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EDITORIAL

VIITORUL NE PREGĂTEȘTE O LEGE PENTRU ERORILE TRECUTULUI. 
“Fapta cetăţeanului român sau străin de natură să submineze eco-
nomia naţională se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă şi interzice-
rea unor drepturi”, scrie un deputat român în noul său proiect de 
lege. Este pentru prima oară când îngrijorarea față de soarta țării 
ia forma unui proiect legislativ, care are potențial exploziv în con-
textul ultimilor 26 de ani. O astfel de lege ne va face să vedem mai 
clar, în baza faptelor lor, “grupurile de interese” care au căpuşat nu 
o ramură industrială anume, ci industria; nu un sector de producție 
anume, ci producția; nu anumite resurse strategice, ci avuția natu-
rală a poporului român.   

EVOLUȚIA PREȚURILOR LA RCA ȘI LOGICA SUBMINĂRII. Când ne 
uităm la istoricul prețurilor RCA în ultimii 5 ani, dincolo de toa-
te aspectele de logică economică, de concurență, de goană după 
portofolii, nu putem să nu observăm un cadru favorabil ipotezei 
sabotării industriei transporturilor rutiere din România. Pretutin-
deni în UE, transportatorii români, alături de alți  concurenți “estici”, 
sunt prezențe incomode. S-a spus de nenumărate ori, la Bruxelles, 
că firmele estice au costuri mai mici. De aici şi până la necesitatea 
măririi costurilor nu a fost decât un pas. De doi ani, această stare de 
nemulțumire a generat o întreagă dezbatere despre “concurența 
neloaială”/”dumping-ul social” iar efectele s-au văzut în scurtă vre-
me în Germania, Franța şi, mai nou, în Italia. Prin mărirea costurilor 
la RCA, s-a făcut şi “prima mutare în terenul adversarului”.

ȘI AICI INTERVINE MECANISMUL DE SUBMINARE. Cum  majoritatea 
firmele de asigurare au capital occidental, nu se poate exclude o 
înțelegere de tip cartel, la comandă externă. Cu ce consecințe? Evi-
dent, cu urmări directe şi imediate asupra companiilor naționale de 
transport.  Este, din punct de vedere teoretic, un modus operandi 
prin care “se poate opri puhoiul estic de la izvoare”. Dacă lucrurile 
stau aşa sau nu, dacă avem acțiuni de subminare sau de altă natură, 
vom afla, poate, în perioada următoare, prin implicarea instituțiilor 
abilitate.

INTRĂ ȘI PROBLEMA RCA LA 
SUBMINARE NAȚIONALĂ?

Cum  majoritatea 
firmele de 

asigurare au capital 
occidental, nu se poate 
exclude, ca mutare 
strategică, o înțelegere 
de tip cartel, la 
comandă externă.”

Daniel Mazilu, ARTRI

COMUNICAT DE PRESĂ

E rkrath, 31.08.2016 -  
Pentru furnizorul de servi-
cii IT TimoCom optimizarea 

platformei de transport primește 
cea mai mare prioritate. 

În ziua de azi, în perioada Logis-
tik 4.0., în branșele de transport și 
logistică, tematicile precum  auto-
matizare, networking și digitali-
zare au mare importanță. Aceste 
dezvoltări au stimulat echipa Ti-
moCom la o mentalitate inovati-
vă, pentru a putea menține poziția 
sa pe piață și în viitor. Tocmai din 
acest motiv s-a creat noua funcție 
TimoCom. Exact la deschiderea 
expoziției IAA va prezenta firma 
inovația exclusivă. 

În perioada de 22-29 sep-
tembrie 2016, se va organiza 
expoziția IAA, în Hannover, pen-
tru cei interesați în transport și 
logistică. „Mottoul TimoCom din 
acest an în IAA este: 'Ideile noas-

tre sunt motoarele noastre'. Cu 
inovația noastră continuăm și 
la expoziție transformarea di-
gitală a platformei TimoCom și 
menținem pregătiți clienții noștri 
pentru Logistik 4.0”, a afirmat re-
prezentantul șef al TimoCom-lui, 
Marcel Frings. 

VĂ INVITĂM CU DRAG LA STANDUL 
NOSTRU
Echipa TimoCom va prezenta 
în clădirea 13, la standul C32, 
cea mai nouă funcție a celei mai 
mari platforme de transport, cu 
care va înlesni viața de afaceri 
de zi cu zi pentru cei 110.000 uti-
lizatori proprii. Echipa va sta la 
dispoziție, în caz de eventuale în-
trebări,  putând prezenta pentru 
vizitatori noua funcție, precum 
și platforma. Vizitarea standului 
TimoCom este inevitabilă atât 
pentru cărăuși, cât și pentru case 

de expediții sau furnizori de trans-
port și logistică. Invităm pe toți cei 
implicați în transport, care pot fi 
prezenți personal la fața locului 
la o convorbire cu echipa, des-
pre succesele de afaceri  sau la o 
consultație cu TimoCom. În acest 
an, va fi introdusă pentru prima 
oară, în cadrul expoziției IAA  por-
talul networking Match & Meet. 
Cu ajutorul acestuia participanții 
pot intra în contact chiar înainte 
de expoziție și pot stabili o întâl-
nire la stand.

Și TimoCom a făcut o înregis-
trare la portal în calitate de expo-
zant. Aceasta este o oportunita-
te bună pentru a lua legătura cu 
furnizorul de servicii IT înainte de 
începerea expoziției.

Mai multe informații despre  
TimoCom le găsiți pe:  

www.timocom.ro

Noua funcție în platforma de transport
TimoCom prezintă în cadrul IAA noutatea anului
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PERSPECTIVE

Nu mai reprezintă nicio taină nerușinarea mai-marilor din toate 
domeniile. Nici minciunile sfruntate, ce l-ar pune în umbră pe 
simpaticul Pinocchio. Transporturile de la noi – cele rutiere, (alea 

navale fiind sabordate de către ”căpitanul” ce ne-a împotmolit timp de 
vreo zece ani), reprezintă o sursă inepuizabilă de îmbuibare a câtorva 
nesimțiți, pe spinarea câtorva milioane de nefericiți adormiți. Epitetul 
folosit este prea blând, având în vedere veniturile obținute, în special 
de cei foarte puțini ce conduc acel colos găunos și inutil – ce diriguiește 
piața obligatorie a asigurărilor. S-a ajuns la niște biruri cu adevărat as-
tronomice. Ni se aduc argumente ce țin de meta-patologie, cum că, 
nu-ș' pe unde, prețurile ar fi duble sau ceva de genul… Firește, aceste 
viețuitoare hidoase uită subit că pe acolo, veniturile medii sunt cel puțin 
triple, infrastructura și suprastructura sunt de sute de ori mai dezvolta-
te, iară taxele și impozitele sunt pe jumătate, ca număr. În chip minunat, 
adormiții au început să se miște. Pe de altă parte, un histrion care scheu-
na prin toată mass media cum că ”un coleg” a căzut la datorie, a început 
subit să latre, implorând și a fost reciclat de mâinile mizerabile ale mur-
darilor care ne-au păcălit în urmă cu patru ani. Surprinzător, adormiții 
s-au trezit iarăși… Până la urmă, și un sfânt și-ar pierde răbdarea…

Greva transportatorilor a arătat cât de complicată a devenit 
ecuația dialogului social în industria transporturilor rutiere 
din țara noastră. Guvernul semi-tehnocrat a reacționat destul 

de repede la solicitarea transportatorilor de reglementa sarabanda 
prețurilor la RCA, dar “premisele din piață”, ca să nu spun “aranjamen-
tele” asiguratorilor cu ASF, l-au dezavantajat. Guvernul s-a pomenit 
arbiru într-un meci pe care l-a presimțit cel puțin “aranjat” și a fost ne-
voit să umble la sertarul cu ordonanțe de urgență. După ce a solicitat 
pozițiile ASF și ale Consiliului Concurenței, analizând solicitările trans-
portatorilor și văzând miile de greviști din fața Palatului Victoria, Guver-
nul României, aflat în “împrejurări excepționale”, a emis Ordonanța de 
urgență nr  54/2016.  Între timp, Senatul a votat o nouă Lege a a RCA iar 
Camera Deputaților, cameră decizională, pregătește un vot final până 
la sfârșitul lunii octombrie. Dar să ne întoarcem la mizeul problemei: 
acest respiro de maximum 6 luni, dacă va fi luat în serios, reprezintă un 
pas foarte mic pentru industria transporturilor. În acest context, devine 
necesară o regândire strategică pentru perioada imediat următoare.    

