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EDITORIAL

DUPĂ 10 ANI DE LA INTEGRAREA ÎN UE, TRANSPORTATORII ROMÂNI 
AU ÎNȚELES 3 LECȚII. Că nu am fost doriți de piață, ci tolerați în anu-
mite limite. Că, intrând într-o lume cu legi și practici străine, am pus 
“descurcăreala mioritică” în locul pregătirii profesionale temeinice. 
În fine, că trebuie să jucăm, în continuare, după cântecul vecinilor 
noștri, dar ținând cont și de tradițiile autohtone. Acest ciclu de 10 
ani a adus venituri și profituri considerabile multor firme românești 
care s-au profilat sau reprofilat pe curse în interiorul UE. Ne-am ară-
tat în multe situații seriozitatea și am devenit parteneri de încre-
dere pentru expeditori din Germania, Marea Britanie, Franța, Italia, 
Grecia ș.a.m.d. Alteori am fost arătați cu degetul pentru că am făcut 
“concurență neloială”, având costuri mai mici pe km. Aceste două 
atitudini rezonează perfect cu cele trei lecții menționate mai sus.

TOLERANȚA MAXIMĂ A VESTULUI S-A VĂZUT PRIN LEGEA SALARIU-
LUI MINIM. Nu este un mister pentru nimeni că țările bogate din nu-
cleul UE vor căuta orice modalitate de limitare a intrării românilor 
pe piețele lor. Legea salariului minim - idee a socialiștilor germani 
– s-a răspândit precum sămânța de muștar, dând roade în multe 
țări. În fapt, este de așteptat ca această abordare să devină un me-
canism de protejare la nivelul întregii UE, dacă aceasta organizație 
mai apucă anul 2025. 

DESCURCĂREALA MIORITICĂ FAȚĂ CU POLITEȚEA LEGII. Fiindcă ne 
așteptam să fim luați în brațe după 1.01.2007, am rămas cu un gust 
amar din ziua în care am înțeles că va trebui să mergem pe picioare-
le noastre pe un drum îngust, fară să călcăm iarba vecinilor noștri. 
Unii au lăsat descurcăreala la Nădlac. Alții au pus-o în remorcă, spe-
rând că o pot însămânța în lumea nouă. Ce s-a întâmplat în trans-
porturile europene, arată ca o de struțo-cămilă. DG Move promite 
de doi ani un nou pachet rutier. Când va fi gata, oare cine va plăti 
factura?

AI NOȘTRI NU S-AU DUMIRIT UNDE E RINGUL. “Hai să dăm mână cu 
mână” rămâne o soluție europeană în teorie. În practica transpor-
turilor internaționale, știința supraviețuirii întrece arta diplomației. 
Anii care vor veni ne vor aduce noi lecții. Dintre acestea, una merită 
menționată încă de acum: câștigă pe termen scurt! 

SIMȚIȚI-VĂ CA ÎN UE, DAR NU 
UITAȚI CĂ SUNTEȚI ÎN VIZITĂ!

Fiindcă ne 
așteptam să fim 

luați în brațe după 
1.01.2007, am rămas cu 
un gust amar din ziua 
în care am înțeles că va 
trebui să mergem pe 
picioarele noastre, pe 
un drum îngust, fară să 
călcăm iarba vecinilor 
noștri.”

Daniel Mazilu, ARTRI

E 2017
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PERSPECTIVE

Evenimentele din Decembrie 1989 au fost 
o revoluție. Primul președinte de după, a 
fost ales în deplină conștiință a maselor. 

Minerii au plantat flori în Piața Universității, 
la chemarea pașnică a autorităților și a oame-
nilor de bine. Suveranul cel de drept a fost 
primit în ’90, cu surle și tobe, de către demnii 
purtători de uniformă aflați exclusiv în slujba 
Poporului. A fost implorat să nu plece. Alianța 
ce a succedat și-a dovedit competența prin 
cei 10000 de specialiști. ”Rotativa guverna-
mentală” a dat roadele scontate… Premierul 
vânător a fost unul dintre cei mai cinstiți ro-
mâni. Președintele navigator și Premierul mo-
tociclist s-au înțeles de minune. Cu toate aces-
tea, navigatorul și-a ales un s(e)cund, cu un 

guvern incoruptibil. Nerecunoscător, Poporul 
l-a demis, fapt confirmat de către neprihănita 
autoritate supremă constituțioală. Ulterior, în 
locul său a ales un teuton, care și-a numit un 
francofon. Acest guvern a fost și mai capabil 
decât al s(e)cundului. Răstimp, s-au constru-
it autostrăzi, industria ”a duduit”, armata a 
sporit, învățământul s-a desăvârșit, securiștii 
au crăpat de ciudă că au fost marginalizați și 
sărăciți cinstit, PIB-ul a întrecut orice con-
frate european, corupția a dispărut, copiii și 
adulții n-au mai murit cu zile, prin spitale ori 
aiurea, săracii nu ne-au mai năpădit și uite 
așa, România s-a propășit…

Ce ar fi fost să fie adevărate toate acestea?

