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EDITORIAL

EVIDENT CĂ NU SE POATE FĂRĂ AMBELE. La aproape 27 de ani de 
la schimbarea de regim, concluzia celor care lucrează în transpor-
turi este că, în teorie, totul pare destul de simplu, în vreme ce, în 
practică, nimic esențial nu se rezolvă de la sine. Acest decalaj major 
între teorie și practică reprezintă un criteriu important în analiza 
companiilor din transport. Cei care au pornit la drum bazându-se 
exclusiv pe practica anterioară, au dat piept cu toate noutățile care 
țin de cunoașterea aplicată a operațiunilor anexe transporturilor. 
Și invers, cei care au pornit cu câteva elemente teoretice, culese 
de pe net, au aflat că transporturile înseamnă o adevărată artă a 
supraviețuirii în lumea reală.

CICLUL PRIMAR S-A ÎNCHEIAT. Din rațiuni mai mult externe, compa-
niile de transport naționale trebuie să pună punct unui ciclu intro-
ductiv, să-i zicem “primar”, care s-a caracterizat prin următoarele 
aspecte: un model de business lipsit adeseori de orizont; o piață in-
ternă a curselor cu prețuri nerentabile; un parc auto care s-a dezvol-
tat prin datorii pe termen lung; o relație contractuală cu angajații 
destul de fragilă. Că lucrurile au stat așa, o demonstrează structu-
ra în piață a firmelor mici comparativ cu cele mari. Cele mici, adică 
cele mai multe, au primit în piept lecția dură a adaptarii. Cele care 
au rezistat, au reținut că accederea la un alt nivel presupune bani, 
dar mai ales o “cunoaștere specifică”. Cele mari, adică cele care aduc 
sume considerabile în piață, au început deja a investi o parte din 
profit în „noul management al transporturilor”. 

POFTIȚI LA VIRTUALBOARD! În continuarea activităților de di-
gitalizare a transporturilor, ARTRI a încheiat un parteneriat cu 
VirtualBOARD - platforma ce oferă informații de piață și suport 
informațional antreprenorilor și managementului superior din ca-
drul companiilor. Obiectivul parteneriatului constă în furnizarea de 
acces gratuit pentru membrii ARTRI, pe o periodă de 12 luni, la date 
de piață, la soluții dedicate pentru probleme punctuale de mana-
gement și instrumente utile de management. Astfel și firmele mici 
au șansa de câștiga puncte într-o concurență din ce în ce mai dură. 

TEORIE ȘI PRACTICĂ ÎN 
TRANSPORTURI

și firmele mici 
au șansa de 

câștiga puncte într-o 
concurență din ce în ce 
mai dură.”

Daniel Mazilu, ARTRI

E 2016
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PERSPECTIVE

Foarte târziu și cumplit de greu ”s-a născut” 
Strategia Națională de Siguranță Rutieră. 
Nolens, volens, trebuie să recunoaștem 

meritul actualului executiv în aprobarea aces-
tui instrument juridic, de o importanță aparte și 
imediată, ce ar trebui să constituie un adevărat 
casus belli împotriva victimizării rutiere. În scrip-
te, totul ar fi bine. Ministerele și alți actori sociali 
își vor uni eforturile pentru creșterea gradului 
de Securitate rutieră pe drumurile din ce în ce 
mai transformate în autostrăzi, în timp ce con-
ducătorii și pietonii își vor da mâna la orele de 
educație rutieră, sub privirea blândă, dar fermă a 

polițiștilor rutieri care, din mijlocul intersecțiilor 
ultra-modernizate, vor privi pe ferestrele clădi-
rilor moderne destinate acestei activități. Dar 
condițional-optativul, trebuie privit și în esența 
etimologică. Ne trezește din visare, fiindcă isto-
ria ne-a arătat că mai-marii, dar nu numai ei, ci 
și ceilalți participanți la traficul rutier de la noi, 
nu vor învăța și nici nu vor vrea să învețe ceva. 
Orgoliile și prostia vor învinge rațiunea, ignobi-
lul va birui onoarea, avariția va întrece cumpăta-
rea, iară hoția va ucide cinstea. Îmi revin în minte 
nemuritoarele cuvinte ale lui Tănase: ”Pleacă ai 
noștri, vin ai noștri, noi rămânem tot ca…”

După nefericitul și plinul de suspans serial al 
prețurilor la RCA, Guvernul ex-tehnocrat 
ne-a surprins, de această dată, într-un mod 

plăcut. La jumătatea lunii trecute, a fost aprobată 
Strategia Națională de Siguranță Rutieră 2016-
2020. Acest document de 83 de pagini, cu peste 
10 capitole și anexe, sintetizează, citez, “politica 
guvernamentală”, exprimată coerent și unitar, 
în acord cu realitatea internă și cu exigențele 
internaționale. Din pricina mortalității rutiere (se 
estimează că peste 30 de milioane de persoane au 
decedat în accidente din 1869-astăzi), siguranța 
rutieră este clasată ca “problemă de interes indi-
vidual, național, european și mondial”. Mai mult, 
din pricina parcului auto global în creștere, aceas-
tă tendință a mortalității rutiere este, teoretic, în 
ascensiune. Devin, așadar, obligatorii înțelegerea 
fenomenului accidental și combaterea eficientă, 
pe termen mediu, a cauzelor fundamentale. În 
actuala strategie, responsabilitatea este gândită 
sistemic, integrând aici drumurile, participanții la 

trafic, autoturismele, legislația și educația. Intra-
rea în sistem va fi mai atent monitorizată. Exame-
nul auto va fi filmat. Școlile, ca să reziste pe piață, 
vor fi obligate la performanță. Spațiul rutier va 
trebui modernizat, adică “securizat”, ca să folo-
sesc expresia textului oficial. Autoturismele vor fi 
mai bine verificate după accidente. Drumarii vor 
fi aspru amendați dacă nu asigură condițiile opti-
me. Șoferii vor plăti pentru lipsa de atenție și de 
respect față de lege. Ș.a.m.d. Ne-am mândri, pe 
bună dreptate, cu un astfel de document, dacă nu 
am fi avut recent un teribil accident pe Autostrada 
Soarelui. Cum a intrat soarele în ceață, cum ne-am 
arătat relele deprinderi. Neadaptarea vitezei la 
condițiile de drum a fost fatală. Dar și nerespecta-
rea condițiilor pentru un drum în siguranță ne-au 
costat 4 vieți, zeci de răniți și pierderi însemnate. 
Concluzia e una și tristă: nu de strategi ducem lip-
să, nici de strategii, ci de așezarea vieții umane în 
categoria bunurilor de neprețuit. Și aceasta ține de 
fiecare dintre noi...     

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

Dr. Daniel MAZILU  
(ARTRI)

STRATEGIA NAȚIONALĂ DE SIGURANȚĂ 
RUTIERĂ RELOADED

INTERES NATIONAL

Strategia Națională de Siguranță 
Rutieră – între prezent și 
condițional-optativ

E strategie, e națională, 
drept pentru care vedem noi cum va fi

Strătescu Sorin Dan: 

“Nu poți să te dezvolți 
fără a introduce noul”

INOVAȚII

Dl Strătescu Sorin Dan, de pro-
fesie inginer, este absolvent 
al Universității Politehnice 

din București (1985), inventator, pro-
motor al transporturilor curate. Re-
vista Mișcarea vă oferă un interviu în 
exclusivitate.

Domnule Stratescu Sorin, 
sunteți un inventator român care 
v-ați concentrat în activitatea dum-
neavoastră pe ideea de regenerare. 
Cum v-ați apropiat de inventică?

De inventică m-am apropiat în 
anul 1992, când am început să studi-
ez procesele de ungere. Tot timpul 
am încercat să găsesc soluții practi-
ce pentru a influența pozitiv proce-
sele tehnologice. De asemenea, în 

urma studiilor făcute mi-am dat seama că regenerarea 
deșeurilor conduce la economisirea materiilor prime, 
reduce  gradul  de poluare precum și la economisirea 
unor sume substanțiale de bani.

Ce importanță acordați inovației industriei ?
Inovația în industrie este vitală. Nu poți să te dezvolți 
fără a introduce noul. Permanent trebuiesc reduse chel-
tuielile de producție, să crească productivitatea ceea ce 
implică conservarea locurilor de muncă, deci progres.

Ce patente aveți înregistrate până acum ?
Lubrifiant pentru deformarea țevilor, barelor, sârme-
lor (brevet OSIM 1996); Unsoare multifuncțională cu 
rezistență la uzură (brevet OSIM 1998); Regenerarea 
emulsiilor uzate (în analiza finală – inregistrată la OSIM 
2012); Regenerarea uleiurilor uzate industrial (cerere 
brevet invenție 2013).
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Cum ați descoperit filtrele Puradyn ?
De fapt am descoperit TEHNO-
LOGIA MILENIULUI înglobată în 
Filtrele Puradyn. Acestea le-am 
descoperit căutând soluții alterna-
tive de reciclare a uleiurilor. Acest 
filtru face exact ceea ce am gândit 
eu. Filtru Puradyn înglobează cele 
mai noi tehnologii precum Polydry 
(tehnica avansată în reținerea apei 
rezultate în procesul normal de 
funcționare a sistemelor-motoare 
sau utilaje), CGP – patent ce permi-
te cartușului filtrant să rețină și mai 
multe impurități. Iar în plus, aditivii 
din ulei care se pierd sunt repuși la 
loc. Acești aditivi se găsesc în mici 
pelete de aditivi care se topesc în 
timpul procesului de filtrare. În pri-
mul rând, am cunoscut un om deo-
sebit pe domnul Laurențiu Prunaru-
Hegheș,  reprezentantul Puradyn 
în România, care este o persoană 
foarte receptivă la tot ce este nou. 
În timp, acesta mi-a devenit parte-
ner și prieten.Domnul Laurențiu 
Prunaru-Hegheș a gândit un sistem 
de filtrare ultramodern care, datori-
tă filtrării în etape, realizează practic 
o re-rafinare a uleiului uzat (gradul 
de filtrare al uleiurilor uzat este de 
0,5 microni). Vă amintesc faptul că 
firma Puradyn ne pune la dispoziție 
numai filtrele. Sistemul integrat de 
filtrare Master Cleaner a fost gân-
dit și realizat în urma experienței 
în domeniu a domnului Laurențiu 
Prunaru-Hegheș. În fapt, sistemul 
de filtrare este o microrafinărie 
care pleacă de la o anumită etapă. 

Aceasta repune în funcțiune uleiurile de bază din care 
este constituit produsul finit și anume gama de ulei care 
este filtrată.  Avem soluție și pentru uleiurile care intră 
în componența motoarelor auto. Filtrul auto este de 
fapt o microrafinărie care se montează în serie cu fil-
trul motorului și la fiecare trecere a uleiului prin filtrul 
microrafinărie el este filtrat la 0,5 microni și readitivat. 
Avantajul este că poți folosi uleiul, în siguranță, de 4 ori 
mai  mult decat în prezent, el fiind filtrat tot timpul și 
readitivat (nu se mai formează calamina).

Ce rezultate ați obținut cu aceste filtre ?
Rezultatele sunt incredibile. Cu ajutorul filtrului Pura-
dyn și a instalației de rafinare Master Cleaner durata de 
utilizare a uleiului crește în siguranță de 4 ori. Același 
lucru se întâmplă și la motorul cu ardere internă.
Am făcut prezentări și demonstrații practice la unități 
de producție: Dacia-Mioveni, Romgaz Mediaș, ALRO 
Slatina, TEMK Slatina, FERMIT Râmnicu Sărat, Șantier 
Naval Constanța, COMPA Sibiu, etc.  Suntem deja 
așteptați să punem în practică noile tehnologii.

Cum vedeți folosirea lor în prezent și în viitor ?
În prezent văd această soluție viabilă din punct de 
vedere al protecției mediului, economisirea resur-
selor, al reducerii costurilor de fabricație, a creșterii 
productivității prin reducerea timpilor de staționare, 
a conservării locurilor existente și de creștere a capita-
lului (dacă astăzi un producător cumpără 1000 litri de 
ulei/lună, folosind sisemul de filtrare ultramodern, el 
va cumpăra 1000 litri ulei o dată la 4 luni).

Ce poate câștiga România prin contribuția dvs.?
Find un produs „Verde”, România poate câștiga pe ter-
men scurt și mediu reducerea directă a gradului de po-
luare, economisirea resurselor, creșterea productivității 
prin reducerea timpilor de staționare, reducerea chel-
tuielilor de întreținere, ceea ce conduce la creșterea 
capitalului, crearea de noi locuri de muncă, reducerea 
ajutoarelor sociale, mai mulți bani la buget etc.   

ARTRI, 2014

Pentru cereri de oferta si consiliere va rugam sa apelati la telefon:  
+407.37.50.40.00  sau office@tir2000.ro
Adresa: Str. Alexandru Constatinescu nr. 12, Bucuresti, Sector 1

www.rezervari-ferry.com

Marea Britanie

Scandinavia și porturile Mediteraneene

Franța
Irlanda

Spania

Olanda Țările Baltice

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

Servicii oferite 24/7 de personal specializat

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

  Rezervări ferry-boat   
INOVAȚII
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ŞTIRI DIN EST ŞTIRI DIN EST 

Tatiana TOMA
TATIANA.TOMA@ARTRI.RO 

RUSIA VREA SĂ ORGANIZEZE TRAFICUL  
DE MARFĂ SPRE UE, OCOLIND POLONIA

UCRAINA AR PUTEA CREȘTE LIMITA  
DE TONAJ LA 60 DE TONE

Ministerul Transporturi-
lor din Federația Rusă 
analizează posibilitatea 

creșterii fluxului transportului ru-
tier de mărfuri spre Uniunea Eu-
ropeană pe cale maritimă, ocolind 
Polonia. Potrivit Agenției de stat 
pentru transport rutier (Rosavto-
trans), secretarul de stat, Nikolai 
Asaul, a vorbit despre această 
intenție în cadrul unei întâlniri cu 
conducerae companiei daneze 
DFDS. Autoritățile ruse consideră 
că, pe această cale, transportato-
rii ruși vor putea livra mărfurile 
în Europa, fără a tranzita terito-
riul Poloniei, economisind timp și 
bani. Potrivit Rosavtotrans, repre-

zen  tanții companiei DFDS și-au 
exprimat dorința de a asigura linia 
de feribot cu numărul necesar de 
vase pentru a satisface cererea de 
la transportatorii care operează în 
Europa. În prezent, părțile discută 
opțiunile porturilor maritime co-
merciale, din care ar putea fi ope-
rate liniile de feribot.