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

Dr. Daniel MAZILU  
(ARTRI)

GREVA TRANSPORTATORILOR

INTERES NATIONAL

Răzmerița transportatorilor…

Ziua în care roțile s-au oprit
PILDA FIULUI 
TRANSPORTATOR

DEZVĂLUIRI

adevarulfinanciar.ro

Viorel PATRICHI
VPATRICHI@YAHOO.COM

FECIORUL LUI MIŞU  
NEGRIŢOIU ARE O FIRMĂ 
DE TRANSPORTURI

Şi ce dacă?, vor spune unii. Da, dar 
Mişu a intrat în conflict deschis cu 
transportatorii care i-au cerut de-
misia pentru că ar fi permis explozia 

preţurilor RCA. Mai concret, Ştefan Codrin Negriţoiu, 
feciorul lui Mişu, şi Gherghe Adrian Ionel, nepotul şefu-
lui ASF, sunt proprietari egali în acţiuni la compania de 
transporturi rutiere de mărfuri, botezată Etap Trans-
port. În 2015, aveau o cifră de afaceri de peste 17,1 mi-
lioane lei şi un profit net de 237.103 lei. De afaceri se 
ocupă mai mult nepotul fiindcă feciorul lui Mişu stă mai 
mult prin America, mai ceva decât Cristofor Columb. 
"Da, fiul meu este acţionar cu o deţinere de 50% în fir-
ma de transport Etap, însă nu participă la conducerea 
executivă. Acţionarul principal şi conducătorul firmei 
este fiul uneia dintre surorile mele, Adrian Gherghe. 
Chiar eu am difuzat aceste informaţii în anumite discu-
ţii cu transportatorii”, a precizat Mişu Negriţoiu pentru 
HotNews.ro. Şi-a pus şi omul feciorul la adăpost.
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www.zf.ro

DEZVĂLUIRI

MIŞU NEGRIŢOIU A FOST VALIDAT 
DE PARLAMENT LA ŞEFIA ASF  
ÎN LUNA APRILIE 2014
"Firma este membră a UNTRR, dar 
nu ştiu dacă a participat la protest, 
le-a răspuns Mişu gazetarilor de 
la Hotnews. Poziţia mea la ASF nu 
implică niciun conflict de interese 
în legătură cu această societate de 
transport şi nu am niciun fel de in-
fluenţă asupra afacerilor acesteia. 
Datele financiare ale firmei sunt 
depuse la Ministerul Finanţelor. Din 
câte ştiu, ultimele poliţe RCA ajung 
şi la 20-25.000 de lei, dar societatea 
nu este supusă raportarilor publice 
şi nu intră în categoria de interese 
pe care trebuie să le raportez con-
form cerinţelor legale de integrita-
te. Firma de transport îşi incheie po-
liţele prin intermediul a doi brokeri, 
nu lucrează direct cu societăţi de 
asigurare. Nu am primit reclamații 
la ASF din partea acestei firme, 
însă ştiu că are o maşină în service 
de şase luni," a precizat Mişu Negri-
ţoiu. Mai direct spus, face şi băiatul 
meu un ban chinuit. 

Da, fiul meu este acţionar cu o deţinere de 
50% în firma de transport Etap, însă nu par-
ticipă la conducerea executivă. Acţionarul 
principal şi conducătorul firmei este fiul uneia 
dintre surorile mele, Adrian Gherghe. Chiar eu 
am difuzat aceste informaţii în anumite discu-
ţii cu transportatorii”. 
A precizat Mişu Negriţoiu pentru HotNews.ro

La fel ca Nicu Văcăroiu, Mişu Negriţoiu intră în reac-
ţie atunci când îi cere partidul. Iar partidul era la mare 
ananghie: veneau alegerile şi trebuie să aruncăm ceva 
urât în capul lui Dacian Cioloş. Greva transportatorilor 
se putea transforma într-o nouă mineriadă. N-a fost să 
fie. Premierul le-a dovedit că mingea era în curtea ASF 
şi Guvernul nu avea nicio vină, dar a intervenit pentru 
amânarea conflictului. La fel a sărit în ajutorul parti-
dului şi Nicolae Văcăroiu, dar mult mai inteligent. El a 
profitat de prostia Guvernului Boc, care a lansat petar-
da pentru a-şi speria propria găină: vor fermierii să pri-
mească subvenţiile, atunci să plătească toate datoriile 
la stat, inclusiv amenzile pentru circulaţia rutieră. Şi aşa 
s-a trezit Emil Boc cu o droaie de procese, iar Valeriu Ta-
bără a acumulat toată ura pe nedrept. Cine mai crede 
că partidul îl pune la loc călduţ, cu leafă cosmică, doar 
pentru ochi frumoşi?  

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   
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ŞTIRI DIN EST ŞTIRI DIN EST 

Tatiana TOMA
TATIANA.TOMA@ARTRI.RO 

NOUA DENUMIRE OFICIALĂ A PORTULUI  
ILICIOVSK ESTE „CERNOMORSK” 

UCRAINA ȘI RUSIA LA OMC

Orașul Iliciovsk, situat în 
apropierea Odesei, se va 
numi de acum înainte Cer-

nomorsk. Decizia de redenumire 
a fost luată în cadrul procesului 
de decomunizare din Ucraina. 
Pe 16 septembrie 2016, Minis-
terul Infrastructurii din Ucraina 
a emis un decret privind rede-

numirea întreprinderii „Portul 
maritime commercial Iliciovsk” 
în „Portul maritime commercial 
Cernomorsk”. În luna mai 2015, 
în Ucraina a intrat în vigoare le-
gea adoptată de Rada Supremă, 
privind condamnarea regimurilor 
comunist și nazist, care interzice 
propaganda simbolurilor sovieti-

ce. Aceasta presupune, în special, 
redenumirea orașelor și străzilor 
care poartă numele oamenilor de 
stat sovietici. Potrivit Institutului 
ucrainean al Memoriei Naționale, 
până la sfârșitul lunii noiembrie 
2016, ar trebui să fie redenumi-
te mai mult de 940 de localități. 
(Delo.ua)

U craina a depus o plângere 
la Organizaţia Mondială a 
Comerţului (OMC) împotri-

va restricţiilor pe care Federația 
Rusă le-a impus pentru transpor-
tul de mărfuri de tranzit. Potrivit 
Ministerului Economiei de la Kiev, 

Rusia a stabilit condiţii care sunt in-
compatibile cu normele OMC. De 
exemplu, camioanelor ucrainene 
le este impusă dotarea utilizarea 
sigiliilor de identificare şi să circule 
cu escortă.  Ucraina a contestat, de 
asemenea, şi restricţiile aplicate 

şoferilor ucraineni care călătoresc 
în Rusia din Republica Belarus. Ru-
sia are acum 60 de zile pentru a 
soluţiona plângerea, după expira-
rea acestui termen, Ucraina poate 
solicita OMC emiterea unei decizii. 
(UNIAN)

C ompaniile care construiesc 
un pod în valoare de câte-
va miliarde de dolari şi care 

leagă Rusia continentală de penin-
sula ucraineană Crimeea au fost in-
cluse de SUA pe o listă neagră de 
persoane şi entităţi sancţionate. 
Departamentul american al Trezo-
reriei a adăugat zeci de persoane 
şi companii pe o listă neagră, care 
a fost prezentată pentru prima 
dată după ce Rusia a anexat penin-
sula ucraineană Crimeea în 2014 şi 
după ce şi-a extins suportul pentru 
rebelii separatişti din estul Ucrai-
nei. Pe lângă mai multe filiale ale 
gigantului rus în energie Gazprom 
şi 11 oficiali crimeeni, Trezoreria 
SUA a numit şapte companii impli-
cate direct în construirea unui pod 
lung de 11 km peste Strâmtoarea 
Kerch, numit de unii ruşi drept 
„Podul lui Putin”. Dintre compani-
ile respective, rolul cel mai impor-
tant revine companiei SGM-Most, 
o filială a contractorului Stroygaz-
montazh care se află deja pe lista 
sancţiunilor americane, şi subcon-
tractorul Mostotrest, unul dintre 
cei mai mari constructori de poduri 
din Rusia. „Trezoreria este alături 

de partenerii noştri în ceea ce pri-
veşte condamnarea încălcării legii 
internaţionale de către Rusia şi va 
continua să-i sancţioneze pe cei 
care ameninţă pacea, securitatea 
şi suveranitatea Ucrainei”, a decla-
rat John Smith, director al Biroului 
pentru Controlarea Activelor Stră-
ine în cadrul Trezoreriei. Kremlinul 
vede podul în valoare de 212 mili-
arde de ruble (3,2 miliarde de do-
lari) ca fiind vital pentru integrarea 
Crimeei în Rusia. Putin a declarat 
că ridicarea podului este o misiune 
istorică.

Dar proiectul a trebuit să înfrun-
te sancţiunile occidentale din mo-
ment ce contractul de construire 
a fost înmânat anul trecut compa-
niei Stroygazmontazh, care este 
controlată de Arkadi Rotenberg, 
un aliat apropiat al lui Putin. Ro-
tenberg se află deja pe lista sanc-
ţiunilor americane din cauza legă-
turilor sale cu liderul rus, relaţie 
despre care Trezoreria susţine că 
l-a ajutat pe Rotenberg să câştige 
contracte de stat în valoare de mili-
arde de dolari. Rotenberg nu poate 
strânge capital în Occident sau să 
angajeze subcontractori occiden-

tali pentru finalizarea proiectului. 
Oficialii implicaţi în construirea 
podului susţin că dispun de toată 
pregătirea, toate echipamentele 
şi materialele necesare pentru a-l 
construi fără ajutorul Occidentului.

„Sancţiunile nu vor afecta con-
struirea podului. Contractorul are 
toate resursele necesare pentru 
finalizarea la timp a proiectului”, 
a susţinut într-o declaraţie cen-
trul de informaţii Crimea Bridge, 
o organizaţie responsabilă de pu-
blicarea şi transmiterea de infor-
maţii referitoare la acest proiect. 
Rotenberg şi fratele său Boris au 
negat că ar primi ajutor din partea 
liderului rus pentru afacerile pe 
care le desfăşoară. 

