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EDITORIAL

DACĂ MERGE, NU ÎNSEAMNĂ CĂ DUDUIE. Percepția din afara indus-
triei transporturilor e că, atâta vreme cât se învârte roata, afacerea 
e prosperă. Nimic mai fals! Transportatorii români au ieșit din epoca 
bussinesului diletant în care, la sfârșitul anului, contabilizau regrete 
și datorii. Astăzi, algoritmul costurilor conturează foarte clar zonele 
de risc și cele mai multe dintre firmele românești tânjesc fie spre 
restructurare, fie spre relocare, fie spre reprofilare. Aceasta este un 
trend nefericit pentru economia națională și un semnal din interio-
rul vulcanului. O forță latentă stă să iasă la suprafață.

DACĂ NE ARDE, NU ÎNSEAMNĂ CĂ NE CĂLEȘTE. Exemplele din ju-
rul României sunt în defavoarea politicilor noastre cu privire la 
susținerea industriei transporturilor rutiere. Polonia susține finan-
ciar extinderea firmelor sale de transport în spațiul UE. Franța, Ger-
mania și Italia descurajează prezența noastră în interiorul UE. Turcia 
și Rusia ne pregătesc surprize. România, în schimb, pune presiuni 
interne suplimentare pe firmele de transport, de la supraaciza ui-
tată în prețul carburanților la costurile insuporabile practicate de 
asiguratori pentru polița RCA. Aceasta este atitudine lipsită de em-
patie și de  logică financiară pe termen mediu și lung.  

DACĂ AȘTEPTĂM, NU ÎNSEAMNĂ CĂ NU ȘTIM PE CE CALE VOM MER-
GE. Problema costurilor RCA, cea ma dură provocare a prezentului, 
tinde, din punct de vedere teoretic, spre două ieșiri. Fie Guvernul 
României va sesiza, la bună vreme, derapajul și consecințele acestei 
inflații și va stopa avântul mercantil al asiguratorilor, fie transpor-
tatorii vor declanșa ample proteste de stradă și acțiuni concertate, 
așa cum nu a mai văzut România în ultimii 26 de ani. Prima ieșire 
este și cea mai bună. A doua va fi una istorică. Transportatorii, forța 
latentă a economiei noastre, se pun în mișcare. Absența unei decizii 
guvernamentale va dinamiza breasla la maximum.  

TRANSPORTATORII, 
O FORȚĂ LATENTĂ 

ÎN MIȘCARE

Transportatorii 
români au ieșit 

din epoca bussinesului 
diletant în care, 
la sfârșitul anului, 
contabilizau regrete  
și datorii.”

Daniel Mazilu, ARTRI
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PERSPECTIVE

Un roman istoric, dar și profetic al unui român avea trei părți: Se 
adună norii, Se strârnește furtuna, Apocalipsa… Noi, românii, 
ne aflăm iarăși la răscrucea lumilor. Muscalul și agareanul, pre-

cum și acoliții sau dușmanii acestora își ascut săbiile diplomaticești 
și nu numai, pentru păstrarea sau (re)câștigarea a tot ce se poate – 
credință, pământ și mare, putere, glorie sau galbeni. În ceea ce privește 
garanțiile integrității, pe care ni le vând unii și alții, precum niște gogoși 
crude și râncede în interior, aș dori să nu fiu o Casandră, dar mă trec 
fiorii când îmi amintesc de perioada 1938-1940, când aceștia zâmbeau 
tâmp - șăgalnic și complice la jocurile demente ale celor doi dezaxați cu 
mustață. Cugetând și privind la ”Prietena” Poporului Român, precum și 
în jurul său, nu putem decât să ne dăm seama de actualitatea celor trei 
părți despre care am vorbit la început. Mai ales că acțiunea s-a petrecut 
ceva mai la Miazăzi, dar cu actorul ce vrea să steie iară în lumina reflec-
toarelor. Și ce atrocități și nelegiuri a mai săvârșit și atunci și acum…În 
ceea ce-i privește pe cei doi granzi din zonă, în niciun caz nu voi repeta 
greșeala de atunci, a romeilor care strigau: Mai bine turbanul turcilor!… 
Prefer ”apșoara”…

Între atâtea necazuri, griji și prea puține realizări ori clipe de liniște, 
să nu uităm că în această lună prăznuim Nașterea Preacuratei Maici 
a Domnului – La mulți ani, tuturor Măriilor!

Marea Neagră are în prezent două categorii de vecini: riveranii, 
adică Rusia și Turcia, caracterizați prin forța militară, și ceilalți, 
caracterizați prin forța reveriilor. Încet-încet, această întindere 

de apă tinde să devină o zonă tranșată de puterile istorice amintite mai 
sus, gata să uimească orice logică a relațiilor internaționale. Despre mi-
litarizarea zonei nu mai e cazul să comentăm. Stringentă e întrebarea: 
cine va mai face nestingherit comerț prin Marea Neagră? La așa ceva nu 
ne-am mai gândit din perioada interbelică, din anii în care Nae Ionescu 
scria: "Stăpânim un țărm de mare de jumătate de veac. Ce am făcut ca 
să-l legăm de viața noastră, de țara noastră?" Strategia de țară capătă, 
în acest context cenușiu, o dimesiunea nouă: cea a securității strategice. 
Și din acest punct de vedere iar suntem, vorba cronicarului, “supt vremi” 
și sub nivelul mării. N-ar fi o dramă, dar nici submarine nu avem...

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

Dr. Daniel MAZILU  
(ARTRI)

MAREA NEAGRĂ ÎN VREMURI CENUȘII

INTERES NATIONAL

Marea Neagră – Vremuri negre…

Pontul Euxin, un lac cenușiu

Pe data de 2 august, în urmă cu exact 100 de ani, a început istoria unei 
uzine pe care noi o cunoaştem astăzi cu numele de ZIL - "Zavod imeni 
Lihaviova" (Uzina cu numele lui Lihaciov), anunță RIA Novosti. Cum a 
reușit Rusia să-și distrugă acest brand de un veac? La fel ca România. 
În condiții economice și politice similar, unele națiuni reacționează 

identic…

DE CE A DISPĂRUT 
CONSTRUCTORUL DE 

CAMIOANE ZIL DUPĂ 
100 DE ANI

DEZVĂLUIRI

encyclopedie-des-armes.com
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P rima piatră de temelie pen-
tru această nouă întreprin-
dere a fost pusă pe 2 august 

1916 (pe stil nou). În tot acest timp, 
din secţiile fabricii, amplasate în 
crângul Tiufeleva din suburbia Da-
nilovskaia de lângă Moscova, s-au 
adunat aproape 8.000.000 de ca-
mioane, mașini, tehnică specială 
și utilaje grele, toate produse aici. 
Acum, ZIL eliberează terenul pen-
tru un nou cartier de locuinţe - uzi-
na a încetat să mai monteze auto-
mobile. Pe porţile acestei uzine, au 
ieşit modele legendare - ZIS-5, ZIL-
130, "Siniaia Ptiţa" (Pasărea albas-
tră) şi altele.  Uzina de automobile 
AMO ("Avtomobilnoe Moskovskoe 
Obşcestvo - Societatea de Auto-
mobile din Moscova) şi-a început 
povestea cu o linie de montaj pe 
bază de licenţă pentru automobi-
lul Fiat 15 Ter. Iniţial, se preconiza 
ca uzina, fondată de întreprinză-
torii Riabuşinskii şi Kuzneţov, să 
asambleze 1500 de camioane, însă 
planurile nu au putut fi realizate 
din cauza revoluţiei din octombrie, 
din cauza haosului şi apoi a naţi-
onalizării. Fabrica abia a reuşit să 
monteze câteva sute de automo-
bile din kituri de asamblare, trimise 
din Italia.  În 1924, muncitorii uzinei 
AMO salutau primul automobil so-
vietic, care ieşea pe poartă.  Până 
în 1923, compania s-a ocupat numai 
de repararea camioanelor cu mărci 
străine și de organizarea fabricației 
motoarelor. Din noiembrie 1924, 
uzina a început să asambleze cami-

ani. În anii 1929 și 1930, el a vizitat uzine de automobile 
din Germania și Statele Unite, unde a făcut cunoștință 
cu principiile producției de mașini moderne. Potrivit 
unor rapoarte, Lihaciov a fost rugat să rămână și să 
lucreze în Statele Unite, dar el a refuzat. În perioada 
1939 - 1940 , a îndeplinit funcţia de comisar al poporu-
lui pentru Construcția de mașini din URSS. În perioada 
1940—1950, a condus din nou această uzină. În timp 
ce era director, ZIL a devenit cea mai mare fabrică cu 
cele mai noi echipamente și o capacitate proiectată 
de 150.000 de automobile pe an. În timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial, sub conducerea lui Lihaciov, fa-
brica a furnizat arme și camioane militare. Ivan Lihaciov 
a organizat novator asamblarea autovehiculelor pe 
banda de asamblare, pentru prima dată în URSS. În 
perioada 1953—1956, deţine funcţia de ministru al 
Transporturilor rutiere şi al Drumurilor din Uniunea 
Sovietică. Ivan Alexeevici Lihaciov a murit pe 24 iunie 
1956. A fost înmormântat lângă zidul Kremlinului din 
Piaţa Roşie. Ulterior, uzina i-a purtat numele. Mai multe 
localităţi din URSS aveau străzi cu numele lui Lihaciov.  

Modelul a trecut prin mai multe 
etape de modernizare și s-a asam-
blat, în afară de Rusia, în România şi 
în China. Automobilul a avut un tiraj 
de peste 770.000 de bucăţi. 

Din 1953, uzina a început să dez-
volte modelele ZIS-125 (mai târziu, 
a devenit cunoscut sub numele 
de ZIL-130). Un automobil ZIL-130 
a purtat numărul de un milion de 
exemplare produse de fabrica "Ivan 
Lihaciov". Ivan Alexeevici Lihaciov 
(1896 - 1956) - om de stat, unul din 
organizatorii industriei de automo-
bile sovietice. Director al Uzinei de 
automobile din Moscova. Membru 
al Comitetului Central al PCUS (b) 
(1939-1941). În 1926, IA Lihaciov a 
fost numit director al Uzinei de au-
tomobile din Moscova (apoi ZIS), a 
lucrat în această funcție timp de 13 

Producția 
de cami-
oane ZIS-5 
(AMO-5), pe 
care condu-
cătorii auto 
le-au bote-
zat "Zahar" 
sau "Zahar 
Ivanovici", 
a început în 
1933 (seria 
de masă a 
fost lansată 
în 1934, după 
reconstrucția 
uzinei). 
Numărul de 
exemplare 
din acest 
model a ajuns 
la aproape 
un milion la 
Moscova, iar 
mai târziu la 
Ulianovsk şi 
la Miass. 