La începutul acestui an, trans-
porturile rutiere dintre Polonia 
și Federația Rusă au fost bloca-
te temporar, din cauza lipsei de 
consens în vederea schimbului de 
autorizații. Negocierile ruso-po-
lone nu au avansat, iar tranzitul 
de mărfuri dintre cele două țări a 
fost blocat de câteva ori. Situația 

a fost agravată de mo di ficările din 
legislația rusă privind transportu-
rile rutiere internaționale de măr-
furi. În timp ce Ministerul Trans-
porturilor de la Moscova afirma 
că noile reglementări au fost luate 
„pentru eficientizarea controlului  
asupra autorizațiilor rusești pen-
tru transportul rutier de mărfuri 
către țările terțe și pentru asi-
gurarea concurenței loiale între 
companiile de transport pe piața 
internațională”, partea poloneză 
susținea că noile prevederi legale 
din Rusia reprezintă „o discrimina-
re împotriva transportatorilor po-
lonezi” și sunt „contrare dreptului 
internațional”. (ASMAP)

Autoritățile ucrainene anali-
zează problema creșterii li-
mitei de greutate pentru ve-

hiculele de transport marfă până la 
60 de tone, a declarat Vladimir Kli-
menko, președintele Asociației ex-
portatorilor de cereale din Ucraina, 
în cadrul conferinței „Problemele 
exporturilor de cereale din Ucraina 
în anul agricol 2016-2017”. Potrivit 
lui, informația a fost confirmată de 

către Ministerul Transporturilor și 
cel al Agriculturii de la Kiev. 

Klimenko a declarat că, în ulti-
mul an agricol, prin intermediul 
transportului rutier au fost trans-
portate circa 14 milioane de tone 
de cereale. „În sezonul trecut, 
Ucraina a exportat 39 de milioane 
de tone de cereale, iar în acest an 
volumul va fi mai mare. Cota trans-
portului rutier este de14-15 milioa-

ne de tone”, a spus Klimenko. 
Reamintim că, pe 21 octombrie 

2015, Guvernul de la Kiev a inter-
zis transportul rutier de mărfuri 
divizibile cu o greutate mai mare 
de 40 de tone. În plus, este vala-
bilă o interdicție privind circulația 
vehiculelor cu greutatea pe osie 
de peste 7 tone sau cu MTMA de 
peste 24 de tone pe unele drumuri 
naționale. (UNIAN)

Șoferii care circulă pe dru-
murile din Republica Bela-
rus vor putea semnala orice 

problemă din trafic sau nevoia de 
asistență în situații de urgență la 
numărul unic 125. 

Anunțul a fost făcut de către 
Ministerul Transporturilor din Be-
larus, în contextul adoptării măsu-
rilor pentru siguranța circulației 

în perioada de iarnă. „Șoferii 
belaruși și străini vor putea comu-
nica informații importante sau să 
formuleze o plângere cu privire 
la condițiile de circulație pe un 
anumit drum. Totodată, în cazul 
unei situații de urgență pe drum, 
șoferii vor putea apela la numărul 
scurt 125. Informaţiile nu vor fi 
ignorate, iar răspunsul va fi adec-

vat. De asemenea, acest serviciu 
va permite oferirea asistenței 
necesare în situații de urgență”, a 
declarat Serghei Leoncik, adjunc-
tul direcției Transport Rutier din 
cadrul Ministerului Transporturi-
lor. 

Meteorologii belaruși au 
anunțat o iarnă grea, cu cantități 
mari de zăpadă. (Belta)

www.degami.ro

Agerpres

BELARUS: 125 – NUMĂRUL UNIC DE URGENȚĂ 
PENTRU TRANSPORTATORII RUTIERI
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Viorel PATRICHI
VPATRICHI@YAHOO.COM

Grupaj realizat de

T ouroperatorii contestă un 
ordin al Ministerului Trans-
porturilor care modifică or-

ganizarea transporturilor rutiere
Operatorul de transport ruti-

er trebuie să completeze în dublu 
exemplar foile de parcurs, iar în ca-
zul transportului de persoane prin 
servicii ocazionale componența 
grupului trebuie să rămână aceeași 
pe tot parcursul călătoriei, potrivit 
unui proiect de Ordin de ministru 
publicat de Ministerul Transportu-
rilor. Totodată, transportatorii vor 
trebui să completeze, cu 24 ore an-
terior începerii efectuării călători-
ei, formularul electronic disponibil 
pe pagina de Internet a Autorității 
Rutiere Române — A.R.R. cu date-
le solicitate referitoare la transpor-
tul rutier de persoane prin servicii 
ocazionale.

Proiectul de act normativ vizea-
ză Normele metodologice privind 
aplicarea prevederilor referitoare 
la organizarea și efectuarea trans-
porturilor rutiere și a activităților 
conexe, document ce a stârnit 
nemulțumirea turoperatorilor 
din turism, dar și a transportatori-
lor, conform punctelor de vedere 
publicate pe site-ul MT. "Este de 
neconceput ca în loc să ne îndrep-
tăm către o liberalizare firească a 
transporturilor interne (la fel ca la 
transportul internațional), Ministe-
rul Transporturilor introduce pre-
vederi abuzive, care, în cazul în care 
vor fi adoptate, vor conduce la blo-
carea transporturilor ocazionale de 
persoane la nivel național", spun 
reprezentanții Asociației Naționale 
a Agențiilor de Turism din România 

(ANAT). Potrivit acestora, prin pro-
iectul pus în dezbatere publică, Mi-
nisterul Transporturilor introduce 
obligații "suplimentare și aberan-
te" care cresc semnificativ povara 
administrativă pentru operatorii 
de transporturi turistice cu auto-
care, contrar tendințelor europene 
de liberalizare a pieței, cât și agen-
dei actualului Guvern de debirocra-
tizare a aparatului public.

În poziția transmisă ministerului 
Transporturilor, ANAT se pronunță 
împotriva obligației completării fo-
ilor de parcurs în dublu exemplar 
de către operatorul de transport 
rutier pentru fiecare călătorie îna-
inte de raportarea acesteia și so-
licită Ministerului Transporturilor 
eliminarea foilor de parcurs, având 
în vedere actuala tendință de libe-
ralizare a serviciilor de transport 
persoane în UE.ANAT este, de 
asemenea, împotriva introducerii 
obligației ca pe tot parcursul că-
lătoriei, în cazul transportului de 
persoane prin servicii ocazionale, 
componența grupului să rămâ-
nă aceeași, având în vedere că în 
situația în care se îmbarcă din mai 
multe locuri pasagerii (turiștii) 
și au aceeași destinație fără a fi 

debarcați pe parcurs, caracterul 
transportului este tot ocazional 
și nu regulat întrucât aceștia sunt 
doar îmbarcați "nu și debarcați 
pentru ca transportul să devină re-
gulat de persoane".

La rândul lor, reprezentanții 
Christian Tour arată că, în cazul în 
care ministrul Transporturilor va 
aproba acest proiect de ordin, au-
tocarele care transferă turiștii de la 
aeroport la hoteluri, între stațiuni 
sau în circuite interne și pelerinaje, 
nu îi vor mai putea îmbarca pe cei 
care s-au hotărât să călătorească 
cu mai puțin de 24 de ore înainte 
de începerea programului turistic.

De asemenea, aceștia subliniază 
că proiectul va lovi grav inclusiv în 
programele de pelerinaj religios 
desfășurate în România de către 
Biserică. Grupurile de pelerini din-
tr-o comună cu mai multe biserici 
vor fi obligate să se reunească într-
un singur loc de unde să-i preia au-
tocarul pentru că acesta nu va avea 
voie să mai oprească la fiecare pa-
rohie. Aceeași problemă apare și 
în cazul efectuării excursiilor orga-
nizate de grădinițe sau școli, când 
în foarte rare cazuri se cunoaște 
componența grupului cu 24 de ore 
înainte de începerea excursiei. Și 
reprezentanții Europa Travel consi-
deră că acest proiect este unul abe-
rant, care se adresează în special 
transportatorilor, dar îi afectează 
și pe operatorii de turism.

Cristian Băciucu, directorul ge-
neral al Rombus Transport, consi-
deră că ordinul "este prost conce-
put", fiind cerute lucruri care nu 
sunt solicitate nicăieri în Europa.

DISPONIBILITATE

V-am dat legi proaste, dar vă place  
birocrația noastră?

G rupul ALD Automotive şi 
Wheels Inc., partener stra-
tegic în America de Nord, 

au semnat un acord de colaborare 
cu Arrend Leasing, companie de 
leasing auto cu sediul în Guate-
mala care deserveşte patru pieţe 
din America Centrală. Datorită 
parteneriatului nou stabilit, ALD 
Automotive va fi prima companie 
internaţională de leasing al cărei 
portofoliu de servicii şi produse 
va putea fi accesat de clienţii din 
Nicaragua, Honduras, El Salvador 
si Guatemala.

Arrend Leasing cu sediul în Gua-
temala are o tradiţie de 23 de ani 
pe piaţa de profil şi este singura 
companie de leasing din America 
Centrală care are o acoperire re-
gională, fiind prezentă în Nicara-
gua, Honduras, El Salvador şi Gua-
temala. Datorită parteneriatului 
nou stabilit, ALD Automotive va fi 
prima companie internaţională de 
leasing al cărei portofoliu de ser-
vicii şi produse va putea fi accesat 
de clienţii din cele 4 ţări. Mai mult 
decât atât, acordul global dintre 

Grupul ALD Automotive şi Wheels 
va avea o capacitate consolida-
tă în ceea ce priveşte asigurarea 
prezenţei pentru aceste pieţe, iar 
clienţii vor beneficia în America 
Centrală de expertiza profesio-
nală a celor două companii. Toto-
dată, parteneriatul contribuie la 
consolidarea poziţiei de lider al 
pieţei pentru ALD Automotive în 
America Latină datorită acoperirii 
extinse a continentului şi vine în 
continuarea intrării recente de pe 
pieţele din Chile şi Peru din iunie şi 
din perspectiva acordului semnat 
cu AutoCorp în Argentina.

Prin intermediul rețelei de par-
teneri din Australia și Noua Ze-
elandă (Fleet Partners), Irlanda 
(J&P), Africa de Sud (Absa), Ar-
gentina (AutoCorp), iar acum şi în 
Nicaragua, Honduras, El Salvador 
şi Guatemala prin Arrend Leasing, 
asocierea dintre Grupul ALD Au-
tomotive și Wheels oferă cea mai 
extinsă acoperire geografică din 
piața de management de flotă cu 
1,6 milioane de autovehicule la ni-
vel mondial în 53 de ţări.

GLOBALIZARE

Grupul ALD Automotive şi 
Wheels îşi extind parteneriatul 
în America Centrală

planetcarsz.com

EXPANSIUNE

Volkswagen 
își impinge 
camioanele 
spre Asia

D ivizia de construcție de 
camioane și autobuze 
de la Volkswagen stă cu 

ochii pe piețele din Asia. „Ur-
mărim cu atenție ceea ce se în-
tâmplă în India”, spune Andreas 
Renschler, directorul diviziei 
camioanelor de la VW, cu prile-
jul unei mese rotunde cu presa, 
organizate la Hanovra, unde a 
avut loc un spectacol cu tiruri. 

El a adăugat că divizia inten-
ționează să ia măsuri pentru ex-
tinderea producției de camioa-
ne în China, în condițiile în care 
filiala MAN a trustului Volkswa-
gen deține deja o participație 
la producătorul local Sinotruk, 
precizează Reuters.
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U PS extinde serviciul de co-
letărie cu livrare dimineața 
devreme, UPS Worldwide 

Express PlusTM, în 28 de țări noi 
și anunță îmbunătățirea acoperi-
rii în 25 de țări. Astfel, expeditorii 
pot ajunge la cele mai mari 20 de 
economii ale lumii mai devreme 
decât oricând înainte. România 
este una din țările care beneficiază 
de extinderea serviciului. Conform 
statisticilor, România va avea cea 
mai rapidă creștere economică din 
Europa de Est în acest an.

Companii din sectoare precum 
producție industrială, auto, sănă-
tate și retail folosesc serviciul pen-
tru expedieri în regim de urgență. 
UPS Express Plus garantează livra-
rea în următoarea zi lucrătoare ca-
lendaristică la ora 8 a.m., în funcție 
de destinație.

UPS Worldwide Express Plus  
face parte din portofoliul UPS 
Express, care oferă cele mai mul-
te opțiuni de livrare garantate 
să ajungă la o anumită oră din 
zi la nivel internațional, inclusiv 
operațiuni de vămuire de rutină.

Portofoliul UPS Express include:
·  UPS Worldwide Express Plus 
pentru livrări dimineața de-
vreme în 56 de țări

·  UPS Express pentru livrări la 
prânz în 118 țări și teritorii

·  UPS Express Saver pentru li-

vrări la sfârșitul zilei în 220 de 
țări și teritorii

UPS intenționează să investească 
2 miliarde de euro în operațiunile 
din Europa până în 2019 pentru a 
extinde numărul destinațiilor, a 
îmbunătăți timpul de livrare și pen-
tru a crește capacitatea globală.

