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EDITORIAL

CICLUL ADAPTĂRILOR NECESARE VA CONTINUA ÎN URMĂTORII 3-5 
ANI. Pentru companiile de transporturi rutiere internaționale a de-
venit axiomatică dependența afacerilor de situația politică și milita-
ră internațională. Conflictul din Ucraina a perturbat pe termen me-
diu o foarte tranzitată cale de acces a mărfurilor către Rusia. Mai la 
sud, Turcia și Rusia s-au boicotat reciproc până de curând. La nord, 
Marea Britanie s-a declarat gata de BREXIT la jumătatea acestui an. 
La est, China milenară pariază pe Noul Drum al Mătăsii cu direcția 
Europa, dar “în stilul ei”. Uniunea Europeană, mai diplomată, luptă 
cu poluarea provocată de motoarele Diesel și cu deteriorarea in-
frastructurii. Harta globului pare că a devenit prea îngustă pentru 
măreția planurilor omenești sau pentru dezorientarea noastră. Dar 
dincolo de toate acestea, un lucru este cert: afacerea viitorului în 
transporturi se va traduce în termeni de perspectivă și de încadra-
re; de oportunitate și de capacitate. Cine își va face loc, în spațiul 
îngust, sesizat la vreme, va câștiga. 

DIN ROMÂNIA ZILELOR NOASTRE, ANUL 2017 PARE O TABĂRĂ DE 
SPORT EXTREM. Ca în deceniile de recesiune și de confuzie, Româ-
nia va începe anul 2017 fără buget. Mediul privat e invitat la parte-
neriate complexe, prin noua lege a PPP, dar statul român și-a uitat 
“acasă” caietele de sarcini și portofelul. Transportatorii rutieri vor 
resimți din plin toată această lipsă de pregătire macroeconică, pes-
te care cred că se va suprapune o  tendință puternică de suprata-
xare. Dacă supraacciza “va fi uitată” în litrul de carburant, deși s-a 
asumat retragerea ei de la 1.01.2017, dacă viitorul guvern va aborda 
într-un mod partinic problema RCA, dacă infrastructura va bate pa-
sul pe loc, dacă amenzile vor crește nepermis de mult, transporta-
torii rutieri vor avea de făcut alegeri extreme. Pentru cei mai mulți 
dintre ei, imaginea prea îndepărtată a amortizării investițiilor va 
acționa ca un mecanism de inhibare, care poate conduce la blazare 
sau chiar la renunțare. La cealaltă extremă, companiile puternice își 
vor restructura flotele și vor căuta o minimă stabilitate a afacerilor 
prin contracte asigurate de clauze eficiente.

UN 2017 SUB ZODIA 
CLAUZELOR EFICIENTE 

companiile 
puternice își vor 

restructura flotele și 
vor căuta o minimă 
stabilitate a afacerilor 
prin contracte asigurate 
de clauze eficiente.”

Daniel Mazilu, ARTRI

RO_Xmas_2016.indd   1 08.11.2016   09:38:27



sumar highlights
Finally, a new law on PPP  
in Romania

The claws of Bear

PERSPECTIVES

GLOBAL TRADE

4

34

page

How many truck drivers  
do we have?

DISCLOSURE
5page

The limits of insurance process
TRANSPORT
16 page page

4 5 16pa
gi
na

pa
gi
na

pa
gi
na

PERSPECTIVE

După lupte seculare,  
avem PPP!

TRANSPORTURI

Limitele proceselor  
de asigurare

DEZVĂLUIRI

 Câți șoferi de camioane  
are România?

20 23 34pa
gi
na

pa
gi
na

pa
gi
na

COMUNICAT

BIM for infrastrucure

SECRETELE MESERIEI 

Ce au transportat 3000 de tiruri  
la Hanovra

COMERȚ GLOBAL 

Ghearele ursului



4
5

PERSPECTIVE

Î n sfârşit, la capătul a şase ani de „curbe 
deosebit de periculoase” şi „succesiune de 
curbe, mai multe la stânga” s-a ivit în lumea 

juridică parteneriatul public-privat. Pentru 
Neamul Românesc, legea aceasta reprezenta o 
stringenţă – a câta oare? Prevederile sale sunt 
generoase, constituind premisele trecerii într-o 
fază superioară a dezvoltării socio-economice, 
în special în lumea infrastructurii şi suprastruc-
turii rutiere. Mai mult, s-a reuşit, cu chiu-cu vai, 
eliminarea denunţării unilaterale de către stat 
a contractului respectiv, atavism al vremuri-

lor de restrişte ce s-au abătut vreme de 45 ani 
pe meleagurile noastre. Ar fi păcat însă, ca şi 
această oportunitate să aibă soarta predece-
soarelor - apar „floricei”, cocoşei”, „căpşuneni”, 
„vileni”, „udriani”, „oprineni” şi alte lighioane 
securisto-cripto-comuniste, cu sau fără „şorţu-
leţe” mai mult sau mai puţin şantiereşti... Ast-
fel fiind spus, ne-a rămas nădejdea, mai ales 
că luna aceasta prăznuim de veacuri şi până în 
veacul veacurilor Naşterea Mântuitorului nos-
tru Iisus Hristos. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi! 
Slăviţi-L!

G uvernarea actuală, care probabil va ieși 
din istorie pe 11 decembrie, va rămâ-
ne în mentalul colectiv pentru noua 

“reușită” a reglementării PPP-ului în România.  
Nu e cazul să vedem în legea parteneriatului 
public-privat, promulgată pe acest final de an, 
soluția tuturor problemelor naționale. E, fără 
îndoială, o mișcare electorală, așa cum a fost 
și legea din 2010. Dar ceva important trebuie 
evidențiat și anume intenția de a nu abandona 
un astfel de proiect, capabil să modifice de la 
rădăcină relația stat-privat. Personal, consider 

o astfel de lege a PPP-ului un test pe termen 
mediu și lung din care România poate  învăța 
următoarele: faptul că resursele latente vin 
spre proiecte de țară; faptul că guvernele tre-
buie să conducă cu faza lungă; faptul că relația 
stat-privat trebuie să evolueze spre modele 
de tip win-win; faptul că investitorii străinii 
trebuie să devină conștienți de unitatea și de 
consistența capitalului național; faptul că nu 
poți vorbi despre centenarul României fără im-
plicarea unor premise constructive pe termen 
lung.       

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

Dr. Daniel MAZILU  
(ARTRI)

DUPĂ LUPTE SECULARE,  
AVEM LEGEA PPP ÎN ROMÂNIA

INTERES NATIONAL

Parteneriatul public- privat,  
la început de drum...

Ce poate schimba PPP-ul 
în generațiile viitoare

CÂȚI ȘOFERI DE CAMIOANE  

ARE ROMÂNIA?

DEZVĂLUIRI

Iată o întrebare pe care mi-am 
pus-o de multe ori și nu am gă-
sit un răspuns. Recent, Mihai 

Cioc, lector la Academia de Studii Economice din 
București, a dat un răspuns în lucrarea „Studiu pri-
vind analiza forței de muncă la nivelul regiunilor de 

Viorel PATRICHI
VPATRICHI@YAHOO.COM

NPR
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dezvoltare ale României, aferent 
anului 2015”: „La ora actuală cei 
mai mulți angajați din România 
sunt șoferii de mașini de mare 
tonaj, în principal șoferii de tir. 
În 2015 erau 128.000, iar, dintr-o 
analiză preliminară, am ajuns la 
145.000. Vorbim de un sector în 
plină dezvoltare. Ideea este că 
sectorul acesta de transport lo-
gistică, din ce am analizat noi, nu 
se regăsește în strategia de com-
petitivitate a României, cu toate 
că este unul care tinde să devină 
unul din principalele sectoare an-
gajatoare”, a spus Mihai Cioc. 

Evident că transportatorii ro-
mâni nu au atâtea camioane în fir-
mele lor, chiar dacă avem o flotă 
comparabilă cu a Turciei sau a Po-
loniei. Mulți șoferi s-au angajat în 
țările occidentale. Însă oricum ar 
sta lucrurile, lumea transportato-
rilor este încă o necunoscută care 
nu-și conștientizează puterea.

„Dacă vă uitați în Raportul BNR 
privind balanța comercială a Ro-
mâniei, ea se echilibrează mai 
mult de jumătate prin banii aduși 

de serviciile de transporturi internaționale rutiere. 
De aceea s-au năpustit cei din Europa de Vest contra 
transportatorilor români, nu intru în amănunte, de 
aceea s-a repezit ANAF-ul anul trecut contra trans-
portatorilor români, nu intru în amănunte, de aceea 
s-a repezit mai nou RCA-ul, pentru că nu au mai reușit 
primele două să îi oprească și să îi limiteze. Pentru că, 
evident, „tiristul” român este la fel de bun ca „tiristul” 
german, fracez, austriac, belgian, dar evident că este 
plătit....”, a explicat Cristian Pârvan, președintele Pa-
tronatului Investitorilor Autohtoni. Câte fabrici ar fi 
fost necesare ca să cuprindă atâția angajați? Vreo 
două-trei sute la dimensiunile actuale. Mihai Cioc a 
precizat că aproximativ 70% din capital pe sectorul 
de transport — logistică este capital românesc, iar 
aceste cifre ar trebui luate în considerare la proiec-
tarea unor politici care să susțină competitivitatea 
acestui sector economic.

Acum, că știm câte ceva despre această lume, 
înțelegem mai bine impulsurile prohibitive, cultiva-
te de Florin Georgescu.  Potrivit aceluiași studiu, în 
2015, pe locul doi în topul ocupațiilor din sectorul 
privat, se aflau vânzătorii, cu 125.000 de contracte, 
iar pe locul al treilea, erau  lucrătorii comerciali, cu 
120.000 de contracte. Cristian Pârvan,președintele 
Patronatului Investitorilor Autohtoni, a remarcat 
importanța transporturilor, arătând că acesta are 
rol semnificativ la echilibrarea balanței comerciale 
a României.   

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   
DEZVĂLUIRI

Aproximativ 
70% din capi-
tal pe sectorul 
de transport 
— logistică 
este capital 
românesc, iar 
aceste cifre 
ar trebui luate 
în conside-
rare la pro-
iectarea unor 
politici care 
să susțină 
competitivi-
tatea acestui 
sector econo-
mic.



8
9

8

Tatiana TOMA
TATIANA.TOMA@ARTRI.RO 

CUM TRANSPORTĂM ÎN RUSIA  
MARFA DINTR-O ȚARĂ TERȚĂ  
CU AUTORIZAȚIE BILATERALĂ?

În anul 2016, legislația rusă în 
materie de transporturi a su-
portat o mulțime de modifi-

cări. Ministerul Transporturilor 
de la Moscova a emis un șir de 
ordine ce stabilesc tipurile trans-
porturilor internaționale, carac-
terisiticile transporturilor din țări 
terțe, regulile de completare a 
autorizațiilor etc. Cel mai discu-
tat decret se referă la modali-
tatea efectuării transporturilor 
din țări terțe în Rusia, utilizând 
autorizațiile bilaterale, care va fi 
aplicat în 2017. 

CE ADUCE NOU 2017
Începând din 1 ianuarie 2017, în 

Federația Rusă va intra în vigoare 
ordinul ministrului Transportu-
rilor din 30 august 2016 privind 
efectuarea transporturilor ruti-
ere internaționale din țări terțe. 
Potrivit noilor reglementări, nu va 
mai fi posibil transportul de măr-
furi din țări terțe din antrepozite 
vamale cu autorizații bilaterale.  