Uzina a intrat 
în istorie da-
torită produc-
ţiei de auto-
mobile pentru 
persoanele 
oficiale de 
rang înalt din 
statul sovie-
tic. În luna 
noiembrie 
1936, compa-
nia a produs 
prima limuzi-
nă naţională 
ZIS-101

onul АМО-Ф-15 de jumătate de tonă. Cu toate acestea, 
prin 1930, a devenit clar că dimensiunile fabricaţiei nu 
corespund ritmurilor de dezvoltare a industriei: era 
necesar un nou model. Producția de camioane ZIS-5 
(AMO-5), pe care conducătorii auto le-au botezat "Za-
har" sau "Zahar Ivanovici", a început în 1933 (seria de 
masă a fost lansată în 1934, după reconstrucția uzi-
nei). Numărul de exemplare din acest model a ajuns 
la aproape un milion la Moscova, iar mai târziu la Uli-
anovsk şi la Miass. Automobilul era construit pe baza 
modelului AMO-3 (creat pe baza licenţei pentru АМО-2 
pe agregatele modelului american Autocar-5s, cu com-
ponente rusești). Capacitatea de transport a crescut 
până la 3 tone, iar puterea motorului de 5,6 litri a ajuns 
până la 73 CP. 

Pornind de la modelul ZIS-5, s-au asamblat capete 
tractoare ZIS-10, ZIS-6 cu trei osii, autobuze, tehnică 
specială, semi-şenilate ZIS-22 și ZIS-42.  Automobilul 
era exportat în Spania, Turcia, Bulgaria.

LIMUZINA GUVERNAMENTALĂ
Uzina a intrat în istorie datorită producţiei de auto-
mobile pentru persoanele oficiale de rang înalt din 
statul sovietic. În luna noiembrie 1936, compania a 
produs prima limuzină naţională ZIS-101. Ea a fost 
confecţionată pe baza automobilului american Buick. 
În anul 1942, compania a început să producă limuzina 
ZIS-110, pe baza modelului Packard, care, mai târziu, 
a devenit modelul ZIL-111. Ultima versiune a limuzinei 
sovietice ZIL a fost modelul ZIL-41047 (a apărut în anul 
1985). Automobilul era produs pornind de la modelul 
ZIL-41045 din anul 1978, cu îmbunătăţiri preluate de 
la familia ZIL-114 (anul 1967). Însuşi generalul Serghei 
Șoigu, ministrul Apărării din Federaţia Rusă, a defilat 
în timpul paradei militare din Piaţa Roşie, cu prilejul 
celei de-a 71-a aniversări a Victoriei în Marele Război 
Naţional din anii 1941-1945, într-o asemenea maşină 
decapotabilă. Modelul ZIL-41047 a fost echipat cu un 
motor V8 pe benzină, de 7.68 litri şi cu "automat" în 3 
trepte. Avea o putere de 315 CP şi o lungime de 6 metri. 
Automobilul oficial al primului președinte Boris Elțin 
era un ZIL-41052.

Limuzina a avut, de asemenea, o versiune prescurta-
tă, o versiune break, precum și o versiune blindată ZIS-
150. Lucrările pentru camioanele din noua generaţie 
au început în anul 1937, dar fabricaţia în serie a început 
abia peste 10 ani. Capacitatea de transport a crescut la 
4 tone, precum și puterea agregatului (până la 90 CP). 

Viorel PATRICHI
VPATRICHI@YAHOO.COM

oldschool.co.nz
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cuarea astronauţilor de pe cosmodrom - nota red. VP). 
În 1954, fabrica a deschis un atelier special de design 
pentru a crea modele experimentale de autoturisme, 
vehicule de toate tipurile de teren și vehicule blindate. 
Maşina ZIL-135 a fost folosită în armată, iar complexul 
490 ("Siniaia ptiţa"), care constă dintr-un ZIL-4906, ZIL-
2906 și ZIL 49061, a fost creat pentru evacuarea astro-
nauţilor după aterizare, fiind utilizat şi în prezent.

Tot la această fabrică apare şi primul frigider sovietic 
ZIL.  Uzina a produs şi autobuze, printre care ZIS-154, 
ZIS-150, transportoare blindate ZIS-152 , camioane 
şi automobile amfibii ZIS-485, frigidere și biciclete, a 
turnat chiar şi clopote pentru biserici. Este demn de 
remarcat faptul că ZIL a dezvoltat şi automobile deca-
potabile şi camionete. Dar, în 1976, s-a decis transfera-
rea documentației pentru ZIL-170 la uzina KAMAZ, iar 
ZIL a continuat să dezvolte noi modele pentru fabrica 
din Naberejnîie Celnî până în 1980.

SFÂRȘITUL POVEȘTII
Unii entuziaşti au arendat nişte hale din această uzi-
nă care nu mai produce automobile de câţiva ani. Ei 
încearcă să reconstruiască limuzinele ZIL. Fabrica mai 
trăieşte practic din spaţiile arendate.  Guvernul Mosco-
vei, care este acum principalul proprietar al activelor 
ZIL, a decis la sfarsitul lui 2012 să introducă pe teritoriul 
uzinei un nou raion al metropolei. Se încearcă acum ca 
parcurile de aici să reamintească de crângul Tiufeleva 
din urmă cu un secol.   

Camionul produs în serie de aceas-
tă uzină în perioada 1964 - 1995 a 
ajuns la 3.400.000 de clienţi. Ingine-
rii au echipat modelul ZIL-130 cu un 
motor pe benzină pentru limuzine 
guvernamentale - V8 de 6 litri, cu o 
putere remarcabilă de 150 CP, care 
poate transporta până la 5 tone de 
mărfuri. Pe această maşină, s-au in-
trodus pentru prima dată în URSS 
servodirecția, cabina cu trei locuri, 
instalaţia de spălare a parbrizului, 
preîncălzitorul. Consumul mediu de 
carburant este de aproape 50 de li-
tri la 100 de kilometri parcurși. Pe 
baza modelului ZIL-130, au apărut 
modelele modificate triaxial  ZIL-
131 (1967-1987) și ZIL-133, care a 
fost fabricat din 1979 până în 2000.

"BÎCIOK" – TĂURAȘUL
La sfârşitul anului 1994, autogi-
gantul a început să producă mo-
delul ZIL-5301 "Bîciok" (Tăuraşul). 
Camioneta putea transporta până 
la 3 tone de marfă şi era construi-
tă după modelul Renault. Maşina 
a fost completată cu un motor pe 
benzină 235-MMZ, de 4,75 litri şi 
cu o putere de 109 CP. Mai târziu, 
compania a început instalarea unui 
agregat de forță cu 136 CP, dar 
cumpărătorii erau atenți la slaba 
calitate a montajului. Versiunea 
finală a modelului a fost finalizată 
în anul 2013. Expertul auto Anton 
Ciuikin consideră că, odată cu lansa-
rea "tăurașului", fabrica de automo-
bile revenea la rădăcini. "Modelul a 
încercat să facă o noutate din ce fu-
sese odată, dar nu a înţeles că piaţa 
cerea camioane de puteri mai mici", 
a spus el pentru RIA Novosti. Com-
pania a dus negocieri de cooperare 
pentru producţia de camioane și 
motoare cu trusturile Kenworth, 
Caterpillar, Volvo şi Renault, chiar 
cu unele companii chineze, dar  nu 
a avut succes.Se apropia sfârşitul 
epocii pentru "Siniaia ptiţa" (Pasă-
rea albastră era de fapt, la început, 
un camion pentru transportul de-
portaţilor spre Siberia, după care 
un alt model s-a folosit pentru eva-

La sfârşitul 
anului 1994, 
autogigantul 
a început 
să producă 
modelul 
ZIL-5301 
"Bîciok" 
(Tăuraşul). 
Camioneta 
putea trans-
porta până 
la 3 tone de 
marfă şi era 
construită 
după mode-
lul Renault.

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 şi Republica Moldova

  Rezervări ferry-boat   

de.wikipedia.org
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Tatiana TOMA
TATIANA.TOMA@ARTRI.RO 

DESCHIDEREA LINIEI DE FERIBOT  
ISACCEA (ROMÂNIA)-ORLOVKA 
(UCRAINA) AMÂNATĂ CU UN AN

Deși acum un an au fost făcu-
te promisiuni privind des-
chiderea liniei de trecere pe 

Dunăre în vara sau cel târziu toam-
na acestui an, constructorii sunt în 
urmă cu lucrările. Partea ucrainea-
nă a anunțat că pe ambele maluri 
urmează să fie construite facilități 
de acostare, o zonă de așteptare 
și de depozite, precum și facilități 
pentru gestionarea frontierelor, 
controlul vamal și altele. „Puncte-
le de trecere și celelalte obiective 
adiacente complexului de trecere 
cu bacul dintre Isaccea și Orlovka 

vor fi construite la o distanța de 
până la 900 metri dintre cele două 
maluri”, a precizat arhitectul ucrai-
nean din cadrul proiectului, Ser-
ghei Salienko. 

Potrivit autorităților ucrainene, 
partea română a propus constru-
irea unor depozite pe teritoriul 
Ucrainei pentru situațiile în care 
compania de transport ar dori să 
descarce mărfurile în scopul de 
a nu merge în alt stat. Aceleași 
facilități vor fi construite și în Isac-
cea. Până de curând, proiectul pre-
vedea circulația a doua feriboturi 

pe zi, iar în final a fost luată decizia 
pentru patru nave. Acest lucru va 
spori capacitatea de trecere dintre 
cele două țări. 