•  Serviciul de livrări dimineața 
devreme este disponibil acum 
în 28 de țări noi și extins în 25 
de țări   

•  Serviciul e disponibil în țări 
precum: Turcia, Mexic, Viet-
nam și Emiratele Arabe Unite

•  Serviciul a fost extins în: Româ-
nia, Turcia și Serbia

UPS (NYSE: UPS) este lider glo-
bal în domeniul logisticii, oferind 
o gamă largă de soluții, inclusiv 
transportul de colete mici și măr-
furi cargo, facilitarea comerțului 
internațional și folosirea unor 
tehnologii avansate pentru o ges-
tionare mai eficientă a lumii aface-
rilor. Cu sediul central în Atlanta, 
Georgia (SUA), UPS deservește 
peste 220 de țări și teritorii din în-
treaga lume. Mai multe informații 
despre UPS puteți găsi pe Web, la 
ups.com®, pe blogul companiei la 
adresa longitudes.ups.com. Pen-
tru a afla știri și informații direct 
de la companie, vizitați pressroom.
ups.com sau urmăriți contul de 
Twitter: @UPS_News. 

EXCELENȚĂ

UPS extinde serviciul de coletărie 
cu livrare dimineața devreme

SOFISTICARE

MAN  
va vinde  
din 2017  
camioane  
cu funcții  
digitale noi

M AN, care aparține 
acum trustului Volks-
wagen, va începe anul 

viitor vânzarea de vehicule uti-
litare grele, cu noi funcții digi-
tale, pentru a face camioanele 
sale mai eficiente. VW este ast-
fel permanent cu ochii pe rivalii 
de la Daimler și Volvo AB. Con-
structorii de camioane sunt în 
căutare de noi venituri din ser-
vicii conexe, care pot face ve-
hiculele mai sigure și mai efici-
ente. Pentru flote de camioane 
mari acest lucru poate însemna 
economii mari. 

MAN a dezvoltat o aplicație 
supranumită RIO, capabilă să se 
conecteze la afacerile din trans-
porturile rutiere, inclusiv la 
transportatorii rutieri de marfă, 
la dispeceri și la recepționerii de 
marfă, în timp ce șoferul este pe 
drum și i se pot cunoaște astfel 
datele de navigare. Prin inter-
mediul RIO, firmele de logistic 
pot interveni pentru ca tirurile 
să fie utilizate mai bine și pen-
tru reducerea curselor în gol, 
pentru economisirea combus-
tibilului și pentru a evita bloca-
jele din trafic, a anunțat VW la 
show/ul de la Hanovra. "Aceasta 
este o veste bună pentru clienții 
noștri, deoarece afacerea lor va 
deveni mai profitabilă", a spus 
camioane Andreas Renschler, 
directorul diviziei de camioane 
de la VW.

R omânia are tot interesul ca 
Republica Moldova să se 
modernizeze. Nu doar din 

motive sentimentale. România 
rămâne un partener de încredere 
al Chișinăului în procesul de refor-
me necesar cetățenilor Republicii 
Moldova, a declarat viceprim-mi-
nistrul Costin Borc, ministrul Eco-
nomiei, după lucrările sesiunii a 
IX-a a Comisiei mixte interguver-
namentale de colaborare econo-
mică între Republica Moldova și 
România, desfășurate le Chișinău.

Conform unui comunicat al Mi-
nisterul Economiei, Comerțului și 
Relațiilor cu Mediul de Afaceri, 
discuțiile între viceprim-ministrul 
Costin Borc și viceprim-ministrul 
Octavian Calmîc, ministrul mol-
dovean al Economiei, au avut în 
vedere stadiul cooperării bila-
terale economice și comerciale, 
perspectivele proiectelor de co-
laborare dintre cele două state 
și situația economică actuală din 
România și Republica Moldova.

În marja participării la lucrările 
sesiunii Comisiei mixte, viceprim-
ministrul Costin Borc a avut între-

vederi bilaterale cu prim-ministrul 
Republicii Moldova, Pavel Filip, 
și cu viceprim-ministrul Octavian 
Calmîc, ministrul moldovean al 
Economiei.

Cu acest prilej, a fost exprimată 
disponibilitatea părții române de 
a se implica în accelerarea tuturor 
proiectelor concrete, multe dintre 
ele în domenii esențiale — energie, 
infrastructură, investiții, educație, 
sănătate, România fiind interesa-
tă de stabilitatea și modernizarea 
Republicii Moldova, precum și de 
consolidarea instituțiilor sale.

Domeniile ale căror perspec-
tive de continuare a cooperării 
bilaterale au fost atent analizate 
sunt energie, comerț, agricultu-
ră, industrie, IMM-uri și mediu de 
afaceri, vamal, transporturi, dez-
voltare regională și infrastructu-
ră, cooperare transfrontalieră, 
ad  ministrație publică, protecția 
me diului, apelor și silviculturii, 
sta tistică, educație, cercetare 
științifică și inovare, reglemen-
tare tehnică, standardizare, me-
trologie, acreditare, evaluarea 
conformității și a securității in-

dustriale, protecția consumatoru-
lui, turism, bancar.

La 31 august 2016, volumul to-
tal al schimburilor comerciale ale 
României cu Republica Moldova a 
fost de 873,06 milioane dolari, din 
care exportul a fost de 528,14 mi-
lioane dolari, iar importul 344,92 
milioane dolari.

La 31 august, în comerțul Ro-
mâniei cu țările din afara blocului 
comunitar, Republica Moldova 
ocupa locul 4 la export și locul 8 la 
import. 

România este primul partener 
comercial din UE al Republicii Mol-
dova, cu o pondere de 31,6% și 
ocupa locul I în comerțul exterior 
al acestei țări, în timp ce Republi-
ca Moldova se menține pe locul 
4 ca destinație extracomunitară 
pentru produsele românești, după 
Turcia (1,3 miliarde dolari), SUA 
(0,7 miliarde dolari), Federația 
Rusă (0,7 miliarde dolari). 

Ca furnizor pentru piața româ-
nă, produsele moldovenești ocu-
pă locul 7 pe spațiul necomunitar, 
după Turcia, Federația Rusă, Ucrai-
na, SUA, Coreea de Sud.

COOPERARE

România ajută transporturile din Basarabia
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O vidiu Sorin Cupșa, direc-
torul general al Centrului 
Român pentru Pregătirea 

și Perfecționarea Personalului din 
Transporturi Navale, a participat 
în perioada 21 — 25 octombrie la 
lucrările Conferinței a 69-a a In-
ternational Association for Safety 
and Survival Training (IASST). 
Organizații de pe toate continen-
tele (Europa, America, Asia, Aus-
tralia și Africa) s-au întâlnit în New 
Orleans (Statele Unite), în cadrul 
centrului de instruire — Shell Ro-
bert Training Centre, să discute 
despre viitorul acestui important 
sector. „Interesul comun al mem-
brilor IASST este de a promova, 
optimiza și uniformiza cultura 
siguranței personalului maritim în 
întreaga lume. Îmbunătățirea ni-
velului de calificare și competențe 
în domeniul cursurilor de securita-
te maritimă și offshore reprezintă 
probleme de interes pentru activi-
tatea CERONAV, prin prisma adap-
tării programelor analitice a cursu-
rilor, în conformitate cu noutățile 
în domeniu”, a declarat Ovidiu So-
rin Cupșa, directorul general CE-
RONAV.

International Association 
for Safety and Survival Training 
(IASST) a fost fondată în 1980 de 
către un grup de mari furnizori de 
instruire în domeniul siguranței, al 
căror scop a fost de a spori securi-
tatea în mediul maritim și calitatea 
formării de supraviețuire prin încu-
rajarea unui schimb de cunoștințe 
și experiență între furnizorii de for-
mare la nivel global.

CERONAV este una dintre cele 
mai prestigioase instituții de pre-

gătire maritimă din lume și mem-
bru cu drepturi depline al Interna-
tional Association for Safety and 
Survival Training.

La invitația CERONAV, cea de-a 
71 — a Conferință a International 
Association for Safety and Survival 
Training (IASST) se va organiza în 
octombrie 2017, la Constanța, eve-
niment ce vine să certifice evoluția 
constantă a CERONAV, probată 
prin optimizarea standardelor de 
pregătire și îndrumare practică.

PRESTIGIU

CERONAV pe arena mondială

T AROM funcționează în 
condiții de trafic aerian "ex-
trem de sigur", compania 

nu are o problemă tehnică în mod 
special sau neapărat de exploata-
re, ci mai degrabă de comunicare, 
a declarat senatorul Ionel-Daniel 
Butunoi, președintele Comisiei 
pentru transporturi, după audierea 
directorului general interimar al 
TAROM, Dan Plaveti.

"Am avut o primă ședință cu 
reprezentanții Ministerului Trans-
porturilor, secretarul de stat Liviu-
Ionuț Moșteanu și cu directorul 
general interimar al TAROM, în 
urma numeroaselor sesizări pri-
vind funcționarea și desfășurarea 
activității acestei companii 
naționale de aviație. Ne-au pre-
zentat un prim plan de măsuri, o 
situație operațională și o situație 
financiară a companiei. Eu vreau 
să înțeleagă toată lumea că astăzi, 
dacă te urci într-un avion TAROM, e 
100% sigur. Asta este garanția pe 
care am primit-o eu de la dumnea-
lor", a precizat Butunoi.

El și-a exprimat convingerea că 
TAROM nu are o problemă tehni-
că în mod special sau neapărat de 

exploatare, ci mai degrabă de a ex-
plica opiniei publice că ceea ce se 
întâmplă la ei se întâmplă și altora 
și sunt soluții de rezolvare în timp 
util.

"Atâta vreme cât directorul de 
comunicare este de două luni în 
concediu medical, cât această com-
panie nu mai are direcție juridică, 
cred că sunt mai degrabă probleme 
de percepție. Nu sunt incidente, 
sunt întârzieri, poate că au numai 
21 de aeronave, poate că sunt ușor 
îmbătrânite și trebuie scoase din 
uz, poate că trebuie să mai umblăm 
un pic la partea de mentenanță, că 
avem șase tipuri de aeronave, șase 
tipuri de mentenanțe. Astea sunt 
lucruri care se rezolvă. Deocamda-
tă, îi felicit că fac totuși față și ope-
rează în condiții normale și mai ales 
sigure", a susținut președintele Co-
misiei pentru transporturi.

Dan Plaveti,  directorul general 
interimar al TAROM, a spus că in-
cidentele din ultima perioadă de 
la TAROM sunt de fapt "întârzieri  
în operare" care au apărut din ca-
uză că nicio aeronavă nu poate să 
plece și niciodată nu va pleca dacă 
nu este 100% sigură din punct de 

vedere tehnic. "Înainte să băgăm 
banii românilor într-o flotă nouă 
trebuie să restructurăm compania. 
Deci, următorul pas după raportul 
consultantului va fi o restructura-
re a companiei care, chiar dacă va 
fi dureroasă, va trebui neapărat 
asumată de următorul guvern, de 
următorul parlament. Noi acum 
operăm cu o companie după toate 
regulile în care lucrează compani-
ile de stat într-o piață extrem de 
competitivă, cu niște competitori 
extrem de agili, rapizi și cu putere 
financiară. Să-i dăm o șansă acestei 
companii, va trebui imediat de anul 
viitor să-i oferim managementului 
de atunci posibilitatea să intervi-
nă foarte rapid, să ia decizii foarte 
rapide, să nu mai fie constrâns de 
anumite criterii foarte fixe după 
care se derulează și se măsoară 
performanțele unei companii de 
stat și, când vom propune bugetul 
pe anul viitor, vom cere și niște ex-
ceptări în anumite puncte, astfel 
încât să-i dăm companiei această 
flexibilitate, agilitate de care are 
nevoie pentru a se lupta în această 
piață superconcurențială", a afir-
mat Moșteanu.

TRANSNEWS TRANSNEWS

RECESIUNE

Perioadă neagră pentru camioanele americane

I ndustria camioaneler grele 
din Statele Unite ale Americii 
a avut cel mai negru septem-

brie din ultimii șapte ani, infor-
mează Reuters. Comenzile pentru 
camioanele grele s-au redus cu 
27%, comparativ cu aceeași peri-
oadă a anului 2015. Este cel mai 
rău septembrie din 2009 și până în 
prezent pentru camioanele ame-
ricane. "Proprietarii de flote sunt 
prudenți din cauza unei economii 
nesigure și a creșterii lente a trans-

porturilor de marfă," spune, pentru 
Reuters, Don Ake, vice-președinte 
al diviziei vehiculelor comerciale 
de la FTR. Stocurile de camioane 
rămân în continuare mari, iar acest 
lucru influențează noile comenzi. 
Astfel, în septembrie, au fost co-
menzi doar pentru 13.800 de cami-
oane grele, cifră care amintește de 
nivelul Marii Recesiuni. 

Clasa de camioane 8 reprezin-
tă calul de bătaie al economiei 
Americii, fiindcă aceste camioane 

transportă 70% din marfa țării. 
Vânzările au fost slabe în acest 
an, pe fondul vânzărilor cu amă-
nuntul destul de reduse și al unei 
producții industriale firave. Ofici-
alii din industrie și analiștii prezic 
însă că vânzările vor începe să-și 
revină în 2017, atâta timp cât eco-
nomia SUA crește într-un ritm mai 
stabil. „Este de așteptat ca flo-
tele mari să înceapă să comande 
camioane pentru înlocuirea celor 
vechi”, crede Don Ake.

PALIATIVE

TAROM stă prost la comunicare,  
nu la… siguranță!
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GLOBALIZAREA – O TEMĂ 
SAU O PROBLEMĂ?