Prin urmare, transportatorii 
străini vor fi lipsiți de posibili-
tatea de a transporta marfa din 
țerțe țări din antrepozitele vama-
le, utilizând autorizațiile bilatera-
le, și în condițiile deținerii doar a 
unei ștampile vamale pe CMR. 

Pentru efectuarea transportului 
de mărfuri din antrepozit în baza 

autorizației bilaterale, transpor-
tatorul va fi nevoit să prezinte un 
document doveditor în acest sens, 
și anume dispoziția.  Aceasta tre-
buie să fie completată în scris, cu 
ștampila și semnătura persoanei 
responsabile. Mai mult, dispoziția 
va trebui să conțină date privind: 
traseul mărfii; data și ora încărcă-
rii mijlocului de transport; denu-
mirea mărfii; codul mărfii din cel 
puțin 6 cifre (conform nomencla-
torului vamal al Uniunii Economice 
Eurasiatice), greutatea (volumul); 
datele privind expeditorul (denu-
mire, adresă, telefon, persoană de 
contact); adresa completă a locu-
lui de încărcare a vehiculului; da-

tele despre beneficiar (denumire, 
adresă, telefon, persoană de con-
tact); adresa completă a locului de 
descărcare. 

ACTELE LA CONTROL!
De la 1 ianuarie 2017, șoferul de 
camion care transportă marfă, 
în condițiile menționate mai sus, 
va trebui să prezinte la frontiera 
rusă următoarele acte: certifica-
tul de înmatriculare a mijlocului 
de transport, permisul de condu-
cere, „cartea verde”, autorizația 
de transport, dispoziția expedi-
torului, invoice-ul sau certificatul 
de proveniență a mărfii, precum 
și CMR-ul completat corect.  

Transportatorul trebuie să se 
asigure că informația din CMR 
coincide cu cea din alte documen-
te ce însoțesc marfa (dispoziție, 
invoice, certificat de origine). În 
cazul efectuării transporturilor cu 
CMR și invoice, informația privind 
proveniența mărfii, menționată 
în invoice, trebuie să fie la fel cu 
datele menționate la capitolul lo-
cului de încărcare a mijlocului de 
transport, conform CMR. În ca-
zul transporturilor de mărfuri cu 
CMR și certificat de proveniență a 
mărfii, informația despre locul de 
origine al bunurilor din certificat 
trebuie să fie identică cu datele 
privind țara de încărcare și înre-

gistrare a mijlocului de transport, 
conținute în CMR. 

Transportul din țări terțe cu 
autorizație bilaterală va fi con-
siderat legal și în situația în care 
transportatorul le va prezenta 
ofițerilor vamali originalul sau 
copia legalizată din antrepozit a 
CMR-ului, din care va reieși clar că 
marfa a fost livrată la antrepozit 
cu un mijloc de transport, iar în 
Rusia a fost trimisă cu un alt ve-
hicul. În acest caz prin antrepozit 
sunt subînețelese depozitele sau 
centrele logistice cu terminale 
vamale, care sunt agreate de că-
tre Ministerul Transporturilor din 
Federația Rusă.

ar2014.daimler.com

ŞTIRI DIN EST ŞTIRI DIN EST 
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Viorel PATRICHI
VPATRICHI@YAHOO.COM

Grupaj realizat de

D in cauza poluării excesi-
ve, maşinile şi camioanele 
diesel vor fi interzise prin 

Paris, Mexic, Madrid şi Atena înce-
pând din 2025, pentru a îmbunătă-
ţi calitatea aerului, au anunţat pri-
marii în cadrul întâlnirii bianuale a 
liderilor oraşelor, care a avut loc 
în Mexic, relatează BBC. Primarii 
susţin că îi vor stimula pe şoferi să 
folosească alte maşini în afara ce-
lor diesel. Mai mult, vor promova 
mersul pe jos şi pe bicicletă.

Utilizarea maşinilor diesel în 
transport este un subiect intens 
cercetat în ultimii ani din cauza 
impactului asupra calităţii aeru-
lui. Organizaţia Mondială a Sănă-
tăţii susţine că, anual, aproape 
trei milioane de oameni mor din 
cauza poluării aerului.

DISPERARE

Tirurile vor 
fi interzise 
în mai multe 
capitale

D onald Trump, președin-
tele ales al Statelor 
Unite ale Americii, a de-

semnat-o pe Elaine Chao drept 
secretar al Transporturilor. 
Născută la Taipei, Elaine Chao 
a deținut portofoliul Muncii 
în administrația lui George W. 
Bush, între 2001 și 2009, deve-
nind, atunci, prima femeie de 
origine asiatică dintr-un exe-
cutiv al SUA. Ea este și singu-
rul membru al cabinetului care 
a rămas în funcție pe durata 
ambelor mandate ale lui Bush, 
menționează postul american 
CNBC. Elaine Chao este soția 
liderului majorității din Senat, 
Mitch McConnell.

În campania electorală, Do-
nald Trump a deplâns starea în 
care se află aeroporturile, podu-
rile și drumurile din America și a 
promis că refacerea infrastruc-
turii va fi în prim-planul progra-
mului său de creare de locuri de 
muncă, se arată într-un comen-
tariu publicat de Los Angeles 
Times. 

Experiența și relațiile dobân-
dite de Elaine Chao pe durata 
mandatelor sale succesive în 
administrația Bush și poziția pe 
care soțul ei o ocupă în Senat 
„ar putea juca un rol important 
în negocierea unui buget pentru 
infrastructură”, mai arată ziarul 
„Los Angeles Times”.

R obert Vass, country ma-
nager pentru România şi 
Ungaria al DKV Euro Ser-

vice, companie care oferă ser-
vicii legate de carduri de com-
bustibili pentru transportatori, 
plata taxelor de drum şi retur-
nări de TVA pentru combustibili, 
spune că în 2016 a crescut volu-
mul de combustibil intermediat 
între transportatori şi compani-
ile de profil pe măsură ce cami-
oanele au parcurs mai mulţi kilo-
metri pentru a transporta şi mai 
multă marfă. 

„Anul acesta avem în plan să 
continuăm creşterea de la 194 la 
215 milioane de euro, valoare ce 
reprezintă rulajul înregistrat de 
noi pentru companii româneşti 
de transport, care transportă 

atât pe teritoriul României, cât 
şi la nivelul Uniunii Europene“, a 
spus Robert Vass. 

DKV este un intermediar în-
tre marii benzinari şi firmele de 
transport, oferind şoferilor de 
camioane echivalentul unui card 
de credit valabil doar pentru 
plăţile la pompă şi plăţile taxe-
lor de drum.

În primele trei trimestre eco-
nomia a crescut cu 4,9%/an 
(4,4% este creşterea în trimes-
trul 3 faţă de trimestrul 3/2015), 
însă industria a avansat cu doar 
1,4%, iar construcţiile cu 1,9%, 
comparativ cu aceeaşi perioadă 
a anului trecut. Prin urmare, in-
tensificarea transporturilor nu 
este obligatoriu un semn al dez-
voltării industriale. 

CONTINUITATE?

O femeie la conducerea  
transporturilor americaneSEMNE

Transportatorii alimentează 
puternic PIB-ul

Ziarul de Iasi

CONSECVENȚĂ

Iar facem  
autostrada 
Sibiu-Pitești

C ătălin Homor, directorul 
general al Companiei Națio-
nale de Administrare a In-

frastructurii Rutiere (CNAIR), a 
declarat că la finele anului 2021 se 
va putea circula pe această auto-
stradă.

„Avem un studiu de fezabilitate 
bun, avem un proiectant de spe-
cialitate bun, avem bani în buget, 
este o chestiune de timp până 
acest proiect devine concret. Așa 
cum ne-am angajat la începutul 
anului, estimăm ca la sfârșitul anu-
lui 2021 acest proiect să fie fina-
lizat în totalitate”, a spus Homor, 
într-o conferință de presă.

În altă ordine de idei, întrebat 
câți kilometri de autostradă va 
inaugura la sfârșitul mandatului, 
Bușe a răspuns că nu poate inau-
gura decât ce a demarat. „Eu nu 
pot să inaugurez decât ce am pu-
tut demara. Deci, până am luat eu 
mandatul, în iulie, totul era blocat. 
Ce s-a putut debloca și finaliza sunt 
cei 15 km pe Lugoj — Deva lot 2 și 
acei 3 km care sunt în continuare la 
A3. Acestea au fost proiectele care 
au putut fi fezabile cu foarte mult 
efort să le putem termina acum, în 
decembrie. Restul nu era în faza 
de a fi finalizate. Restul, cea mai 
mare parte, cam 160 (km — n.r.) 
vor fi finalizate la anul”, a subliniat 
șeful de la Transporturi.
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V olvo Cars a anunțat mai 
multe actualizări impor-
tante pentru automobi-

lele sale din seria 90, oferind noi 
îmbunătățiri în ceea ce privește 
securitatea, sistemul de propul-
sie și conectivitatea.

Capacitatea de integrare cu 
device-urile de tip smartphone 
oferită de producătorul suedez - 
care deja include Apple CarPlay 
- vine acum și cu funcționalitățile 
auto pentru Android pe o 
interfață extinsă.

“Volvo Cars este singurul 
producător auto care a inclus o 
interfață duală ce-ți permite să 
utilizezi simultan funcționalitățile 
smartphone și cele in-car fără a fi 
nevoie de o vizualizare alternati-
vă. Este în primul rând o actuali-
zare de siguranță, proiectată să 
ducă utilizarea acestei interfețe 
la cel mai facil mod cunoscut la 
ora actuală pe piață. Pe aceeași 
linie, actualizarea pentru Over-
The-Air înseamnă că vei avea la 
dispoziție cele mai recente hărți”, 
a declarat Dr Peter Mertens, Se-
nior Vice President Research & 
Development la Volvo Car Group.

Furnizând integrări unice cu 
smartphone, capabile să acopere 
principalele sisteme de operare, 
seria 90 de la Volvo va include o 
actualizare inteligentă pentru 
sistemul de navigare Over-The-
Air care garantează disponibilita-
tea on-board a celor mai recente 
hărți.

Volvo Cars a aplicat politica de 
siguranță și la mașinile conecti-
ve, oferind două noi sisteme de 
siguranță la nivel de conectivi-
tate ce urmează a fi integrate 
pe XC90, S90 și V90 - Slippery 
Road Alert și Hazard Light Alert, 

sisteme care utilizează cloud-ul 
pentru a face schimb de date im-
portante despre siguranță, între 
autoturisme.

„În prezent, mașinile Volvo 
sunt dotate cu o serie de sen-
zori de siguranță. Considerăm că 
schimbul de date - care să țină 
cont de pericolele care pot apă-
rea pe carosabil - este un mod 
precaut și folositor de a utiliza 
informațiile pe care mașina ori-
cum le înregistrează”, a adaugat 
Dr. Peter Mertens. Prin Connec-
ted Safety, Volvo Cars definește, 
practic, un sistem complet nou 
de siguranță rutieră. SPA-ul Vol-
vo Cars (Scalable Product Archi-
tecture), pe care vor fi construite 
mașinile din seria 90 și următoa-
rea serie 60, înseamnă că noile 
sisteme de siguranță pot fi inte-
grate în întreaga gamă de auto-
vehicule cu întârizieri foarte mici 
sau chiar fără întârzieri.