UN PPP DIN 2010
În februarie 2010, Consiliul Local 
Isaccea s-a asociat cu compania 
MBS pentru o perioadă de 49 de 
ani, firma urmând să construiască 
edificiile noului punct internaţio-
nal de trecere, respectiv clădirile 
care vor găzdui Vama şi Poliţia de 
Frontieră, dar şi un hotel şi un re-
staurant. Suprafaţa pe care va fi 

sputniknews.com

amenjat punctul de trecere de pe 
malul românesc este de 13,9 hec-
tare. Pe malul ucrainean complexul 
va fi amplasat pe o suprafață de 7 
hectare de teren. Planul include: 
o secțiune de drum, construcția 
căreia va fi făcută după despăgubi-
rea proprietarilor de terenuri agri-
cole; accesl spre complex, unde va 
fi amenajată zona de parcare și de 
așteptare; depozit; baraj; o bandă 
utilizată de către polițiștii de fron-
tieră pentru protecția frontierelor 
naționale, precum și instalațiile 
de pe țărm. Reprezentantul fir-

mei constructoare din Ucraina SRL 
„Complexul de feribot Odesa”, 
Vitalii Nicula, a precizat că, în pre-
zent, pe șantier nu au lucrări de 
amploare, deoarece, din mai multe 
motive, partea română rămâne în 
urmă cu lucrările cu 4-5 luni. Până 
la închiderea acestei ediții a Revis-
tei Mișcarea, nu am reușit să aflăm 
răspunsul investitorului din Româ-
nia – firma MBS. 

Proiectul este finanțat cu 
investiții private și din fonduri ale 
Uniunii Europene. Costurile totale 
de realizare a proiectului au fost 

majorate de la 4 la 8 milioane de 
euro. Realizarea trecerii Ro-Ro în-
tre Isaccea, România, şi Orlovka, 
Ucraina, este unul din obiective-
le anunţate de autorităţi încă din 
anul 1998, atunci când s-a înfiinţat 
Euroregiunea „Dunărea de Jos”, 
structură de cooperare transfron-
talieră care cuprinde autorităţi din 
România (judeţele Galaţi, Brăila şi 
Tulcea), Ucraina (regiunea Odessa) 
şi Republica Moldova (raioanele 
Cahul şi Cantemir). Până în pre-
zent, proiectul nu a fost pus în 
practică.
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Grupaj realizat de

S orin Buşe, mai noul ministru 
al Transporturilor, a decla-
rat că este mare nevoie de 

reînnoirea flotei Tarom, pentru 
că aeronavele mari ale companiei 
au ajuns într-o stare critică, iar ex-
ploatarea lor în continuare ar pre-
supune costuri mari de întreținere. 
”Este vorba de aeronavele mari, 
de Airbus-uri care au ajuns într-o 
fază critică a exploatării, iar, dacă 
am continua, ar fi costuri foarte 
mari şi pentru reparaţii, dar şi pen-
tru mentenanţă. Nu mai sunt nişte 
aeronave foarte noi, nu sunt efici-
ente ca şi consum de combustibil 
(…). Trebuie căutate alte aeronave 
care să corespundă configuraţiei 
actuale de zbor. A început acum 
un proces de reanalizare a mode-

lului de business (…) şi, cu ajutorul 
consultanţilor, sperăm să găsim 
configuraţia de rute, care este cea 
mai avantajoasă pentru Tarom şi 
care poate să aducă cel mai mare 
venit”, a ssubliniat Buşe. O firmă 
de consultanță va finaliza  mode-
lul de business până, cel târziu, în 
ianuarie 2017. ”Atunci, vom decide 
exact aeronavele. Cele care trebu-
iau înlocuite erau cele de capaci-
tate mare (…). ATR-urile trebuie 
şi ele schimbate, e clar că sunt la 
o anumită etapă a vieţii lor. Când o 
să terminăm etapa aceea de con-
sultanţă, o să hotărâm modelul de 
business, rutele pe care mergem 
şi, în funcţie de asta, o să fie co-
mandate aeronave noi”, a mai spus 
ministrul Transporturilor.

MĂRGĂRITAR

TAROM vrea avioane noi
SEMNE

Volkswagen 
reduce  
programul 
de lucru

V olkswagen va reduce 
orele de lucru pentru 
10.000 de angajaţi de la 

fabrica din Wolfsburg şi va redu-
ce producţia la încă două uzine 
germane. Măsura vine în condi-
ţiile în care producătorul auto a 
întâmpinat dificultăţi de livrare 
pe fondul întârzierilor partene-
rilor care produc piese pentru 
maşini, care nu au furnizat nece-
sarul de producţie. Cel mai mare 
producător european a anunţat 
că producţia de Golf de la Wolfs-
burg a fost afectată din cauza 
furnizorului ES Automobilguss 
GmbH, care nu a mai livrat o 
serie de componente necesa-
re pentru fabricarea cutiilor de 
viteză. Planul de a reduce pro-
gramul de lucru pentru o parte 
din personalul de la Wolfsburg, 
unde lucrează peste 60.000 de 
persoane, este cea mai recentă 
"picătură" în scandalul pe care 
Volkswagen îl are cu furnizorii 
de piese. Celelalte două fabrici 
afectate vor fi cea din Kassel, 
unde VW produce cutiile de vite-
ză, şi cea din Zwickau, de asam-
blare a vehiculelor.

Q atar Airways, una din cele 
mai importante linii aeri-
ene din lume, a introdus, 

începând din luna august, al doi-
lea zbor zilnic pe ruta Bucureşti – 
Doha. Aeronavele Qatar Airways 
vor decola de pe aeroportul Oto-
peni şi vor zbura spre Doha la orele 
13:10 şi 20:35, în fiecare zi. "De la 
inaugurarea rutei Doha – Bucu-
reşti, în urmă cu cinci ani, am ajuns 
de la patru zboruri pe săptămână 
via Budapesta, la două zboruri di-
recte în fiecare zi", a declarat Na-
tali Brodnik, directoare comercială 
la Qatar Airways România. Compa-
nia aeriană este prezentă de cinci 
ani pe piaţa locală. Zborurile pe 
ruta Bucureşti - Doha sunt deser-
vite de o aeronavă Airbus A320, 
una din cele 190 de aeronave din 
flota Qatar Airways. Tarifele de 

zbor pentru ruta Bucureşti – Doha 
pornesc de la 730 de euro, cu toa-
te taxele incluse. Aflat în al 19-lea 
an de funcţionare, Qatar Airways 
dispune de o flotă formată din 190 
de aeronave, care deservesc peste 
150 de destinaţii de afaceri şi de va-
canţă, pe şase continente.

Qatar Airways Cargo, al treilea 
cel mai mare transportator aerian 
de mărfuri din lume, deserveşte 
peste 50 de destinaţii exclusive de 
cargo la nivel mondial, prin hub-ul 
din Doha, transportând de aseme-
nea mărfuri către un număr de pes-
te 150 de destinaţii de afaceri şi de 
vacanţă, cu 190 de aeronave. Flota 
diviziei cargo a Qatar Airways este 
formată la momentul de faţă din 
opt aeronave Airbus 330Fs, zece 
avioane cargo Boeing 777 şi două 
avioane cargo Boeing 747.

RAFINAMENT

Gustul unor cetățeni români 
pentru Doha

ENTUZIASM

Ministrul  
Sorin Bușe s-a 
dat cu trenul

S orin Bușe a călătorit cu 
trenul, împreună cu repre-
zen tanți din conducerile 

CFR Călători și CFR SA (Infra-
structură), pe ruta București 
— Constanța, pentru a evalua 
ser viciile feroviare, oferite că-
lătorilor, precizează Ministerul 
Transporturilor într-un comu-
nicat. "Avem nevoie de soluții 
la nivel de confort, atât pentru 
pa sageri, cât și pentru perso-
nalul trenului și nu vom face ni-
ciun compromis în ce privește 
cu rățenia. Nu spun că este ușor, 
însă avem niște proiecte solide și 
acum începem să optimizăm, pe 
cât posibil, condițiile de călăto-
rie, piesele de schimb, material 
rulant folosit", a subliniat minis-
trul Transporturilor. În cadrul 
vizitei, șefului de la Transporturi 
i-a fost prezentat stadiul de re-
alizare a proiectelor aflate în 
execuție în cadrul programului 
'Reabilitarea podurilor ferovia-
re dunărene": 81% pentru Podul 
Borcea și 63% pentru Podul Cer-
navodă, termenul de finalizare al 
acestora fiind iulie 2017. „Calea 
ferată este istoria neîntreruptă 
a transportului de mai bine de 
100 de ani. Dar acum, mai mult 
ca oricând, trebuie să devină un 
adevărat motor de modernitate, 
dinamism și eficiență”, a adău-
gat ministrul Sorin Bușe.

www.luukm
agazine.com

www.feroviarul.ro
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SC TIR 2000 oferă serviciul de intermediere a 
vizelor pentru conducătorii auto profesioniști 
precum și membrilor echipei de conducere care 
călatoresc în interes de serviciu.

Prin departamentul specializat al companiei 
noastre, procedura de obținere a vizelor în cel 
mai scurt timp este foarte simplă.

