a plecat “de curiozitate” în 
Germania cu un grup. A stat în lagăr patru luni și 
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tru mașini. „Noi injectam piesele 
de plastic pentru automobile. Le 
controlam, le rectificam puțin, le 
împachetam în cutii și le puneam 
ștampila noastră”. Făcea controlul 
tehnic de calitate pe bază de con-
tract, nu ca angajat. Au început 
să vină firmele auto să-l caute. A 
închiriat o hală. A oprit un camion 
doar pentru propriul transport. Nu 
trebuia să facă investiții. A început 
cu un angajat, iar în 2008, i-a pro-
pus unui proprietar de fabrică să-i 
devină asociat și în agricultură în 
România.

Începuse în 2005 primele lu-
crări în agricultură la Gârla Mare, 
județul Mehedinți. Fratele și cum-
nata rămăseseră șomeri și el a 
vrut să facă ceva pentru ei, aveau 
două fete mici. Le-a cumpărat un 
tractor Case la mâna a... șaptea, 
plug, semănătoare, o combină. 
Făceau prestări de servicii. Au în-
ceput să ia pământ în arendă: 100 
de hectare în 2005, o suprafață 
uriașă pentru ei. Au venit oamenii 
să-și ia arenda și au aflat alții că le 
plătește bine. 

Și de aici, lucrurile au început 
să se rostogolească asemenea 
unui bulgăre de omăt pe moină…
„Foarte mulți mă întreabă ce pro-
prietate am la Gârla Mare. Eu lu-
crez acum aproape 2000 de hec-
tare și oamenii vin mereu la mine. 
Și dacă le spun că am doar 160 de 
hectare, toți îmi spun să cumpăr 
pământ. 

Ce să fac eu cu pământul dacă 
este al meu? Aici e problema oa-
menilor. Ei nu și-ar vinde pămân-
tul, oricât le-ai da. “Vrei să-mi vinzi 
pământul?, l-am întrebat pe unul 
care venise beat la mine. Dispari! 
Când te trezești vii la mine ca să-ți 
vinzi pământul. A apărut un stră-

in de la un fond de investiții și a cumpărat teren pe 
nimic de la țărani. Mi l-a dat mie în arendă... Străinii 
nu pot să mai pătrundă. Nu oferă nimeni în Oltenia o 
arendă de 1000 de kilograme la hectar, plus impozitul 
pe teren. Eu iau subvenția pentru că apar la APIA. În 
2007, în 2012, am avut secetă. La porumb și la floa-
rea soarelui, nu s-au mai dus utilajele pe câmp. Pe 
30 de hectare de grâu, am făcut 22 de tone. L-am fă-
cut grămadă și am chemat oamenii. Am împărțit tot. 
Doar doi saci de grâu am oprit pentru mama. Așa de 
bucuroși erau oamenii… “Doamne, dacă voi fi sănă-
tos, recuperez, merg mai departe...” , mi-am zis. Un 
proprietar avea 10 hectare, 5 îmi dăduse mie în aren-
dă, 5 le-a oprit să pună porumb. A venit, a luat o tonă 
de grâu și, până seara, s-a întors, a făcut contract și 
a arendat tot terenul.  Și n-am dat faliment, am mers 
mai departe. Lucrez încă în Germania.”

„TREBUIE SĂ AUZI CUM MERGE CÂMPUL…”
Este un om direct ca un copil, cu o sinceritate dezar-
mantă. „În 2008, i-am spus partenerului german că nu 
știu să fac agricultură, chiar dacă m-am născut în sat. 
Neamțul este inginer în industria materialelor plas-
tice. Dacă nu ai virusul agriculturii în sânge, nu poți 
face nimic. Chiar dacă nu ești fizic pe câmp, trebuie 
să fii cu gândul acolo. Dădeam telefon când eram în 
Germania să aud cum merge câmpul. I-am dat parte-
nerului german 50% din afacere. În 2008, aveam deja 
400 de hectare. 

Am luat în 2007 un tractor, o combină, un plug cu 
un credit făcut pentru firma din Germania. Am con-
tinuat controlul de calitate în Germania. Vă spun eu, 
dacă vor, românii pot fi mai nemți decât nemții. L-am 
convins pe partenerul german prin seriozitatea mea, 
prin calitatea muncii mele. După ani de zile, cele mai 
dificile piese ajungeau la mine și el nu are reclamații. 
Ne uitam cu lupa la piesele pentru automobile. Buni-
ca soției era dintr-un sat de lângă Copșa Mică. Știa și 
ea ce este o sapă. Soția a muncit cot la cot cu mine. 
Avem doi copii - băiatul - 21 de ani, fata - 17. I-am dast 
neamțului 50% din afacerea mea din România. Gra-
tis. În iunie 2008, partenerul german a venit și a luat 
acțiunile. 