Restricţiile asupra gigantului în 
energie Gazprom şi a filialelor sale 
împiedică firmele sau cetăţenii din 
SUA să furnizeze produse sau ser-
vicii care să susţină proiectele com-
paniei în apele adânci, în zona arc-
tică sau în domeniul petrolului de 
şist. Totuşi, restricţiile nu se aplică 
serviciilor financiare, precum furni-
zarea de asigurări pentru astfel de 
proiecte. 

(The Epoch Times) 

en.wikipedia.org

epochtimes-romania.com

SUA A IMPUS SANCŢIUNI  
ASUPRA „PODULUI LUI PUTIN”
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TRANSNEWS TRANSNEWS

Viorel PATRICHI
VPATRICHI@YAHOO.COM

Grupaj realizat de

D upă protestele transpor-
tatorilor, premierul Dacian 
Cioloş a intervenit şi a dat 

o Ordonanţă de urgenţă pentru 
îngheţarea preţurilor RCA pe o pe-
rioadă de şase luni. Transportatorii 
au tras următoarele concluzii: Înce-
pând de luni, 19 septembrie, când 
ordonanţa lui Dacian Cioloş a fost 
publicată în Monitorul Oficial, ASF 
are 30 de zile să stabilească tarife-
le de primă (maxime) pe categorii 
de vehicule. Aceste tarife urmează 
să fie aplicate de către societăţile 
de asigurare RCA. Aceste tarife vor 
fi adoptate conform art. 4 alin. (3) 
din Legea concurenţei nr. 21/1996, 
unde se precizează că "asemenea 
măsuri pot fi adoptate prin hotă-
râre de Guvern pentru o perioadă 
de 6 luni, care poate fi prelungită 

succesiv pentru durate de câte 
cel mult 3 luni, cât timp persistă 
împrejurările care au determinat 
adoptarea respectivei hotărâri”; 
Prin urmare, tot în această peri-
oadă de 30 de zile, Executivul va 
trebui să adopte prin Hotărâre de 
Guvern aceste tarife maxim (fiind-
că prin OUG nu se poate, conform 
Legii Concurenţei); După ce Guver-
nul va aproba prin Hotărâre aceste 
tarife maxime, acestea vor fi apli-
cate de asiguratori timp de 6 luni, 
cu posibilitatea prelungirii succesi-
ve pentru durate de câte cel mult 
3 luni, dacă problemele persist; 
După aceste 6 luni (sau câte vor fi) 
de tarife de primă maxime, ASF va 
stabili tarife de referinţă, care vor 
avea caracter orientativ şi vor fi va-
labile tot pentru 6 luni.

VICTORIE!

RCA s-a plafonat pe timp  
de şase luni

M işu se transformă şi nu se 
dă dus. Mai mulţi parla-
mentari, membri ai Comi-

siilor de Buget-Finanţe, unde a fost 
audiată conducerea Autorităţii de 
Supraveghere Financiară (ASF) pe 
tema poliţelor RCA, au cerut demi-
sia preşedintelui instituţiei, Mişu 
Negriţoiu, pentru modul în care a 
gestionat piaţa asigurărilor. Mişu 
Negriţoiu, preşedintele Autorităţii 
de Supraveghere Financiară (ASF), 
a fost întrebat în Parlament dacă 
intenţionează să îşi dea demisia şi a 
răspuns că “demisia este o opţiune 
personală” pe care nu şi-o manifes-
tă. El a amintit că a venit la condu-
cerea ASF pentru a face ordine şi a 
restructura. Mai mulţi deputaţi şi 
transportatori l-au acuzat pe Mişu 

Negriţoiu de problemele din piaţa 
asigurărilor şi i-au cerut demisia. 
“Înţeleg că altcineva va veni curând 
la ASF şi va continua curăţenia. 
Este păcat că sunt identificat ca fi-
ind cauza nevoii de restructurare în 
ASF…pentru că eu am venit tocmai 
pentru a face ordine şi a restructu-
ra”, a declarat Negriţoiu. Mişu Ne-
griţoiu a declarat că susţine preţul 
de referinţă la RCA şi asigurătorul 
de stat pe care este dispus să îl ca-
pitalizeze din fonduri ASF.

Primii care i-au reproşat preşe-
dintelui ASF că nu a controlat piaţa 
asigurărilor au fost reprezentanţii 
transportatorilor, prezenţi la dis-
cuţiile din Comisiile reunite de Bu-
get-Finanţe. Mai mult, aceştia spun 
că nu vor renunţa la proteste dacă 

îngheţarea preţurilor nu se va face 
pe termen lung. Apoi a venit rân-
dul mai multor aleşi din cele două 
comisii să ceară demisia conducerii 
ASF. Parlamentarul Andreea Paul a 
atras atenţia că "nu e cazul ca Mişu 
Negriţoiu să ne ia de păcălici", în 
timp ce alesul Cătălin Rădulescu a 
declarat că regretă momentul în 
care a votat conducerea Autorităţii 
şi i-a solicitat demisia preşedintelui 
instituţiei, Mişu Negriţoiu.

"La ASF este vorba despre un 
cartel. Dacă la ASF sunt oameni in-
competenţi, atunci să îşi dea demi-
sia. Cer demisia tuturor membrilor 
din conducere şi reluarea concur-
surilor pentru posturile de condu-
cere", a spus, în timpul şedinţei, 
deputatul Dorin Petrea.

S istemul de înregistrare a po-
liţelor RCA s-a blocat după 
proteste, camioanele nefi-

ind înregistrate în bazele de date şi 
nebeneficiind de reducerile legale. 
În aceste condiţii, autorităţile de 
control nu au putut verifica dacă 
şoferii au sau nu asigurări, însă au 
rămas de bază chitanţa şi poliţa cu 
timbru sec din registrul unic al asi-
gurătorilor.

Softul nu a operat bonusurile le-
gale, spre nemulţumirea şoferilor.

Motivul blocării sistemului de 
înregistrare a poliţelor RCA ar fi, 
potrivit brokerilor, de natură teh-
nică, însă alţi asigurători anunţă că 
softul sistemului nu este updatat şi 
din acest motiv mii de şoferi din în-
treaga ţară au fost prejudiciaţi. Mai 
mult, Legea RCA nu a fost aproba-
tă, iar ordonanţa de urgenţă care 

îngheţa tariful RCA pentru şase 
luni nu a fost publicată în varianta 
cerută şi asumată de transporta-
tori şi ASF, după mitingul de la  15 
septembrie. Sistemul a fost oprit 
din CEDAM (n.r. baza de date cu 
asigurările auto obligatorii încheia-
te la nivel naţional), însă nimeni nu 
a dat explicaţii imediat. Doar două 
societăţi de pe piaţă (n.r în total 

sunt nouă asemenea societăţi) au 
dat bonusul, însă nici ASF nu a reu-
şit, în timp real, să explice situaţia. 
La nivel de autoritate se ştia doar 
că sistemul nu merge. Alţi brokeri 
au încercat să explice blocarea sis-
temului printr-o inspecţie centrală 
pe care asigurătorii ar fi demarat-
o la nivelul service-urilor care ar 
practica preţuri peste cele ale pie-
ţei, numai că este greu de crezut că 
brokerii şi-ar fi permis să blocheze 
sistemul şi să piardă astfel mii de 
clienţi. Transportatorii acuză Au-
toritatea de Supraveghere Finan-
ciară de ”ştirbirea proiectului iniţial 
de lege. (...) Textul care prevedea 
introducerea tarifului de referinţă 
ca principiu de bază în construcţia 
primei RCA a dispărut, deşi acesta 
fusese covenit după negocierile cu 
transportatorii. 

CONSECVENŢĂ

Mişu nu pleacă

EROARE DE SISTEM

Mii de şoferi, neînregistraţi în bazele de date
MULTIPLICARE

General  
Motors face 
camioane  
în Canada

U zina 1-GM Canada din 
Oshawa produce acum 
cel puţin 70.000 de ca-

mioane pe an. Cel puţin aşa re-
zultă din negocierile americani-
lor cu uzina din Canada pentru 
noile investiţii. GM a ajuns la 
un acord cu UNIFOR, sindica-
tul care reprezintă muncitorii 
canadieni din această fabrică, 
pentru salvarea a mii de locuri 
de muncă de la uzina Oshawa, 
dar cele două părți au refuzat 
să spună ce vehicul nou ar fi 
produs acolo. Reuters a anun-
ţat că uzina va face asamblarea 
finală pentru camioane Silvera-
do, folosind subansamble ex-
pediate de la uzina GM din Fort 
Wayne, Indiana.
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J udecătorii CCR au respins 
o sesizare a Guvernului, 
care prevede, printre altele, 

acordarea către personalul buge-
tar, care posedă titlu ştiinţific de 
doctor, a unui spor de 15% din sa-
lariul de bază, dacă îşi desfăşoa-
ră activitatea în domeniul pen-
tru care a obţinut titlul ştiinţific 
respectiv. Sigur că nu oricine are 
un doctorat cu adevărat muncit. 
Există şi doctorate care chiar în-
seamnă o contribuţie originală 
în dezvoltarea domeniului. Dar 
cine să le mai caute în jungle doc-
torilor? Poate era mai util dacă 
judecătorii se sesizau în legătură 
cu tăierea salariilor şi a pensiilor 
speciale, constituite fără cotizaţii 
proporţionale cu venitul la fondul 
de pensii. Salariile şi pensiile spe-
cial reprezintă o discriminare gra-
vă la adresa majorităţii românilor. 
De ce ar fi “speciali” procurorii, ju-

decătorii, coloneii, parlamentarii 
şi tot neamul lor, iar inginerii, me-
dicii, profesorii care-i formează 
pe toţi nu ar fi “speciali”? Oare de 
ce niciun partid politic nu a făcut 
plângere la CCR cu privire la carac-
terul neconstituţional al salariilor 
şi pensiilor special? O altă modi-
ficare contestată la CCR prevede 
o majorare de 10% a salariului 
pentru personalul din autorităţi-
le şi instituţiile publice finanţate 
integral din venituri proprii, afla-
te în subordinea, sub autoritatea, 
în coordonarea Guvernului, mi-
nisterelor şi a celorlalte organe 
de specialitate ale administraţiei 
publice centrale şi locale, precum 
şi din cele aflate în coordonarea 
prim-ministrului şi cele aflate sub 
controlul Parlamentului, în cazul 
în care, fie sunt structuri nou în-
fiinţate, fie contractul colectiv de 
muncă a expirat.