TURCIA

FEDERAȚIA RUSĂ

BELARUS

AZERBAIDJAN

 IRAN

TURKMENISTAN

IRAQ

www.tirservices.ro

CONTACT
Address: Sediul Social: Bucuresti,  

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

Mobile: 0786339756 Mobile: 0737504000 
Email: office@tir2000.ro 

C ătălin Homor, directorul ge-
neral al CNADNR SA, împre-
ună cu o echipă de specialiști 

din cadrul companiei au efectuat o 
inspecție la șantierul Autostrăzii 
Orăștie -Sibiu, lot 3, pentru urmări-
rea ritmului lucrărilor, atât pe timp 
de noapte, cât și pe timp de zi, ca 
să vadă cum e organizat șantierul 
și cum se mobilizează oamenii. 
"Am vrut să constat la fața locului 
care este ritmul lucrărilor. Vizitele 
pe șantiere vor fi din ce în ce mai 
dese pentru că prefer să discut cu 
cei responsabili la fața locului. Rit-
mul și monitorizarea proiectelor 
rămân principalele direcții. Odată 
cu refacerea corpului autostră-
zii, le-am cerut constructorilor să 
demareze lucrările și la celelalte 
puncte cu deficiențe, astfel încât, 
atunci când vom da în folosință lo-
tul 3, să o putem face în condiții de 
maximă siguranță a traficului. Re-
parăm ce nu au făcut alții, din pă-
cate, dar pe banii lor. Nu trebuie să 
existe nicio abatere de la termenul 
de finalizare înaintat și pentru cea 
mai mică întârziere vă rog să-mi 
prezentați soluțiile", a declarat Că-
tălin Homor. Termenul pentru re-
luarea circulației pe acest tronson 
rămâne stabilit în luna septembrie 
2016. Este pentru prima dată când 

Compania Națională de Autostrăzi 
și Drumuri Naționale din România 
(CNADNR) execută lucrări în regie 
proprie. Lucrările de refacere afe-
rente lotului 3 au început în luna 
aprilie 2016. Compania a executat 
Garanția de Bună Execuție consti-
tuită de Salini Impregilo SpA, în 
valoare de circa 60,48 milioane de 
lei, sumă ce a fost încasată de com-
panie de la banca emitentă în data 
de 28 aprilie 2016. Proiectul Auto-
străzii Orăștie — Sibiu, ca parte a 
Rețelei de Transport Trans-Euro-
pene (TEN-T CORE), prevede con-
struirea a 82,07 kilometri de auto-
stradă care leagă cele două orașe. 
Comisia Europeană a decis, în sep-
tembrie 2011, finanțarea acestui 
proiect cu 510 milioane de euro din 
Fondul de Coeziune.

Autostrada a fost împărțită în 4 
loturi de punere în aplicare. Lotu-
rile 1 și 2, având lungimea de circa 
44 km, au fost deschise traficului 
în 2013. Loturile 3 și 4 au fost des-
chise traficului în 2014. În ceea ce 
privește Lotul 3 (Săliște — Cunța) 
de aproximativ 22 de kilometri, 
acesta face obiectul unei anchete 
penale după ce pe o porțiune din 
zona viaductului Aciliu au apărut 
fisuri adânci, care au pus în pericol 
siguranța traficului rutier.

MOBILIZARE

Cătălin Homor prefer vizitele 
pe șantier

DAIMLER

Camion  
electric de  
25 de tone

D aimler anunță că progre-
sul bateriilor face cami-
oanele electrice viabile. 

Constructorul german a prezen-
tat un camion electric capabil să 
transporte până la 25 de tone. 
Este vorba de un autovehicul cu 
emisii zero de bioxid de carbon, 
care se află pe picior de egalita-
te cu variantele convenționale 
cu motor, în ceea ce privește 
sarcina utilă și performanța, 
transmite Reuters. Daimler, care 
deține marca Mercedes-Benz, 
a anunțat că tirurile electric 
ear putea intra în producție la 
începutul deceniului următor, 
datorită progreselor majore în 
tehnologia bateriilor. Din 1997 
până în anul 2025, prețul unui 
asemenea acumulator ar putea 
să scadă cu 60%. În același timp, 
densitatea de energie a baterii-
lor, și deci puterea lor, va crește 
cu aproximativ 250 de procente. 
Densitatea de energie mai mare 
a bateriilor a deschis ușa pen-
tru noii jucători pentru a intra 
pe piață camion. Constructorul 
auto electric Tesla, de exemplu, 
a declarat că va dezvălui un ca-
mion comercial anul viitor.

www.hotnews.ro

www.feroviarul.ro

TRANSNEWS
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A utoritatea pentru Concu-
renţă din Italia a amendat 
grupul auto Volkswagen 

cu cinci milioane de euro, ca re-
acţie la comercializarea unor ve-
hicule care nu respectă normele 
de poluare, informează site-ul 
cotidianului La Repubblica. "Este 
vorba de suma maximă prevăzută 
în lege", a transmis Autoritatea 
italiană pentru Concurenţă. "Sanc-
ţiunea vizează comercializarea pe 
piaţa italiană, începând din anul 
2009, a unor autovehicule cu pro-
pulsie diesel EU5 a căror omolo-
gare a fost obţinută prin utilizarea 
unui soft care modifica semnifica-
tiv comportamentul motorului în 
timpul testelor de emisii", a argu-
mentat instituţia. În schimb, De-
partamentul Justiţiei din Statele 
Unite a amendat grupul auto ger-
man cu suma de 14,7 miliarde de 
dolari în urma scandalului privind 
instalarea unui soft pentru mani-

pularea emisiilor poluante. În sep-
tembrie 2015, Volkswagen anunţa 
că circa 11 milioane de autovehi-
cule ale grupului, la nivel mondial, 
sunt afectate de scandalul emisii-
lor poluante. Scandalul a izbucnit 
după ce Agenţia americană pentru 
Protecţia Mediului (EPA) a acuzat 
VW că a instalat sisteme speciale 
pe unele autoturisme diesel pen-
tru a evita standardele federale 
din SUA în materie de emisii, expu-
nându-i pe cetăţenii americani la 
gaze poluante. Constructorul auto 
german ar fi instalat un software 
special în calculatorul de bord al 
unor modele diesel Volkswagen 
şi Audi. Dispozitivul este progra-
mat să activeze un sistem de fil-
trare completă a particulelor doar 
în timpul testelor oficiale pentru 
emisii. După teste, adică în situati-
ile generale de funcţionare a mo-
torului, dispozitivul dezactivează 
sistemul de filtrare a particulelor, 

susţine Agenţia americană pen-
tru Protecţia Mediului. Potrivit 
autorităţilor americane, 482.000 
de autoturisme cu motoare die-
sel au încălcat standardele fede-
rale americane privind emisiile 
de bioxid de carbon. Grupul auto 
Volkswagen va plăti 10,2 miliarde 
de dolari, în Statele Unite, pentru 
soluţionarea solicitărilor de dau-
ne în scandalul manipulării teste-
lor de emisii diesel, afirmă surse 
citate de site-ul agenţiei Associ-
ated Press. Grupul auto german 
a admis, în 2015, că a manipulat 
emisiile la motoarele diesel pen-
tru a permite trecerea testelor de 
poluare. Compania Volkswagen 
a rezervat 18 miliarde de dolari 
pentru costuri asociate scandalu-
lui emisiilor poluante. Potrivit sur-
selor citate, Volkswagen va oferi 
compansaţii de câte 7.000 de do-
lari proprietarilor vehiculelor care 
au probleme cu emisiile.

SUBMINARE?

VW încasează amezi după amenzi

www.dw.com

TRANSNEWS
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P rima gală Romanian Safety 
Awards va fi organizată 
pe 5 octombrie la Palatul 

Noblesse sub sloganul "Com-
mitted to performance and well-
being!" (Dedicați siguranței și 
performanței!). Create pentru a 
deveni un standard de excelență, 
Safety Awards recunosc dedicarea 
specialistilor din domeniu, care se 
concentrează în fiecare an pe idei 
și soluții noi pentru un mediu sigur 
la locul de muncă și în afara aces-

tuia. În competiție sunt invitate să se înscrie entități 
(producători, distribuitori și utilizatori finali) care 
pun accentul pe sănătatea, protecția, securitatea, 
prevenirea și bunăstarea sănătății angajaților și a 
companiilor. Domeniile vizate: petrol, gaze, minerit; 
electricitate și utilități; construcții; retail; servicii 
de transport și distribuție; ospitalitate și catering; 
educație; sănătate și asistență socială; non-profit; 
financiar, IT; juridic; stiințific, tehnic și media; servicii 
publice, de apărare și guvernamentale.

Până pe 16 septembrie, candidații se pot înscrie, pe 
adresa win@safetyawards.ro, la 9 categorii: Cel mai 
bun design; Cel mai bun program de leadership; Cel 

mai bun program de training; Cea 
mai bună industrie; Cel mai bun 
mesaj; Cea mai bună achiziție; Cea 
mai bună inovație; Cea mai bună 
soluție; Cea mai bună implicare a 
forței de muncă. Al 10-lea premiu, 
„Discovery”, va fi acordat pentru 
o abordare remarcabilă în dome-
niul siguranței ocupaționale. Ju-
riul acestei prime ediții reunește 
experți din companii naționale 
și multinaționale, cu realizări re-
cunoscute public, persoane care 

constituie modele de inspirație pentru pasiunea și 
integritatea cu care activează în domeniile de acti-
vitate. Membrii juriului confirmați până în acest mo-
ment sunt: Eugen David, Director Tehnic, Geseme 
Barcelona, sucursala București; Steluța Nisipeanu, 
Secretar Științific, Institutul Național de Cercetare 
și Dezvoltare pentru Siguranță în Muncă; Georgiana 
Nicolescu, Manager Focal Point al Agenției Europe-
ne pentru siguranță și sănătate în muncă (EU Osha) 
în România; Teodora Migdalovici, Ambasador Can-
nes Lions România și Titi Aur, Managing Partner al 
Academiei Titi Aur. Evenimentul este susținut de 3M 
(Gold Sponsor), MAPA Professionnel (Silver Spon-

SAFETY AWARDS, 
PRIMA COMPETIȚIE 

DEDICATĂ SIGURANȚEI 
OCUPAȚIONALE

Palatul Noblesse va găzdui, în seara zilei de 5 octombrie 2016, 
gala Romanian Safety Awards. În dimineața aceleiași zile, la  

Academia Titi Aur, va avea loc Workplace Safety Management 
Forum, eveniment ajuns la a patra ediție.  

Gala Roma-
nian Safety 
Awards va fi 
organizată 
pe 5 octom-
brie la Palatul 
Noblesse 
sub sloganul 
"Committed 
to perfor-
mance and 
well-being!"
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sor) si Renania (Strategic Spon-
sor). Mai multe informații despre 
competiție puteți citi pe http://
safetyawards.ro/

WORKPLACE SAFETY MANAGE-
MENT FORUM 2016
Siguranța ocupațională reprezintă 
un element esențial pentru bună 
funcționare a unei companii inte-
resate să ofere angajaților condiții 
optime de lucru. Prin prevenirea 
accidentărilor la locul de muncă, 
organizațiile au grijă de cea mai 
importantă componentă a siste-
mului: angajații. Fără ca aceștia să 
fie 100% apți de lucru, business-ul 
și, implicit, evoluția companiei, re-
spectivul profitul au de suferit. Cu 
un management eficient în ceea ce 
privește siguranța ocupațională 
și prevenirea incidentelor / acci-
dentelor, compania evită astfel 
cheltuielile legate de spitalizarea 
angajaților, beneficii compensato-
rii, dar și costurile necesare pentru 
angajații temporari, care să-i înlo-
cuiască pe cei indisponibili. Există, 
de asemenea, riscul închiderii unui 
program sau întârzierea acestuia 
din cauza forței de muncă redu-
se. În aceste condiții, importanța 
siguranței ocupaționale devine cât 
se poate de clară.