Eu cred că nimic nu este întâmplător în lume. I-am 
dat neamțului cu toată inima jumătate din afacere. Eu 
nu mi-am dorit niciodată să am bani. Eu nu am bani...”
Foarte straniu, și Ion Țiriac susține că nu are bani sau 
nu pricepem noi, cei cu foamea-n gât…

În 2008, 
i-am spus 
partenerului 
german că 
nu știu să 
fac agricul-
tură, chiar 
dacă m-am 
născut în 
sat. Neamțul 
este inginer 
în industria 
materialelor 
plastice. 
Dacă nu ai vi-
rusul agricul-
turii în sânge, 
nu poți face 
nimic. Chiar 
dacă nu 
ești fizic pe 
câmp, tre-
buie să fii cu 
gândul acolo. 
Dădeam 
telefon când 
eram în Ger-
mania să aud 
cum merge 
câmpul. I-am 
dat partene-
rului german 
50% din 
afacere. În 
2008, aveam 
deja 400 de 
hectare.



40
41

SECRETELE MESERIEI

am făcut la Gârla Mare nu este pentru mine numai. 
Le-am spus oamenilor că trebuie să aibă grijă de fer-
mă pentru că este și a lor”. 

În 2010, a mai luat un tractor și o combină. În fieca-
re lună mergea în Germania 2-3 zile, iar restul rămâ-
nea la Gârla Mare. A făcut un siloz de 8000 de tone 
prin FEADR în 2011. „A costat 1.200.000 de euro și eu 
am pus jumătate. Aici am luat un credit din Germania 
pentru că băncile din România nu au vrut să-mi dea, 
dar eu am semnat un contract pe 1.100.000 de euro, 
ca să-mi dea jumătate din bani. Nu primeam banii de 
la FEADR dacă nu construiam. Și rămâneam cu un cre-
dit de 500.000 de euro la ei pe 5 ani. Bineînțelesc că 
nemții, la ultima tranșă, cei 250.000 de euro nu mi 
i-au mai dat. Și a trebuit să pun eu banii. Am plătit 
300 de milioane de lei pentru notarul din București 
ca să pun garanție viitoarea construcție. Am semnat 
pentru toată suma și nu mi-a dat toți banii. Eu am 
cheltuit 1.500.000 de euro pentru siloz. M-a costat 

UN ROMÂN MAI NEAMȚ CA NEMȚII
Cornel Stroescu  nu a investit 
în imobiliare. „Pentru mine, vila 
nu este prioritară. Am stat după 
2008 cu chirie cu întreaga familie 
timp de trei ani. Copiii s-au năs-
cut în Germania, băiatul a mers la 
școală acolo până în clasa a VII-a, 
fata până în clasa a II-a acolo și au 
continuat aici. Acasă în Germania, 
vorbeam numai românește. S-au 
adaptat foarte bine și i-am învățat 
cu munca. Fata venea la hală și pu-
nea piese în pungi la 7 ani. Băiatul 
meu mergea cu tractorul pe camp 
de la 14 ani. El pleacă în Germania 
în locul meu o dată pe lună la fabri-
că. Acum avem 40 de angajați din 
România în fabrica din Stutgart. Ei 
sunt angajați la firma noastră din 
România, care are contract cu fir-
ma neamțului de-acolo. Peste tot 
scrie “Firma Stroescu”, nu altceva. 
Partenerul nu se implică, dar este 
fabrica lui. Aveam probleme chiar 
cu angajații lui: au venit românii și 
ne iau locurile de muncă. Le-am 
spus să facă și ei ce fac românii 
aduși de mine. Oamenii ăștia au 
rămas pe drumuri din cauza Ger-
maniei care a făcut tot posibilul 
ca fabricile noastre să se închidă. 
Când plecau la masă oamenii mei, 
nemții le schimbau piesele din 
lădițe. Aveam reclamații. Și au stat 
oamenii mei la pândă și i-au prins 
pe nemți când schimbau piesele ca 
să avem noi reclamații la fabricile 
de automobile. Am avut o discuție 
aprinsă cu neamțul până la rupere 
și atunci a înțeles. Eu am probleme 
mari cu nemții, dar ei ne cer nouă 
să fim nemți, dar ei nu sunt nemți. 
Pentru o factură emisă în 2014, 
am primit banii în iulie 2016. Și 
asta, datorită avocatului meu din 
Germania. Eu nu i-am cerut bani 
pentru cei 50% din acțiuni. Tot ce 
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deci mult mai mult. Partenerul nu 
s-a implicat cu nimic”.