Slippery Road Alert crește 
nivelul de conștientizare a 
șoferului cu privire la condițiile 
de drum, atât cele pe care le tra-
versează cât și cele de pe traseul 
extins, prin colectarea anonimă 
de informații cu privire la sta-
rea carosabilului de la autoturis-
mele din față și avertizează din 
timp șoferii că se apropie de o 
porțiune de drum cu polei.

Hazard Light Alert avertizea-
ză șoferii cu privire la faptul că 
există pe carosabil vehicule care 
au activat luminile de avarie, ofe-
rindu-le acestora suficient timp 
pentru a încetini. Această alertă 
este utilă în special pentru “un-
ghiurile moarte” și pentru drumu-
rile cu multe pante. Cele două noi 
sisteme conective de siguranță 
vor fi lansate, inițial, în Suedia și 

Norvegia cu un roll-out planificat 
pentru celălalte piețe.

Actualizări ale sistemului de 
propulsie
În plus față de actualizările  de 
conectivitate și siguranță, Volvo 
Cars a adăugat, de asemenea, o 
serie de noi variante ale sistemu-
lui de propulsie Drive E, oferind 
un echilibru atractiv între consu-
mul economic de combustibil și 
manevrabilitate. Motorul diesel 
cu 4 cilindri, D3 cuplat la un nou 
manual de transmisie în 6 trepte 
va oferi o economie la consumul 
de combustibil de 4,3 l / 100 km 
pentru S90 cu o reducere a emi-
siilor de 114 g / km CO2. O nouă 
transmisie automată în 6 trepte 
cuplat la D3 va oferi 114 g / km 

COMPETITIVITATE

Modernizare la Volvo

CO2 și 4,3 l / 100 km. De aseme-
nea, D3 va fi acum disponibil cu 
All-Wheel Drive.

Actualizările de design pen-
tru seria 90 includ introducerea 
unei noi culori pentru exterior, 
Maple Brown pentru S90 și V90.

Modelele actualizate au in-
trat în producție la mijlocul lunii 
noiembrie.

Volvo a început operațiunile 
în anul 1927. Astăzi, Volvo Cars 
este unul din cele mai cunos-
cute și respectate branduri din 
lume, cu vânzări de 503.127 de 
mașini în anul 2015, în aproxima-
tiv 100 de țări. Din 2010, Volvo 
Cars este deținută de Zhejiang 
Geely Holding (Geely Holding) 
din China. A făcut parte din Swe-
dish Volvo Group până în 1999, 

când compania a fost cumpăra-
tă de Ford Motor Company din 
U.S.A. În 2010, Volvo Cars a fost 
achiziționată de Geely Holding.
În decembrie 2015, Volvo Cars 
avea 29.000 de angajați la ni-
vel internațional. Sediul cen-
tral, dezvoltarea de produse, 
activitățile de marketing și 
administrație au loc în principal 
în Gothenburg, Suedia. Sediul 
central al Volvo Cars din China 
se află în Shanghai. Principalele 
fabrici de producție ale compa-
niei se află în Gothenburg (Sue-
dia), Ghent (Belgia), Chengdu și 
Daqing (China), în timp ce mo-
toarele sunt produse în  Skövde 
(Suedia) și Zhangjiakou (China), 
iar componentele de caroserie 
în Olofström (Suedia). 

CONCURENȚĂ

Tarifele pentru 
trenul „Viking” 
nu se vor schim-
ba în anul 2017

C ăile ferate de la Vilnius 
anunţă că tarifele de tranzit 
ale trenului de containere 

„Viking” nu se vor schimba în anul 
2017. Acest lucru va trebui să contri-
buie la creșterea constantă a capa-
cităţii transporturilor de marfă pe 
această rută. Informaţia a fost co-
municată jurnaliştilor pe 29 noiem-
brie, de către Stasis Gudvalis, şeful 
departamentului pentru transpor-
tul de marfă din cadrul companiei 
„Lietuvos gelezhinkelyay” (Căile Fe-
rate din Lituania), după terminarea 
consfătuirii transportatorilor, ope-
ratorilor și a membrilor asociați.
„S-a luat hotărârea ca tarifele de 
tranzit să nu fie indexate în urma 
fluctuațiilor ratelor de schimb sau 
a tendințelor de inflație”, a spus 
Stasis Gudvalis. Potrivit reprezen-
tantului companiei, acest lucru va 
permite transportatorilor de marfă 
să-şi programeze cu toată încre-
derea volumele de marfă pentru 
transport, să promoveze proiectele 
mai vechi şi să dezvolte altele noi. 
„Tarifele pentru trenul de contai-
nere „Viking” nu mai cresc deja de 
opt ani”, a precizat Stasis Gudvalis. 
El crede că acest lucru va trebui să 
contribuie la creşterea constantă în 
continuare a volumului de mărfuri 
pe ruta trenului „Viking”. Trenul de 
containere „Viking” este un proiect 
comun, realizat de Lituania, Belarus 
şi Ucraina, conceput pentru trans-
portul de marfă între portul Iliicev-
sk din Ucraina, de la Marea Neagră, 
şi portul Klaipeda din Lituania, de la 
Marea Baltică.Transportul constant 
de mărfuri a început în anul 2003.

www.forhdwallpapers.com
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S e lucrează în ritm alert prin 
Drumul Taberei. Secțiunea 
de metrou Râul Doamnei 

- Eroilor va fi finalizată în semes-
trul 2 al anului viitor, probabil în 
luna noiembrie, iar stațiile Ori-
zont, Favorit și Drumul Taberei 
34 vor fi gata în primăvară, a de-
clarat Sorin Bușe, ministrul Trans-
porturilor, la Ziua Porților Deschi-
se organizată la cele trei stații. 
„Partenerul nostru, Astaldi, a su-
gerat să facem acest eveniment. 
Acest tip de eveniment este în 
premieră în România și am dorit 
ca cetățenii care au fost atât de 
mult și atât de greu afectați de 
trafic și de lucrări să poată vedea 
că se avansează. 

Să știți că nu era același ritm în 
iulie. În iulie nu am crezut că am fi 
putut să vedem ce vedem astăzi. 
S-au mobilizat foarte mult toți — 
și Metrorexul, și Astaldi — și sunt 
impresionat de ritmul accelerat 
cu care lucrează și vă confirm data 
de finalizare pe care am agreat-o: 
semestrul 2 al anului viitor, deci 
pe undeva în noiembrie probabil 

a anului viitor. Este vorba despre 
întreaga magistrală. Stațiile aces-
tea (Orizont, Favorit și Drumul Ta-
berei 34) vor fi gata undeva în pri-
măvară. Chiar a venit ideea acum, 
pe care o s-o preluăm: o să mai or-
ganizăm o dată Ziua Porților Des-
chise pentru alte stații și pentru 
stațiile acestea când vor fi total 
finalizate. Deci, metroul progre-
sează bine și avem planificat ca 
pe 20 decembrie să inaugurăm 
Magistrala 4 de metrou”, a spus 
Bușe.

Ministrul a remarcat că stațiile 
de metrou pe care le-a vizitat 
sunt ultramoderne, cu numeroa-
se scări rulante și lifturi. De ase-
menea, acestea sunt prevăzute 
cu spații sanitare, dar și de tip 
„Mama și copilul”.

La rândul său, directorul ge-
neral al Metrorex, Marin Aldea, a 
precizat că, la început, pe aceas-
tă secțiune vor circula trenuri 
Bombardier achiziționate în pe-
rioada 2002 — 2008, care vor fi 
echipate corespunzător, astfel 
încât instalațiile din trenuri să 

fie compatibile cu instalațiile de 
automatizare din calea de rulare, 
urmând ca aceste echipamente să 
fie mutate pe trenurile noi, după 
cumpărarea lor. Dotarea garni-
turilor de metrou cu aceste echi-
pamente moderne va costa în jur 
de 10-15 milioane de euro, poate 
chiar mai mult.

Primul tronson al Magistralei 
5 de metrou va avea o lungime 
de 6,871 kilometri și va avea un 
depou și zece stații: Eroilor, Aca-
demia Militară, Orizont, Favorit, 
Tudor Vladimirescu, Parc Drumul 
Taberei, Romancierilor, Valea 
Ialomiței, Valea Argeșului și Râul 
Doamnei. 

Proiectul prevede ca, până în 
anul 2017, să fie pusă în funcțiune 
Secțiunea 1, cuprinsă între Râul 
Doamnei și Eroilor, până în 2023 
Secțiunea 2 (Eroilor — Piața Ian-
cului), iar până în 2028 Secțiunea 
3 (Piața Iancului — Pantelimon). 
Valoarea lucrărilor pe secțiunea 
Râul Doamnei — Eroilor (PS Ope-
ră) este estimată la circa 3,12 mili-
arde de lei cu TVA.

ANGAJAMENT

Metroul Râul Doamnei - Eroilor va fi gata  
în noiembrie 2017

TRANSNEWS

Economica.net
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L a finalul unei perioade agi-
tate și în prag de alegeri, a 
fost emisă Hotărârea nr. 826 

din 2 noiembrie 2016 privind sta-
bilirea tarifelor de primă maxime 
aplicabile de către societăţile de 
asigurare care practică asigurarea 
obligatorie de răspundere civilă 
auto pentru prejudicii produse 
terţelor persoane prin accidente 
de vehicule şi de tramvaie. Pro-
teste, greve, scrisori și o soluție 
necesară, dar atipică, pentru un 
sector ce reclamă reglarea prin in-

termediul pieței. Transportatorii sunt după o perioa-
dă în care au fost grav afectați de creșterea abruptă 
a primelor de asigurare și nu au disponibilitatea de a 
studia reversul acestei victorii, mai concret, limitele 
procesului care le-a provocat atâtea neplăceri. Peri-
oada de grație va trece rapid, vor trece și alegerile 
iar reprezentanții transportatorilor vor duce această 
luptă în alte condiții, pentru care trebuie să se pre-
gătescă temeinic.

APEL LA PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Asiguratorii sunt asociați și ei într-o organizație de 
profil, care a dovedit atât capacitate profesională cât 
și resurse organizatorice. Așa cum este normal, re-

sursele au fost mobilizate pentru 
apărarea intereselor membrilor – 
marii asiguratori din România.

Subiectul procesului de nego-
ciere cu transportatorii este ana-
lizat pornind de la fundament. Nu 
trebuie să ne surprindă invocarea 
Constituției, care prevede la art. 
148, alin.2 următoarele: „Ca ur-
mare a aderării, prevederile tra-
tatelor constitutive ale Uniunii 
Europene, precum și celelalte re-
glementări comunitare cu carac-
ter obligatoriu, au prioritate față 

de dispozițiile contrare din legile interne, cu respec-
tarea prevederilor actului de aderare... ”.

Conform Directivei 2009/138/EC, art. 181: “Sta-
tele membre nu solicită aprobarea prealabilă sau 
comunicarea sistematică a condițiilor generale sau 
speciale ale polițelor de asigurare, a nivelului pri-
melor sau formularelor și altor documente impri-
mate pe care o intreprindere de aigirare își propu-
ne să le utilizeze în relațiile cu deținătorii de polițe 
de sigurare. Statele membre pot solicita comunica-
rea nesistematică a acestor condiții și a celorlalte 
documente numai pentru a controla respectarea 
dispozițiilor de drept intern privind contractele de 
asigurare. 

Limitele proceselor  
de asigurare în România

Statele 
membre 
pot solicita 
comunicarea 
nesistemati-
că a acestor 
condiții și 
a celorlalte 
documente.