GĂSELNIŢĂ

Spor de doctor..în transporturi
DESCHIDERE?

Drum bun 
spre IRAN

Î n ziua de 21.09.2016, la sediul 
Ministerului Transporturilor, 
a avut loc reuniunea condu-

cerii Grupului de lucru pentru 
transporturi din cadrul celei de-a 
16-a sesiuni a Comisiei Mixte In-
terguvernamentale Economice  
româno-iraniene, care va avea loc 
la București, până la sfârșitul anu-
lui 2016. Ionuț Liviu Moșteanu, 
secretar de stat în cadrul Minis-
terului Transporturilor, a condus 
delegația română a Grupului de 
lucru pentru transporturi, iar 
partea iraniană a fost reprezen-
tată de Amir Amini, ministrul 
adjunct al Drumurilor și Dezvol-
tării Urbane. În urma discuțiilor 
la nivel de experți ai grupului de 
lucru (care au avut loc în perioa-
da 19—21.09.2016) au fost pre-
zentate aspectele relevante ale 
relației bilaterale în domeniul 
transporturilor. Pe agenda întâl-
nirii au fost subiecte care au vizat 
transportul maritim, transportul 
pe calea ferată, aerian, rutier, 
cât și cel multimodal. Totodată, 
ambele părți și-au manifestat in-
teresul privind cooperarea între 
portul Constanța și portul Shahid 
Rajaee. Concluziile celor două 
delegații, care vizează compo-
nenta transporturi și infrastruc-
tură de transport, se vor regăsi 
în cadrul Memorandumului de 
Înțelegere al celei de-a 16-a sesi-
uni a Comisiei mixte interguver-
namentale eco  no mice.

U n producător belgian de 
bere a deschis, în mod ofici-
al, robinetul unei conducte 

destinate să transporte 4.000 de li-
tri de bere pe oră pe sub orașul me-
dieval Bruges până la o instalație de 
îmbuteliere amplasată la o distanță 
de trei kilometri, transmite Reuters. 
După patru ani de planuri și cinci 
luni de construcție, berăria Halve 
Maan va inaugura o conductă care 
va înlocui sutele de transporturi cu 
cisternă de 40 de tone care trebu-
iau făcute anual prin centrul istoric 
al orașului Bruges. Ultima cisternă 
încărcată cu bere a plecat joi de de 
la berăria Halve Maan pe străzile 
înguste din Bruges, un oraș care se 
află pe lista obiectivelor protejate 
de UNESCO. Directorul operațional 
de la Half Maan, Xavier Vanneste, 
a declarat că ideea unei conducte 
pentru transportul berii i-a părut 
o nebunie până când a văzut cum 

muncitorii amplasau cabluri subte-
rane, ceea ce l-a pus pe gânduri. Van-
neste a spus că o opțiune ar fi fost 
mutarea fabricii de bere lângă linia 
modernă de îmbuteliere construită 
în 2010 și păstrarea vechii fabrici 
sub formă de muzeu, dar a dorit să 
continue să producă bere în vechiul 
oraș medieval. "Oamenii vor să vadă 
ceva care este viu, nu doar un mu-
zeu prăfuit", a spus Xavier Vannes-
te. Înainte de cel de Al Doilea Război 
Mondial, în Bruges erau aproxima-
tiv 30 de producători de bere, însă, 
în prezent, Halve Maan este ultimul 
din vechea gardă, care continuă să 
funcționeze în locul unde s-a des-
chis prima berărie 'Halve Maan' în 
urmă cu 575 de ani.  Construirea 
unei conducte pentru transportul 
berii nu este singura noutate, la fel 
este și modalitatea în care a fost 
finanțată construcția. Costul lucră-
rilor s-a ridicat la aproximativ patru 

milioane de euro. Halve Maan a pri-
mit o subvenție de la guvernul regi-
onal flamand, dar a strâns și 350.000 
printr-un proces de crowdfunding 
(colectare de fonduri), urmând să 
își recompenseze cu bere contribu-
torii. Cei care au contribuit cu 7.500 
de euro vor fi recompensați cu o sti-
clă de bere Brugse Zot în fiecare zi 
din restul vieții lor. Cu o lungime de 
trei kilometri, de la fabrica de bere 
din centrul orașului Bruges până 
la o instalație de îmbuteliere de la 
marginea orașului istoric, noua con-
ductă poate transporta 4.000 de 
litri de bere pe oră, echivalentul a 
12.000 de sticle. Pe lângă reducerea 
costurilor ca urmare a renunțării la 
transportul berii cu cisterna, Halve 
Maan ar putea profita și de pe urma 
faptului că volumul său de vânzări 
a crescut cu 30% anul trecut, până 
la cinci milioane de litri, urmând să 
urce cu încă 20% în 2016.

EFICIENŢĂ

Transport prin țeavă în loc de cisternă

CORIDOARE

IRU a mers la Ashabat
EXPANSIUNE

Volkswagen 
cu ochii  
pe AsiaC rearea unui cadru modern de 

cooperare în sectorul trans-
porturilor, temă a lucrărilor 

Media Forum din Turkmenistan. 
Crearea unui cadru legal modern de 
cooperare în sectorul transporturi-
lor, precum și lucrările întreprinse 
pentru extinderea infrastructurii 
au fost printre principalele teme 
discutate la lucrările Media Forum, 
organizat la Ashabad și dedicat 
primei Conferințe Globale despre 
transport sustenabil. Potrivit unui 
comunicat al Ambasadei Turkme-
nistanului la București, oficiali a 10 
organizații internaționale, precum 
și jurnaliști și reprezentanți a peste 
65 de instituții media, din circa 30 
de țări au participat la eveniment. 
În prima sesiune a forumului au 

susținut prezentări reprezentanți 
ai Comisiei Economice și Sociale a 
Națiunilor Unite pentru Asia și Pa-
cific (ESCAP), Comisiei Națiunilor 
Unite pentru Europa (UNECE), 
Uniunii Internaționale a Transpor-
turilor Rutiere (IRU), Organizației 
Maritime Internaționale (IMO) și ai 
Organizației pentru Cooperare în-
tre Căi Ferate (OSJD). ''Participanții 
la Media Forum au făcut un schimb 
de păreri despre mai multe pro-
bleme, cu precădere despre cele 
legate de crearea unui cadru legal 
modern de cooperare în sectorul 
transporturilor, precum și despre 
lucrările întreprinse pentru extin-
derea infrastructurii coridoarelor 
de transport'', se mai arată în co-
municatul citat.

V olkswagen vrea să-şi ex-
tindă afacerea cu cami-
oane în Asia. “Privim în 

present spre problemele Indiei, 
le-a spus jurnaliştilor Andreas 
Renschler, directorul diviziei 
camioane din cadrul trustului 
german, la o masă rotundă, care 
s-a organizat la târgul de la Ha-
novra. El a adăugat că Volkswa-
gen se va extinde şi în China, 
unde are déjà o filial a compa-
niei MAN în cadrul producăto-
rului local Sinotruk, precizează 
Reuters.
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MERGEȚI ÎNCET. Pe timp 
de ploaie și furtună, pe 
carosabil va fi mereu o 

cantitate considerabilă de apă. 
Condițiile sunt ideale pentru acva-
planare. Aceasta înseamnă că pne-
urile mașinii dumneavoastră plu-
tesc pe apa de pe carosabil, ceea 
ce duce la o scădere a fricțiunii, a 
tracțiunii și a controlului. La o vi-
teză redusă, aderența pneurilor la 
sol este mai bună. Cel mai des în-
tâlnit scenariu este acesta: Rulezi 

pe carosabil și vezi în față o baltă. La o viteză mai 
mare de 60 de km/h această baltă, chiar dacă e su-
perficială ca adâncime, e suficientă pentru a produce 
acvaplanarea. La 20km/h, trecerea prin baltă va pro-
duce doar o stropeală nepericuloasă. 

FIȚI ATENȚI ȘI LA VANT. Viteza este importantă 
și atunci când întâlniți zone cu rafale puternice de 
vânt. Acestea pot afecta manevrabilitatea și frânarea 
mașinii în mod semnificativ. Este bine să țineți ferm 
volanul, cu ambele mâini, până vântul se potolește, 
pentru că el nu suflă cu putere constantă și o rafală 
mai puternică vă poate lua prin surprindere. 