Globalizarea a început 
înainte ca oamenii să priceapă 
noțiunea, așa cum naționalismul 
a început cu mult înainte ca isto-
ricii să teoretizeze noțiunea de 
„națiune” în secolul al XIX-lea. 
Clasicii economiei mondiale con-
sideră că globalizarea a început 
din perspectivă convențională 
în anul 1492, când a avut loc 
expediția lui Cristofor Columb. 
Acum se crede că a început eta-

pa I a globalizării prin explorarea și colonizarea lu-
mii, dar instinctele globalizării s-au manifestat mai 
întâi prin cuceririle lui Alexandru Macedon și, mai 
ales, apoi,  prin Pax Romana, primul imperiu care a 
pus bazele logisticii empirice în expansiunea eco-
nomică și militară. A doua etapă a fost integrarea 
transnațională la scara economiei mondiale – 1850 
–1914. Începe internaționalizarea transporturilor, a 
comunicațiilor, comerțului, a activităților financiar-
bancare. Etapa a treia a globalizării începe în 1945, 
după al Doilea Război Mondial, și durează până spre 
anul 2000. Apar numeroase studii despre globalizare 
și se conceptualizează fenomenul. Progresul rapid al 
tehnologiei informației face posibilă trecerea de la 
globalizare la globalitate. Indivizii, societățile comer-
ciale și statele conștientizează caracterul obiectiv al 
interacțiunilor, al cooperării economice. Asemenea 
oameni par să domine timpul fizic, care nu mai con-
tează în activitățile lor. Timpul virtual ia locul timpu-
lui fizic, iar transporturile și comerțul par să urmeze 
acest program.  Ne aflăm deja în acest stadiu în care 

foarte multe țări conștientizează 
„pericolul chinez” și totuși caută 
cooperarea cu Beijingul, spriji-
nind China în expansiunea ei. In-
clusiv  în construirea Noului Drum 
al Mătăsii. America însă nu admite 
acest lucru drept implacabil și vrea 
să se opună. Așa ne explicăm de 
ce chinezii „au uitat” să mai pună 
covorul roșu la venirea lui Barack 
Obama la reuniunea G20 de la Bei-
jing...

„Globalitatea, ca nouă realitate 
globală, se regăsește în conținutul 
și natura negocierilor dintre SUA 
și Uniunea Europeană cu privire 
la Parteneriatul privind Comerțul 
și Investițiile (Transatlantic Tra-
de and Investment Partnership – 
TTIP) nu doar în recunoșterea noii 
stări a economiei mondiale, dar 

și în punerea în discuție chiar a naturii raporturilor 
dintre interesele firmelor globale și cele ale state-
lor prin controversata prevedere a mecanismelor 
de soluționare a diferendelor dintre firme și state 
(Investor State Dispute Settlement – ISDS). Adop-
tarea mecanismului menționat de soluționare a di-
ferendelor dintre firme și state ar însemna pentru 
prima dată recunoașterea preeminenței intereselor 
firmelor globale asupra viziunii și intereselor state-
lor. Globalitatea se regăsește, pe de altă parte, și în 
competiția la nivel de negocieri, tot referitoare la 
acorduri globale, dintre Parteneriatul Transpacific 
(Trans Pacific Partnership – TPP) susținut de SUA și 
Parteneriatul Economic Regional Cuprinzător (Regi-
onal Comprehensive Economic Partnership – RCEP), 
susținut oficial de Asociația Statelor din Asia de Sud 
Est – ASEAN, dar având în spate China. În acest caz, 
diplomația economică reflectă în fapt trecerea de la 
lumea unipolară, de după 1990, la lumea cu adevărat 
multipolară, de după 2010”, avertizează „Economis-
tul”.

Cine destramă noul Drum al Mătăsii?
Ne aflăm 
deja în acest 
stadiu în care 
foarte multe 
țări conștien- 
tizează 
„pericolul 
chinez” și 
totuși caută 
cooperarea 
cu Beijingul, 
sprijinind 
China în 
expansiunea 
ei.

Clasicii 
economiei 
mondiale 
consideră că 
globalizarea 
a început din 
perspectivă 
convențională 
în anul 1492, 
când a avut 
loc expediția 
lui Cristofor 
Columb.
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ȘI ATUNCI, FACE FIECARE PUTERE 
REGIONALĂ CE VREA? 
Sau vechile mecanisme vor reintra 
în funcțiune, mai ales că au fost 
verificate în practică sute de ani? 
Scriam recent despre șantierul 
faraonic al Chinei din Kazahstan, 
care înseamnă practic startul No-
ului Drum al Mătăsii: o autostra-
dă care să lege Orientul de Occi-
dentul European, o cale ferată, 
magistrale pentru gaze și energie 
electrică – toate paralele cu auto-
strada. Și, din loc în loc, depozite 
cu tot ce înseamnă logistică, fa-
brici care presupun mari fluxuri de 
oameni pentru Eurasia. Un proiect 
cu consecințe greu de imaginat pe 
la mijlocul veacului XXI. 

China începe să se confrunte 
cu tot mai multe explozii sociale. 
Și deodată, au loc și două atacuri 
teroriste în... Kazahstan, unde nu 
sufla nimeni în fața secretaru-
lui de partid comunist Nursultan 
Nazarbaev, devenit sultan peste 
ruinele Uniunii Sovietice. Mă tem 
că aceste manifestări nu apar în-
tâmplător. „Cele două atacuri te-
roriste consecutive din Kazahstan 
ar putea fi un semn al unei iminen-
te instabilităţi pe termen lung în 
această țară din Asia Centrală. În 
aceste condiții, este important 
modul în care va reacționa China 
vecină, care are interese economi-
ce semnificative în regiune și care 
este unul din garanții stabilităţii, 
prin intermediul Organizației de 
Cooperare de la Shanghai (OCS)”, 
avertizează „Pravda”.

În ochii societății ruse, Ka-
zahstanul apare întotdeauna ca un 
vecin foarte stabil și un partener 
sigur. Acest lucru este susținut de 
faptul că, la conducerea republicii, 
se află de 26 de ani (din 1990) una 
și aceeași persoană - președintele 

Nursultan Nazarbaev.
Cu toate acestea, în timp, mandatul liderului a 

evoluat treptat în indispensabilitatea sa. Pe măsură 
ce îmbătrâneşte, devine tot mai actuală problema 
succesiunii la putere. Dar, pentru întreaga perioadă 
de independență, Kazahstanul nu a etalat niciodată 
nicio politică prin care să-și asume responsabilitatea 
de țară, pentru a asigura continuitatea politicii și a 
menține stabilitatea statului și a societății. În acest 
context, trebuie să se țină seama de faptul că, din-
colo de faţada unităţii şi coeziunii Kazahstanului, se 
ascund o multitudine de contradicţii regionale, stră-
ine şi confruntări între clanuri. Forţa şi secretul rezis-
tenţei regimului Nazarbaev constau tocmai în faptul 
că el şi numai el poate echilibra acest sistem extrem 
de complex de relații. Legitimitatea puterii sale este 
înrădăcinată în compromisuri care s-au cimentat în 
epoca sovietică târzie, compromisuri care au făcut 
posibilă apariţia Kazahstanului independent şi care 
îi asigură dezvoltarea.

Însă, acele compromisuri nu au mai rămas de 
actualitate până în prezent, dat fiind că, de la 
independența republicii, a apărut o nouă generație 
de oameni de afaceri și politicieni, au apărut noi 
centre de dezvoltare, s-au creat noi contradicții, s-a 
schimbat mediul extern. Toate acestea necesită noi 
compromisuri, noi echilibre și... lideri noi. 

Aceasta este ceea ce reprezintă baza obiectivă 
pentru instabilitatea din Kazahstan, instabilitate ce 
constituie un mare pericol pentru toate țările vecine, 
în special pentru Rusia și China. Şi pentru Moscova, și 
pentru Beijing, stabilitatea din Kazahstan este o ne-
cesitate strategică. Prin urmare, modul în care aceste 
ţări vecine vor colabora între ele va influenţa foarte 
mult situaţia din această republică. Cu alte cuvinte, 
această problemă poate deveni un test destul de se-
rios pentru parteneriatul strategic ruso-chinez.

În acest context, trebuie remarcat faptul că, pen-
tru China, Kazahstanul este un stat-cheie în Asia Cen-
trală. Aici începe "Noul Drum al Mătăsii" și "Centura 
economică a Drumului Mătăsii" - proiecte chineze, 
care vizează crearea unor coridoare de tranzit gi-
gant, de-a lungul cărora se vor înălţa enorme zone 
industriale integrate şi spaţii de logistică extensi-
vă, ceea ce constituie bazele pentru expansiunea 
economică a Chinei spre Eurasia, de la est la vest. 
Kazahstanul este prima bază de acest gen, care se 
formează în imediata vecinătate a granițelor Chinei. 

Aici intenţionează chinezii să-şi 
transfere fabricile: până la sfârşi-
tul anului 2016, trebuie să înceapă 
realizarea primelor şase astfel de 
proiecte, care vor costa 4 miliarde 
de dolari. În total, programul co-
respunzător prevede punerea în 
aplicare a 51 de proiecte pentru 
relocarea întreprinderilor chineze 
în Kazahstan. Nu este mai puțin 
important pentru China nici fap-
tul că această ţară este mărginită 
de una din regiunile cele mai tul-
buri din China - republica autono-
mă Xinjiang-Uigură (XUAR), unde 
populaţia autohtonă o constituie 
uigurii, o etnie turcică, înrudită cu 
kazahii, de religie musulmană.

Ambele categorii de factori 
- economici şi geografici - deter-
mină autorităţile de la Beijing să 
acorde o atenţie specială pentru 
ceea ce se întâmplă în Kazahstan. 
Și, mai devreme sau mai târziu, 
în caz că instabilitatea va fi în 
creștere, kazahii vor cere  mai mul-
tă acțiune din partea Chinei.
Până în prezent, chinezii au refu-
zat categoric orice fel de amestec 
în situaţia din Asia Centrală, în ge-

neral, şi în Kazahstan, în special. De exemplu, după 
cum declara ambasadorul Chinei la Astana, Beijingul 
nu intenţionează  să creeze nişte zone de influenţă în 
Asia Centrală: "Noi nu pretindem să avem influenţă 
în această regiune. Noi nu urmărim scopuri egoiste. 
Toată colaboarea noastră se va întemeia pe avanta-
jul reciproc, pe respectarea intereselor acestor ţări. 
Vom continua să ducem o politică pașnică față de 
această regiune." 

Este interesant faptul că nu a urmat niciun co-
mentariu oficial din China, cu privire la situația din 
Kazahstan, după atacurile teroriste din Aktobe (cu 
accentul pe "e". Ruşii îi spun Aktiubinsk, cu accentul 
pe "-iu-" - nota red. VP) şi de la Almatî (ruşii pronunţă 
şi scriu Alma-Ata - nota red. VP). Cu toate acestea, în 
cazul în care tendința de destabilizare a Kazahsta-
nului va continua - și, din păcate, pentru acest lu-
cru, există condiții interne și externe (să ne gândim 
cel puţin la încercarea grupării ISIS de a-şi extinde 
acțiunile asupra Asiei Centrale, precum și în proxi-
mitatea Afganistanului, grupare interzisă în Rusia), 
Beijingul va trebui să acţioneze altfel. În principiu, 
acum există motive pentru a crede că Republica Po-
pulară Chineză are pârghii eficiente în Kazahstan. 
De exemplu, prim-ministrul Karim Masimov, potrivit 
observatorilor, ar putea avea, de asemenea, o relație 
foarte strânsă cu China. La urma urmei, el a studiat 
acolo și mulți oameni din Kazahstan asociază numele 
lui cu promovarea cu succes a intereselor chineze în 
Kazahstan.

Cele două 
atacuri 
teroriste con-
secutive din 
Kazahstan ar 
putea fi un 
semn al unei 
iminente in-
stabilităţi pe 
termen lung 
în această 
țară din Asia 
Centrală. 
În aceste 
condiții, este 
important 
modul în care 
va reacționa 
China ve-
cină, care 
are interese 
economice 
semnificative 
în regiune 
și care este 
unul din 
garanții sta-
bilităţii, prin 
intermediul 
Organizației 
de Cooperare 
de la Shan-
ghai (OCS).

Chinezii vor 
să-și trans-
fere fabricile: 
până la sfâr-
șitul anului 
2016, realiza-
rea primelor 
șase astfel 
de proiecte, 
care vor cos-
ta 4 miliarde 
de dolari. 
În total, 
programul 
corespunză-
tor prevede 
punerea în 
aplicare a 51 
de proiecte 
pentru relo-
carea între-
prinderilor 
chineze în 
Kazahstan. 

chinaincentralasia.com
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Dacă este așa, şi Masimov într-
adevăr se bucură de încrederea 
poporului chinez, nu putem ex-
clude posibilitatea ca el să poată 
fi văzut ca o figură capabilă să asi-
gure continuitatea puterii, pen-
tru că Masimov este de mulţi ani 
co-autorul şi dirijorul politicii lui 
Nazarbaev. În același timp, în mă-
sura în care putem judeca deschis, 
Masimov ar putea să-i convină şi 
Rusiei. 

Astfel, în teorie, se poate crede 
că Rusia şi China au o platformă 
oarecum comună, pe baza căreia 
el ar putea lucra pentru garanta-
rea "perioadei de tranziţie" în Ka-
zahstan. 

În cele din urmă, tocmai în acest 
scop - pentru a garanta stabilita-
tea - a şi fost creată "Chinta de 
la Shanghai", care a devenit apoi 
Organizația de Cooperare de la 
Shanghai (OCS). 

 
IRANUL SE DESCHIDE -  
ȘAH LA RUSIA!
Începând cu luna martie 2016, Ira-
nul a exportat 8,7 miliarde de tone 
de produse petroliere, în valoare 
totală de 3,6 miliarde de dolari, a 
informat agenţia IRNA.ir. Agenția 
remarcă faptul că intensificarea 
exporturilor de produse petrolie-
re este determinată de încheierea 
Planului comun de acţiuni cu privi-
re la programul nuclear al Iranului, 

care a dus la slăbirea regimului de sancţiuni şi a re-
stricţiilor bancare, impuse anterior acestei ţări. 

Potrivit agenției, în luna iulie, Iranul a reluat ex-
porturile de produse petrochimice și polipropilene 
către Marea Britanie. Ţări precum Bulgaria, România, 
Italia și Franța şi-au exprimat, de asemenea, interesul 
să se aprovizioneze cu petrol din Iran. Planul global 
de acțiune comună cu privire la programul nuclear al 
Iranului a fost convenit pe 14 iulie 2015. Până la 16 
ianuarie 2016, părțile au îndeplinit toate etapele pre-
gătitoare necesare și documentul a intrat în vigoare. 

 
CINE PLĂTEȘTE PENTRU UCRAINA
O adevărată supernovă se dezvoltă la est de Româ-
nia. Ucraina va înghiți multe fonduri globale din cauza 
unor ambiții geostrategice, despre care voi scrie cu 
alt prilej. 