Ar fi fost un proiect de țară, un acord pe 
termen mediu și lung între stat, mediul 
privat și popor, un învățământ dedicat 

susținerii acestui proiect, un sistem medical 
capabil să sprijine coexistența generațiilor, o 
agricultură îndestulătoare și eficientă, o indus-
trie generatoare de resurse nu plină ochi de 

mână de lucru ieftină, o economie consolidată 
și dinamică, o armată înzestrată și sigură pe 
sine, o clasă politică ghidată de țeluri înalte, o 
bună vecinătate, o recunoaștere a rolului nos-
tru în lume. Dar toate acestea nu s-au petrecut 
pentru că, vorba Poetului,  ne-am împiedicat 
de un ciot.

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

Dr. Daniel MAZILU  
(ARTRI)

ROMÂNIA: 
CE-AR FI FOST DACĂ

INTERES NATIONAL

România ultimilor 27 ani…

Paralizați de frică și de micime

Cine beneficiază de bani 
rusești în România?

DEZVĂLUIRI

N u trebuie să fii bântuit de 
teoria conspirațiilor ca să 
admiți că Federația Rusă 

devine tot mai agresivă pe plan internațional, ajungând 
la imixtiuni incredibile în lumea occidentală. Sigur, are 
și cu cine.  Prin mijloace economice și oculte, Rusia so-

Viorel PATRICHI
VPATRICHI@YAHOO.COM
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vietică împânzise tot Occidentul 
cu rețele paralele de spionaj încă 
dinainte de război. Aduce suficien-
te argumente în acest sens Pavel 
Sudoplatov în cartea lui de memo-
rii „Misiuni speciale”. Așa au furat 
sovieticii până și secretul bombei 
atomice. Astăzi, după ce a umblat 
două decenii  cu țeava (de gaz) pe 
tot continental, Putin, un judokan 
în politica mondială, capturează 
întreaga Europă. Cu suspiciunea că 
până și alegerea lui Donald Trump 
a fost instrumentată de la Kremlin. 
Unde va fi locul României în actu-
alul context geopolitic? Evident, 
alături de America, dar cu reflexe 
scitice…

La ce nuanțe ar trebui să ciulim 
toate instinctele? Mai precis, mai 
are cine?...

guvernanță corporativă în aceas-
tă bancă - Consiliul guvernatori-
lor, Consiliul de administrație și 
guvernarea - și majorarea capita-
lului social de la 1,3 la 2 miliarde de 
euro. Pe de altă parte, se prevăd 
introducerea așa-numitului capi-
tal la cerere, protecția drepturilor 
acționarilor minoritari în procesul 
de luare a deciziilor, renunţarea 
la distribuirea pe bază de cotă a 
funcţiilor şi posturilor, trecerea  
la ocuparea lor pe bază de con-
curs, cu preponderenţă cu perso-
nal din ţările membre ale Băncii 
Internaționale de Investiții. Limbi-
le oficiale ale Băncii trebuie să fie 
rusa și engleza, iar limba de birou 
va fi rusa. Banca Internațională 
de Investiții este scutită de toate 
taxele şi impozitele pe teritoriul 
Federaţiei Ruse (cu excepția celor 

Ria Novosti ne anunță că Vladimir Putin, preşedintele 
Federaţiei Ruse,  a semnat o lege pentru modificarea 
statutului Băncii Internaționale de Investiții. Chiar la 
sfârșit de an. Este o lege privind ratificarea Protoco-
lului de modificare a Acordului referitor la constitu-
irea Băncii Internaționale de Investiții (IIB), precum 
și regulamentul acestei bănci. Un document în acest 
sens este publicat pe site-ul oficial al informațiilor 
juridice.

Documentul prevede aprobarea noii redactări a 
acordului privind formarea Băncii Internaționale de 
Investiții (IIB) și a statutului acesteia, în scopul de a 
le aduce în conformitate cu practica internațională 
curentă. 