FERMA DE GĂINI ȘI  
„FIXUL LUCRULUI BUN”
În 2012, a cumpărat ferma de gă-
ini de lângă Turnu-Severin. Ferma 
fusese construită tot pe fonduri 
europene de o directoare de ban-
că și de soțul ei, care era inspector 
bancar. Au zis că o fac pentru copii 
și copiii au plecat de-acasă. Cheltu-
iau mai mult decât produceau, au 
intrat în insolvență. „Am preluat 
toate datoriile ca să demonstrez 
că se poate face ceva. Era o hală 
pentru găini, făcută pe FEADR. 
Am băgat-o în reorganizare pen-
tru că avea datorii de 18 miliarde 
de lei. Am făcut un plan de reor-
ganizare,  pe care l-am încheiat în 
2015. A fost primul plan de reor-
ganizare de după 1989 din județul 
Mehedinți, dus până la capăt. Ni-
meni nu credea că voi putea face 
asta. “Ce vrei dumneata? Să faci 
ce n-a făcut nimeni? Știi că nimeni 
nu a dus un plan de reorganizare 
la capăt în județul ăsta?” “Eu voi 
fi primul.” Și am fost pentru că ei 
așteptau comisionul din vânzare. 
Tot legiuitorul e de vină. Pe lângă 
această hală, în 2013, am mai făcut 
o hală pe banii mei: peste 300.000 
de euro cu populare cu tot. Am 
două hale cu peste 20.000 de gă-
ini ouătoare”. 

Și-a format oamenii pentru ca 
și această fermă să meargă, deși 
este cu ochii pe ea.  „Am cumpă-
rat 10 hectare de teren de jur îm-
prejurul ei și vreau să fac una din 
cele mai mari ferme de găini din 
România. În timp... Pentru că vrem 
să valorificăm tot ce producem în 
ferma vegetală prin produs finit. 
Vreau să pun vie, să fac o livadă 
acolo unde au fost. Nu în altă par-

te. Asta-i ambiția: am fixul să fac un lucru bun”. 
Are propriul FNC și face singur furajul. De aceea, 

calitatea oului este deosebită pentru el. Vinde ouă 
la toate hotelurile din zonă.  Hala este făcută numai 
din panouri sandvici. Găinile cresc la sol, unde au 
nisip pentru scurmat. Răcirea aerului o face cu apă 
prin panouri fagure. Este o instalație foarte eficien-
tă și găinile nu resimt căldura de afară. Temperatu-
ra rămâne constantă - 26-27 de grade Celsius. „Au 
venit niște germani și au văzut că ouăle din ferma 
noastră arată excelent: când le spargi, gălbenușul se 
încrețește ușor la suprafață și nu curge albușul de 
lângă gălbenuș. S-au mirat că de ce nu tai ciocurile 
găinilor pentru că se canibalizează. Și eu nu le tai. Le-
am spus doar atât: dați mâncare la discreție găinilor 
și apă, fără antibiotice, iar ele nu se vor canibaliza. 
Mulți vor să facă 8 ouă pe săptămână la o găină și le 
forțează. De aceea, ouăle lor sunt transparente. Eu 
ajung la maxim 6 ouă pentru că atât poate pasărea”, 
spune Conrel Stroescu. 

Crește rasa Lohmann Brown. Puicuțele le cumpără 
la 16-17 săptămâni de la ferma din Mihăilești.  Costă 
aproape 5 euro cu TVA. Un preț mare și de aceea fer-
mierul vrea să-și facă fermă cu incubator propriu. „În 
Germania, ajutorul este de 3-4 ori mai mare pentru 
păsări. La vegetal este 400-600 de euro la hectar. De 
ce-i mai spunem atunci piață comună?”

În 2010, a 
mai luat un 
tractor și o 
combină. În 
fiecare lună 
mergea în 
Germania 2-3 
zile, iar restul 
rămânea la 
Gârla Mare. A 
făcut un siloz 
de 8000 de 
tone prin FE-
ADR în 2011. 
A costat 
1.200.000 de 
euro și eu am 
pus jumăta-
te. Aici am 
luat un credit 
din Germania 
pentru că 
băncile din 
România nu 
au vrut să-mi 
dea, dar eu 
am semnat 
un contract 
pe 1.100.000 
de euro, ca 
să-mi dea 
jumătate din 
bani.

Am plătit 300 
de milioane 
de lei pentru 
notarul din 
București 
ca să pun 
garanție 
viitoarea 
construcție. 
Am semnat 
pentru toată 
suma și nu 
mi-a dat toți 
banii. Eu 
am cheltuit 
1.500.000 de 
euro pentru 
siloz. 
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autorizație foștii proprietari. Când au văzut că fac tot 
ce au cerut ei, m-au lăsat în pace”.