Perioada 
de grație va 
trece rapid, 
vor trece și 
alegerile iar 
reprezentanții 
transporta-
torilor vor 
duce această 
luptă în alte 
condiții.

4Tuning
Teodor AGUD
TEODOR.AGUD@ARTRI.RO
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Aceste solicitări nu pot constitui 
o condiție prealabilă pentru ca o 
intreprindere de asigurare să își 
desfășoare activitatea”.

Cele de mai sus constituie jus-
tificarea pentru stabilirea propri-
ilor tarife de primă RCA de către 
societățile de asigurare. Aceste 
tarife sunt notificate Autorității 
de Supraveghere Financiară, fără 
a fi necesară aprobarea lor.

CARE SUNT, TOTUȘI, MECANISMELE 
DE REGLARE?
Când situația de piață este tensio-
nată, trebuie analizați toți factorii 
implicați. Care este contextul invo-
cat pentru perioada în care trans-
portatorii au început să plătească 
mai mult ? Acesta este acumularea 
unor dezechilibre structurale – ca-
pitaluri negative de aprox. 2 miliar-
de de lei la societățile de asigurări, 
rata de daună combinată de 130-
150% și circa 50% din dosarele de 
daună nechitate în termenul legal. 

În paralel cu frământările pieței de asigurări, a avut 
loc pregătirea unei noi legi a asigurărilor. Cu această 
ocazie s-a analizat și legislația secundară din dome-
niul RCA, mai concret, Norma ASF nr. 23/2014. Aici s-a 
urmărit introducerea unei reglementări clare referi-
toare la obligativitatea asigurării proporționalității 
între daunalitate și tarifele RCA practicate. Prin mo-
dificarea Normei s-a interzis asigurătorilor să folo-
sească indici de încărcare, coeficienți de majorare sau 
corecție sau alte procedee de ajustare a tarifelor care 
să nu fie fundamentate statistic și actuarial. Fiindcă 
apare des în precizările ASF, actuarial este un proces 
condus de un profesionist care evaluează date și ana-
lizează riscuri ale proceselor.

Pentru finalizarea negocierilor din această toam-
nă, la asiguratori s-a urmărit: modul de determinare 
a categoriilor de riscuri, corectitudinea estimării da-
unei medii, fundamentarea ipotezelor și metodelor 
actuariale. Suportul tehnic și profesional folosit este 
inundat de termeni care nu ne spum prea mult. Dar 
putem concluziona că tarifele de primă sunt stabili-
te pe baza unor date, ipoteze, evaluări și formule de 
calcul. Partea pe care asiguratorii nu o prea detali-
ază este cea referitoare la existența vreunei limite 
de profitabilitate stabilite de acționarii lor difuzi dar 
pretențioși. O asemenea limită de profitabilitate 

poate fi destul de ușor reglată în 
acest hățiș de informații mult prea 
specializate.

RAPORTUL MILLIMAN
La începutul acestui an ASF a so-
licitat companiei de consultanță 
Milliman să facă o analiză asupra 
RCA la cele nouă companii autori-
zate să o emită. Analiza s-a efec-
tuat pe baza informațiilor referi-
toare la prime și daune brute de 
reasigurare pentru anii 2013, 2014 
și 2015.

Transportatorii și asiguratorii 
trag concluzii diferite din același 
document. Informațiile brute ar 
sugera că nu s-au produs eveni-
mente abrupte care să justifice 
creșteri de genul celor reclama-
te de transportatori. Asiguratorii 
mută accentul pe unele concluzii 
tehnice cum ar fi: diferențe sem-
nificative între societăți cu privire 
la rata daunei, modele de calcul și 
evaluare a riscurilor diferite și alte 

diferențe fără impact major. O concluzie tehnică este 
aceea că sistemul matematic folosit permite asigu-
ratorilor ajustările necesare pentru o plajă largă de 
politici de gestionare a riscului. Adică, dacă urmăresc 
păstrarea unui anumit nivel al rezervelor (ca să nu 
facem referire la profitul lor), dețin instrumentele 
pentru justificare.

Pe de altă parte, anumite concluzii care nu susțin 
ideea unor schimbări majore pe piață au determinat 
guvernul să pună în practică mecanismul de plafo-
nare temporară. Asiguratorii, pe de altă parte, au 
contestat la Comisia Europeană imixtiunea în meca-
nismul lor de reglare.

CE NE AȘTEPTĂ?
Paul Mitroi, director Direcţia Reglementare Autori-
zare din Autoritatea de Supraveghere Financiară a 
precizat că noul Parlament va decide în privinţa or-
donanţei care plafonează tarifele RCA, putând mer-
ge în continuare pe aceeaşi abordare sau pe o nouă 
lege. "Sper să scăpăm de tarife până pe 19 mai dar nu 
depinde de mine. Parlamentul este cel care decide. 
Ştim că ordonanţa a ajuns şi ea la Parlament, există 
un proiect de lege. Cred că noul Parlament va decide 
cum va proceda. E clar că, dacă aprobă ordonanţa, se 
merge în continuare pe aceeaşi abordare. Dacă Par-
lamentul va aproba un nou proiect de lege, de fapt va 
da o lege în acest sens, atunci consecinţa logică este 
că ordonanţa va trebui şi ea anulată. Probabil că pro-
iectul de lege respectiv va încerca să menţină nişte 
principii general valabile care sunt în conformitate cu 
legislaţia europeană".

Până acolo, noile tarife RCA, adoptate la începutul 
lunii noiembrie în Guvern, au intrat în vigoare pentru 
o perioadă de şase luni, acestea urmând să fie aplica-
te de societăţile de asigurare care practică asigura-
rea obligatorie civilă auto pentru prejudicii produse 
terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de 
tramvaie. În cazul persoanelor fizice, o primă maxi-
mă RCA de 3.087 lei ar urma să fie plătită de un şofer 
care are mai puţin de 25 de ani şi conduce o maşină 
de peste 2.500 cmc, iar cea mai redusă primă RCA, de 
541 lei, va fi achitată de un şofer cu vârsta de peste 
60 de ani de ani pentru un autovehicul cu o capacitate 
de 1.201 - 1.400 cmc. În cazul autovehiculelor destina-
te transportului de marfă, o persoană fizică va plăti 
între 749 lei, pentru o masă maximă mai mică de 2,3 
tone, şi 2.979 lei pentru un autovehicul de peste 16 
tone.   

Pentru  
finalizarea 
negocierilor 
din această 
toamnă, la 
asiguratori 
s-a urmărit: 
modul de 
determinare 
a categoriilor 
de riscuri, 
corectitudi-
nea estimării 
daunei medii, 
fundamenta-
rea ipotezelor 
și metodelor 
actuariale.
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Sper să 
scăpăm de 
tarife până 
pe 19 mai dar 
nu depinde 
de mine. 
Parlamentul 
este cel care 
decide. Ştim 
că ordonanţa 
a ajuns și ea 
la Parlament, 
există un pro-
iect de lege. 
Cred că noul 
Parlament va 
decide cum 
va proceda. 
E clar că, 
dacă aprobă 
ordonanţa, 
se merge în 
continuare 
pe aceeași 
abordare. ”.

Paul Mitroi,  
director Direcţia 
Reglementare 
Autorizare din 
Autoritatea de 
Supraveghere 
Financiară
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Man and Machine Romȃnia, 
parte a grupului Mensch 
und Maschine Software 

SE (M+M) (www.mum.de), a orga-
nizat seminarul „BIM for Infrastruc-
ture” dedicat specialiștilor din do-
meniul infrastructurii. Evenimentul 
a avut loc la JW Marriott Grand Ho-
tel București ȋn data de 23 noiem-
brie și a găzduit 25 de ingineri de 
specialitate din cadrul a 13 compa-
nii din sectoarele drumuri, poduri, 
căi ferate dar și rețele utilitare.
Ȋn cadrul evenimentului au fost 

prezentate tehnologii uitilizate ȋn proiectele BIM din 
infrastructură, aspecte ale bunelor practici si bene-
ficiile metodologiei BIM precum și impactul benefic 
al adopției acesteia asupra tuturor participanților la 
proiect.

Agenda a cuprins prezentări tehnice ale soluțiilor 
Autodesk (Civil 3D, Infraworks 360, Vehicle Tracking, 
Revit Structure si Navisworks) și Urbano 9 (Hydra si Ca-
nalis). Printre temele principale discutate s-au numă-
rat: planificarea urbană, proiectarea de drumuri bazată 
pe modele virtuale, analiza ȋn detaliu a căilor de rula-
re, ȋncadrarea ȋn curbe, intersecții și sensuri giratorii, 
proiectarea rețelelor edilitare, modelarea podurilor, 
planificarea modelului de execuție, toate acestea fă-

cute ȋntr-un mod mai eficient și in-
teligent folosind metodologia BIM.

Şi cum suntem ȋn era smartpho-
nes și a tabletelor, evenimentul 
nostru s-a ȋncheiat cu prezentarea 
unei aplicații mobile BIM, dedicată 
celor ce vor să lucreze direct din 
șantier sau din afara biroului, Au-
todesk BIM 360. 

Participanții au luat parte ȋn 
mod activ la discuții, exprimȃndu-
și punctul de vedere ȋn legătură cu 
importanța implementării meto-
dei de lucru BIM ȋn proiectele de 

construcții, feedbackul primit fiind unul pozitiv.
„Dorim ca beneficiarii noștri să fie la curent cu 

noutățile din infrastructură, ȋn special datorită 
adopției rapide a metodologiei BIM ȋn Europa și 
pentru proiectele din infrastructură. Tranziția către 
BIM presupune un mod de lucru colaborativ ȋntre 
toți participanții la proiect, tehnologie, procese și 
instruire, de aceea venim ȋn ȋntȃmpinarea nevoilor 
clienților noștri cu o paletă de servicii de implemen-
tare, școlarizare și consultantă. Toți avem același scop 
– un mediu de lucru integrat BIM, cu fluxuri de lucru 
omogene și colaborare ȋmbunătățită”, a declarat Oana 
Văcărețu, Business Developement Manager, Man and 
Machine Romȃnia.   

„BIM for Infrastructure”
Un eveniment despre tehnologii și procese aplicate ȋn proiectele  
din infrastructură folosind modul de lucru BIM



22
23

COMERȚ GLOBAL

Wallpapers HD Widescreen

Comerțul global  
și ghearele ursului

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

Prin departamentul specializat al companiei 
noastre, procedura de obținere a vizelor în cel 
mai scurt timp este foarte simplă.
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Obsedat să rămână la masa verde, ca mare putere, alături de America, 
Vladimir Putin spunea recent că „partenerii occidentali” fac tot posi-
bilul pentru izolarea Rusiei. Chiar cu riscul afectării grave a comerțului 
mondial. Și a repetat parabola favorită cu marele urs din taiga, pe care 
occidentalii ar dori să-l împăieze, după ce, eventual, i-ar fi tăiat gheare-

le și colții. 
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Răspunzând la întrebările 
jurnaliștilor după recenta 
întâlnire cu Li Keqiang, pri-

mul-ministru al Consiliului de Stat 
din China, Dmitrii Medvedev, pre-
mierul Rusiei, a declarat că el se 
teme de prăbușirea Organizației 
Mondiale a Comerțului (OMC). 
Domnul Medvedev crede că acest 
lucru va provoca probleme pentru 
economia mondială. În ce măsură 
ar putea dori America acest lucru? 
De ce Donald Trump ar prefera ro-
lul unui nou Samson care ar prefe-
ra să surpe marele templu al eco-
nomiei globale peste el, numai cu 
gândul să-l prindă și pe Putin sub 
dărâmături?... 