Organizată pe 5 octombrie 
2016 la Academia Titi Aur (Șos. 
București-Târgoviște nr. 205) sub 
sloganul "Safer environment at 
work and beyond!" (Medii mai 
sigure de lucru și viață!), a patra 
ediție Workplace Safety Mana-
gement Forum va avea ca temă 
principală "Siguranța business-
ului prin protecția angajaților: 
strategii de control și cost". Va fi o 
întâlnire axată în jurul comunității 
de profil, un eveniment care pro-
movează bunele practici și schim-

bul de experiență. 8 speakeri vor aduce în centrul 
atenției - prin discursuri individuale - subiecte impor-
tante din domeniu, iar participanții vor avea ocazia să 
interacționeze cu profesioniști în cadrul dezbaterilor, 
workshop-urilor și zonelor Expo și Demo din cadrul 
evenimentului.

Dintre temele ediției din acest an amintim: trend-
uri locale și internaționale, inovații tehnologice 

în protecția la locul de muncă, 
siguranță strategică, rolul mana-
ger-ului responsabil cu siguranța 
în secolul 21, reglementări legisla-
tive de nișă în România și Europa, 
stresul la locul de muncă, opti-
mizarea siguranței ocupaționale, 
modalități de prevenire a acci-

dentelor industriale, accesarea de fonduri europene 
pentru protecția angajaților. Organizat de Confe-
rence Arena, Workplace Safety Management Forum 
2016 este susținut de Renania (Platinum Sponsor) și 
MAPA Professionnel (Silver Sponsor). Pentru înscrieri 
și informații suplimentare despre Workplace Safety 
Management Forum 2016: registration@conference-
arena.com

Organizată 
pe 5 octom-
brie 2016 la 
Academia 
Titi Aur (Șos. 
Bucureşti-
Târgovişte nr. 
205) sub slo-
ganul "Safer 
environment 
at work and 
beyond!" 
(Medii mai 
sigure de lu-
cru şi viață!), 
a patra ediție 
Workplace 
Safety Ma-
nagement 
Forum va 
avea ca temă 
principală 
"Siguranța 
business-ului 
prin protecția 
angajaților: 
strategii de 
control şi 
cost". 
Va fi o întâl-
nire axată 
în jurul 
comunității 
de profil, un 
eveniment 
care promo-
vează bunele 
practici şi 
schimbul de 
experiență.



22
23

COMERȚ GLOBAL

arctic.ru

WORKPLACE  SAFETY
MANAGEMENT  FORUM

safer 
environment 

at work and 
beyond!

OCTOBER, 5TH, 2016 | ACADEMIA TITI AUR

contact: registration@conference-arena.com, + 40 21 411 44 20, www.conference-arena.com

sponsors: powered by:

RUSIA ÎȘI PĂZEȘTE CU PUȘCA
DRUMUL NORDULUI 
PENTRU TRANSPORTURI
Încă de pe timpul Uniunii Sovietice, Moscova și-a arogat dreptul de a 
controla ruta transporturilor pe la Polul Nord, cea mai scurtă și cea 
mai ieftină cale între Asia și Europa. În timpul lui Boris Elțin, Rusia a 
lăsat de izbeliște Drumul Nordului. Venirea la putere a lui Vladimir 
Putin a însemnat și tentative de acaparare a rutelor de transport din 
Arctica. China, SUA și Canada vor să pătrundă pe Drumul Nordului, 
care este și o rută geostrategică. Deja au avansat la ONU proiecte 
de partajare a Arcticii. Înțelegând pericolul, Putin a luat-o înaintea 
evenimentelor și a început să construiască… baze militare. 
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„V a fi Arctica o nouă zonă 
de contruntare violen-
tă între Rusia, SUA și 

NATO?”, se întreabă „Pravda”. O 
informaţie publicată recent în pa-
ginile ziarului "Izvestia", cu privire 
la planurile militarilor de a con-
strui nave de luptă pentru ghea-
ţă, capabile să poarte artilerie şi 
rachete pentru operaţiuni pe tot 
parcursul anului la latitudini mari, 
a reamintit de alte proiecte de an-
vergură ale Ministerului Apărării, 
referitoare la crearea, în regiunile 
de est ale ţării, dincolo de Arcul 
Polar naţional, a unor baze mili-
tare. Un arc naţional de la Insulele 
Kurile, de-a lungul Kamceatkăi şi 
până la Uălen şi până la Capul  Sch-
midt, în Ciukotka, apoi, mai depar-
te, spre Vest, pe Drumul Maritim al 
Nordului -  Insula Vranghel, Insule-
le Novosibirsk, Arhipelagul Nova-
ia Zemlea, Țara lui Franz Josef, cu 
insulele Pământul Alexandrei. Iar 
acest arc se închide cu Peninsula 
Rîbacii, la frontiera cu Norvegia, 
în Peninsula Kola. În toate aces-
te zone, se lucrează intens astăzi. 
Serghei Şoigu, ministrul Apărării 
Federaţiei Ruse, a spus că expedi-
ţiile Societății Ruse de Geografie 
și ale Ministerului Apărării conti-
nuă să curăţe Arctica de gunoa-
iele aruncate mulţi ani la rând 
acolo, adună tehnica abandonată, 
începând de la buldozere şi nave 
scoase din funcțiune, până la bu-
toaie ruginite pentru combustibil. 

re strategice Tu-95MS și Tu-160. 
Permafrost este un termen care 
definește solurile înghețate tot 
timpul anului la o adâncime cu-
prinsă între 20 și 1.500 de metri. 
Gheţurile veşnice. Aerodromuri 
similare se construiesc pe Insu-
la Kotelnîi, în arhipelagul Novaia 
Zemlia (aerodromul Rogacevo) şi 
pe Pământul Alexandrei, care face 
parte din arhipelagul Pământul lui 
Franz Josef. În total, Rusia, trebuie 
să modernizeze şi să construiască 
în regiunea arctică nouă aerodro-
muri, din care șase în anii 2016-
2017. În bazele militare polare, se 
construieşte totul în aşa fel, încât 
oamenii să poată lucra, să poată 
controla teritoriul, spațiul aerian 
în jurul bazele lor și drumurile Mă-

Militarii au raportat că au îndepărtat peste 5000 de 
butoaie şi deşeuri metalice. Pentru curăţarea acestor 
latitudini polare de asemenea gunoaie, s-au cheltuit 
peste 700 milioane de ruble. Şi lucrările continuă. În 
plus, este în curs construirea unei reţele de baze mi-
litare pe toate insulele şi arhipelagurile menţionate, 
precum şi aerodromuri noi pe lângă cele existente. 
Un asemenea aerodrom va fi inaugurat în anul 2017 
la Tiksi, în Iakuţia. Alt aerodrom funcţionează deja 
pe Insula Kotelnîi. 

STĂPÂN PESTE CERCUL POLAR
Ce vor însemna toate aceste baze militare din Arctica, 
ce tehnică militară şi ce arme vor avea, şi la ce-i tre-
buie Rusiei aşa ceva? Încercăm să răspundem la aces-
te întrebări. Pe aerodromurile de la Tiksi şi Anadîri, 
situate în regiunea permafrostulului, se preconizea-
ză dislocarea avioanelor tactice, în special avioane 
interceptoare Mi-31, se vor crea condițiile necesare 
pentru o aterizare temporară pentru bombardie-

rii Nordului. Ei vor ieşi din buncăre numai atunci când 
deasupra locuinţelor lor nu se mai năpustesc furtuni 
cumplite, pentru a primi un avion de pe continent sau 
pentru a trimite acolo cu elicopterul vreun bolnav în 
stare gravă. Operaţiile şi tratamentele simple vor fi 
făcute de medicii militari, care există în fiecare bază. 

Garnizoanele arctice nu vor avea tancuri, artilerie 
grea și vehicule blindate de luptă. Nimeni nu are ne-
voie de ele acolo, nu sunt adaptate pentru deplasa-
rea prin zăpadă groasă, nu vor avea de respins atacuri 
acolo. Dacă va fi nevoie pentru salvarea apărătorilor, 
care vor fi răspândiţi în grupuri mici, de până la 150-
200 de oameni, vor fi trimise spre aceste garnizoane 
trupe de desant. Militarii ruşi au făcut deja asemenea 
aplicaţii pe insulele Pământul lui Franz Josef, Novaia 
Zemlia şi Novosibirsk. 

NAVE DE RĂZBOI PE SUB GHEȚURI
Dar de ce oare, după atâția ani de neglijare, în Arctica 
rusească, se reconstruiesc garnizoanele militare?

Există mai multe motive. În primul rând, zona 
Oceanului Arctic este un rezervor de bogății infinite. 
Conform concluziilor la care au ajuns savanţii, acolo 
se află până la 30% din rezervele de hidrocarburi ale 
lumii, de asemenea, metale neferoase și pământuri 
rare. Acestea trebuie protejate, susține „Pravda”. Ca 
să nu le ia alții…

În al doilea rând, Drumul Maritim de Nord este 
cea mai scurtă și mai rentabilă rută  pentru a livra 
marfa din Asia în Europa. De exemplu, traseul de la 
Shanghai la Rotterdam, peste arcul polar, este de 
trei săptămâni. Prin Oceanul Pacific, Oceanul Indian 
și Oceanul Atlantic, transportul durează cinci săptă-
mâni. Dacă transportul se face cu trenul, ţinând sea-
ma că trebuie să se facă "transbordarea" vagoanelor 
la trecerea de pe terasamentul rusesc pe cel euro-
pean, durează puţin mai mult de două săptămâni. 