Președintele Petro Poroșenko a evaluat daune-
le suferite de Kiev la suma de 15 miliarde de dolari, 
din cauza pierderilor de pe piața rusă. El a afirmat că 
acţiunile Moscovei au constituit "un şoc economic". 
Moscova a impus restricții comerciale faţă de Kiev, 
care a sprijinit sancțiunile anti-rusești, începând cu 
1 ianuarie 2016. Au fost supuse interdicţiilor livrările 
de carne, de salamuri, pește și fructe de mare, legu-
me, fructe şi jeleuri.

În septembrie 2014, Rada Supremă (Parlamentul 
ucrainean) a aprobat un acord cu Uniunea Europeană, 
care ar fi trebuit să le faciliteze producătorilor ucrai-
neni accesul la piaţa europeană. În ciuda acestui fapt, 
la începutul anului 2016, experții arătau că exportul 
Kievului în UE a scăzut, de asemenea, pierderile fiind 
estimate la zeci de miliarde de dolari. În decembrie 
2015, Vladimir Puitin a semnat un "ukaz" (decret) 
referitor la suspendarea acordului privind zona de 
comerț liber faţă de Ucraina, pentru protejarea pieţei 
ruseşti de mărfurile din alte ţări, care erau prezenta-

te drept mărfuri ucrainene. 
Sărăcia ucrainenilor este pre-

zentată ca o consecinţă a "agresi-
unii economice". Petro Poroşenko 
a estimat că pierderile totale ale 
Ucrainei, ca urmare a acţiunilor în-
treprinse de Moscova, se ridică la 
15 miliarde de dolari. Exporturile 
spre Rusia au continuat să scadă. 
"În anul 2015, în comparație cu 
2014, exporturile noastre către 
Rusia au scăzut la jumătate, dar nu 
am ajuns la fund: minus 34% în pri-
ma jumătate a anului 2016. Ponde-
rea Rusiei în exporturile Ucrainei 
este de numai 9%, după cum am 
mai spus, iar tendinţa este să sca-
dă mai departe", a declarat liderul 
ucrainean, care a luat cuvântul în 
Rada Supremă, pentru a transmite 
mesajul prezidenţial anual.

Poroșenko a adăugat că, din ca-
uza încetinirii economiei, Ucraina 
a pierdut "zeci, dacă nu sute de 
mii de locuri de muncă. Și aceas-
tă agresiune economică este unul 
din principalele motive pentru 
declinul rapid al nivelului nostru 
de trai", a subliniat el. Poroșenko 
a adăugat că Ucraina cheltuiește 
pentru apărare aproximativ 3% 
din PIB. Preşedintele a precizat că 
aceasta este cheltuiala maximă, 
pe care şi-o poate permite Kievul. 
"Acest nivel este mare, în com-
paraţie cu doar un procent, cât 
se aloca prin anii 2000. Însă este 
foarte puţin pentru o ţară care se 
află în stare de război", s-a plâns 
şeful statului. Poroşenko a men-
ţionat că "sarcina militară" asupra 
bugetului şi asupra vieţii sociale 
este "extrem de mare". 

Poate să facă Rusia orice, expan-
siunea Occidentului spre Ucraina 
va continua până la deschiderea 
totală a imperiului rus... Globalita-
tea este un fenomen obiectiv. 

INVESTITORII S-AU RĂCIT FAŢĂ DE EUROPA
Investitorii s-au răcit faţă de Europa, susține ziarul 
„Kommersant”. Marea Britanie și Germania sunt două 
din cele mai mari piețe imobiliare comerciale din Eu-
ropa. Conform rezultatelor din al doilea trimestru al 
anului în curs, ele se confruntă cu o reducere serioasă 
a volumului investițiilor.

După cum arată informaţiile oferite de Knight 
Frank, pentru această perioadă, s-au investit 11,8 
miliarde de euro în clădiri de birouri britanice, centre 
comerciale, hoteluri și depozite, ceea ce înseamnă cu 
50,1% mai puţin, decât în perioada similară a anului 
trecut. 

În Germania, acest indice a fost de 5,7 miliarde de 
euro, adică cu 47,2% mai puțin decât în aprilie-iunie 
2015. Dacă imobiliarele britanice au avut de suferit 
din cauza Brexitului, dezvoltatorii germani au resim-
ţit în mod clar preocupările investitorilor cu privire 
la volatilitatea gravă a economiei din Uniunea Euro-
peană. 

În această perioadă, Rusia a atras în total 282 mi-
lioane de euro, ceea ce înseamnă unul din cele mai 
scăzute indicatoare din Europa. În al doilea trimestru 
al anului 2016, investițiile în imobiliarele comerciale 
din Europa au totalizat 43.700.000.000 de euro,  ceea 
ce reprezintă cu 23,5% mai puțin, decât în aceeași 
perioadă a anului trecut, potrivit studiului publicat 
de Knight Frank. 

O astfel de scădere a investițiilor se datorează, 
în primul rând, reducerii activităților de pe cele mai 
mari două piețe europene: Marea Britanie, unde de-
clinul a ajuns la 50,1%, adică până la 11,8 miliarde de 
euro, și Germania, unde s-a înregistrat un declin de 
47,2%, adică de 5,7 miliarde de euro. 

Reducerea activității din Marea Britanie este 
asociată cu Brexit. "Era de așteptat ca, în contextul 
Brexitului, o serie de mari companii europene să-şi 
transfere birourile lor din Londra în orașe precum 
Frankfurt, Paris şi Dublin, se arată în studiul realizat 
de Knight Frank.

Cu toate acestea, majoritatea arendatorilor au 
preferat o poziţie de aşteptare şi nu se mai grăbesc 
să ia decizii, urmărind astfel procesul de retragere a 
Marii Britanii din Uniunea Europeană."

Astfel, potrivit experților, nu este exclus ca 
refugiul unui număr semnificativ de arendatori 
din birourile de la Londra să aibă lor pe termen 
lung.   

Astfel, în 
teorie, se 
poate crede 
că Rusia și 
China au o 
platformă 
oarecum 
comună, pe 
baza căreia 
el ar putea 
lucra pentru 
garantarea 
"perioadei de 
tranziţie" în 
Kazahstan. 

Pneurile nu 
sunt doar o 
parte oareca-
re a vehicu-
lului pe care 
îl conduceți. 
Ele sunt 
principa-
la sursă a 
siguranței și 
performanței. 
Dacă n-am 
fi avut nicio-
dată ploaie, 
zăpadă, noroi 
sau pietriș 
pe drum, 
cauciucuri-
le ar fi fost 
toate netede 
ca cele de la 
mașinile 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.

Evenimentul Zilei
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VentureBeat

Comerțul global 
și războiul hibrid

Partea I
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vizelor pentru conducătorii auto profesioniști 
precum și membrilor echipei de conducere care 
călatoresc în interes de serviciu.
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mai scurt timp este foarte simplă.
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Este evident că noul război 
rece dobândește tot mai 
mult trăsăturile unui nou 

război mondial, cu diferențe nete 
față de primele două conflagrații. 
Situația este mai complexă: avem 
organisme internaționale pentru 
negocieri intermitente, există un 
bloc militar coerent  deocamda-
tă, chiar dacă dă semne de obo-
seală, Occidentul are experiență 
în utilizarea unei alte pârghii – 
sancțiunile economice. Destul de 
frecvent, cu efecte contradicto-
rii. Așa se încearcă „îndiguirea” 
Federației Ruse. Toate acestea 
însă afectează economia mondială 
și comerțul global. 

Moscova încearcă să țină piept 
acestei coaliții copleșitoare. Re-
cent, cu prilejul unei reuniuni a 
liderilor din țările membre BRICS, 
un ziarist l-a întrebat dacă are 
de gând să mai slăbească puțin 
contra-sancțiunile față de această 
coaliție. „Fig im!”, a răspuns Putin 
cu o expresie din care deducem 
că președintele Rusiei vrea să le 
ofere tuturor occidentalilor o 
profundă plăcere, despre care nu 
pot scrie mai mult. Bravada de tip 
Saddam Hussein ascunde însă un 
stres uriaș, care este al Kremlinu-
lui, dar nu numai. 

 
VLADIMIR PUTIN: “VOI REPETA CA PE 
O MANTRĂ: ACESTE SANCŢIUNI NU 
NE AFECTEAZĂ ÎN MOD DEOSEBIT”
Influenţa sancţiunilor occidentale 
asupra economiei ruse se resimte 

sfârșitul lunii ianuarie 2017. Econo-
mia rusă s-a adaptat la sancțiunile 
occidentale, prin urmare, extinde-
rea sancțiunilor UE împotriva unui 
număr de cetățeni și persoane ju-
ridice din Federația Rusă va trece 
aproape neobservată, susţine Ale-
xei Deviatov, economist la Centrul 
de Cercetări Financiare.

Uniunea Europeană a convenit 
să prelungească până în martie 
2017 sancțiunile individuale, în 
vigoare din 2014, împotriva a 146 
persoane și 37 de persoane juri-
dice din Rusia și Ucraina. Printre 
aceștia, se numără funcționari ruși 
și celebrități, precum și șefii repu-
blicilor populare auto-proclamate, 
reprezentanţi ai miliţiilor populare 
din Donbass. 

Sancțiunile presupun interdicția 
de intrare în UE, precum și 
înghețarea fondurilor deținute în 

în primul rând în restricţionarea accesului la tehno-
logii, a precizat Vladimir Putin. "Noi repetăm acest 
lucru, ca pe o mantră, că aşa-numitele sancţiuni 
controversate ale Occidentului nu ne afectează în 
mod deosebit. Ele ne afectează, dar eu văd mai ales 
o adevărată ameninţare în limitarea transferului de 
tehnologii", a declarat Vladimir Putin la adunarea Fo-
rumului de investiţii "Rusia te cheamă". 

Acest lucru, a subliniat el, "este în detrimentul nu 
numai al economiei ruse, dar şi al economiei mondia-
le pe ansamblu, pentru că economia rusă este, desi-
gur, un sector important pentru economia globală." 
"Aşa că cei care fac acest lucru îşi dăunează lor înşile 
în cele din urmă. Dar eu cred că noi ne vom scoate, 
vom ieşi la liman", a adăugat şeful statului rus. 

După cum a declarat în cadrul acestui forum Ale-
xei Uliukaev, ministrul Dezvoltării Economice, noile 
sancțiuni care ar putea fi impuse Rusiei din cauza Si-
riei nu vor produce un efect semnificativ asupra eco-
nomiei - mediul de afaceri s-a adaptat deja la piețele 
de capital privat din străinătate. 

Anterior, sancțiunile economice ale Uniunii Eu-
ropene împotriva Rusiei au fost prelungite până la 

Uniunea Europeană. "Eu cred că impactul asupra eco-
nomiei rusești va fi destul de mic. Noi putem vedea 
că, după șocul cauzat de necesitatea de a plăti sume 
mari pentru datoriile externe, situația s-a stabilizat, 
deocamdată, nu mai avem de făcut plăţi semnifica-
tive pentru datoriile externe. Fluxul de capital şi-a 
schimbat intrările în luna august", a spus Deviatov 
pentru RIA Novosti. "Aici situația este de așa natură, 
încât noi nu mai vedem nicio influenţă a sancţiunilor 
asupra economiei noastre. Nicio prelungire a sancţi-
unilor nu va avea un impact deosebit", a concluzionat 
economistul. 

Iată cum repetă supușii afirmațiile lui Vladimir Pu-
tin, însă oamenii de afaceri ruși sunt de cu totul altă 
părere. „Noi nu vrem sancțiuni, nu avem nevoie de 
așa ceva. Avem mari probleme cu asigurarea necesa-
rului de carne pentru Rusia”, mi-a spus recent un om 
de afaceri rus, pe care l-am întâlnit în Franța. Prefer 
să nu-i dau numele...

 
NICI ASEAN NU ȚINE MORȚIȘ LA SCHIMBURILE COMER-
CIALE CU UNIUNEA ECONOMICĂ EURASIATICĂ
Putin și-a făcut iluzii inutil că va putea dezvolta co-

Noi repetăm acest lucru, ca pe o mantră, că așa-numitele sancţiuni controversate ale 
Occidentului nu ne afectează în mod deosebit. Ele ne afectează, dar eu văd mai ales o 
adevărată ameninţare în limitarea transferului de tehnologii”.

Este în detrimentul nu numai al economiei ruse, dar și al economiei mondiale pe an-
samblu, pentru că economia rusă este, desigur, un sector important pentru economia 
globală." "Așa că cei care fac acest lucru își dăunează lor înșile în cele din urmă. Dar 
eu cred că noi ne vom scoate, vom ieși la liman”.

Vladimir Putin

Viorel PATRICHI
VPATRICHI@YAHOO.COM

Daily Mail
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operarea cu asiaticii, pentru a în-
locui astfel raporturile cu Uniunea 
Europeană și cu Statele Unite ale 
Americii. Nu numai că nu mai are 
tehnologii, dar Rusia nu are nici 
bani pentru a conta în afara ve-
chilor ei raporturi comerciale. La 
summit-ul de la Soci din primăva-
ra trecută, Vladimir Putin a căuta 
modalități de includere a Rusiei pe 
piețele asiatice. A fost totuși un fi-
asco, tapetat cu zâmbete și priviri 
drăguțele de ochi oblici. 

Formarea blocurilor comerciale 
mega-regionale, cum ar fi Partene-
riatul Trans-Pacific pentru Comerț 
(TTP), Parteneriatul trans-atlantic 
pentru comerţ şi investiţii (TTIP), 
precum şi Parteneriatul Economic 
Regional Cuprinzător (Regional 
Comprehensive Economic Part-
nership – RCEP - susținut oficial 
de Asociația Statelor din Asia de 
Sud Est – ASEAN, dar având în spa-
te China - nota red. VP), provoacă 
un interes deosebit pentru Rusia, 
fiind un proces în plină dezvoltare, 
ce se transformă cu timpul într-un 
motiv de îngrijorare.