NU FACEȚI PREA MULTE MANE-
VRE. Dacă intrați în acvaplanare 
sau vă sperie rafalele de vânt, sau 
dacă ploaia și ceața au ca efect o 
vizibilitate redusă, nu rezolvați 
nimic intrând în panică și făcând 
manevre haotice încercând să 
compensați pierderea direcției. 
Esențial este să nu uitați că rulați 
pe o suprafață alunecoasă. Sco-
pul este să încetiniți și eventual 
să vă opriți la marginea drumului 
până fenomenele mai scad în in-

tensitate. Majoritatea șoferilor nici nu-și dau seama 
exact când intră în acvaplanare, iar când află, e prea 
târziu, se panichează, bruschează comenzile, pierd 
controlul mașinii și derapează. Dacă simțiți o scă-
dere a aderenței pneurilor la sol sau dacă nu simțiți 
rezistența obișnuită la manevrele de schimbare 
a direcției, mai mult ca probabil că sunteți în plină 
acvaplanare. Cu cât sunteți mai atent la ceea ce se 
întâmplă în jur, cu atât va fi mai bine pentru dum-
neavoastră. Dacă veți intra în acvaplanare sau nu, 
aceasta depinde de adâncimea apei de pe carosabil, 
de presiunea aerului din pneuri, de modelul de pneuri 
folosit și de starea drumului. Dar nimic nu este mai 

CONDUSUL 
DE TOAMNĂ

Majoritatea 
şoferilor nici 
nu-şi dau 
seama exact 
când intră în 
acvaplanare, 
iar când află, 
e prea târziu, 
pierd contro-
lul maşinii şi 
derapează.

www.orzofflawoffices.com
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important decât viteza de rulare. 
Cu cât viteza e mai mare, cu atât 
riscați mai mult.  

CUNOAȘTEȚI-VĂ CAUCIUCURI-
LE. Sarah Robinson, test driver la 
Michelin spune că: «Pneurile nu 
sunt doar o parte oarecare a ve-
hiculului pe care îl conduceți. Ele 
sunt principala sursă a siguranței 
și performanței. Dacă n-am fi avut 
niciodată ploaie, zăpadă, noroi 
sau pietriș pe drum, cauciucurile 
ar fi fost toate netede ca cele de 
la mașinile de curse, pentru a ofe-
ri cea mai eficientă tracțiune. Pro-
filurile diverse au fost însă atent 
dezvoltate pentru a înlătura apa 
de ploaie, a bătători zăpada sau a 
arunca în laturi noroiul. » 

Adâncimea profilului pneurilor 
trebuie verificată în mod regu-
lat. Evident, cu cât conduceți mai 
mult, cu atât ele trebuie schimba-
te mai des. 

FOLOSIȚI CORECT LUMINILE. 
Ideal este să folosiți farurile de 
câte ori vă aflați la volan. În acest 
fel sunteți de două ori mai vizibili 
pentru restul participanților la tra-
fic. Cu toate acestea, faza lungă 
trebuie diminuată când vă întâlniți 
cu un vehicul venind din sens opus 
sau când mergeți imediat în urma 
altuia. Faza scurtă este utilă și pe 
ploaie sau ceață și nu cea lungă. 
De ce? Pentru că lumina puternică 
a fazei  lungi se reflectă în picătu-
rile de apă și va scade vizibilitatea 
în loc să o sporească. 

PASTRAȚI DISTANȚA. Este re-
comandat să lăsați o distanță mai 
mare între dumneavoastră și ve-
hiculul din față mai ales pe vreme 
rea – ploaie, vânt, ceață, ninsoare. 
Uneori 4 secunde răstimp de ru-

lare vă oferă mai multe șanse să evitați cu succes o 
coliziune cu vehiculul din față.  Mașinile din ziua de 
azi sunt ca niște laptop-uri pe roți. De aceea oame-
nii tind să supraaprecieze – și vehiculele și proprii-
le aptitudini de șofer. Nu trebuie mult ca să faci o 
mașină praf. În ciuda tuturor avertismentelor, oame-

nii sunt însă psihologic convinși că 
mașina lor îi va duce în siguranță 
de la punctul A la punctul B. Nu 
e neapărat așa. Realitatea o con-
firmă, din păcate. De aceea un pic 
de modestie, răbdare și realism în 

trafic nu strică, mai ales atunci când te deplasezi pe 
vreme rea.

«Reduceți viteza până la limita evitării oricărui 
pericol» n-ar trebui să mai rămână o expresie seacă 
și ignorată. La urma urmelor, The faster you go, the 
greater your risk!   

Pneurile nu 
sunt doar o 
parte oareca-
re a vehicu-
lului pe care 
îl conduceți. 
Ele sunt 
principa-
la sursă a 
siguranței şi 
performanței. 
Dacă n-am 
fi avut nicio-
dată ploaie, 
zăpadă, noroi 
sau pietriş 
pe drum, 
cauciucuri-
le ar fi fost 
toate netede 
ca cele de la 
maşinile de 
curse, pentru 
a oferi cea 
mai eficientă 
tracțiune. 
Profilurile 
diverse au 
fost însă 
atent dezvol-
tate pentru a 
înlătura apa 
de ploaie, 
a bătători 
zăpada sau 
a arunca în 
laturi noroiul.

www.gettyimages.com
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www.goliath.com

Barack Obama 
pierde pariul cu TTIP
„Timpul nu este de partea noastră, a avertizat președintele ame-
rican, de ziceai că e Moromete. Dacă nu finalizăm negocierile anul 
acesta, tranziția politică din SUA și din Europa (va dura mult și...) 
decalajul va fi destul de lung până vom avea o nouă șansă”. 

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

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

TURCIA

FEDERAȚIA RUSĂ

BELARUS

AZERBAIDJAN

 IRAN

TURKMENISTAN

IRAQ

www.tirservices.ro

CONTACT
Address: Sediul Social: Bucuresti,  

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

Mobile: 0786339756 Mobile: 0737504000 
Email: office@tir2000.ro 
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TABLOUL LUMII DE AZI
Politicienii europeni au însă 
alte griji. Lipsiți de idei prac-

tice pentru ieșirea din criză, ei și-
au compromis propriile partide și, 
în consecință, în țările lor, poate 
să apară oricând un salvator po-
pulist, ca Alexis Tsipras din Grecia 
sau Boris Johnson din Marea Bri-
tanie. Indivizi care știu doar atât: 
să ne dea cei de la Bruxelles, că 
ei ne exploatează... Obama vrea 
să semnăm până la terminarea 
mandatului, dar America îl are pe 
Trump, o are pe Hillary, dacă scapă 
de unul, dă peste celălalt, iar Eu-
ropa are mai mulți... China își vede 
însă  imperturbabil de comerțul ei 
planetar, iar Rusia face zîmbre, ca-
ută mărazuri pe sub masa verde, 
cu semiluna în dreapta și cu stea-
ua lui David în stânga. Acesta este 
tabloul lumii. Ce vor face în acest 
context America și Europa? Vor ri-
sipi șansa construirii unei superpu-
teri mondiale flexibile și, mai ales, 
credibile? Să vedem. 

DISCUȚII FAȚĂ-VERSO
SUA și Uniunea Europeană și-au 
reluat, pe 11 iulie, convorbirile 
pentru a încerca să ajungă la un 
acord comercial și de investiții 
SUA-UE, așa numitul TTIP sau Taf-
ta. Reprezentanții celor două părți 
și-au exprimat public voința de a 
termina negocierile înainte de fi-
nalul administrației Obama. Dar în 
culise, diplomații se îndoiesc din 

Matthias Fekl a anunţat că Franţa 
a cerut Comisiei Europene suspen-
darea negocierilor TTIP, conside-
rându-l mult mai favorabil Statelor 
Unite. Franța a cerut Comisiei Eu-
ropene să pună capăt negocierilor 
cu americanii. "Nu mai există spri-
jin politic în Franţa pentru aceste 
negocieri între UE şi SUA iar Franţa 
cere oprirea acestor negocieri", a 
declarat Matthias Fekl. "America-
nii nu cedează nimic sau doar firi-
mituri..., nu aşa trebuie să se nego-
cieze între aliaţi", a spus Matthias 
Fekl, adăugând că negocierile ar 
trebui reluate mai târziu pe baze 
mai bune. 

ce în ce mai mult de această eventualitate, convinși 
că negocierile vor trebui suspendate cel puțin până 
după alegerile din Franța și din Germania de anul vi-
itor.

Despre venirea messianică a lui Obama la Hanovra 
am mai scris. Stăpânul de la Casa Albă nu a impresi-
onat-o nici pe Angela Merkel, mai ales că serviciile 
lui au spionat-o pe Frau Kanzlerin până și în budoar. 
Sigur că doamna Merkel a avut numnai vorbe frumoa-
se despre Parteneriatul Transatlantic pentru Comerţ 
şi Investiţii, dar și despre prietenia lui Obama față 
de ea. 