Dar niciun tren nu ar putea să transporte la fel de 
multă marfă, ca un vapor de mare tonaj, care poate 
lua pe punte până la 18 mii de containere de mare 
capacitate.

Conservarea şi asigurarea acestei rute, inclusiv cu 
nave de război şi cu spărgătoare atomice de gheaţă, 
prin apele teritoriale ruseşti din Arctica, reprezintă 
un mare avantaj economic pentru Moscova. Este 
aproximativ la fel de avantajos ca pentru Cairo trans-
portul prin Canalul de Suez sau pentru Panama prin 
canalul Panama. 
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Viorel PATRICHI
VPATRICHI@YAHOO.COM

iskatel.info
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Dar lucrul cel mai important nu 
este nici măcar acesta.

Pentru Rusia, este extrem de 
important să-şi asigure securita-
tea propriului teritoriu prin capa-
cul arctic al Pământului. Pe sub 
gheţurile Polului Nord, pot să trea-
că şi trec submarinele nucleare 
americane, cu rachete strategice 
de croazieră la bord. Distrugătoa-
rele din clasa "Donald Cook", care 
vin în mod regulat la Marea Nea-
gră și în Marea Baltică, dar care vor 

tare mult să circule şi pe Drumul Maritim de Nord, 
au la bord în stare de funcţiune inclusiv rachete de 
croazieră "Tomahawk".

„Arctica este singura posibilitate pentru rachete-
le "Tomahawk" ca să ajungă la silozurile de rachete 
rusești din regiunea Orenburg și din ţinutul Krasno-
iarsk, precum și la complexurile de rachete subterane 
din Urali. În mod firesc, armata rusă va face tot ceea 
ce este necesar pentru a nu-i oferi Americii această 
oportunitate. Sistemele de apărare anti-aeriană şi 
anti-rachetă, interceptoarele de pe insulele arctice, 
patrulele constante prin spațiul rusesc ale submari-
nelor atomice multiţintă pe sub capacul de gheaţă 
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al Pământului vor servi tocmai în 
acest scop. Acestea fac tot ce este 
necesar pentru a preveni intrarea 
în apele teritoriale rusești a distru-
gătoarelor anti-rachetă america-
ne şi ale NATO, cu sistemul anti-
rachetă Aegis şi cu interceptoare 
SM-3 la bord”, explică „Pravda”. 

Nu trebuie să uităm nici de alte 
oportunităţi pe care le deschide 
Arctica. Pentru sistemele strate-
gice ruseşti de descurajare nucle-
ară, precum și pentru sistemele si-

milare ale SUA, drumul pe la Polul Nord este cel mai 
scurt, cel mai sigur şi cel mai eficient. Iar includerea 
în marele arc arctic a insulelor Kurile și a peninsulei 
Kamciatka va permite să se rezolve aceleaşi proble-
me de apărare a coastelor Rusiei şi la frontierele din 
Oceanul Pacific. Trei complexuri pentru apărarea de 
coastă "Bastion", cu rachete anti-navă "Iahont", am-
plasate în partea de sud a Peninsulei Kamciatka, pe 
Insulele Kunașir și Matua, acoperă complet accesul 
la Marea Ohotsk.

„Va deveni Arctica un nou câmp de luptă aprigă 
între Rusia, SUA și NATO?  Nu este exclus, conchi-
de „Pravda”. Cu toate acestea, fiecare parte este 

„Va deveni Arctica un nou câmp de luptă aprigă între Rusia, 
SUA şi NATO?  Nu este exclus, conchide „Pravda”. Cu toate 
acestea, fiecare parte este conştientă de puterea omologului 
ei şi este puțin probabil că vor risca.

www.washingtontimes.com

www.navytimes.com
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conștientă de puterea omologu-
lui ei și este puțin probabil că vor 
risca. Cu toate acestea, interesele 
naționale ale Rusiei trebuie să fie 
protejate. Iar în ce priveşte bogă-
ţiile arctice pe pe platoul conti-
nental şi de sub gheţuri, va trebui 
să negociem. În cadrul ONU și în 
comisiile ONU. Câtă vreme nu exis-
tă asemenea acorduri, interesele 

economice ale Rusiei din regiunea arctică vor fi păzite 
de armată şi de flotă”. 

Să vedem cum va reacționa America la această 
ofensivă fiindcă Uniunea Europeană rămâne încre-
menită în proiect. 

Cu toate acestea, interesele naționale ale Rusiei trebuie să 
fie protejate. Iar în ce priveşte bogăţiile arctice pe pe platoul 
continental şi de sub gheţuri, va trebui să negociem.

americaandtheglobaleconomy.wordpress.com
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M EDIUL DE PREGĂTIRE 
ȘI TESTARE
Am adoptat setul de re-

guli de transport europene îna-
inte de integrarea în UE. La acea 
vreme, șoferii noștri profesioniști 
erau cei ieșiți din școlile de șoferi 
profesioniști. Tot la acea vreme, 

Franța sau alte state vestice, colectau (ca și acum) 
unele taxe pentru fiecare camion deținut de un 
transportator. O parte din aceste taxe se duce spre 
constituirea unui fond de pregătire profesională. Ai 
terminat școala de șoferi, să spunem, sau s-a termi-
nat valabilitatea atestatului tău profesional, statul 
plătește un centru de pregătire să faci cursuri pentru 
atestare profesională. Statul ți-a oferit condiții iar tu 
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trebuie să participi. După cursuri 
te duci și dai și o testare.

Noi am adoptat alt model, după 
care transportatorul sau șoferul 
plătește. Plătește cursurile din bu-
zunarul lui și, în consecință e greu 
să-i mai ceri și alte sacrificii, cum ar 
fi să lipsească de la muncă pentru 
cursuri. Această situație s-a supra-
pus și peste o dezvoltare prea li-
berală a centrelor de pregătire, cu 
repercursiuni asupra procesului de 
învâțământ și asupra examinării. 
Dar lucrurile s-au schimbat. Primul 
pas a fost examinarea electronică, 
similar cu cea de la permisele de 
conducere. S-a ajuns la concluzia 
că nu este suficientă și s-a trecut 

și la alte schimbări. Examinările se fac la termene 
stabilite periodic și în săli independente. Costurile 
examinărilor sunt plătite către instituția de exami-
nare iar aceasta va plăti unitar examinatorii. După 
șocul inițial al acestor schimbări, este de așteptat să 
avem personal tot mai pregătit în transportul rutier. 
Dacă mediul de lucru în transporturi devine tot mai 
complex, transportatorii expres vor trebui să transfe-
re o parte din presiune către categoria lor de șoferi. 
Iar aceștia vor trebui să împăneze șoferia cu unele 
cunoștințe și abilități esențiale.

ȘOFER SAU TRANSPORTATOR
Oricât de multă flexibilitate ar avea un șofer ex-
pres el este angajatul unei afaceri care trebuie să 
facă profit în transporturi. Și nu la toate provocări-
le acestui domeniu se face față doar cu flexibilita-
te. Ca și la transportul reglementat mai strâns, și la 

www.volvotrucks.com

ȘOFERII 
EXPRES

Șoferii pe care îi angajează transportatorii expres pot constitui  o ca-
tegorie distinctă. Transportatorii expres beneficiază de o mai mare 
flexibilitate, pe baza unui set mai mic de reguli de respectat, dar fac 
transport. Șoferii pe care-i folosesc au parte de aceeași flexibilitate, dar 
trebuie să capete o parte din cunoștințele și abilitățile care fac dintr-un 
șofer un conducător auto profesionist.

Dacă mediul 
de lucru în 
transporturi 
devine tot 
mai complex, 
transporta-
torii expres 
vor trebui 
să transfere 
o parte din 
presiune că-
tre categoria 
lor de şoferi.
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transportul expres șoferul este 
reprezentantul transportatorului 
în relația cu beneficiarul. Până la 
a încasa banii, el poate face toate 
operațiunile în numele transpor-
tatorului. Dacă șoferul știe să o 
facă bine, transportatorul poate 
face profit. Dacă luăm tematica 
de pregătire și atestare a șoferilor 
profesioniști vom constata că nu 
putem exclude aproape nimic din 
ea și să apreciem că aceste exclu-
deri sunt doar lucruri opționale. În-
cepem cu siguranța rutieră pentru 
că ea trebuie să preocupe pe toți 
cei care folosesc șoselele. Șoferul 
trebuie să fie responsabil la volan. 
Dacă șoferul este reprezentantul 
transportatorului, atunci rolul său 
începe brutal: trebuie să participe 

la încheierea unui document de transport, în nume-
le firmei sale. Acest document, numit scrisoare de 
transport sau CMR, atestă că există o ânțelegere sau 
un contract între cele două părți. Chiar dacă nu știe 
Convenția CMR, trebuie să știe exact ce semnificație 
are fiecare rubrică. Mențiunile exacte de pe acest 
CMR pot salva sau îngropa profitul unei curse.

Provocările perioadei actuale vin din domeniul 
legislație sociale. Până de curând asta însemna pen-
tru șoferi mai ales respectarea timpilor de conducere. 
Mult invocatul dumping social a impus în unele țări 
mai bogate prevederi de reglementare a activității 
străinilor. Fiind emise pe baza legislației de muncă, 
prevederile se aplică tuturor. Așa că șoferii expres, 
chiar dacă nu păstrează înregistrări din ultimele 28 
de zile, trebuie să știe să păstreze evidențe cu timpul 
lucrat iar acesta să fie legal. Faptul că grupul trans-
portatorilor expres organizat ad hoc a prins glas este, 
în fapt, expresia pretenției legale din pregătirea 
profesională de a cunoaște drepturile și obligațiile 

părților. Dacă un șofer expres ar 
aprecia că nu are treabă cu preve-
derile legislației de transport sau 
celei conexe acestuia, ar trebui 
să studieze cazurile unor amenzi 
date destul de des pe probleme 
de cabotaj. Chiar dacă deciziile de 
cabotaj nu le ia el ci dispecerul lui 
sau directorul firmei, el participă 
la completarea CMR, la păstrarea 
acestuia și a tuturor documente-
lor până ce le va preda la sediu. 
Iar până atunci unele vor trebui 
prezentate la control. Dacă mer-
ge în Elveția sau va merge într-o 
Anglie de după brexit trebuie să 
învețe ceva și despre proceduri-
le vamale. Dar, și mai des întâlnit 
este cazul în care se preiau mărfuri 
extracomunitare de la granița sau 

din interiorul comunității. Un șofer expres trebuie să 
conteze și pe bagajul cunoștințelor vamale pentru că 
nu poate suna la sediu pentru fiecare pas pe care-l 
face în interiorul biroului agentului vamal.