Are 150 de salariați. „Eu cred că am făcut ceva la 
viața mea.  De ce să dăm pământul străinilor? Noi sun-
tem proști? Trebuie să avem grijă de țara noastră, de 
satul nostru care e pe cale de dispariție pentru că nu li 
s-au creat tinerilor locuri de muncă. Tinerii ar fi putut 
face ferme de familie, dar nu au unde vinde. Camera 
Agricolă este esențială aici, trebuie să fie puntea dintre 
fermier și piață. Ea trebuie să-și formeze reprezentanți 
la nivel de comună pentru îndrumare.

Eu vreau să formez puncte de colectare pentru ca-
merele agricole la nivel național. Dar pentru asta tre-
buie să avem depozite. 
Legea 283 pentru camerele agricole a trecut de Senat 
la Comisia de Agricultură. Am cerut finanțare pentru 
trei ani. Ca să angajăm specialiști pentru sate care și 
comercializează produsele. Cooperativele nu vor avea 
șansă. Camera agricolă trebuie să ajungă până jos. Ba-
nii pleacă înapoi la ei în locurile lor de muncă.  Politi-
cienii nu vor camere agricole dacă nu le pot controla. 
Avem 14 camere care nu funcționează. Camera nu va fi 
a statului și o construim pentru că structurile agricole 
județene nu au făcut nimic pentru fermieri. 

Am fost la judecătorie în 2015 ca să înființăm Ca-
mera Agricolă Națională. Avem hotărâre judecăto-
rească definitivă și irevocabilă. Iată de ce nu mă pot 
contesta. Trebuie să devină funcțională. Cel mai bine 
funcționează în agricultura Germaniei Camerele re-
gionale. Fermierul nu e obligat să vândă prin camera. 
Poate opta”.

Plec de la întâlnirea cu acest om cu senzația că vom 
auzi lucruri frumoase despre el. Are energia pozitivă a 
unui om generos, care se poate implica în viața socială, 
lucru de leac în zilele noastre…   

O TENTAȚIE – IMPLICAREA  
ÎN VIAȚA SOCIALĂ
În 2010, a înființat Asociația pro-
ducătorilor agricoli din județul 
Mehedinți, unde este președinte. 
S-a afiliat la LAPAR. „Cumpărăm și 
vindem împreună. În 2013, au vrut 
să-i impoziteze pe oameni pe o nor-
mă de venit de 1 leu la kilogramul 
de grâu. Mă țin de finanțe până res-
pectă realitatea. TVA din arendă 
ne-a dat mari bătăi de cap. Arenda 
în natură trebuie s-o facturez și să 
dau TVA. Ei o consideră livrare! Cre-
ditele pentru investiții trebuie să fie 
pe termen lung. Nimeni nu poate 
fără credit în Germania. Cine vrea să 
se îmbogățească peste noapte nu 
este om de afaceri. Am făcut locuri 
de muncă și produc. Am cumpărat 
un duplex de la doi prieteni care 
s-au răzgândit. Am luat credit de la 
bancă pe 24 de ani. Ne-a costat cu 
totul 70.000 de euro. Plătesc 320 
de euro rata pe lună. Are 3 camere, 
o sufragerie, o baie, o cămăruță de 
oaspeți, un living. Mașina mea are 
11 ani. Dar am luat semănătoare de 
80.000 de euro. 
Credința mea este în oameni, vreau 
să fac bine pentru ei. Hristos s-a sa-
crificat pentru noi”, spune Cornel și 
parcă ar fi sutașul de altădată. 

Își face timp să discute și cu 
autoritățile care simulează gri-
ja față de ordine. „Au venit de la 
DSV foarte agitați în fermă. “Nu e 
nimic în regulă”. I-am lăsat să ter-
mine. “Oameni buni, ați mai fost în 
ferma asta?” “Sigur!” “Și atunci de 
ce l-ați lăsat să funcționeze dacă 
nimic nu este în regulă?” Ia scrieți 
ce trebuie să fac eu. Și termenul. 
30 de zile. Au venit peste 30 de zile. 
Făcusem tot. Geamul la sala de sor-
tare să fie din termopan. Apă caldă 
și aer condiționat la fiecare hală. 
Au venit Apele Române. Nu aveau 

SECRETELE MESERIEI

Eu cred că 
am făcut 
ceva la viața 
mea.  De 
ce să dăm 
pământul 
străinilor? 
Noi sun-
tem proști? 
Trebuie să 
avem grijă de 
țara noas-
tră, de satul 
nostru care 
e pe cale de 
dispariție 
pentru că nu 
li s-au creat 
tinerilor lo-
curi de mun-
că. Tinerii ar 
fi putut face 
ferme de 
familie, dar 
nu au unde 
vinde. 
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