"Angela Merkel şi eu suntem de acord să afirmăm 
că Statele Unite şi Uniunea Europeană au nevoie să 
continue negocierile pe tema Parteneriatului Tran-
satlantic pentru Comerţ şi Investiţii (TTIP)", declara 
Barack Obama la Hanovra. Sigur că oamenii obișnuiți 
nu percep importanța adâncă a tratatului, crede li-
derul planetar: "Beneficiile pe termen lung ale Acor-
dului transatlantic nu sunt percepute de oamenii de 
rând, care văd consecinţe negative pe termen scurt; 
dar, pe termen lung, Acordul transatlantic este so-
luţia corectă, mai ales pentru state exportatoare 
precum SUA şi Germania". Nu putea lipsi nici can-
doarea de la întâlnirea celor doi: "Mi-aţi fost foarte 
apropiată pe parcursul mandatelor de preşedinte. Vă 
mulţumesc personal pentru prietenie", i-a spus Ba-
rack Obama Angelei Merkel. Frau Kanzlerin a zâmbit 
subțire în colțul gurii fiindcă au aflat și americanii ce 
discuta ea la telefon despre ei. Și nu numai. 

Sigmar Gabriel, ministrul german al Economiei, 
spunea pe 30 august că nu mai are sens continuarea 
discuțiilor cu privire la TTIP fiindcă americanii nu au 
acceptat niciun compromis cu europenii. "Eu cred 
că negocierile cu SUA au eşuat de facto, chiar dacă 
nimeni nu vrea să admită acest lucru. Negocierile 
cu SUA au eşuat, de facto, deoarece noi, europenii, 
nu am vrut să ne supunem cerinţelor americanilor. 
Lucrurile stagnează pe acest front", a spus Sigmar 
Gabriel, care este şi vice-cancelar.

Cu un Francois Hollande tot mai obosit, tot mai 
prăfuit, Franța nu mai este, din nefericire, o forță de 
negociere pozitivă cu America. Pentru strâmbe popu-
liste rămâne însă partenerul ideal. De frica doamnei 
Le Pen. „Cred că un acord în 2016 este imposibil și 
toată lumea o știe bine, inclusiv cei care spun contra-
riul în comunicate lungi”, a spus Matthias Fekl, secre-
tarul de stat francez pentru comerț exterior. 

DUPĂ OBAMA, TRATATUL!
Câteva ore mai târziu, Francois Hollande afirma că nu 
susţine stoparea tratativelor transatlantice înainte 
de terminarea mandatului prezidenţial al lui Barack 
Obama. Premierul francez Manuel Valls a solicitat 
"încetarea bruscă" a negocierilor, în pofida faptu-
lui că Angela Merkel este în favoarea proiectului de 
schimb liber transatlantic. 

Parisul se simte frustrat în special de lipsa de 
progres în dosare-cheie, ca agricultura și accesul la 
piețele publice americane pentru întreprinderile eu-
ropene. Nepopular, Tafta este — încă de la începerea 
negocierilor în 2013 — ținta asociațiilor ecologiste și 
antimondializare, care acuză acest acord că va lăsa 
câmp deschis de acțiune companiilor multinaționale, 
permițându-le să ocolească reglementările.

Marea Britanie este pe cale să întoarcă spatele 

Angela 
Merkel şi 
eu suntem 
de acord să 
afirmăm că 
Statele Unite 
şi Uniunea 
Europeană 
au nevoie 
să continue 
negocierile 
pe tema Par-
teneriatului 
Transatlantic 
pentru Co-
merţ şi Inves-
tiţii (TTIP)”.

declara Barack 
Obama la Hanovra

Viorel PATRICHI
VPATRICHI@YAHOO.COM
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Uniunii Europene. Deci puterea 
de negociere a Europei pentru un 
asemenea tratat se diminuează. 

Contra evidențelor naționale, 
gânditorii de la Bruxelles fac 
să mai pâlpâie feștila tratatu-
lui trans-atlantic. Anna Cecilia 
Malmström, comisarul european 
al Comerțului, s-a dus la Washin-
gton ca să ne arate că negocie-
rile vor supraviețui votului pen-
tru Brexit, chiar dacă Regatul 
Unit este principalul susținător 
al acestui acord de liber schimb. 

„Logica Tafta este la fel de puternică astăzi ca și îna-
intea referendumului britanic”, susține Anna Cecilia 
Malmström Pierre Moscovici, comisarul european 
pentru Afaceri Economice, a declarat că nu reco-
mandă suspendarea negocierilor din cadrul Parte-
neriatulului Transatlantic pentru Comerţ şi Investiţii 
(TTIP) dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite, 
citat de site-ul publicaţiei Le Figaro. 

"Suspendarea negocierilor nu mi se pare recoman-
dabilă", a afirmat Pierre Moscovici, în cadrul unui 
conferinţe de presă la Paris, referindu-se la tratatul 
de schimb liber dintre SUA şi UE, făcând apel la con-
tinuarea acestora şi la ridicarea exigenţelor față de 
Washington.

youngeuropeansnetwork.eu

E 2016

Logica Tafta 
este la fel de 
puternică 
astăzi ca şi 
înaintea refe-
rendumului 
britanic”.
Anna Cecilia 
Malmström Pierre 
Moscovici
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REGRETUL PENTRU PIERDEREA 
LONDREI     
După ieşirea Marii Britanii din Uni-
unea Europeană, negocierile ame-
ricanilor cu europenii devin tot 
mai dificile. Statele Unite par tot 
mai preocupate că pierd influenţa 
asupra Europei, arată ziarul „The 
New York Times”. "Oficialii ame-
ricani care depun eforturi pentru 
găsirea unei noi strategii după 
decizia Marii Britanii de a divorţa 

de Uniunea Europeană cred că cea mai urgentă pro-
vocare va fi înlocuirea celui mai de încredere şi celui 
mai loial partener în relaţia cu ţările europene. Nu 
va fi uşor. Se spune că nicio altă ţară nu împărtăşeş-
te viziunea Washingtonului în chestiuni geopolitice 
aşa cum o face Marea Britanie; de mult timp, Marea 
Britanie este cel mai loial aliat al SUA în materie de 
securitate şi manifestă cel mai mare entuziasm în 
privinţa intereselor comerciale care sunt baza abor-
dării internaţionaliste a Americii", scrie ziarul „The 
New York Times”. "Acum, această influenţă tacită - 
inclusiv în moderarea revendicărilor comerciale eu-

Oficialii ame-
ricani care 
depun efor-
turi pentru 
găsirea unei 
noi strategii 
după decizia 
Marii Britanii 
de a divorţa 
de Uniunea 
Europeană 
cred că cea 
mai urgentă 
provocare va 
fi înlocuirea 
celui mai de 
încredere 
şi celui mai 
loial partener 
în relaţia cu 
ţările euro-
pene. Nu va fi 
uşor. Se spu-
ne că nicio 
altă ţară nu 
împărtăşeşte 
viziunea Wa-
shingtonului 
în chestiuni 
geopolitice 
aşa cum o 
face Marea 
Britanie

www.9am.ro

ropene şi în convingerea puterilor 
militare să contribuie mai mult la 
misiunile NATO - se diminuează 
brusc. Şi chiar dacă (un mare dacă) 
Marea Britanie va recăpăta la un 
moment dat influenţa asupra Eu-
ropei, aceasta va fi perturbată pro-
fund ani întregi", notează jurnalul. 
"Mai mult: pierderea vocii puterni-
ce a Marii Britanii în Europa inter-
vine într-un moment foarte prost: 
exact când Statele Unite şi aliaţii 

lor se gândesc ce abordare să aibă faţă de o Rusie re-
vanşardă şi să relanseze Alianţa Nord-Atlantică, când 
grăbesc semnarea Acordului comercial SUA-UE şi ca-
ută o soluţie diplomatică la conflictul sirian, soluţie 
care ar relaxa presiunile migratoare asupra Europei", 
argumentează publicaţia. "Atunci când preşedintele 
rus, Vladimir Putin, se bucură, ştim că avem o proble-
mă în sistemul internaţional", atrage atenţia fostul 
ministru britanic de Externe David Miliband.
Dacă Marea Britanie nu mai poate juca acest rol indis-
pensabil pentru Washington, trebuie să existe o altă 
ţară care să poată face acest lucru. "Poate; dar este 
greu de imaginat care", subliniază cotidianul ameri-
can. "Nu este un rol pe care Germania să fi arătat că 
l-ar vrea prea mult. (...) Deşi cooperează cu Statele 
Unite în diverse domenii, Germania continuă să aibă 
suspiciuni profunde despre SUA, alimentate şi de in-
formaţiile dezvăluite de fostul angajat NSA Edward 
Snowden, inclusiv despre interceptarea conversaţii-
lor cancelarului Angela Merkel", explică NYT, notând 
că Franţa nu prea are politici compatibile cu cele ale 
Washingtonului, Italia se confruntă cu probleme eco-
nomice prea mari, Olanda este prea mică, iar Polonia 
nu are încă influenţa vechilor state membre NATO.
După referendumul pro-Brexit, preşedintele SUA, 
Barack Obama, a menţinut avertismentul că Marea 
Britanie va ajunge "la capătul rândului" în efortul de 
a semna un acord comercial cu Statele Unite, pentru 
că Washingtonul va prefera Parteneriatul cu Uniunea 
Europeană. "Negocierile cu SUA au eșuat, de facto, 
deoarece noi, europenii, nu am vrut să ne supunem 
cerințelor americanilor. Lucrurile stagnează pe 
acest front", a explicat Sigmar Gabriel, care deține 
și funcția de vicecancelar al Germaniei. Această țară 
preferă însă relația cu Federația Rusă, lucru  care 
poate fi în detrimentul nostru.                                                                                                                