CU OCHII PE ADMINISTRAȚIA 
TRUMP
Ca om de afaceri, noul președinte 
american  nu ar putea avea bucu-
ria sadică să distrugă Organizația 
Mondială a Comerțului, dar rușii 
preferă această propagandă de 
demonizare a Americii. „Dacă an-
terior existau preocupări cu privi-
re la impactul Organizației Mondi-
ale a Comerțului asupra stării de 
lucruri în economia noastră, acum 
avem temeri de cu totul altă na-
tură - cum s-ar putea prăbuşi Or-
ganizaţia Mondială a Comerţului, 
iar în urma acestui fenomen, să nu 
apară probleme în relaţiile comer-
ciale internaţionale, cu reglemen-
tarea proceselor fundamentale 
din economia mondială”, a spus 
premierul rus Dmitrii Medvedev, 

ritmului de creştere din China şi 
din cauza scăderii importurilor din 
SUA. Rata de creștere a volumului 
comerțului mondial se va ridica la 
doar 1,7% în 2016. Anterior, OMC 
se aștepta ca volumul comerțului 
mondial să crească cu 2,8%.

ALIANȚA GERMANIA-RUSIA –  
UN PERICOL PENTRU AMERICA
Aflat în România, George Fried-
man spunea că o mare primejdie 
pentru interesele Statelor Unite 
ale Americii ar fi o alianță politică 

citat de agenţia TASS. Medvedev, ursulețul de pluș 
al lui Vova, a explicat că acest lucru este motivul pen-
tru care Rusia monitorizează îndeaproape procesele 
de integrare din alte țări. Drept exemplu, el a vorbit 
despre formarea unor noi platforme de piaţă pen-
tru tranzacționare în Occident și în Orient. „Aceste 
pieţe se află în flagrantă contradicţie cu acele regle-
mentări care au stat la baza Organizației Mondiale a 
Comerțului, în ciuda faptului că aceasta este, desigur, 
voința suverană a țărilor care au creat OMC”, a spus 
șeful guvernului rus. Reamintim că, în septembrie, 
Organizația Mondială a Comerțului a redus previzi-
unile pentru creșterea globală a comerțului pe anul 
curent cu mai mult de o treime din cauza reducerii 

dintre Rusia și Germania. Aprecierea este corectă și 
noi am avertizat asupra acestui scenariu încă de la 
semnarea acordului pentru construirea gazoductu-
lui Nord Stream-1, pe care Polonia l-a considerat „un 
al doilea pact Molotov-Ribbentrop”. La insistențele 
lui Traian Băsescu, liderii europeni au tot vorbit des-
pre „diversificarea resurselor de energie”, dădeau 
semne că înțeleg importanța strategică a energiei 
pentru Europa și Angela Merkel a alergat spre Mos-
cova. Germania depinde enorm de exporturi și se 
simte încorsetată din nou, ca în anii 1930, devenind 
captivă a pieței energetice, create de Rusia. În acest 
timp, Mercedes-Benz intenționează să investească 
300 de milioane de dolari în construcția unei fabrici 

Viorel PATRICHI
VPATRICHI@YAHOO.COM
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într-o suburbie a Moscovei. Denis 
Manturov, ministrul Industriei şi 
Comerţului din Rusia, a anunţat 
că trustul de automobile Daim-
ler are intenţia să investească cel 
puţin 300 de milioane de euro în 
construcţia unei uzine de SUV-uri 
premium lângă Moscova. Ministrul 
nu a precizat unde anume va fi am-
plasată uzina. „Se va construi în 
regiunea Moscova. Eu pot să spun 
că, pentru a construi o asemenea 
uzină, cu un ciclu tehnologic com-
plet, este nevoie de cel puţin 300 
de milioane de euro”, a spus De-
nis Manturov. Acordul cu privire 
la amplasarea uzinei Daimler în 
suburbia Moscovei a fost semnat 
în acest an, în cadrul Forumului 
economic internaţional de la San-
kt-Petersburg. La sfârșitul lunii iu-
nie, Andrei Vorobiov, guvernatorul 
regiunii Moscova, spunea că auto-
turismele Mercedes, asamblate în 
Rusia, produse la uzina din raionul 
Solnecinogorsk, din apropiere de 
Şeremetievo, ar putea să apară 

problemă fundamentală a ţării lui. 

ÎN AȘTEPTAREA LEBEDEI NEGRE
„Elita noastră naţională a înce-
put să realizeze în cele din urmă 
că, în statul nostru, ceva nu este 
în regulă, scrie Evghenii Şlemo-
vici Gontmaher, doctor în ştiinţe 
economice, membru în Comitetul 
pentru iniţiative cetăţeneşti, într-
un articol publicat de ziarul „Neza-
visimaia Gazeta”. Astăzi, s-a auzit 
semnalul de alarmă până la elita 
noastră guvernamentală, care nu 
este numeroasă - să tot fie câteva 
zeci de oameni, nu mai mult, care 
participă la procesul de luare a 
deciziilor în Rusia. Nu era un semn 
de panică, nici de catastrofă, dar, 
în general, ei toţi, inclusiv Vladi-
mir Vladimirovici Putin, au înţeles: 
ceva este greşit în ţara noastră. Se 
pare că oamenii nu protestează şi 
nici nu au de gând să facă aşa ceva, 
popularitatea preşedintelui este 
foarte ridicată, totul funcţionea-
ză din afară, toate sistemele vita-
le lucrează, de exemplu, nu există 
ample pene de curent în oraşele 
nordului, unde oamenii pot să în-
gheţe, Doamne, fereşte, şi alta 
nu.  Dar sentimentul de anxietate 
în acest grup de elită a apărut ca 
norul de furtună la orizont, care 
se apropie treptat. Acesta este 
un sentiment irațional, deoarece, 
pentru fiecare senzație, există un 
motiv anume, adică, mai exact, 
mici simptome”. 

Iată deci că Rusia are astăzi in-
telectuali care înțeleg procesele 
economice și politice, nu mor de 
adorație după țarul Putin. „După 
cum se știe, oracole economice 
oficiale vorbesc de câţiva ani că 
am ajuns la fundul prăpastiei. Și 
apoi, dintr-o dată! - statisticile 
oficiale arată că, așa cum a fost 

deja în anul 2018. Compania intenționează să pro-
ducă automobile Mercedes-Benz, modelele S-Class, 
E-Class, ml- Class, GL-Class și A-Class.

IAR UCRAINA CÂȘTIGĂ…
Iar China i-a propus Ucrainei să creeze împreună o 
piaţă de liber schimb. Du Wei, ambasadorul Chinei 
în Ucraina, a anunţat, la primul forum internațional 
ucrainean pentru Drumul Mătăsii, că Beijingul a luat 
inițiativa construirii unei zone de comerț liber cu 
Ucraina. „Partea chineză a propus spre studiu şi lu-
cru un obiectiv ambițios - crearea zonei de comerț 
liber Ucraina-China, cu speranţa că partea ucraineană 
se va implica în studiul acestei chestiuni”, a spus am-
basadorul chinez, citat de RIA Novosti.  Reamintim 
că, în prezent, funcționează în regim complet zona 
de comerț liber Ucraina - UE. Rusia a suspendat la 1 
ianuarie 2016 tratatul Comunităţii Statelor Indepen-
dente privind zona de liber schimb pentru Ucraina 
şi a introdus taxele vamale. De asemenea, Ucraina 
a intrat sub embargoul alimentar al Rusiei ca o țară 
care a sprijinit sancțiunile anti-rusești. În luna au-
gust 2016, Petro Poroșenko a cerut să se introducă 
sancțiuni economice împotriva Rusiei. El a precizat că 
motivul introducerii acestor sancţiuni este încălcarea 
drepturilor omului în teritoriile ocupate şi a precizat 
că menţinerea sancţiunilor contra Rusiei reprezintă o 

în luna septembrie, a continuat încetinirea creșterii 
economice.  Sau pot fi unele evenimente din politica 
externă. De exemplu, sancțiunile împotriva Rusiei. În 
ciuda numeroaselor declaraţii de haimanale, conform 
cărora sancţiunile nu ne provoacă niciun fel de dau-
ne, se pare că lucrurile nu stau aşa. Sancţiunile sunt 
palpabile - chiar și Vladimir Putin a recunoscut acest 
lucru în mod public.

În general, actuala recesiune, pe care noi n-o pu-
tem depăși, și chiar şi promisa creștere mică a PIB-
ului nu schimbă un fapt evident pentru toţi, şi anume 
că Rusia îşi pierde poziţia din economia mondială. 
Mi se pare că o parte din elita conducătoare începe 
deja să înțeleagă că locul Rusiei în sistemul mondial 
nu este determinat de numărul de tancuri și unități 
speciale, ci de puterea economică. Iar dacă nu vom 
face reforme, perspectivele vor fi sumbre: conform 
previziunilor oficiale ale Ministerului Economiei, în 
acest caz, pe o perioadă de alţi 20 de ani, noi vom fi 
în stagnare.  Și din acest punct de vedere, combinația 
dintre respectul faţă de Rusia în lume și economia ei 
slabă nu este posibilă, iar cei care iau decizii sperăm 
să înțeleagă acest lucru. Prin urmare, de aici provine 
această adevărată anxietate”, spune autorul. 

FRICA DE REFORME ESTE MAI PUTERNICĂ DECÂT 
NEVOIA DE ELE
Ziarul continuă raționamentul corect: „Există și alte 
opțiuni banale: să începem democratizarea, moder-
nizarea, ceea ce a încercat măcar să facă Dmitrii Med-
vedev. Dar, se pare că elita conducătoare se teme de 
acest lucru. Ei înțeleg că, de îndată ce încep să atingă 
sistemul de putere, care este atent construit și fixat 
pe şine, gândit pe ideea că mandatul individual nu 
se schimbă, toată construcţia se poate nărui, chiar 
odată cu ei. Pentru ei este încă viu destinul lui Gor-
baciov.  Eu am dispute cu colegii mei: ar fi fost posi-
bilă o vartiantă chineză a dezvoltării pentru Uniunea 
Sovietică? Și ajungem la concluzia că ultima șansă 
pentru acest lucru a fost la mijlocul anilor 1960. S-a 
dus Hrușciov, a venit Brejnev, și mai era încă un fel 
de siguranță. Elita conducătoare de-atunci a simțit, 
de asemenea, că ceva era în neregulă, ceva trebuia 
să se facă într-o țară care îşi reducea semnificativ 
eficiența. Dacă vă amintiți, nu ne mai ajungea nici 
pâinea!  Și apoi a fost o încercare de a schimba ceva 
ca un fel de reformă pe timpul lui Kosîghin - au în-
cercat să crească independența întreprinderilor, să 
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treacă  la autofinanţare - în acele 
vremuri, chiar era o idee destul de 
revoluţionară. Dar totul a omorât 
anul 1968 - când cu Cehoslovacia. 

În anii de stagnare, nu se vorbea 
nimic despre democraţie, însă era 
o încercare de a face reforme în 
economie. Când s-au anunţat pro-
iecte naţionale, atunci Vladimir 
Putin a afirmat că acest lucru este 
numai un preludiu pentru schim-
bări.