Asociația Națiunilor din Asia de 
Sud-Est (Association of Southeast 
Asian Nations - ASEAN) a fost cre-
ată la 8 august 1967, la Bangkok, 
în Tailanda, odată cu semnarea 
Declarației ASEAN (Declarația de 
la Bangkok) de către cele cinci sta-
te fondatoare: Indonezia, Malaie-
zia, Filipine, Singapore și Tailanda. 
ASEAN are în prezent zece mem-
bri: Brunei Darussalam (care a 
aderat în 1984), Cambodgia (1999), 
Filipine, Indonezia, Laos (1997), 
Malaiezia, Myanmar (1997), Singa-
pore, Tailanda și Vietnam (1995) - 
nota red. VP). 

Într-adevăr, pe de o parte, acor-
durile mega-regionale într-o serie 
de domenii oferă o reglementare 

săptămână - pe 27 mai - Singapore 
a comunicat că este gata să forme-
ze cu ţările din Uniunea Economică 
Eurasiatică o zonă de liber schimb 
până în 2018. 

 
DOUĂ DECENII DE DIALOG DINTRE 
RUSIA ȘI ASEAN
Summitul Rusia-ASEAN, care a 
avut loc la Soci, în perioada 19-
20 mai, i-a determinat pe analiștii 
de la „Nezavisimaia Gazeta” să se 
întrebe care ar fi motivele pen-
tru care Federația Rusă, ca parte 
a Uniunii Economice Eurasiatice, 
urmărește să participe la coope-
rarea comercială preferențială. 

complet nouă, care depășeşte regimul unificat al 
țărilor din Organizația Mondială a Comerțului (OMC), 
reguli la care rușii sunt încă în curs de adaptare. Pe 
de altă parte, având în vedere contextul geopolitic și 
componența participanților la proiectele mega-regi-
onale, ar putea crea impresia că aceste blocuri sunt 
orientatre împotriva ţărilor care nu se află în acele 
parteneriate. 

Rusia nu va ține pasul cu tendința globală privind 
încheierea de acorduri comerciale preferențiale, care 
conţin prevederi "profunde" și instituționale. Opor-
tunităţile şi aşteptările specifice în acest domeniu 
au legătură cu regiunea asiatică. În special, despre 
potenţialul formării zonei de liber schimb între Uni-
unea Economică Eurasiatică şi Asociația Națiunilor 
din Asia de Sud-Est (ASEAN) s-a vorbit la forumul Ru-
sia-ASEAN de la Soci, din primăvară. Şi deja, peste o 

Reuniunea a avut loc într-o atmosferă de apropiere 
prietenoasă dintre Rusia și țările ASEAN: Indonezia, 
Vietnam, Singapore, Tailanda, Filipine, Malaezia, 
Brunei, Laos, Cambodgia și Myanmar. Președintele 
rus Vladimir Putin a avut întâlniri cu șefii țărilor din 
ASEAN, demonstrând dorința unui dialog viguros la 
cel mai înalt nivel. Au fost anunțate planurile Rusiei 
de a investi aproximativ 13 miliarde de dolari în indus-
tria de rafinare a  petrolului indonezian. 

Pe parcursul sesiunilor pe grupuri de lucru și la 
ședințele plenare ale Forumului de afaceri Rusia-
ASEAN, s-a vorbit mult despre intenţia unei coope-
rări fructuoase, inclusiv în direcția acordurilor co-
merciale preferențiale. Astfel, Veronica Nikişcina, 
ministrul comerțului din cadrul Comisiei Economi-
ce Eurasiatice, a recunoscut experienţa oportună 
din cadrul ASEAN pentru trecerea la parteneriatul 

HotNews.ro
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multiplu, cu o reţea dezvoltată de 
acorduri preferențiale. Ea susţine 
că stabilirea unui dialog între blo-
curile economice va contribui la 
stabilirea unei relații de lucru între 
Comisia Economică Eurasiatică şi 
secretariatul ASEAN. Acest lucru, 
la rândul său, va contribui la cre-
area condițiilor pentru integrarea 
afacerilor din Uniunea Economică 
Eurasiatică în lanţurile existen-
te ale valorii adăugate. Referitor 
la crearea unei "foi de parcurs" 
pentru proiectele prioritare de 
investiții și integrarea în aceleaşi 
lanţuri cu deviza "interconexiune" 
a vorbit şi Alexei Uliukaev, minis-
trul Dezvoltării Economice. El a 
subliniat interesul companiilor 
ruseşti de stat pentru pieţele din 
ţările ASEAN. Tigran Sargsyan, 
preşedintele colegiului Comisiei 
Economice Eurasiatice, a remarcat 
faptul că, în prezent, necesitatea 
proceselor de integrare economi-
că merg înaintea politicii. El a pre-
cizat că una din sursele de creștere 
a competitivității rușilor o consti-
tuie digitalizarea economiilor din 
Uniunea Economică Eurasiatică, 
prin introducerea unor platforme 
electronice pentru a reduce costul 
eforturilor de a ţine afaceri.

În susținerea acestei teze, în 
timpul summit-ului, au fost sem-
nate acorduri între societatea 
de administrare a Consiliului de 
Afaceri Rusia-Singapore "Trade 
House RSDS" şi holldingul "Elec-
tronica Rusă" din corporaţia de 
stat Rosteh, RJD Logistica şi BG-
Optica, pentru a dezvolta modu-
le de comerț și o platformă de 
informare comercială. Este de 
așteptat ca această platformă să 
includă o "vitrină" electronică, un 
bloc de logistică pentru livrarea și 
transportul de mărfuri, o unitate 

financiară, dezvoltată în parteneriat cu centrul de 
export din Rusia și Eximbank, precum și o unitate 
juridică, creată în colaborare cu KPMG și o instanță 
comercială și de arbitraj în Singapore. Compania 
de IT  Factory of Information Technologies Asia din 
Rusia a prezentat o platformă electronică pentru a 
îmbunătăți eficiența spațiului de parcare, introdusă 
cu succes în Jakarta, având perspectiva promovării 
în continuare a produsului în marile orașe din Ru-
sia și Asia. Compania Silver Lake Global Payments 
din Malaezia şi-a exprimat interesul în crearea unei 
platforme electronice de cooperare între Rusia și 
ASEAN în sectorul financiar. Reprezentanții compa-
niei Charoen Pokphand Foods, producător de furaje 
pentru animale și de complexe pentru creșterea ani-
malelor din Tailanda, au promis că vor intra pe piaţa 
Rusiei. Încă din 2006, compania are o sucursală în 
regiunea Lukoviţa din regiunea Moscova. Evident că 
embargoul alimentar contra Rusiei a determinat-o 
să pună în aplicare programul Kitchen of Russia, care 
implică extinderea fermelor de creștere a animale-
lor pentru producția de carne de porc și de pasăre 
în orașele din regiunea Moscova, Siberia și Orientul 
Îndepărtat. În condiţiile realizării acestui program, 
se prevede de asemenea instruirea specialiștilor 
ruși implicați în proiecte specifice.

 
CAPITALISM ȘI REFLEXE SOVIETICE
„Sărea în ochi faptul că reprezentanţii mediului de 
afaceri din Rusia vorbeau despre cooperare destul 
de abstract, făcând referire la barierele lingvistice şi 
la lipsa unor legături aeriene directe cu un număr de 
țări din ASEAN, referindu-se la căutarea unor con-
tractori pe nişte pieţe necunoscute. Alexei Repik de 
la compania farmaceutică "R-Pharm" a comentat cel 
mai la obiect despre necesitatea simplificării bariere-
lor netarifare: "Dacă vom obține o singură fereastră 
pentru intrarea produselor farmaceutice pe piața 
ASEAN, adică, de exemplu, dacă înregistrăm un pro-
dus în Tailanda şi în Malaezia, vom primi în mod au-
tomat acces la toate pieţele ţărilor parteneriatului, 
ceea ce va accelera accesul produselor la beneficiar".  
El a subliniat că produsele farmaceutice sunt caracte-
rizate prin costuri ridicate, trebuie să prezinţi dovezi 
bazate pe studii clinice, pe care fiecare jurisdicție tre-
buie să le efectueze separat, ceea ce ocupă 90% din 
timp și 95% din resursele financiare.
(Continuarea în numarul următor)
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PACHETE DE SERVICII

ABONAMENTE ANUALE

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

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

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

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

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

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

GOLD - 990 euro PLATINIUM - 1500 euro

Website: www.manageranticriza.ro     I     Phone: 0740.196.290     I     Email: cristian.bisa@manageranticriza.ro
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C onference Arena, parte a 
Marketing Insiders Group, 
a organizat pe data de 5 oc-

tombrie 2016 cea de-a patra ediție 
a forumului Workplace Safety 
Management Forum, care a avut 
loc în cadrul Academiei Titi Aur. 
Angajații sunt expuși unor riscuri 
de producere a accidentelor la lo-
curile de muncă sau de manifesta-
re a unor urmări asupra sănătății, 
indiferent de domeniul în care ac-
tivează. Transportatorii sunt una 

dintre categoriile cu riscuri diverse, provenite din di-
versitatea mediilor de lucru cu care interacționează. 
Alegerea Academiei Titi Aur, mai precis a facilităților 
din centrul de la Crevedia, pentru desfășurarea eve-
nimentului este un element care ne reamintește de 
interacțiunea specială dintre conducere auto, trans-
port și multe alte domenii productive sau logistice.

STATISTICI
Estimările existente arată că în fiecare zi se produc 
aproximativ 6.400 decese ca urmare a accidentelor 
de muncă și a bolilor profesionale și că, zilnic, apro-
ximativ 860.000 lucrători sunt vătămați la locul de 

TRANSPORTURI

muncă. Potrivit unui studiu reali-
zat de ESAW (Statistici Europene 
privind Accidentele la Locul de 
Muncă) și publicat în 2014, apro-
ximativ 67,8% dintre accidentele 
mortale petrecute în timpul ore-
lor de muncă si 48,5% dintre acci-
dentele grave din UE au avut loc 
în sectoare economice precum: 
construcții, industrie, transport și 
depozitare, agricultură, silvicultu-
ră și pescuit.     
Practic, peste 300.000 de decese 

se înregistrează în fiecare an în timpul accidentelor 
de muncă și aproximativ două milioane de decese 
apar ca urmare a bolilor profesionale. Organizația 
Internatională a Muncii (OIM) estimează că, anual, 
peste 313 milioane de lucrători sufera accidente 
urmate de incapacitate temporară de muncă și se 
produc aproximativ 160 milioane de cazuri de îmbol-
năviri profesionale. 

PARTICIPARE DE TOP LA FORUM
Conferinta s-a bucurat de sprijinul unor companii de 
renume din industrie: Renania (Platinum Partner), 
3M(Gold Partner) și MAPA Professionnel (Silver Part-

www.australianroadsafetyfoundation.com
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ner). Forumul i-a avut ca speakeri 
Gabor Bodo, Chief Operations 
Officer, RENANIA, Alin Moldo-
van, Country Manager Romania, 
Mapa Professionnel, George Rusu, 
Health & Safety Expert, 3M Roma-
nia, Marius Dinca, CEO and Physi-
cal therapist, Active Life, Nicolae 
Tipter, General Manager, Multi 
Cleaning Systems,Gabriela Căl-
dărescu, ITM Iași și, nu în ultimul 
rând, Titi Aur, Managing Partner, 
Academia Titi Aur.

Să nu trecem mai departe fără 
ceva despre povestea Academiei 
ce astăzi adună, sub acelaşi aco-
periş, o Şcoală de Conducere De-
fensivă şi Pilotaj, un Autodrom şi 
un Centrul de Cercetare şi Dez-
voltare. Şcoala de Conducere De-

fensivă şi Pilotaj Titi Aur a luat naştere din activitea 
îndelungată a lui Titi Aur în automobilismul sportiv, 
Titi Aur, de opt ori campion al României la raliuri, fiind 
îmbinată cu pasiunea şi plăcerea de a împărtaşi altora 
tainele artei de a conduce.

Zeci de mii de șoferi profe sio niști sau amatori au 
fost ajutați de echipa academiei să deprindă sau să 
perfecționeze elemente de tehnică a conducerii 
prudente a autovehiculelor. Firme dintre cele mai 
importante din domeniile de bază ale economiei au 
beneficiat de servicii specializate, cu efecte remar-
cabile.

RISCURI PROFESIONALE ÎN TRANSPORTUL RUTIER
Transportul rutier este unul dintre cele mai pericu-
loase sectoare din UE. Statisticile privind accidentele 
din baza de date CARE a Europei indică faptul că, la 
nivelul întregii Europe, aproximativ 10 000 de per-
soane îşi pierd anual viaţa în urma unor accidente ru-
tiere. Aceste cifre includ, în medie, 1 300 de şoferi de 

autobuze, autocare, vehicule grele 
de mărfuri şi camioane de până la 
3,5 tone.

Şoferii nu se confruntă numai 
cu riscul de accidente rutiere. 
Aceştia pot dezvolta afecţiuni la 
nivelul spatelui din cauza perioa-
delor îndelungate petrecute în 
cabine inconfortabile. Aceştia se 
pot accidenta din cauza căderilor 
de la înălţime, în timpul manipu-
lării încărcăturilor sau în timpul 
cuplării/decuplării remorcilor. Se 
confruntă cu condiţii de mediu di-
ficile şi cu pericole fizice, cum ar fi 
zgomot, vibraţii, temperaturi ridi-
cate şi joase, precum şi substanţe 
periculoase.

În plus, presiunea timpului poa-
te duce la stres asociat locului de 
muncă, obiceiuri alimentare nesă-
nătoase, insomnie, pauze necores-
punzătoare şi odihnă insuficientă 
între schimburi. Programul de lu-
cru prelungit, izolarea şi separarea 
de familie şi prieteni sunt, de ase-
menea, caracteristici ale sectoru-
lui transportului rutier.