CĂTINEL CU SPERANȚELE NOASTRE...
România nici nu este menționată fiindcă nu contează 
în acest context. Fără nicio bază reală, unii entuziaști 
de propfesie de pe la noi susțin că aproximativ 400 
– 500 de milioane de dolari vor intra anual în econo-
mia românească odată cu intrarea deplină în vigoa-
re a acordului TTIP (Parteneriatul Transatlantic de 
Comerţ şi Investiţii), acordul de liber schimb dintre 
statele Uniunii Europene şi SUA care ar urma să fie 
încheiat la finalul acestui an, ceea ce înseamnă că PIB-
ul României ar urma să crească cu câte circa 0,25% 
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pe an. „Creşterea exporturilor ro-
mâneşti pe piaţa SUA ar putea să 
situeze în jurul valorii de 800 mil. 
- 1 miliard dolari SUA începând cu 
anul 2027, anul aplicării depline a 
concesiilor comer ciale convenite 
în cadrul TTIP. Din estimările noas-
tre, domeniile şi produse «câşti-
gătoare» pentru economia româ-
nească includ serviciile IT, o serie 
de produse agricole, printre care 
legume şi fructe, vinuri, brânze-
turi, unele produse agricole proce-
sate, mobilă, produse de sticlărie, 
produse siderurgice, cosmetice“, 
a spus vicepremierul Costin Borc.

Mai realist mi s-a părut Bog-
dan Hossu, liderul confederaţiei 
sindicale Cartel Alfa: „În forma în 
care este astăzi, aprobarea TTIP 
este inacceptabilă. Pare însă că 
Administraţia Prezidenţială a 
făcut un referendum la care eu 
nu-mi amintesc să fi fost invitat şi 
la care să nu fi participat nimeni, 
având în vedere că preşedintele 

s-a declarat un susţinător al acestui parteneriat (...) 
Sunt mai multe probleme legate de forma actuală 
a acestui acord, iar unele sunt legate de blocajele şi 
inegalităţile din cadrul acestuia. Spre exemplu, ci-
neva din România care vrea să facă o vizită de lucru 
în SUA trebuie să aştepte între 6 şi 12 luni pentru a 
primi viză în scop comercial. (...) Ne opunem formei 
actuale şi cerem tratament egal”, a spus Bogdan 
Hossu. La rândul său, profesorul universitar Gheor-
ghe Hurduzeu, decanul Facultăţii de Relaţii Econo-
mice Internaţionale din cadrul Academiei de Studii 
Economice, a precizat că este nevoie de cercertări 
mai ample privind impactul TTIP asupra economi-
ei româneşti. „Din păcate, din zona de cerecetare 
românească, nu avem nişte rezultate care să vină 
cu argumente reale privind impactul acestui acord 
asupra economiei româneşti. Într-un studiu al Aca-
demiei Române privind strategia pentru 2020 există 
o singură menţiune despre TTIP, de aceea consider 
că se impune o analiză mult mai serioasă la nivel aca-
demic privind acest parteneriat”, a spus profesorul 
Hurduzeu.

Sigur că trebuie să sperăm, dar dacă omul de afa-
ceri din România ajunge atât de greu peste Atlantic, 
putem presupune ce ar putea fi. 

Festina lente!, ne sfătuiau romanii...   

PACHETE DE SERVICII

ABONAMENTE ANUALE

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

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

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

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

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

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

GOLD - 990 euro PLATINIUM - 1500 euro

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

www.blog.rielcano.org
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G RUP DE INIȚIATIVĂ
Traversăm o perioadă 
marcată de așezarea eve-

nimentelor și de preocuparea tu-
turor organizațiilor de transporta-
tori sau alte entități organizatoare 
de creșterea nivelului evenimente-
lor. Aspectul cu adevărat impresi-

onant este acela că evenimentul nu este organizat 
de o mare organizație de transportatori ci este rodul 
activității unui grup de inițiativă, centrat pe societa-
tea Kefren Express și, mai ales, pe activitatea direc-
torului acesteia, domnul Zsolt Gogucz. Transporta-
torii expres sunt de ceva vreme un grup distinct în 
transportul românesc. Conferința lor le cimentează 
identitatea în percepția celorlalți transportatori și, 

TRANSPORTURI

foarte important, le oferă o plat-
formă pentru eventualele discuții 
cu autoritățile. Lucru deosebit de 
important în contextul frămân-
tărilor profesionale generate de 
repunerea pe masă a discuțiilor 
europene de extindere a prevede-
rilor regulamentelor 1071 și 1072 
spre această categorie.

Inițiativa conferinței nu a fost 
dublată de nici o mișcare politică 
de coagulare a vreunei organizații. 
Mai degrabă decât o scăpa -
re, acest fapt este o dovadă de 
atașament față de caracterul pro-
fesional al activităților organizate.  
Organizațiile de transportatori au 
fost invitate iar anul acesta au răs-

puns ARTRI, FORT și Apullum. Alături de sponsorii 
evenimentului, organizațiile au fost invitate la sesiuni 
neconvenționale de relaționare directă cu transpor-
tatorii, pentru încurajarea relațiilor viitoare.

PROBLEME SPECIFICE ŞI COMUNE
Tematica evenimentului a reflectat problemele și 
preocupările unei categorii de transportatori cu sta-
tut de membru deplin al breslei. Mai mult decât ca-
tegoria transportatorilor expres, este de remarcat 
nivelul profesionist la care inițiatorul înțelege să-și 
așeze activitatea propriei societăți comerciale de 
transport și expediții. Acest nivel este cel care a dat 
transportatorilor expres o conferință a lor. Un exem-
plu sugestiv al suflului nou pe care acest grup îl aduce 
este promovarea dialogului cu șoferii categoriei lor. 
Ca orice categorie de transportatori, și transporta-
torii expres se confruntă cu provocările generale și 

www.protransexpress.com.au

CONFERINȚA
TRANSPORTATORILOR

EXPRES
Transportatorii expres s-au adunat pentru al treilea an la 
conferința lor de la Băile Felix din perioada 22-24 septembrie 2016. 
Evenimentul a fost organizat în locația extraordinară a complexu-
lui balnear Lotus Therm. Organizarea și ținuta evenimentului au 
fost la cel mai înalt nivel și au oglindit preocuparea inițiatorului și a 
echipei de colaboratori pentru creșterea calității evenimentului.

Organizațiile 
de transpor-
tatori au fost 
invitate iar 
anul acesta 
au răspuns 
ARTRI, FORT 
şi Apullum. 
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cu unele specifice lor. O provocare 
situată la granița celor două este 
gestionarea relației cu angajații 
lor de bază: șoferii, aproape în ex-
clusivitate amatori. Rețelele socia-
le au prilejuit coagularea unui grup 
de discuții al șoferilor expres. Or-
ganizatorii i-au contactat și i-au in-
vitat la un dialog cu reprezentanții 
angajatorilor lor. 

Deschiderea organizatorilor 
trebuie să fie un exemplu pen-
tru transportatorii participanți 
la conferință. Unii nu au înțeles 
importanța momentului și au 
adoptat atitudinea directorului 
față de subordonat. Partenerii 
evenimentului au înțeles foarte 
bine ideea organizatorilor și au 
susținut continuarea unui dialog 
de pe poziții de colaborare.

CELE MAI INTERESANTE SUBIECTE
Stabilirea unui climat de lucru benefic în cadrul firme-
lor este un element căruia organizatorii i-au înțeles 
importanța. Mai multe dezbateri s-au derulat cu su-
biecte din dezvoltarea resurselor umane, pregătire 
profesională și reglementări de legislație a muncii. 
Autoritățile județene din domeniul muncii au ofe-
rit precizări asupra aplicării unor prevederi ce-i in-
teresează pe transportatori. Este liniștitor să afli, 
de exemplu, că autoritățile române se preocupă de 
regulile ce trebuie aplicate cu referire la legislația 
națională. Asta în timp ce este sarcina francezilor, de 
exemplu, să verifice aplicarea prevederilor Directivei 
detașării.

Elementele de branding și social media sunt im-
portante, mai ales dacă avem în vedere cele câteva 
companii expres mai mari, ca număr de camioane, 
care par să se fi desprins în lideri ai pieței. O mare 
parte din activitatea acestor lideri este constituită 
din operațiuni de intermediere. Pentru o activitate 
derulată în special în UE, intermedierea pe baza unui 

parc mare este o cale de acces la 
curse de la sursă.

Incidentele de plată nu îi oco-
lesc nici pe transportatorii expres. 
Firmele mai mici pot lucra cu expe-
ditori români sau pot lua curse de 
pe burse. Aceste categorii de cur-
se au ambele dezavantaje în prețul 
mai mic sau în riscul de neîncasare. 
Există o categorie de transporta-
tori care au mizat pe stabilitate 
și concentrare pe piețe bine defi-
nite dar au obținut asta în ani de 
preocupare și efort. Discuțiile cu 
reprezentanții burselor de trans-
port electronice participante au 
ilustrat o colaborare bună dar 
marcată de aceleași riscuri pe care 
contractorii ocazionali le întâlnesc. 
Era o direcție previzibilă aceea că 
recuperarea unora din sumele da-
torate să fie transferată unor fir-
me specializate. Cu deschiderea de 
care au dat dovadă, transportatorii 
expres se pot orienta și spre arbi-
trajul specializat în transporturi.