Proiectele naționale pentru 
educație, sănătate, locuințe și în 
agro-business trebuiau să umple 
golurile care erau extrem de vi-
zibile, iar apoi să devină un start 
bun pentru reforme. Dar, la fel ca 
în anul 1968, la începutul anilor 
2000, pe noi ne-a cuprins iar spai-
ma de revoluţii după primul mai-
dan din Ucraina, după lovitura de 
stat din Georgia. În plus, pensiona-
rii noştri, din cauza demonetizării 
ajutoarelor, au ieşit în stradă pe 
alocuri. S-a produs exact aceeaşi 
teamă, la fel ca în urmă cu 30 de 
ani: haideţi să nu ne atingem de 
politică pentru că, în economie, nu 
ne deranjează nimic - prețul petro-
lului e ridicat, banii intrau în țară, 
creșterea anuală a PIB-ului era de 
7-8%. Acum, elita conducătoare 
trăieşte un sentiment de anxieta-
te, care constă în faptul că trebuie 
să rezolve problema cu cvadratu-
ra cercului”.  Pentru a mai conta 
pentru comerțul global, Rusia 
are două posibilități de ieșire din 
criză numai dacă sacrifică totuși 
ceva, crede autorul: fie economia 
care se aruncă în depresie chiar 
și mai adânc sau propria poziție 
de putere, care necesită o refor-
mă instituțională foarte gravă. 
Refuzul de a face ceva în această 
situație creează o anxietate şi mai 
mare pentru elita conducătoare și 

duce în zig-zag procesul de luare a deciziilor. Autorul 
sugerează că elita politică actuală de la Moscova nu 
ezită să-l izoleze pe Putin cum făceau bolșevicii când 
Lenin ajunsese în faza degenerării psihice maxime: 
tipăreau ziarul „Pravda” într-un singur exemplar - 
numai cu ştiri pozitive, special selectate, ca să nu se 
enerveze bravul conducător. Sigur că Rusia nu mai 
este Uniunea Sovietică din 1920 și acum este posibil 
orice cu destinul lui Putin. 

„RUȘII NU AU NOROC” ȘI VOR PIERDE  
ÎN FAȚA AMERICANILOR
Pe vechii noștri prieteni ruși, care numai libertate 
ne-au adus, îi obsedează un singur lucru: pe noi nu 
ne iubește nimeni! Și ei nici nu înțeleg de ce. Sau se 
prefac. În realitate, nimeni nu iubește Rusia, nimeni 
nu iubește America sau Germania. Toți au interese 
și… memorie. Restul este poliloghie.

Aici, merită să introducem splendida relatare a 
lui Shimon Peres înainte de moarte, cu privire la 
ultima lui convorbire cu Vladimir Putin. Peres a fost 
cel mai inteligent și mai tolerant om politic, pe care 
l-a dat Israelul vreodată. Putin îi cerea părerea, la 
fel ca Xi Jinping sau Obama. „Sunt foarte bun pri-
eten cu Putin şi o să-ţi relatez, pe scurt, conţinutul 
uneia din discuţiile noastre recente, îi spunea Pe-
res unui jurnalist. I-am spus: Ai 63 de ani, eu am 93. 
Spune-mi, ce vrei să realizezi în următorii 30 de ani? 
Pentru ce lupţi? Speri să enervezi America? Mi-a 
răspuns: Nu. America vrea o bucată din Rusia? l-am 
întrebat. Ai probleme să discuţi cu Obama? De ce 
mă întrebi?, a replicat. Uite, nu sunt spion, orice ar 
fi, spune-mi. M-a întrebat: Tu ce crezi? Şi i-am spus: 
America va câştiga, indiferent ce vei face. De ce? 
m-a întrebat. Pentru că ei sunt norocoşi şi tu nu!”. 
Aici Peres izbucneşte în râs. „I-am mai spus: Când 
un american se trezeşte dimineaţa, ce vede? În sud, 
Mexic – ei îi acceptă pe mexicani în ţara lor. În nord, 
Canada – cu canadienii sunt cei mai buni prieteni 
din lume. Iar pe dreapta şi pe stânga peşti în ocean. 
De ce şi-ar face Obama griji? Tu, te trezeşti dimi-
neaţa şi pe cine ai? Japonia, China, Afganistan? O, 
Doamne! Ruşii ştiu că ai o mulţime de pământ şi nu 
le dai o leţcaie. Ai 20 la sută din apa dulce, şi nu le 
dai nimic. Aşa că, atunci când se va topi zăpada în 
Siberia, primul lucru pe care îl vor vedea acolo vor 
fi chinezii. Pentru că sunt o mulţime de chinezi în 
est şi prea puţini ruşi.
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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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Al doilea lucru pe care i l-am spus: 
America are cel mai bun raport în-
tre mărimea suprafeţei şi numărul 
locuitorilor. Aici, în Rusia, e cum nu 
se poate mai rău. Douăzeci de mili-
oane de kilometri pătraţi. Dumne-
zeule! Dar nu ai oameni. Oamenii 
tăi sunt pe moarte. Nu fi impre-
sionat de aplauze şi de ceea ce-ţi 
spun unii. Oamenii nu te vor ierta. 
De ce ruşii trăiesc în medie 62 de 
ani, iar americanii 82? Te comporţi 
ca un ţar! Ce-au făcut ţarii? Au dez-
voltat două oraşe, St. Petersburg 
şi Moscova, de exemplu. Orice do-
reşti, găseşti acolo. Restul Rusiei 
e ca Nigeria acoperită de zăpadă. 
Oamenii tăi agonizează. Nu le dai 
viaţă. Crezi că te vor ierta? De ce e 
mare America? Pentru că dă. De ce 
e Europa în necaz? Pentru că e apu-
cătoare. America dă; lumea zice 
fiindcă e generoasă. Eu cred că e 
înţeleaptă. Dacă dai, îţi faci prie-
teni. Cea mai benefică investiţie e 
să-ţi faci prieteni. America a avut 
curajul să croiască Planul Marshall, 
o mare bucată din produsul intern  
brut pe care a dat-o Europei muri-
bunde. Şi, în felul ăsta, au arătat că 
e cea mai bună investiţie din lume. 
Nu e ţară europeană să nu fi avut 
un imperiu. Francezii şi britanicii, 
portughezii, toţi. Şi ce s-a întâm-
plat? Au fost aruncaţi de acolo şi 
au plecat cu nimic. Anglia, cel mai 
mare imperiu de la soare-răsare 
la soare-apune, toate oceanele, şi 
delicaţii, non-violenţii indieni i-au 
azvârlit afară lăsându-i cu nimic în 
afara a trei insuliţe cu care nu ştiu 
ce să facă. Crede-mă, i-am spus lui 
Putin, duşmanii şi duşmăniile sunt 
cele mai mari irosiri în viaţă. In-
vesteşti într-un lucru prostesc. Ai 
văzut America venind în Orientul 
Mijlociu, după plecarea Marii Bri-
tanii, nu chiar ca un imperiu, ci cu 

tea un om de afaceri să aibă un 
asemenea interes? Și totuși, ideea 
revine obsesiv în presa europea-
nă. Iată ce scrie Raúl Salgado la 
ziarul „La Razon” din Spania: „Vi-
sul american începe să se estom-
peze, fapt ce a sprijinit venirea lui 
Donald Trump ca nou ocupant al 
Casei Albe. Americanii privesc cu 
resentiment la înrăutăţirea expec-
tativelor de viaţă pentru viitoarele 
generaţii, din cauza scăderii salari-
ilor, a creşterii inegalităţii, pierde-
rilor de oportunităţi şi a trimiterii 
de locuri de muncă în străinătate. 
Iar o axă a campaniei preşedintelui 
ales al SUA a pivotat asupra criticii 
sale frontale în privinţa acorduri-
lor internaţionale de liber schimb, 
pentru care spune că vina le apar-
ţine marilor companii americane 
care şi-au delocalizat centrele de 
producţie, determinând distruge-
rea a numeroase locuri de muncă. 
Dacă se vor materializa promisiu-
nile protecţioniste, nu doar că va fi 

siguranţă ca un garant al acordurile între state, iar 
acum vezi America... nepărăsind regiunea în întregi-
me, dar valul a trecut. Vreau să spun că îţi poţi per-
mite, fiindcă investiţia în prietenie încă mai există. Ai 
NATO. Ai Europa, ceea ce înseamnă 600 de milioane 
de oameni care încă mai sunt cu tine.

Putin mi-a replicat: Ascultă, ce vrei de la mine? 
Pentru ce vă trebuie NATO? Uniunea Sovietică nu mai 
există. Tratatul de la Varşovia a fost destrămat. Sunt 
gata să fiu membru NATO, ca voi! Dar de ce au nevoie 
de Georgia în NATO? De ce au nevoie de România în 
NATO? Vor să meargă în Europa, să se ducă în Euro-
pa. Dar cu ce armată vor ei să lupte? Apoi, mi-a spus: 
Crezi că n-am ştiut că Crimeea e rusească şi că Hruş-
ciov a făcut-o cadou Ucrainei? Nu mi-a păsat, până 
când aţi avut nevoie de ucrainieni în NATO. Pentru ce? 
Nu m-am atins de ei. Au vrut să meargă în Europa, am 
spus: Excelent, duceţi-vă în Europa. Dar de ce aveţi 
nevoie de ei în NATO? Putin mi-a spus că a vorbit cu 
Obama. I-a zis: Ştii ce? Sunt gata să mă alătur vouă în 
Orientul Mijlociu. Economic, nu militar. Am investit 4 
miliarde de dolari în Libia, lucrăm pentru o tranziţie 
acolo. Apoi, într-o dimineaţă, am citit că Obama a tă-
iat legăturile cu Libia. Am pierdut 4 miliarde. Aşa că 
l-am întrebat: De ce-ai făcut asta? Te-ai gândit ce se 
va întâmpla acolo după aceea? Poate că Obama era 
cu gândul în altă parte... I-am spus lui Putin: Uite, în 
ciuda tuturor acestor lucruri, de ce nu faci ce fac ame-
ricanii? Construieşte o altă cârmuire sau un organism 
de conducere care să permită dezvoltarea întreprin-
derilor. N-ai decât un guvern, în guvern ai cele mai 
ambiţioase persoane, ele sunt corupte, îi corup pe 
alţii, sunt corupte oricum, nu sunt loiale. Ia compa-
niile şi lasă-le să facă ce fac companiile americane. 
Ei bine, ce propui? M-a întrebat. I-am spus: Avem un 
milion de vorbitori de rusă în Israel. Suntem cei mai 
buni sau printre cei mai buni în ştiinţă. Suntem gata 
să vă ajutăm. Lucrează în afara guvernului. Sau aban-
donează-l, e corupt oricum. Altfel nu vei câştiga”. 

Aici, Peres a râs din nou. „Putin mi-a spus: OK, să 
încercăm. Şi asta încercăm acum. Iar absurditatea 
acestei poveşti este că au existat unele companii 
americane care au investit în Rusia şi acum au pro-
bleme mari. M-au rugat să le ajut”.

VA DISTRUGE TRUMP COMERȚUL MONDIAL?
Iată o întrebare stupidă, care bântuie prin lume încă 
din timpul campaniei electorale din SUA. Cum ar pu-

torpilată actuala globalizare, ci se va deschide calea 
pentru un viitor război comercial. De fapt, Trump in-
sistă asupra revocării delocalizării companiilor către 
alte ţări pentru a genera locuri de muncă pe teritoriul 
american.