Mărfurile mai ușoare sau mai puțin voluminoase 
sunt mai ușor de așezat în camion dar principiile de 
asigurare sunt aceleași. Procesele de poziționare, sti-
vuire și legare sunt aceleași. Iar șoferul trebuie să le 
cunoască, chiar dacă greutățile sau forțele de frînare, 
frecare sau de inerție sunt mai mici.

NECESAR SAU OPȚIONAL ?
Să punctăm, totuși, câteva dintre elementele pre-
gătirii profesionale a șoferilor pentru atestare care 
vor fi ignorate de șoferii expres. Problemele referi-
toare la riscurile rutiere și accidentele de muncă vor 
fi respectate în măsura în care toți șoferii amatori o 
fac. Adică, mai degrabă la nivelul stabilit de societate 
decât la cel stabilit de mediul profesional al transpor-
turilor. Elementele de ergonomie a locului de muncă, 
adică ergonomia condusului mașinii și prevenirea ris-
curilor fizice nu vor intra între priorități. 

Chiar dacă francezii au avut în vedere ceva similar 
când au impus odihna săptămânală la hotel, cei mai 
mulți vor aprecia acest fapt doar ca o exagerare bi-
rocratică. Să ne întrebăm în ce măsură șoferii expres 
vor acorda atenție stării lor fizice și mentale, ca pro-
cese puse în legătură cu specificul profesiei ?  Să por-
nim de la ceva elementar: ce mănâncă și cum o face ? 
Gestionarea situațiilor de urgență este un alt capitol 
ce va intra, probabil, la și altele.

Un element care nu ține strict de pregătirea profe-
sională ci de abilitatea patronului sau a directorului 
este nevoia de a transmite sau forma la șofer elemen-
tele de reprezentare în relația cu clienții societății. 
Orice fel de șofer ai fi, amator sau profesionist, pe 
camioane mai mici sau mai mari, tu ești legătura fi-
zică dintre societate și clienții săi. Este important să 
știi vorbi și cu clientul, și cu vameșul, polițistul sau 
partenerul de trafic. 

Există o criză sau o problemă cu numărul și calita-
tea șoferilor profesioniști cu atestat. Baza de recru-
tare pentru șoferii expres este mai mare dar, venind 
fără elementele de bază ale transportului, este pro-
vocarea transportatorilor expres să îi formeze direct 
la volan. Dar asta este o provocare cu care se con-
fruntă și transportatorii cu greutate așa că trebuie 
să-i facă față cu convingere. 
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prezentate la 
control.

Acest docu-
ment, numit 
scrisoare de 
transport sau 
CMR, atestă 
că există o 
ânțelegere sau 
un contract 
între cele două 
părți. Chiar 
dacă nu ştie 
Convenția 
CMR, trebuie 
să ştie exact 
ce semni fica-
ție are fiecare 
rubrică.

TRANSPORTURI TRANSPORTURI
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MITRU CRIȘAN 
ÎȘI TRANSPORTĂ 
SINGUR 
BRANDURILE 
DIAMI
Mitru Crișan de la Slobozia este unul din cei mai importanți oameni de 
afaceri din agricultura României de astăzi. După ce a pus bazele societății 
Teletext, a construit o fabrică  modernă de lactate, unde produce bran-
durile Diami. Pentru achiziționarea laptelui și pentru distribuirea produ-
selor, și-a constituit propria flotă de transport. „Eu am o situație speci-
ală și nu am voie să mă plâng: o experiență îndelungată în agricultură și 
modul în care m-am organizat - am producție vegetală, fermă, fabrică, 
distribuție, aprovizionare...”
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cercetare din Comtim. A devenit 
apoi director general la Combil, 
un complex de creștere a porcilor 
din județul Ialomița, un trust pen-
tru export, în subordinea directă 
a primului ministru. “Erau IAS-uri 
din mai multe  sate: Căzănești cu 
150.000 de porci, Fetești - 150.000, 

Doja... Aveam aproximativ 800.000 de porci și 5300 
de angajați”. 

Face parte din falanga tinerilor specialiști din acea 
perioadă, care au pus bazele zootehniei intensive din 
România.  Aduceau Landrace din Germania, care era 
o combinație dintre Landrace belgian și Pietrain, Ma-
rele Alb din Anglia, Hampshire și Durock din Statele 
Unite ale Americii... 

A cMitru Crișan are 1300 de 
vaci, din care mulge 530, 
cu 250 eligibile pentru 

sprijnul voluntar cuplat.  Lucrează 
peste 1200 de hectare de teren. 
Fără rigoare și exigență, nu putea 
ajunge aici. De aceea, lucrătorii lui 
au viață grea dacă îi ies din cuvânt. 
Dacă lucrează cu tragere de inimă, 
îi prețuiește ca pe copiii lui.
 
„SĂ MOARĂ MAMA!” – JURĂMÂN-
TUL PE DOS AL ȘOFERILOR
Lucru valabil și pentru șoferi, „ma-
terialul didactic” al transportatori-
lor și piatra lor de poticnire. Rezis-
tă numai cine se dă pe brazdă. Pe 
brazda stăpânului. „Când lucrezi 
cu șoferii sau cu constructorii, 
trebuie să folosești, să-ți adaptezi 
vocabularul la modul lor de a per-
cepe situația. Dacă îi spui „Te rog 
frumos, fă asta!”, el percepe că 
„ești idiot, du-te dracului!”. Jură-
mântul șoferilor este „Să moară 
mama!” Dacă-l auzi vorbind așa, 
înseamnă că nu spune adevărul. 

Lucrează peste 1200 de hectare 
de teren. A fost coleg de școală cu 
Dimitrie Muscă, dar și cu Valeriu 
Tabără. A luat teren și o fermă de 
vaci de la un fost IAS de la Grindu. 
Unele grajduri nu mai aveau nimic 
când le-a preluat el.
 
“LOCUL NOSTRU ESTE ÎN UE,  
DAR CU DEMNITATE”
Sigur că nu trebuie să ne compor-
tăm ca britanicii, dar nici să accep-
tăm tot ce se cântă pe la Bruxelles, 
crede Mitru Crișan. “Suntem victi-
me pe față ale politicilor europene 
în zootehnie, mai ales pe direcția 
Franța. Cu cine concurăm noi? Cu 
cei din Occident, care primesc 

subvenții de trei ori mai mari ca noi? Și am ajuns să im-
portăm 70% din hrană?”, întreabă indignat fermierul. 

Mitru Crișan s-a născut la Vărșand, județul Arad, 
a făcut liceul la Arad, apoi părinții s-au mutat la 
Timișoara, unde a absolvit Facultatea de Zootehnie 
în 1979. 

A fost repartizat la Oficiul de selecție și reproducție 
pentru porci din Slobozia. A lucrat în niște ferme de 

Suntem vic-
time pe față 
ale politicilor 
europene în 
zootehnie, 
mai ales 
pe direcția 
Franța. Cu 
cine con-
curăm noi? 
Cu cei din 
Occident, 
care primesc 
subvenții de 
trei ori mai 
mari ca noi? 
Și am ajuns 
să importăm 
70% din 
hrană?

Viorel PATRICHI
VPATRICHI@YAHOO.COM
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Acum pe Smartphone și tabletă! 

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

și găsește cu siguranță. Testați gratuit timp de 4 săptămâni 
bursa de transport - lider pe piața europeană.
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NU TREBUIE SĂ DĂM SUBVENȚII 
GOLANILOR
Are dreptate, dar un prost egal 
un vot. Se indignează ușor pe cei 
care au distrus economia țării. 
„Dacă trăia Ceaușescu, acum mu-
rea de inimă rea când vedea ce fac 
ăștia…”

Compania Teletext  face parte 
din Asociația Generală a Crescă-
torilor de Taurine din România și 
primește material seminal de la 
Schonta Schul, de la Semex și de 
la alte firme. “Trebuie să testăm și 
noi tăurași, dar aici, România este 
cu 100 de ani în urmă. Noi creștem 
vaci Holstein adevărate abia de 15 
ani”, crede doctorul Drăghici. Fer-
ma are deja urmași de-ai taurului 
Supersire de la WWS, care condu-
ce acum în topul mondial. Dar și 
viței de-ai lui Planet. Materialul 
seminal nu este ieftin, dar dacă ai 
taurul tău, te costă mai puțin. Mai 
ales că poți obține un taur de va-
loare. A fost o aventură întreagă 
pentru el începutul acestei afaceri.  
„În 1996, când au venit țărăniștii, 
plecase Stolojan la FMI. Cu ajuto-
rul lui, am obținut o finanțare de 
50 de milioane de dolari pentru 
modernizarea Combilului. A urcat 
în scaun Victor Ciorbea. A venit 
comisia FMI la mine, două zile. Și 
șeful comisiei mi-a spus pe șleau: 
“Noi nu putem exporta carne de 
porc în Rusia din cauza voastră”. A 
început să-mi spună ce potențial 
are România în agricultură, pe do-
menii. Știau tot. 

Aveam 40 de miliarde de lei 
vechi în cont. Am plecat de Paști 
în vacanță. Când m-am întors, 
aveam toate conturile blocate. A 
venit domnul Mărincuș, ideologul 
PNȚCD  pe probleme de agricultu-
ră. “Voi aveți rezultate mai bune 
decât Comtim...” Puteam să mă 

cert cu prefectul? Prefect era  unul care fusese plu-
tonier și făcuse o aplicație: a tras cu gloanțe oarbe 
în tren și l-au dat afară. Mi-am dat demisia când am 
văzut că au luat banii combinatului de porci. 