Marea provocare pentru acești 
transportatori este apariția re-
glementărilor naționale de plată 
a salariului minim. Cu un specific 
al contractelor care îi plasează în 
zona delegării îndelungate mai 
mult decât pe transportatorii cu 
camioanele grele, transportatorii 
expres încep să fie presați de re-
glementări. Piețe mai dificile din 
mai multe cauze, cum ar fi Anglia 
din cauza Canalului Mânecii, încep 
să fie tatonate de cei care fug de 
MiLog sau Macron. Iar acesta este 
doar un prim val. Subiectul referi-
tor la aceste prevederi a fost unul 
care a provocat discuții aprinse.

Evoluțiile din domeniul asigu-
rărilor din ultimii ani au marcat 
și transportul expres. Pe lângă 
creșterea RCA mai pune destu-
le probleme și asigurarea CMR. 

Cerută de parteneri și anunțată public de asigura-
tori sau brokeri la nivel de 50 000 Euro sau 100 000 
Euro, asigurarea trebuie făcută cu grijă, cu citirea și 
înțelegerea tuturor prevederilor, mai ales a clauzelor 
de excludere. Chiar dacă se face cu șoferi amatori și 
cu scutire de la aplicarea unor reglementări mai teh-
nice, transportul expres respectă aceleași prevederi 
referitor la relațiile de transport dintre părți.

PERSPECTIVE
Transportatorii participanți s-au bucurat cel mai mult 
când decizii, proceduri și modele de lucru au fost 
confruntate și, eventual, validate de recomandările 
specialiștilor sau de conduita semenilor lor. Așteaptă 
și pe viitor aceleași oportunități din continuarea 
relațiilor profesionale sau din participarea la eveni-
mente. O problemă mai delicată este asocierea pro-
fesională. Fără a fi exprimată categoric, s-a manifes-
tat în fundal așteptarea ca, dintr-un asemenea nivel 
profesional al evenimentului, să apară și o propunere 
asociativă. Pentru moment, mai aproape de realizare 
este inițiativa creării unui partener sindical, nu pentru 
a-și bate cuie în talpă, ci pentru a rezolva împreună 
lucruri ce sunt în interes bilateral patronat-sindicat.

DESPRE ORGANIZATORI
Înfiinţată în anul 1992 firma de transport Kefren 
Expres s-a dezvoltat întâi pe piaţa autohtonă extin-
zându-se pe segmentul internaţional. Dezvoltarea 
firmei de transport, creşterea numărului de clienţi și 
a contractelor a determinat proprietarii să extindă 
serviciile și să înfiinţeze o firmă de expediții. Com-
pania “Kefren Expres SRL” a fost înfiinţată în 2011 
având drept obiectiv furnizarea unei game variate 
de servicii de transport într-o manieră profesională, 
oferite cu promptitudine şi adaptate în permanență 
cerinţelor clienţilor.

Firma Euromaidec Touring este o societate comer-
cială cu răspundere limitată care a fost înființată la 
data de 24 martie 2004. Derulează transporturi te-
restre interne și internaționale de călători și activea-
ză și ca agenție de turism. George Iacob-Anca este 
partener și unul dintre fondatorii societății civile de 
avocați cu același nume.  Activitatea sa este concen-
trată, în special, pe domeniile transporturi, civil si 
insolvență. Ii felicităm pe toți pentru excelenta or-
ganizare, le mulțumim pentru colaborare și le dorim 
succes în continuare.   

Evoluțiile din 
domeniul 
asigurărilor 
din ultimii ani 
au marcat 
şi transpor-
tul expres. 
Pe lângă 
creşterea 
RCA mai 
pune destule 
probleme şi 
asigurarea 
CMR. Cerută 
de parteneri 
şi anunțată 
public de 
asiguratori 
sau brokeri 
la nivel de 50 
000 Euro sau 
100 000 Euro, 
asigurarea 
trebuie făcu-
tă cu grijă.Elementele 

de branding 
şi social 
media sunt 
importante, 
mai ales 
dacă avem în 
vedere cele 
câteva com-
panii expres 
mai mari, ca 
număr de 
camioane, 
care par să 
se fi desprins 
în lideri ai 
pieței.

TRANSPORTURI TRANSPORTURI
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PROGRESUL LOGISTICII
TimoCom și furnizorul de servicii Cloud 
CenterDevice despre digitalizare
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P rogresul digitalizării este 
de neoprit, dar ce înseam-
nă de fapt aceasta pentru 

firme, ce șanse și ce riscuri implică?
Marcel Frings, șeful reprezenta-
tiv TimoCom și Marcel Milbrandt, 
șeful reprezentativ al furnizorului 
de servicii Cloud CenterDevice dis-
cută îmreună această temă.

TimoCom: Digitalizarea este un 
subiect, care nu este înțeles de la 
sine pentru toată lumea. Cum o 
puteți explica totuși?
CenterDevice: Digitalizarea nu se 
poate explica într-un singur cuvânt.

Digitalizarea și în momentul 
de față înseamnă mai mult de-
cât transmiterea documentelor 
în format digital, chiar dacă este 
PDF sau poză. Schimbarea digita-
lă nu semnifică numai un progres 
din punct de vedere tehnologic 
- schimbă societatea și toate sec-
toarele economiei în practică. Di-
gitalizarea înseamnă, de exemplu, 
networking, cumpărături online 
sau accesibilitate permanentă în 
viața privată. 

TimoCom: Ce beneficii pot avea în primul rând  
companiile mici și mijlocii? 
CenterDevice: În mai multe domenii administrarea 
documentelor se face pe suport de hârtie, care este 
eficientă în felul ei. De ce nu s-a schimbat nimic? Răs-
punsul ar fi în primul rând, că digitalizarea se află 
mână în mână cu nesiguranța și ne sperie necunos-
cutul. Procesele noi ar trebui să fie mai simple și mai 
ușoare - nu mai complexe. În ziua de azi, aţi face griji 
din acest caz, este inutil. 

TimoCom: Într-o postare pe blog ați menționat  
că dvs. nu mai trimiteți atașamente prin e-mail. 
De ce nu?
CenterDevice: Din mai multe motive. De exemplu, 
din cauza limitei dimensiunii atașamentului în e-mail. 
Chiar dacă aș reuși să-l trimit: totuși există posibili-
tatea ca destinatarul nu l-a primit. Cu toate acestea, 
principalul criteriu este siguranța. Schimburile de e-
mailuri nu sunt secrete. Nu pot să știu, dacă e-mailul a 
pornit, l-au citit - sau în cel mai rău caz, l-au modificat! 
Companiile ar trebui să găsească o soluție simplă și 
sigură pentru schimburile de date.

TimoCom: Apropo de protecția datelor. 
CenterDevice: Desigur nimeni nu trebuie să aibă gri-
jă personal de siguranța datelor sale.

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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TimoCom: Care este orientarea în 
acest sens în Germania? 
CenterDevice: Protecția date-
lor germane este una dintre cele 
mai stricte din Europa. Protecția 
datelor personale se bucură de o 
importanță deosebită. 

Dacă cineva folosește în viața 
de afaceri un serviciu de stocare 
de date în cloud, pentru schimba-
re de documente, aproape în toate 
cazurile sunt aplicabile prevederi-
le paragrafului 11 din Legea fede-
rală de protecție a datelor. 

Un furnizor cloud tocmai din 
acest motiv încheie o înțelegere 
cu clienții săi, referitor la protecția 
datelor.

TimoCom: De ce are grijă compa-
nia dvs. în legătură cu siguranța 
și care este diferența între Cen-
terDevice și  ceilalți furnizori de 
servicii cloud?
CenterDevice: Diferența din-
tre compania noastră și celelalte 
firme constă în tratarea sigură a 
datelor clienților noștri și a docu-
mentelor lor. Din acest motiv avem 

o tehnică specială de securizare. Centrul de date Cen-
terDevice se află în Germania, care asigură faptul că 
firmei îi sunt aplicabile prevederile Legii germane de 
protecție a datelor. Aceasta este strategia noastră pe 
care o urmărim.

Compania noastră este una dintre primele com-
panii care oferă servicii cloud pentru firme, care a 
obținut certificatul referitor la informații, eliberat 
de Oficiul Federal și probabil CenterDevice în acest 
an va obține și Certificarea BSI. 

TimoCom: Care sunt perspectivele de viitor în legă-
tură cu digitalizarea? 
CenterDevice: În sectorul digitalizării nu există cale 
de întors, suntem la mijloc. Pentru fiecare companie, 
care se preocupă de tema digitalizării, avem sfatul ca 
să fie deschise și să sesizeze oportunitățile - pentru 
că „cine nu ține pasul cu timpul, obosește repede!“.  

Despre TimoCom
TimoCom Soft - und Hardware GmbH este o fimă mij-
locie specializată în IT, care se focusează pe dezvol-
tarea aplicațiilor web din domeniul transporturilor. 
Firma furnizează cea mai mare platformă de trans-
port din Europa. 

Pe platforma TimoCom se întâlnesc peste 500.000 
de oferte internaționale de transport și marfă. 
Rețeaua logistică cuprinde în prezent mai mult de 
36.000 de firme verificate.    

Revista profesioniștilor în transporturi
Fondată în 2010
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