PERICOLELE ȘI RISCURILE 
Un raport al Observatorului ris-
curilor din cadrul EU-OSHA, care 
vizează întregul sector al trans-
porturilor, evidențiază următoa-
rele pericole, riscuri şi aspecte de 
SSM pentru sectorul transportului 
rutier:

•  Principalele pericole şi riscuri 
fizice includ: expunerea la vi-
braţii şi la o poziţie aşezată 
îndelungată (designul scau-
nului, cabinei şi a altor echipa-
mente); manevrarea manuală; 
expunerea la zgomot – la în-
cărcare şi descărcare, în timpul 
conducerii de autocamioane 
(motoare, pneuri, ventilator 
etc.); inhalarea de vapori şi 

gaze arse, manevrarea substanţelor periculoase 
(gaze de evacuare, produse chimice de la bord, 
combustibil, expunere la praf la încărcare, des-
cărcare şi în zonele de staţionare, spălarea şi pre-
gătirea vehiculului); condiţiile climatice (căldură, 
frig, secetă, ploaie etc); posibilitatea limitată de 
adoptare a unor condiţii ergonomice de muncă şi 
a unor stiluri de viaţă sănătoase.

•  Oboseala este problema de sănătate cel mai 
frecvent raportată în transportul rutier conform 
Sondajului european privind condiţiile de mun-
că realizat de Eurofound şi sondajelor naţionale. 
Sectorul transportului rutier este foarte compe-
titiv. Normele de muncă sunt în creştere, iar şofe-
rii se confruntă cu presiuni intense, de exemplu, 
din partea clienţilor în ceea ce priveşte livrarea 
într-un timp mai scurt şi la un preţ mai mic, cu 
probleme precum „sincronizarea”, trafic sporit, 
monitorizare la distanţă şi programe de lucru ne-
regulate şi prelungite.

•  Violenţa şi hărţuirea prezintă niveluri în creştere 
în sectorul transporturilor, însă acestea sunt, în 
mare măsură, neraportate. De multe ori, lucrăto-
rii din transporturi trebuie să acţioneze în calita-
te de intermediari involuntari pentru schimbările 
organizaţionale care afectează serviciul de asis-
tenţă pentru clienţi. De asemenea, există o lipsă 
de proceduri de raportare, măsuri de prevenire şi 
practici de urmărire.

•  Forţa de muncă din transporturi îmbătrâneşte 
mai rapid decât populaţia activă generală, iar 
oferta de forţă de muncă poate fi deficitară.

•  Schimbările aduse conţinutului locului de muncă 
includ: utilizarea într-o mai mare măsură a noilor 
tehnologii – cum ar fi instrumente de planificare 
şi monitorizare la distanţă, computere de bord 
pentru raportarea şi înregistrarea livrărilor de 
mărfuri; necesitatea cunoaşterii codurilor rutie-
re europene şi a mai multor limbi străine. Pe de 
altă parte, munca este mai monotonă, oferind 
mai puţine oportunităţi de învăţare, atunci când 
este comparată cu cea desfăşurată de populaţia 
activă medie.

Informații despre un eveniment de top și date mai 
reci dar concrete despre riscuri și pericole – sunt tot 
atâtea bune motive de reflecție asupra importanței 
sănătății și securității în muncă.

Transportul 
rutier este 
unul dintre 
cele mai 
periculoase 
sectoare din 
UE. Statisti-
cile privind 
accidentele 
din baza de 
date CARE a 
Europei indi-
că faptul că, 
la nivelul în-
tregii Europe, 
aproximativ 
10 000 de 
persoane își 
pierd anual 
viaţa în urma 
unor acci-
dente rutiere. 
Aceste cifre 
includ, în 
medie, 1 300 
de șoferi de 
autobuze, 
autocare, ve-
hicule grele 
de mărfuri și 
camioane de 
până la 3,5 
tone.

Zeci de mii 
de șoferi 
profe sio niști 
sau ama-
tori au fost 
ajutați de 
echipa aca-
demiei să de-
prindă sau să 
perfecționeze 
elemente 
de tehnică a 
conducerii 
prudente a 
autovehicu-
lelor.

YouTube/Titi Aur
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O dinastie de 
transportatori

În drumurile mele prin țară, am avut bucuria să cunosc o familie de tineri cum greu mai găsești astăzi în România. Lăcrămioara și Valentin Răileanu 
din Focșani au pus bazele unei mici companii de transport, care a crescut și crește încet, dar sigur, prin grija și prin munca lor. TRANSPORT INTER-
NATIONAL RAILEANU Ltd. va deveni un brand despre care se va vorbi. O discuție cu ei este lămuritoare dacă vrem să aflăm ce necazuri au trans-
portatorii și ce gândesc ei despre legislația noastră din domeniu. Fără prejudecăți politice. 

Viorel PATRICHI
VPATRICHI@YAHOO.COM

E ste o afacere de familie. În 
2008, eram căsătoriți și am 
plecat în străinătate ca s-o 

luăm de la zero, povestește Lăcră-
mioara Răileanu. Soțul meu era 
șofer în Italia, la o societate de 
transport. Tata și socrul meu au fost 
amândoi șoferi. Nimeni nu a făcut 
însă o activitate pe cont propriu. 
Așa ne-am gândit să deschidem o 
afacere în domeniu. Ne-am arun-
cat fără să cunoaștem toate riscuri-
le, nu știam la ce ne înhămăm.  Am 
început în 2010, când am cumpărat 
un camion. Eram foarte încântați de 
idee și nu ne-am uitat la criză”. 

Ea a crescut la Tulnici, în Vran-
cea. A absolvit cursurile Facultății 
de Științe Politice, deci nu are nici 
în clin, nici în mânecă cu afacerea. 

„NOI CUMPĂRĂM FIABILITATEA,  
NU MARCA”
Fac transporturi de marfă paletiza-
te, industriale, din România către 
comunitatea europeană, în comu-
nitatea europeană. „Căutăm piețe 
unde există bani și este nevoie de 
forță de muncă, bine calificată, 
unde asemenea aspecte se apreci-
ază. Încă din 2010, am ținut să avem 
camioane Euro 5. Noi nu știam de 
criză atunci… Aflasem de criză în 
august 2008 când am fost în Ameri-
ca, dar făcusem firma din mai 2008. 
În decembrie 2008, oamenii erau 
detașați în România. Eu am continu-
at să lucrez ca șofer. Era fluctuație 
economică în 2009. În  2010, mi-am 
angajat un alt șofer și am început o 
colaborare cu o firmă din Belgia”, își 

Însă a învățat pe parcurs. Valentin e din Focșani și a 
terminat Finanțe-Bănci. „Am văzut cum se lucrează 
și am pornit cu primul camion DAF, luat în leasing, la 
mâna a doua. În fiecare an, mai cumpăram câte un ca-
mion. 

Am lucrat la început cu o firmă din Belgia. Noi tre-
buia să plătim ratele, salariul șoferului și chiria. Soțul a 
continuat să lucreze ca șofer. A aflat patronul că avem 
un camion și ni s-a sugerat să avem grijă de mașina 
noastră și să nu mai muncim pe mașina lor. În schimb, 
ne–a vândut un camion vechi de-al lui. Soțul a plecat 
cu camionul și am intrat la patronul unde a lucrat ca 
tracționist, la firma Disenia. Și am cumpărat de la el în 
fiecare an câte un camion vechi. Aveam trei camioane. 
Apoi, am început să cumpărăm mașini noi. Colabora-
torii ne plăteau la timp, aveam posibilitatea să facem 
reparațiile în atelierul lor de service. Cu ajutorul oa-
menilor de-acolo, pentru că soțul meu a lăsat loc de 
„Bună ziua” peste tot, au căpătat încredere în noi și 
ne-au ajutat”, își amintește doamna. 

amintește Valentin Răileanu.  Preferă camioanele MAN 
și explică argumentat de ce: „Noi cumpărăm fiabilita-
tea, nu marca. Compania MAN are o ofertă financiară 
bună. Dacă prima mașină ți-o vinde dealerul sau agen-
tul de vânzări, a doua mașină o cumperi tu, dacă ai o 
rețea de service care să te satisfacă. Un alt brand nu 
a corespuns exigențelor noastre. Este cel mai scump 
camion de pe piață, dar lasă foarte mult de dorit ca 
rețea de service. Îți provoacă pierderi pentru că nu au 
piese de schimb pe stoc în Europa, nu în România. Nu 
au deschis sâmbăta, nu stau peste program să-ți repa-
re mașina, pe când celelelalte firme nu generează ase-
menea neplăceri. Prețul variază, de la 92.000 de euro, 
cu dotările pe care le solicităm noi”. 
 
„ȘOFERII TE URCĂ, ȘOFERII TE COBOARĂ…”
Așa crede Lăcrămioara și are motive întemeiate. „Dar 
ne-a dat Dumnezeu mai mult șoferi buni. Fără ei, nu 
dai înainte”. Valentin Răileanu nu a plătit și nu plătește 
șoferi după producție sau după consum. „Îi dădeam 50 

Dacă prima 
mașină ți-o 
vinde de-
alerul sau 
agentul de 
vânzări, a 
doua mașină 
o cumperi 
tu, dacă ai o 
rețea de ser-
vice care să 
te satisfacă. 

Soțul meu 
era șofer în 
Italia, la o 
societate de 
transport. 
Tata și socrul 
meu au fost 
amândoi 
șoferi. Ni-
meni nu a 
făcut însă o 
activitate pe 
cont propriu. 
Așa ne-am 
gândit să 
deschidem 
o afacere în 
domeniu.
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de euro pe zi, indiferent dacă lucra 
sau nu. Inclusiv sâmbăta și dumini-
ca. Acum procedăm la fel și am cres-
cut salariile”.

Sigur că există și șoferi răi, care 
sunt mereu nemulțumiți de ce 
este în jurul lor, care au tot tim-
pul pretenții financiare, pun mâna 
unde nu trebuie. Fură motorină. 
Unele întâmplări halucinante arată 
ce educație precară au mulți șoferi. 
„Un șofer ne-a lăsat cabina camio-
nului la Milano și ne-a anunțat de 
azi pe mâine că și-a găsit un loc mai 
bun. Soțul meu era șofer atunci pe 
camionul nostru. Ne-a luat inclusiv 
plăcile de inox, puse ca apărători de 
noroi în spatele camionului. Ne-ar 
bate Dumnezeu să spunem că nu 
avem și oameni de calitate. Acum 
avem 25 de lucrători pe 22 de ca-
mioane: DAF, Volvo și 10 camioane 
MAN noi”. Au ajuns la concluzia că 
șoferii trebuie urmăriți permanent. 

„Aici lipsește o lege adecvată, 
crede Lăcrămioara Răileanu. Ne-ar 
ajuta o lege cu privire la șoferi: să 
instruim șoferi tineri, să-i formăm, 
dar să fie legați de noi minim 2-3 
ani. Șoferii buni au plecat din țară”.

Ideea mi s-a părut interesantă, 
mai ales că nu am mai întâlnit-o la 
alți transportatori. Valentin ex-
plică de ce este nevoie de o lege 
a șoferilor: „ Șoferii tineri pleacă 
după ce-i formezi. Legislația nu 
oferă garanții după ce ai format un 
șofer tânăr. Am încerct o asigurare 
de răspundere profesională. Cum 
au doctorii, avocații, contabilii. 
Pentru șoferi nu se poate. Am în-
cercat cu franciza de 1000 de euro 
la CASCO. Până la 1000 de euro 
pagubă, să nu-l deranjez pe șofer, 
dar un cauciuc de 500 de euro este 
o pagubă serioasă, 600 de euro este 
o oglindă. Șoferul să răspundă pro-
fesional printr-o rată lunară pentru 
un plafon de 1000 de euro. La noi 
nu vrea nimeni să facă acest lucru. 
Asiguratorii ar putea face asta.

zită. După 2 luni în care am adunat 
probe, tot ne-au dat amendă 4000 
de lire. Dacă nu plătești, nu mai intri 
în Anglia”.
 
LEGISLAȚIA DIN FRANȚA ȘI GERMA-
NIA ÎI AFECTEAZĂ GRAV PE TRANS-
PORTATORII NOȘTRI
Transportatorii români nu vor pu-
tea niciodată să-i plătească pe 
șoferii lor ca în aceste țări: 9,76 de 
euro pe oră, ca în Franța, sau cu 8,60 
de euro, cât cere Germania. „Șoferii 
noștri iau câte 1950 de euro în luna 
cu 31 de zile, 1875 de euro la 30 de 
zile. Nu le dăm salariul minim pe 
economie. Trimit șoferul în Italia, 
tranzitează mai multe țări. Poate 
stă 2 ore în Franța, poate stă o zi, 
poate trece și prin Germania. Cum 
le calculez?, întreabă  Valentin Ră-
ileanu. Ei voiau să stopeze revolta 
transportatorilor din țările lor. Va 
trebui să ne adaptăm, dar ei sunt 
primii care nu vor egalizarea salarii-
lor din transporturi care reprezintă 
doar 5% din economiile lor. Deci ei 
vor un transport ieftin în realitate. 
Egalizarea salariilor șoferilor depin-
de de condițiile de viață, de statutul 
social al șoferului. Șoferul stă prin 
parcări, doarme în cabină, ajunge 
acasă la două luni, suportă riscuri. 
Are o viață dezordonată”. 
 
SCANDALUL RCA TREBUIE PRIVIT 
DIN AMBELE TABERE
Scandalul RCA i-a adus pe trans-
portatori în stradă. Valentin Răi-
leanu crede că această problemă 
trebuie privită din ambele tabere. 
„Nu putem rezolva problema nu-
mai privind la interesele din tabăra 
noastră. Când te uiți la aceste cifre, 
se adună valori mari la daune. Tre-
buie deci buget mare din încasări. 
Pe de altă parte, trebuie lucrat în 
amonte, la calitatea traficului, care 
e generată atât de participanți, cât 
și de gestionarii traficului. Lucrurile 
trebuie privire pe fiecare segment. 
Șoferii trebuie foarte bine instruiți. 

Un credit de nevoi profesionale pentru tineri. Cre-
ditul să fie direcționat spre cheltuielile pe care noi le 
facem pentru pregătirea lor profesională. Șoferul va 
trebui să plătească ratele la bancă, chiar dacă pleacă 
de la mine. Nu mai există școli de șoferi ca altădată”. 