Acordurile comerciale ale SUA au rămas în aer. Pre-
şedintele ales a promis să se retragă din Tratatul de 
Asociere Transpacific (TPP) şi să-l renegocieze pe cel 
de Liber Schimb (TLACN). „Cel mai probabil, Trump va 
începe procesul de retragere din NAFTA la 200 de zile 
după data de 20 ianuarie. Această decizie ar putea 
culmina cu abandonarea TPP, deoarece Casa Albă a 
recunoscut că nu are intenţia de a-l ratifica”. Ekaitz 
Cancela, autor al „TTIP şi efectele sale colaterale”, 
asigură că aceste întrebări încă susţinute de tot felul 
de incertitudini, „vor provoca forma în care am con-
ceput în ultimii 70 de ani comerţul şi globalizarea şi 
vor determina dacă ideea ordinii liberale va sări în 
aer”. Cu toate acestea, mărturiseşte că nici măcar un 
oracol nu este capabil să prevadă impactul pe care 
sosirea lui Trump îl va avea asupra fiecăruia dintre 
tratate”.

Xi Jinping şi-a manifestat intenţia să se întâlneas-
că cu noul locatar al Casei Albe; pe de altă parte, gi-
gantul asiatic a ameninţat cu o lovitură pentru iPho-
ne în cazul în care va izbucni un război comercial, prin 

America a 
avut curajul 
să croias-
că Planul 
Marshall, o 
mare bucată 
din produsul 
intern  brut pe 
care a dat-o 
Europei mu-
ribunde. Şi, 
în felul ăsta, 
au arătat că e 
cea mai bună 
investiţie din 
lume. Nu e 
ţară europea-
nă să nu fi 
avut un impe-
riu. Francezii 
și britanicii, 
portughezii, 
toţi. Şi ce s-a 
întâmplat? 
Au fost arun-
caţi de acolo 
și au plecat 
cu nimic. An-
glia, cel mai 
mare imperiu 
de la soa-
re-răsare la 
soare-apune, 
toate oceane-
le, și delicaţii, 
non-violenţii 
indieni i-au 
azvârlit afară 
lăsându-i cu 
nimic.
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intermediul impunerii unor tarife 
de 45% pentru importurile chine-
ze, aşa cum a ameninţat Trump în 
timpul campaniei electorale. Într-
o lume globalizată, ceea ce se va 
întâmpla între primele două puteri 
economice afectează restul ţări-
lor, mai ales dacă ţinem seama că 
Republica Populară Chineză este 
principalul exportator din lume, 
iar SUA, cel de-al doilea partener 
comercial al ei - după UE. Iván 
Máñez, director general la Global 
Asia, crede că „cel mai logic ar fi 
ca ameninţările protecţioniste să 
rămână simple promisiuni electo-
rale şi ca, până la urmă, să nu se 
işte un război comercial între cei 
doi giganţi”.

După victoria lui Trump, mari-
le ţări europene cred că acordul 
comercial dintre UE şi SUA este 
terminat. Un acord care a fost sus-
pendat temporar, dar care ar pu-
tea avea un impact de aproape 120 
de miliarde de euro pe an în bene-
ficiul UE şi ar putea creşte volumul 
de exporturi către ţara americană 
cu aproximativ 30%. În timp ce Ce-
cilia Malmström, comisarul euro-
pean pentru comerţ, recunoştea 
că „destul de mult timp TTIP va fi 
păstrat la congelator”, Jean-Clau-
de Juncker, preşedintele Comisiei 
Europene, a cerut deja „clarificări” 
de la Trump cu privire la planuri-
le sale în ceea ce priveşte politica 
comercială. În orice caz, adevărul 
este că preşedintele ales nu are 
o poziţie concretă referitoare la 
TTIP. „Nu este vorba despre fap-
tul că îl pune în pericol, ci că pune 
în şah rolul pe care-l va avea UE ca 
aliat al SUA. Poziţia lui Trump faţă 
de Uniunea Europeană va fi dură 
şi nu putem uita că depindem şi 
în continuare de SUA pentru a ne 
proteja frontierele şi pentru a ne 

vizau redresarea relaţiilor dintre 
Federaţia Rusă și Statele Unite ale 
Americii. Noi înţelegem şi suntem 
conştienţi că acesta va fi un drum 
complicat, dacă ţinem cont de de-
gradarea la care au ajuns relaţiile 
dintre SUA și Rusia. 

Iar această situaţie, așa cum 
eu am spus-o de mai multe ori, 
nu este aşa din vina noastră, nu 
noi suntem vinovaţi că relațiile 
ruso-americane se află în aceas-
tă stare. Însă Rusia este pregă-
tită și dorește să restabilească 
relații depline cu Statele Unite 
ale Americii. Eu repet, pornim 
de la realitatea că acesta va fi un 
drum dificil, însă noi suntem gata 
să parcurgem şi partea noastră 
de drum şi să facem tot posibi-

păstra stabilitatea economică. Vom simţi lipsa bună-
voinţei lui Obama la o viitoare negociere”, avertizea-
ză Cancela.

Pablo Zalba, vicepreşedintele Comisiei pentru 
Afaceri Economice şi Monetare din Parlamentul Eu-
ropean, afirmă că este încă prea devreme pentru a 
vorbi despre efectul Trump asupra TTIP şi că UE este 
în continuare angajată în a face ca acest acord să re-
uşească să pună bazele comerţului mondial al seco-
lului al XXI-lea. Protecţionismul pe care-l propune 
Trump pretinde să evite delocalizarea companiilor 
americane care obişnuiesc să plece în ţări unde mâna 
de lucru este mai ieftină - precum cele asiatice -, mo-
tiv pentru care pericolul ca o companie americană să 
se mute în Europa este foarte mic. „Acest lucru nu 
ar trebui să aducă un mai mare optimism în privinţa 
TTIP, deşi este încă prematur să se facă o evaluare 
în acest sens. Trebuie să aşteptăm ca Administraţia 
Trump să se pună în mişcare”, adaugă eurodeputatul 
Partidului Popular. Promisiunile protecţioniste ale lui 
Trump ar putea pune în pericol cele 7,530 de miliarde 
de euro pe care le-au exportat companiile spaniole 
în SUA pe durata primelor opt luni ale anului în curs. 
Piaţa americană este principala piaţă pentru Spania 
aflată dincolo de frontierele europene şi constituie 
sursa cea mai importantă de venit pentru unele din 
companiile spaniole cele mai relevante. În plus, SUA 
are au un mare potenţial asupra balanţei comerciale 
spaniole, deoarece este vorba despre primul client 
din rândul ţărilor cu care Spania nu a semnat un tratat 
de liber schimb.

Și revenim la Rusia care rămâne sceptică în ce 
privește refacerea raporturilor cu SUA. „Va fi dificil 
să refacem relațiile”, a profețit Vladimir Putin după 
ce el însuși a promovat în Duma de Stat o lege care 
prevede că SUA trebuie să plătească despăgubiri Ru-
siei pentru efectele sancțiunilor americane. Reacția 
tipică a caprei râioase, care mai ține și coada pe sus… 
Şi Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Federaţiei 
Ruse, a fost reţinut în aprecierile privind viitoarea co-
operare dintre SUA şi Rusia. „Eu nu pot să spun că li-
derii precedenţi ai partenerilor noştri erau previzibili 
în orice situație. Face parte din viaţă, face parte din 
politică. Vorbe am auzit multe. Vom judeca lucrurile 
pe dosare, vom răspunde cu dosar la dosar”, a decla-
rat şeful diplomaţiei ruse. „Noi am auzit declaraţiile 
electorale ale candidatului (Donald Trump) la pre-
şedinţia Statelor Unite ale Americii, declaraţii care 

lul pentru ca relaţiile ruso-americane să revină pe 
o traiectorie stabilă de dezvoltare”, a spus preşe-
dintele Federaţiei Ruse. Aceste grave discordanțe 
sunt însoțite de relocări de forțe militare din par-
tea NATO, de concentrări masive de arme spre estul 
Europei. Un conflict major ar duce la destrămarea 
definitivă a Rusiei, cum prezicea Mircea Druc încă 
din 1992, idee pe care o regăsim acum la strategul 
American George Friedman. Eminența de la Strat-
for susține însă și proiectul ciudat al generalului 
Pilsudski, după care țările dintre Marea Baltică și 
Marea Neagră – Polonia, Ucraina, România, Ungaria, 
Bulgaria și Grecia, eventual Turcia – vor constitui un 
hinterland care să se războiască apoi cu Moscova, 
sub conducerea Varșoviei, dar supervizat de Washin-
gton. Curată strategie de nebuni! Un scenariu Ame-
rican perfect și pentru distrugerea Europei și pentru 
anihilarea comerțului global. Numai că America va 
avea nevoie de sprijinul Europei pentru viitoarea 
confruntare directă cu China.
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Ce au transportat peste 
3000 de tiruri la Hanovra
În perioada 15-18 noiembrie, a avut loc la Hanovra a 12-a ediție a 
târgului internațional EuroTier. Chinezii se mândreau până mai anul 
trecut că au depășit cu târgul lor de la Shanghai marele târg de la 
Hanovra. Și atunci, nemții au mai ridicat o hală enormă pentru a ră-
mâne pe primul loc în lume. Aici, la Hanovra, a avut loc și târgul de 
automobile din vară, unde a venit și Barack Obama, însoțit de Frau 
Kanzlerin Angela Merkel. Sau invers, nu mai are importanță.      

Viorel PATRICHI
VPATRICHI@YAHOO.COM

E UROTIER, CEA MAI MARE 
EDIȚIE. Târgul EuroTier se 
organizează o dată la doi 

ani, împreună cu EnergyDecen-
tral, o expoziție dedicată tehno-
logiilor din domeniul resurselor 
energetice neconvenționale. Au 
fost necesare peste 3000 de tiruri 
pentru a transporta toate utilajele 
și dispozitivele din standuri. Une-
le companii au propriile camioane, 
altele apelează la transportatori 
din toată Europa. Unii chiar din Ro-
mânia. Toată lumea mânca numai 
cârnați, șnițele cu piure sau cartofi 
prăjiți, stropite duios cu metri de 
bere germană. Pentru cei curioși, a 
fost nevoie de peste 5 kilometri de 
cârnați, peste 20 de tone de car-
tofi și peste 50 de tone de șnițele.  
“Este ea mai mare ediție a târgului 
de până acum, din toate punctele 
de vedere”, crede Corina Mareș, di-

ne gândim câte bariere mai putem 
depăși în fiecare an. Fermierul 
care nu vine la Hanovra nu există. 
Dacă nu expui la Hanovra, nu ești. 
Aici e locul unde vizualizezi pro-
gresul”, spune directorul Neacșa.  
E greu de spus ce te poate impre-
siona mai întâi în această junglă a 
tehnologiilor robotizate. Nu știi 
la care să te oprești mai întâi: Big 
Dutchman cu bucătăriile germa-
ne pentru porci, sau la Tierwagen, 
Weda, Klimadan, Hogslat, Gestal, 
Kuhn, Trioliet, Strautmann, Zu-
nhammer, Fliegl, Joskin... Hart-
mann a luat medalie de argint 
pentru un tocător de paie care se 
plimbă pe deasupra vacilor și lea-

rector general la DLG InterMarketing. Au venit 2629 
de expozanți din 58 de țări. În primele trei zile, au 
fost 163.000 de vizitatori din 174 de țări, din totalul 
de 195 de state suverane și independente. Au intrat 
pe porțile expoziției 36.000 de vizitatori străini. Deci, 
unul din 5 vizitatori era străin. Acest lucru înseamnă 
că lumea vrea să se informeze. 