Aveam 20 de vaci Holstein lângă Slobozia. De aici 
am pornit și am făcut și fabrica la subsolul unui bloc, 
unde fusese  un laborator de cofetărie. În 2006 am 
făcut proiectul pentru fabrica nouă și în 7 luni era 
gata. A costat 2 milioane de euro, dar am făcut-o pe 
fonduri europene. Am primit un sprijin de un milion 
de euro”
 
FABRICA DE LAPTE
Toate utilajele le-a adus din Germania. Diami produce 
cu brand propriu lapte la pungi, iaurturi de diverse 
grăsimi și greutăți, brânză telemea, smântână, kefir, 
sana, lapte bătut, cașcaval etc. 

Există opinia să fie separate produsele din lapte de 
celelalte produse. Occidentalii au inventat produsele 
ieftine, nu noi. Procesatorii noștri s-au adaptat, dar 
cumpărătorul hotărăște ce cumpără. În orice caz, el 
știe că un produs ieftin nu poate fi și de calitate. Nu 
laptele praf este problema, ci înlocuitorii lui.  Proce-
sează aproximativ 40 de tone de lapte pe zi. 

Crișan vrea să crească longevitatea productivă a 
vacilor din fermă: 4-5 lactații.  Acum, o vacă rezistă 
aici în medie 3 lactații. 
 
GRAJDUL CU EFECT DE HORN
Ca toți ceilalți fermieri performanți, a preferat să 
învețe mereu de la alți campioni... americani și a 
transplantat ideile creativ în grajdurile lui. “Eu am 
fost la Chicago, în Statele Unite ale Americii, și am 
luat modelul de grajduri de-acolo. Noi, europenii, 
avem grajdurile pe două rânduri. Americanii le fac 
pe trei rânduri.  Un profesor de-acolo mi-a explicat 
că vaca rumegă de două ori mai mult, decât mănân-
că. Fiind furajată la discreție, vaca poate să mănân-
ce când vrea ea. De aceea, grajdul poate fi conce-
put pe trei rânduri fiindcă vaca se odihnește foarte 
mult. Așternutul este dintr-o saltea de tip Relaxa. 
Acoperișul înalt din tablă are un rol esențial. Tabla 
se încălzește puternic  și încinge aerul dedesubt pe o 
grosime de maxim un metru și jumătate. Având coa-
ma pe mijloc la peste 10 metri înălțime, diferența 
mare de temepratură față de aerul de jos creează un 
flux ascendent și amoniacul este antrenat natural în 
sus.  Este efectul de horn. De aceea, nu sunt de acord 

Mitru Crişan 
s-a născut 
la Vărşand, 
județul Arad, 
a făcut liceul 
la Arad, apoi 
părinții s-au 
mutat la 
Timişoara, 
unde a absol-
vit Facultatea 
de Zootehnie 
în 1979. A 
fost reparti-
zat la Oficiul 
de selecție şi 
reproducție 
pentru porci 
din Slobozia. 
A lucrat în 
nişte ferme 
de cercetare 
din Comtim. 
A devenit 
apoi direc-
tor general 
la Combil, 
un complex 
de creştere 
a porcilor 
din județul 
Ialomița, un 
trust pentru 
export, în 
subordinea 
directă a 
primului 
ministru.
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creștem vaci Holstein adevărate de 15 ani. Materialul 
seminal nu este ieftin, dar dacă ai taurul tău, te costă 
mai puțin. Mai ales că poți obține un taur de valoare”, 
crede doctorul Drăghici. Ferma are deja urmași de-ai 
lui Supersire de la WWS, care conduce acum în topul 
mondial. Dar și viței de-ai lui Planet. 
 
ECHIPĂ PENTRU TRANSFER DE EMBRIONI
Vacile cu producție înaltă au fost separate. Ferma 
investește puternic în genetică de vârf (o doză = 68 
de euro). Drăghici este atent la riscurile consangvi-
nizării și aduce bonitor străin pentru vaci. Doctorul 
stabilește obiectivul și strategia de dezvoltare a 
fermei, iar calculatorul îi arată ce tauri să foloseas-
că. “Vacile noastre, care dau 55-65 de litri pe zi, 
nu provin din import. Le-am crescut noi aici. Nu au 
distocii la fătări. Contează mult furajarea în timpul 

cu ventilatoarele care doar ames-
tecă gazele din fermă”, explică di-
rectorul. Dacă tabla e simplă, aerul 
de sub ea se încinge mai repede și 
antrenează mai iute amoniacul 
spre fantele de la coamă. 
 
RATEURI LA INSEMINARE  
DIN CAUZA CĂLDURII
“Am o echipă extraordinară, se 
laudă Mitru Crișan. Nu există spe-
cialist să plece acasă fără 10.000 
de lei pe lună.” Și într-adevăr, doc-
torul Drăghici, șeful fermei de 
vaci, pare aici de când lumea: “În 
primele zile de caniculă, se pierd 
7-8 litri de lapte pe vacă. În lunile 
iulie, august și jumătate din spe-
tembrie, reproducția merge foar-
te prost. Noi nu grupăm vacile în 
funcție caniculă, dar conjunctura 
ne forțează. În martie sau în fe-
bruarie, dacă inseminăm 100 de 
vaci, rămân gestante 57-58, în 
timp ce procentul la nivel global 
este de 30%. În iunie-august, dacă 
inseminezi 100 de vaci, greu ră-
mân gestante 15 vaci. Mai bine nu 
mai strici materialul seminal.  De 
exemplu, în noiembrie vom avea 
100 de fătări pe lună. În martie 
sau în februarie, dacă inseminăm 
100 de vaci, rămân gestante 57-58, 
în timp ce procentul la nivel global 
este de 30%. În iunie-august, dacă 
inseminezi 100 de vaci, greu rămân 
gestante 15. Mai bine nu mai strici 
materialul seminal.  De aceea, 
preferăm să fete în august-sep-
tembrie și ajungem pe răcoare cu 
vaci în vârf de lactație” .  Teletext 
face parte din Asociația Generală a 
Crescătorilor de Taurine din Româ-
nia și primește material seminal de 
la Schontal Schul, de la Semex și 
de la alte firme. “Trebuie să tes-
tăm și noi tăurași, dar aici, Româ-
nia este cu 100 de ani în urmă. Noi 
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gestației. An de an, 20-23% din 
efectivul vacilor merg la refor-
mă. Din 2014, folosesc materia-
lul sexat la vițele. Anterior, aici 
se nășteau 55% tăurași și 45% 
vițele. Pentru o fermă de vaci 
înseamnă că trebuie să cumperi 
juninci anual. După ce am tre-
cut pe material sexat, 60% sunt 
vițele. Anul trecut, am avut 55% 
vițele. Probabil că peste doi-trei 
ani vom ajunge să vindem juninci. 
Urmărim câteva familii de vaci să 
facem transferuri de embrioni. 
Avem trei medici veterinari aici 
și vom face singuri testarea”, 
speră doctorul. Iar Mitru Crișan 

își privește echipa cu încredere: nu poate fi mințit 
fiindcă el însuși este un profesionist. 
 
“DACĂ NU EȘTI UN  PIC NEBUN, NU FACI NIMIC”
“Trebuie simț practic, o anume perspicacitate ca 
să reușești în afaceri, la care se adaugă ambiția. Eu 
vreau să-mi demonstrez mie că pot face. De ce să-i 
moară vecinului capra? Mai bine crește și tu una. E 
bine să ai această ambiție. Dar cu ea te naști sau nu. 
Apoi, fără creativitate, nu poți să faci. Nu mi-a fost 
frică să pun toate ouăle într-un cuibar. Se și câștiga 
uneori 30%.” Așa crede creatorul brandului Diami.  
Procesează zilnic 40 de tone de lapte și vinde lapte la 
pungi, iaurturi de diverse grăsimi și greutăți, brânză 
telemea, smântână, kefir, sana, lapte bătut, cașcaval 
etc. În spatele oricărui record în zootehnie, se află 
un specialist autentic.  Trebuie doar descoperit. Po-

În martie sau 
în februarie, 
dacă insemi-
năm 100 de 
vaci, rămân 
gestante 57-
58, în timp ce 
procentul la 
nivel global 
este de 30%.

Vacile noas-
tre, care dau 
55-65 de 
litri pe zi, nu 
provin din 
import. Le-
am crescut 
noi aici.
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Digitalizăm transporturile

plecat de Paști în vacanță. Când m-am întors, aveam 
toate conturile blocate. A venit domnul Mărincuș, 
ideologul PNºCD  pe probleme de agricultură. “Voi 
aveți rezultate mai bune decât Comtim...” Puteam să 
mă cert cu prefectul care a închis Combil? Era unul 
care fusese plutonier și făcuse o aplicație: a tras cu 
gloanțe oarbe în tren și l-au dat afară. Mi-am dat de-
misia. Aveam 20 de vaci Holstein lângă Slobozia. De 
aici am pornit și am făcut și fabrica la subsolul unui 
bloc, unde fusese  un laborator de cofetărie. În 2006 
am făcut proiectul pentru fabrica nouă și în 7 luni era 
gata. A costat 2 milioane de euro, dar am făcut-o pe 
fonduri europene. Am primit un sprijin de un milion 
de euro”.  Să fie oare suficientă experiența profesi-
onală îndelungată pentru liniștea și forța interioară 
a acestui om care a dovedit că se poate și contra cu-
rentului?...    

vestea “moșierului” Mitru Crișan 
este semnificativă pentru eșecul 
nostru național: “În 1996, când au 
venit țărăniștii, plecase Stolojan la 
FMI. Cu ajutorul lui, am obținut o 
finanțare de 50 de milioane de do-
lari pentru modernizarea Combilu-
lui. Și apare premierul Victor Cior-
bea. A venit comisia FMI la mine, 
două zile. Și, după dezlegarea 
limbilor, șeful comisiei mi-a spus 
pe șleau: “Noi nu putem exporta 
carne de porc în Rusia din cauza 
voastră”. A început să-mi spună ce 
potențial are România în agricul-
tură, pe domenii. Știau tot. Aveam 
40 de miliarde de lei în cont. Am 
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Aveam 20 de 
vaci Holstein 
lângă Slobo-
zia. De aici am 
pornit şi am 
făcut şi fabri-
ca la subsolul 
unui bloc, 
unde fusese  
un laborator 
de cofetărie.
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