Iar doamna îl completează: „Șoferul te ridică, șoferul 
te coboară. Dacă îți rupe un camion în două, tot tu 
plătești. Dacă poți colabora bine cu el, ai și cu ce plă-
ti. Legat de motorină, foarte mulți clonează cardurile. 
Unul ne-a făcut o pagubă de 11.000 de euro. Nu avem 
siguranța și posibilitatea să urmărim aceste carduri, ca 
să fim alertați”. 

Valentin precizează că, mașinile fiind Euro-6, indică 
și care este consumul. „Sunt diferențe mici de 20-30-50 
de litri pe lună. Motorina reprezintă 33% din consumu-
rile din transporturile noastre. Dacă nu poți cunoaște 
omul, ajungi sclavul lui pentru că el profită de acele 
prevederi legale, din contractul pe termen nedetermi-
nat. El poate să stea acasă în concediu medical, să nu se 
supună unor exigențe ale transportului. Tu trebuie să 
faci artificii legale ca să-i desfaci contractul de muncă 
dacă el nu vrea să manevreze paleții cu mâna, nu vrea 
să încarce pe ambele părți. Cu toate condițiile pe care 
i le creezi, găsești șoferi pe care nu-i interesează. Noi 
nu avem o cultură a muncii într-un circuit financiar. Noi 
am avut noroc că părinții au fost șoferi. Eu lucram în 
sistemul bancar, dar mi-am dat seama că pot mai mult. 
Însă nu aveam capital. Studiile economice m-au ajutat 
să înțeleg fenomenul”. 

Spre deosebire de fermieri, transportatorii nu au ac-
ces la fonduri europene pentru că transportul nu este 
văzut ca o industrie. Este considerat ca o ramură a con-
sumului în toată Europa. „Dacă vrei să faci o școală de 
șoferi, este o altă afacere. Avem un manual al șoferilor 
ca să cunoască Europa”. 

Transportatorul ajunge uneori la mâna șoferului, 
iar acest lucru este extrem de grav. „Contractele de 
muncă pentru șoferi nu pot porni de la o grilă de sala-
rizare mai mică fiindcă există diferențe și șoferului i se 
dă dreptate mereu, spune Valentin. Un șofer, tânăr, cu 
experiență, a făcut contrabandă cu țigări de 500 de ki-
lograme. A făcut o pagubă de 100.000 de lire. Camionul 
colaboratorului a fost sechestrat. El este în pușcărie 
în Anglia și a trebuit să angajăm avocat, dar ce vină am 
eu că el a luat marfă de contrabandă? Și în Occident 
transportatorul plătește boacănele șoferului. Șoferul 
recunoaște vina, iar noi trebuie să plătim paguba. Chiar 
dacă șoferul omoară pe cineva, tot transportatorul 
este vinovat. Am avut un caz cu 4 clandestini care au 
urcat în camionul nostru. 4000 de lire amendă! Am 
făcut un dosar zdravăn atunci. E culpă comună, deși 
camionul fusese sigilat în Italia, a stat în parcare pă-

Un șofer ne-a 
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Nu putem avea siguranță în tra-
fic fără o responsabilizare, atât a 
șoferilor profesioniști, cât și a celor  
amatori. Nu doar prin amenzi. Nu 
trebuie să ajungem la aceste pa-
gube. Traficul este în creștere, dar 
măsurile nu trebuie luate doar pe 
termen scurt. În România, un trans-
portator lucrează opt luni din 12, în 
condiții dificile de trafic, fără să-și 
poată asigura leasingul, un service 
autorizat. Mulți care au venit în 
stradă la București au parcuri auto 
mici. Ei sunt cei mai afectați”, preci-
zează Valentin Răileanu. 
 
„TREBUIE SĂ ȚINEM COSTURILE  
ÎN FRÂU”
Toți transportatorii știu acest lucru 
și cei care rezistă au descoperit se-
cretul. Unii pe pielea lor. „ Trebuie 
mare atenție la costuri. Avem luni 
în care nu câștigăm nimic. Avem da-
torii 3 milioane de euro, cu leasing, 
cu terenul pentru noul sediu. Nu am 
investit în bunuri personale. Stăm în 
același apartament. 

Eu m-am maturizat în Occident, 
spune Valentin. Noi suntem o etnie 
inteligentă, dar foarte superficială. 
„Lasă că merge și așa, ne descur-
căm noi…”. Această superficialitate 
afectează calitatea muncii noastre. 
Pe termen scurt, noi, transportato-
rii, nu prea știm să ne facem plătiți. 
Au crescut costurile, dar costurile 
trebuie certificate. Eu am aceste 
cheltuieli ca firmă de asigurări. Nu 
știu dacă asiguratorii au făcut car-
tel, nu mă pricep. Dacă asociațiile 
noastre au verificat și au certifica-
te că ei chiar nu au bani și trebuie 
crescute încasările, foarte bine, 
vom crește și noi costul pe kilome-
tru. Noi nu prea știm să ne calculăm 
bine costurile. Transportul nu te 
îmbogățește peste noapte. Ai un 
mod de viață dezordonat, nu mă-
nânci, nu dormi la timp, dar trebuie 
să găsești soluții. Te afli mereu într-
un echilibru foarte fragil”.

DE CE ÎȘI RELOCHEAZĂ UNII TRANSPORTATORI  
AFACERILE ÎN OCCIDENT?
Dacă vom încerca să găsim aici niște explicații, vom 
vedea că toate converg într-o singură direcție: 
guvernanții și parlamentarii, indiferent de orientare, 
au dat legi care să-i spolieze pe transportatori sau pur 
și simplu nu i-au interest efectele economico-sociale 
ale legilor. „La noi nu este siguranță la intrări, nu prea 
plătesc corect, nu ai siguranță la intrări și tu trebuie 
să știi sigur că banii pe care îi primești sunt foarte bine 
organizați: bancă, șofer, facturi de reparații, asigurări, 
casco, RCA, depre care eu cred că este o asigurare 
fără niciun rost. Bani aruncați! Pentru că nu-ți oferă 
absolut nimic în România și nici în afară. Un șofer de-al 
nostru a fost lovit de un alt șofer român, care avea asi-
gurare: i-a rupt farul și puțin bara. Cei de la compania 
de asigurări mi-au zis să aduc camionul în România, 
cu șofer, fără încărcătură, prețurile sunt foarte mici, 
costurile erau enorme, deci să pierdem mult. Prin 
urmare, RCA nu ne-a ajutat cu nimic. Și a trebuit să 
reparăm singuri camionul. Cei din afară te ajută: dacă 
se întâmplă ceva, eu îi duc dosarul și cei doi asigura-
tori se luptă între ei, se organizează ei, nu trebuie să 
alerg eu. Pe când aici, la noi, tu te lupți și, dacă vezi că 
paguba e foarte mare, apelezi tot la Casco. Și Casco 
mă costă mai puțin: la un camion nou, plătesc 4000 
de euro RCA, la un camion nou plătesc Casco 2500 de 
euro. E o diferență de la cer la pământ. Nu lucrăm nici 
cu Casco din România pentru că nu-ți dă posibilita-
tea să-ți repari camionul în comunitate. Eu nu pot să 
aduc camionul din Anglia. Sun la un service, cum este 
la Volvo, de exemplu. Sunăm la Volvo Service 24, un 
colaborator de-al nostru, ne garantează plata, mașina 
este reparată în maxim o zi și intră iar în producție. Iar 
eu mă organizez apoi cu acel service care mi-a oferit 
acea garanție. Pe când, în România, Casco nu-ți oferă 
acest lucru”, explică  Valentin. 

Birocrația noastră este mortală și pentru trans-
porturi. Cei doi gândesc realist, nu idealizează Vestul 
gratuit. „Și în Germania am avut necazuri, spune Lă-
crămioara. Am căutat clienți acolo, a funcționat bine 
o jumătate de an, iar la un moment dat, printr-un sin-
gur e-mail, ne-a anunțat administratorul că închide 
afacerea, fără niciun avertisment. Și ne-a dat țeapă 
de 60.000 de euro. Acum ne judecăm, dar avocatul 
costă 100 de euro pe oră ca să ne reprezinte, la care 
se adaugă deplasarea și alte cheltuieli. Neamțul nu 
are active, nu acceptă discuția pentru o masă credală 
cu noi”. 

Oamenii pleacă din țară și din cauza drumurilor. 
„Nu avem infrastructură ca să facem același profit în 
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țară numai cu transport intern, ex-
plică Valentin. Aici mulți lucrează 
cu mașini Euro 3, cu șoferi plătiți la 
producție etc. Acum a crescut RCA 
și acolo. Camionul e nou și poți 
avea o explozie, dar tu nu ai bani 
să ieși de pe autostradă. Trimit ei 
macara pe care tu o plătești: 1500-
3000 de euro. De ce nu-mi dă acei 
bani RCA? Ajungi cu mașina la ca-
rosier, face fotografii și imediat tri-
mite piesele. Aici facem declarații 
peste declarații. Acolo orice lucra-
re se face fluid”. În Slovacia, RCA 
este 750 de euro, nu 4000 de euro, 
ca în România. Plus, RCA din Slova-
cia oferă mai multe avantaje ca în 
România. „Noi lucrăm cu Casco din 
Austria, ei ne-au sărit în ajutor de 
multe ori”. 
 
CIUDĂȚENII ȘI TATONAREA 
PIEȚELOR
Pentru Valentin, cele mai dificile 
spații i se par Elveția și Austria, 
unde „organele” se comportă ca 
ungurii altădată. „Eu demonstrez 
că mașina mea are 4,04 metri, dar 
la elvețian era 4,07. „Nu, metrul 
meu e mai bun!”. Pentru o simplă 
pată de ulei, nu ne-a mai dat voie 
să plecăm cu mașina de-acolo. Mo-
torul Diesel are o aerisire pe lângă 
motor. Prin condens, se formează 
niște picături la capătul tubului. Ei 
intră sub camion și dacă văd pică-
tura, cheamă service-ul. Exage-
rează doar ca să încaseze amenzi. 
Nu mai pleci cu camionul! Chemi 
service-ul. Costa 18.000 de euro 
și atunci am urcat capul tractor pe 
platform mea și am făcut reparația 
în altă parte. Pentru nimicuri!”

Estul i se pare prea sălbatic deo-
camdată. „Tatonăm. Acolo plata se 
face la descărcare. Și, deocamdată, 
am refuzat. Timpii de așteptare la 
vamă sunt foarte mari, starea me-
teo, calitatea drumurilor nu cores-
pund. Cei care fac față la prețul 
motorinei din România se duc și 

fac alimentarea în Republica Moldova și vin cu 1000 
de litri de motorină mai ieftină. În Ungaria, motorina 
e mai ieftină cu un cent, dar TVA este foarte mare”. 

Valentin Răileanu spune că marea problemă a 
transportatorilor din România rămâne aspectul exe-
crabil al drumurilor. Noi am rămas în urma Albaniei. 
„Ne-am gândit la deschiderea unui punct de lucru în 
Bulgaria, unde este impozit 10% pe profit, nu 16%. 
Controlul este mult mai degajat, contabilitatea, chiri-
ile sunt mai reduse, dar nici ei nu au forță de muncă”. 
 
SPIRITUL NAȚIONALIST ȘI LUPUL DACILOR PE TIR
Dacă politicienii nu manifestă dragoste, devoțiune 
față de țara lor, nu vor face nimic niciodată, pare 
să spună Valentin Răileanu: „Acest guvern tehnic a 
adus la noi unele rezultate concrete. Ne lipsește la 
conducere un spirit naționalist, ca să demonstrăm că 
suntem buni și cu legi capitaliste. Nu suntem uniți, 
ne vindem foarte ușor. Ceilalți au servicii secrete 
naționaliste, care lucrează efectiv pentru interesele 
economice din țările lor. Așa au făcut și în transpor-
turi. Totul să fie subordonat interesului național. Ești 
comunist sau capitalist, dar interesul național trebuie 
să primeze. Ca în Belarus, unde venitul a ajuns la 1000 
de euro pe locuitor”. 
De multe ori, face Revelionul tot pe tir. „Este o perioa-
dă în care clienții cer mașini. Unii șoferi vor să fie liberi 
și atunci plec eu cu mașina. Noi nu avem concediu plă-
tit”. Mai ies în natură doar sâmbăta și duminica pentru 
cei doi copii, o fată și un băiat. 

A pus pe tir steagul de luptă al dacilor. Lupul lui 
Decebal dă un aer hieratic mașinii. „L-am pus pe ca-
mion pentru că noi, aici, în teritoriul nostru, noi avem 
o identitate, explică Valentin. Ei sunt strămoșii noștri 
certificați. Este steagul lor de luptă. Dacă în trecut 
ei au luptat cu prețul vieții, acum lupta se duce eco-
nomic. Este o mândrie că tu vii de pe acele timpuri. 
Depinde de profunzimea fiecăruia. Dacă tu ții la aces-
te aspecte, fiindcă nu poți construi ceva care dăinuie, 
dacă nu te uiți în spatele tău și nu-l respecți ca părinte, 
ca bunic și așa mai departe, nu ajungi nicăieri. Este 
o valoare a noastră, a celor care avem așa rădăcini, 
și trebuie să păstrăm aceste simboluri. Și să le pro-
movăm fiindcă este identitatea noastră. Când ești 
nimeni, nu te respectă nimeni. Aici va fi sediul nostru, 
logistic, service, facem din fonduri proprii. Cu ajuto-
rul bunului Dumnezeu, vedem cum se încheie anul și 
atunci vom ști dacă vom putea să construim sediul. 
Trebuie să gândești pozitiv. Curaj trebuie să-ți faci 
singur”. 

Vor reuși fiindcă am simțit că Dumnezeu este cu ei. 
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Digitalizăm transporturile

Valentin Răi-
leanu spune 
că marea 
problemă 
a transpor-
tatorilor din 
România ră-
mâne aspec-
tul execrabil 
al drumurilor. 
Noi am ră-
mas în urma 
Albaniei. „Ne-
am gândit la 
deschiderea 
unui punct 
de lucru în 
Bulgaria, 
unde este 
impozit 10% 
pe profit, nu 
16%. Contro-
lul este mult 
mai degajat, 
contabilita-
tea, chiriile 
sunt mai re-
duse, dar nici 
ei nu au forță 
de muncă”.
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