Bulgaria a fost acolo. Ce face România? Costul 
mediu al unui metru pătrat pentru închirierea unui 
stand a fost de 150 de euro. Nu era mare lucru pentru 
cine voia să fie prezent în rândul lumii de la Hanovra. 
Compania Hunland din Ungaria avea un stand imens 
pentru expunerea produselor din carne și a mijloa-
celor de transport pentru animale - tiruri, vapoare și 
avioane. Ca să nu mai spunem de China care a avut 
103 standuri proprii. Bulgaria a susținut un stand de 
100 de metri pătrați, unde a expus oi și capre. Cu du-
hoarea lor specifică de pârci, țapii atrăgeau atenția 
că bulgarii trebuie să fie pe undeva pe-aproape. Cres-
cătorii români nu au adus aici măcar o găină chioară. 

ORA EXACTĂ PENTRU AGRICULTURĂ
Emil Neacșa, managerul fermei zootehnice de la In-
stitutul Cartofului de la Hărman, era extaziat de ce 
văzuse și nu venea pentru prima dată. “Avem o fermă 
de taurine Bălțată Românească și una de curci. Am-
bele aparțin statului și se află în patrimoniul genetic 
al României. Eu mă ocup de ameliorare și de genetică. 
Hanovra este vârful expozițiilor la nivel mondial. Aici 
poți să compari performanțele din genetică. Uneori 

pădă așternut proaspăt în fiecare cușetă. Sau poate 
preferi saltelele produse de Patura, Siepmann, Jour-
dain, dar parcă la Kraiburg am văzut saltele mai moi 
și toți crescătorii le probau. “Am luat Patura și am 
văzut că vacile mele încep să muște din ele, să le rupă 
cu dinții, poate că aveau o lipsă de minerale vacile...”, 
bănuiește un crescător din Cluj. 

NE ÎNTOARCEM LA GĂINILE “STRESATE” DIN BATERII?
Tehnologiile și utilajele pentru creșterea păsărilor se 
prezintă o dată la patru ani la Eurotier. 

Au fost trei hale dedicate numai tehnologiilor de 
creștere a păsărilor - incubatoare, sisteme de încălzi-
re, de hrănire a puilor, instalații de climatizare, roboți 
de stivuit ouă de la Potters, Skov, Big Dutchman, VDL 
Agrotech, Landweco, Sanovo...  Radu Antohe, medic 
veterinar, expert în dezvoltarea rurală și politici agri-
cole, a remarcat că se revine la creșterea găinilor în 

Dacă prima 
maș

Soțul meu 
era
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baterii fiindcă sistemul liber de 
creștere la sol prezintă riscuri de 
îmbolnăvire. “Cel mai important 
eveniment din lume, dedicat zo-
otehniei, unde vedem că inovarea 
este cheia succesului. Fermele de 
creștere intensivă și tradiționale 
pun accent tot mai mult pe bu-
năstarea păsărilor. M-a surprins 
calitatea furajelor tot mai sofis-
ticate. Am constatat revenirea la 
tehnologia creșterii păsărilor în 
baterii pentru a evita bolile. Se va-
lorifică tot mai mult dejecțiile prin 
instalațiile de biogaz tot mai diver-
sificate. Am sesizat o preocupare 
tot mai insistentă pentru controlul 
costurilor. Orice concept de ino-
vare în agricultură se verifică prin 

vom participa la Agraria, unde va 
fi cea mai mare expoziție de zoo-
tehnie. ¥n ce privește genetica, 
am văzut prețuri de 3000 de euro 
pentru o vacă la prima lactație, cu 
performanțe apropiate de ceea ce 
avem și noi. Diferă poate sistemul 
german de creștere față de al nos-
tru. 

Pentru ferma mea, aș prefe-
ra un robot de alăptat viței, care 
folosește lapte proaspăt și lapte 
praf, separat sau combinat. Tehno-
logia ne uimește mereu. Trebuie să 
spun că roboții Lely pentru muls 
rămân cei mai buni din lume”.  Mir-
cea Dumitru, fermier din Stupini, 
Brașov, instalează roboți Lely în 
grajdul lui. “Vin de mulți ani la Ha-

profitul din fermă. Trebuie pregătire profesională 
permanentă în agricultură ca să putem ține pasul cu 
aceste inovații din domeniu”, spune Radu Antohe. 

GENETICĂ DE VÂRF ȘI ROBOȚI DE MULS
EuroTier a prezentat în boxe vreo 70 de vaci Holstein, 
Charolais, Angus, Galloway, vreo 30 de oi Suffolk, Me-
rinos și Dorper. WWS, GGI, CRV și Semex și-au etalat 
performanțele taurilor prin intermediul vacilor ex-
puse.  Tehnologiile de muls predominau: Boumatic, 
GEA, Lely, Delaval, Galacteea Group... “Am vrut să in-
trăm în contact cu mai mulți producători de utilaje, 
spune Zoltan Haller, președintele Asociației Bălțată 
Românească tip Simmental de la Brașov. La echipa-
mente, am văzut tehnologii noi. Le-am fotografiat 
și le-am postat pe Face Book oentru toți membrii 
asociației noastre.  ¥i informăm astfel în timp real 
și prin pagina  de pe Internet. Am avut o discuție in-
teresantă și cu reprezentanții DLG pentru că în 2017 

novra. Trebuie să adoptăm tehnici cât mai noi și să 
avem cât mai puțini angajați, ca să obținem profituri 
mai mari. Nemții au recunoscut că acești roboți olan-
dezi sunt cei mai buni. Ofertele de tehnologii noi sunt 
impresionante. Am 200 de vaci și sper că în anul 2017 
vom instala roboții”. 

INVENTICA PROMOVEAZĂ ȘI ZOOTEHNIA
Pe 14 noiembrie, a avut loc festivitatea de premiere a 
celor mai profitabile inovații. Erau nominalizate 25 de 
inovații.  A fost pentru prima dată când concurenții 
nu au știut dacă vor primi sau nu medalii. lucru care li 
s-a părut mai incitant. 

Am urmărit două manifestări la Hanovra în acest 
an: expoziția Eurotier și târgul EnergyDecentral, de-
dicat sistemelor de producere descentralizată a ener-
giei. Au fost două comisii de evaluare a inovațiilor 
- una pentru zootehnie, alta pentru ideile din dome-
niul energeticii. 

Un șofer ne-a 
lăsa

Un șofer ne-a 
lăsat
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Un observator avizat este profeso-
rul Ovidiu Ranta, consultant tehnic 
DLG. “Mă interesează tot ce apare 
nou în lumea tehnologiei și meca-
nicii agricole. Lucrurile continuă 
să progreseze. Este permanentă 
dorința de a perfecționa lucrurile 
la Hanovra, de a conduce lucrurile 
în zona reglajelor fine privind tot 
ce înseamnă inputuri, pentru con-
trolul proceselor creșterii anima-
lelor. Este vorba de sisteme foarte 
flexibile și sensibile de evaluare a 
produsului final. 

M-a impresionat o idee destul 
de simplă din domeniul energi-
ei descentralizate: un sistem de 
curățare continuă a coșurilor de 
la centralele care funcționează 
cu biomasă, fără nicio intervenție. 
¥mi place ideea foarte mult și mo-
dul de realizare. Este un sistem de 
filtrare electrostatică, continuă 
a filtrelor de evacuare a gazelor 
de la o centrală ce funcționează 
pe biomasă - peleți de orice fel. 
Indiferent de combustibil. Siste-
mul curăță filtrul de evacuare. 
¥ntr-o lună se adună cam 10 kg de 
cenușă. Este un sistem complet 
automat. Omul nu intervine.”

Instalația  este creația unei fir-
me mici, cu 40 de angajați. Foarte 
multe firme mici supraviețuiesc 
așa în țările occidentale. 

Interesant este sistemul de eva-
luare a greutății porcilor la livrare 
și nu doar. După identificarea fi-
ecărui animal, de la abatorizare, 
fermierul primește un fel de feed.
back, prin care se corectează ca-
litatea softuluui: la porcul cu nu-
mărul 7328, s-a estimat 102 kg și 
a avut 101,6 kg, din care procen-
tul de carne este X, procentul de 
grăsime, de os etc. “Softul este 
un instrument de lucru foarte util 
pentru fermier atunci când iese 

pe piață. După ce scanează animalul, fermierul are 
posibilitatea să corijeze rațiile de furajare pentru 
o proporție optimă între mușchi și grăsime. Este o 
finețe deosebită”, spune Ovidiu Ranta. 

TAXI PENTRU LAPTE
Am mai văzut un sistem de evaluare a calității apei 
potabile, cu menținerea constantă a temperaturii. 
Remarcabil este sistemul de transport al laptelui, 
supranumit “taxi de lapte” pentru alăptarea vițeilor. 
Evaluează permanent consumul pentru fiecare vițel. 

Cu medalie de aur a fost răsplătit și dispozitivul 
de reglare a consumurilor vițelului: cantitatea de 
apă băută, intervalul orar, cantitatea de furaj con-

La noi nu 
este sigur

sumat, timpul de rumegare, cu 
sistem de măsurare a mișcărilor 
pentru a stabili starea de sănătate 
a fiecărui vițel. Vițeiii nu erau încă 
monitorizați suficient, comparativ 
cu vacile. 

“ADUCEM FAȚĂ ÎN FAȚĂ CEREREA  
CU OFERTA”
“Marea noastră provocare este să 
atragem vizitatori sopecializați, 
spune Corina Mareș, director ge-
neral la DLG International. Adu-
cem astfel față în față cererea 

cu oferta, pentru a face transfer de cunoștințe, de 
inovații, în beneficiul fermierilor. Firme din Germa-
nia, Austria și din Olanda au luat medalii de aur. A 
existat o comisie internațională pentru acordarea 
medaliilor”. 

DLG are peste 27.000 de membri în toată lumea. 
A fost înființată în anul 1885 de către Max Heim, 
un inginer care era și scriitor, și pictor. Criteriile de 
funcționare au rămas aceleași până astăzi. Deci pre-
cizia inginerească și un gust artistic rafinat se îmbină 
în acest târg. 

România a început să facă pași timizi și lucrurile se 
află pe un trend bun. “Avem intenția ca, peste un an, 
să organizăm un pavilion oficial pentru producători 
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din România în domeniul mașinilor 
agricole. Pași s-au făcut în această 
direcție. Anul trecut, România s-a 
aflat pe locul 10 la Agritehnica, 
sigur, ca număr de vizitatori din 
țara noastră. Există un interes tot 
mai mare. ¥n februarie 2017, DLG 
va organiza o conferință despre 
agricultura anilor 2030. Ne vom 
concentra mai mult pe cele două 
evenimente pe care le organi-
zăm în mod tradițional: Agraria 
la Cluj și Agriplanta la Fundulea, 
în județul Călărași, pentru a crea 
mai mult conținut. Tot mai mulți 
expozanți doresc discuții tehnice, 
vor să comunice mai mult. Vom 
stabili tematici pe grupe. Pentru 
zootehnie, Agraria e recunoscută 
pentru partea de zootehnie care 
va fi mai bine reprezentată. Vom 

veni cu un nou concept, adică nu vom prezenta doar 
animale și vom discuta despre ele. Vom adapta ce a 
fost la EuroTier în Germania la Agraria, vom prezen-
ta rase românești. Unele asociații ale crescătorilor 
au venit cu propuneri concrete. Vom aduce acolo și 
procesatori și publicul va mânca produse din Româ-
nia. Vom lega industria alimentară cu tot fluxul. Vom 
încerca să aducem fermieri străini pentru schimb de 
experiență”, spune Corina Mareș.  
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