În plus, după cum explica în noiembrie Iurii Zubari-
ov, ministrul adjunct al Finanţelor din Rusia, Kremli-
nul va avea mai multă influenţă în adoptarea deci-
ziilor.  Noua formă a documentelor constitutive ale 
IIB prevede trecerea de la sistemul de decizie "o 
țară - un vot",  la sistemul proporțional, în funcție de 
proporția de capital furnizat băncii.  De asemenea, se 
prevede introducerea unui sistem cu trei niveluri de 

care reprezintă plata pentru anumite servicii), pre-
cum și de taxe vamale și restricții la importul și ex-
portul de mărfuri destinate uzului oficial.

Proprietatea și activele băncii, aflate pe terito-
riul Federației Ruse, au imunitate la orice formă 
de intervenție administrativă sau judiciară. Sediile 
Băncii Internaționale de Investiții sucursalele sale și 
birourile de reprezentare, precum și arhivele și docu-
mentele Băncii sunt inviolabile.

Prin acest protocol, se stabileşte prezentarea  
imunităţilor şi privilegiilor pe care le au şefii şi lu-
crătorii Băncii Internaționale de Investiții.  Banca 
Internațională de Investiții este o organizație in-
terguvernamentală internațională. Banca a fost 
înființată în 1970 şi are sediul la Moscova.

În prezent ,  statele membre ale Bănci i 
Internaționale de Investiții sunt Bulgaria, Vietnam, 
Cuba, Mongolia, România, Rusia, Slovacia și Republi-
ca Cehă, iar în 2015, Ungaria a revenit ca membră a 
acestei bănci, după o pauză de 15 ani.  Capitalul social 
al Băncii Internaționale de Investiții se ridică la 1,3 
miliarde de euro, din care s-au plătit 313 milioane de 

DEZVĂLUIRI

Vladimir 
Putin, preşe-
dintele Fede-
raţiei Ruse,  a 
semnat o lege 
pentru modi-
ficarea sta-
tutului Băncii 
Internaționale 
de Investiții. 
Chiar la 
sfârşit de an. 

Proprietatea 
şi activele 
băncii, aflate 
pe teritoriul 
Federației 
Ruse, au 
imunitate la 
orice formă 
de intervenție 
administrati-
vă sau judici-
ară.

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

www.rezervari-ferry.com

Marea Britanie

Scandinavia și porturile Mediteraneene

Franța
Irlanda

Spania

Olanda Țările Baltice

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

Servicii oferite 24/7 de personal specializat

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

  Rezervări ferry-boat   

euro.  Ponderea Rusiei la capitalul 
vărsat se ridică la 47,92%.

Există firme din România care 
au beneficiat de credite acor-
date de Banca Internațională 
de Investiții. Pentru mai mult de 
două treimi din suma de 300 mili-
oane lei, atrasă prin emisiunea de 
obligațiuni a Băncii Internaționale 
de Investiții, entitate cu sediul la 
Moscova, instituția de credit are 
deja proiecte spre aprobare, spu-
ne Alexandru Florescu, președinte 
adjunct al entității. Din emisiunea 
precedentă de 111 milioane lei, 
au fost finanțate investiții ale BT 
Leasing,  Romcab, Agricover, Avi-
cola Buzău, Fabrica de Lapte din 
Brașov și a fost sprijinită indirect 
capitalizarea societății de asigu-
rări Euroins. 

B anc a Inter naț ional ă de 
Investiții (IIB), organizație mul-
tistatală, fondată de mai multe 
țări din estul Europei și cu se-
diul la Moscova, are în așteptare 
proiecte de creditare de 50 mi-
lioane euro, au anunțat oficialii 
instituției, la deschiderea ședinței 
de tranzacționare de la Bursa de 
Valori București. În acest sens, 
a fost atrasă finanțarea de 300 
milioane lei pentru emisiunea de 
obligațiuni, care este listată în rin-
gul de la BVB.

Este cel mai mare plasament 
al unei instituții internaționale 
de credit, după cel al Băncii Euro-
pene de Investiții din 2007, punc-
tează Attila György, secretar de 
stat în Ministerul Finanțelor. Lis-
tând obligațiunile la BVB, Banca 
Internațională de Investiții a atras 
în România investiții din Germania, 
Republica Cehă, Austria și Croația, 
a mai afirmat oficialul guverna-
mental.

Nu mai puțin de 50% din plasamente au fost re-
alizate de fondurile de pensii, spune Denis Ivanov, 
vicepreședinte al board-ului IIB, care a menționat 
participarea importantă a investitorilor, ceea ce a 
permis coborârea randamentului titlurilor cu matu-
ritate de 3 ani la 3,4%, față de dobânda anuală de 
3,5%, preconizată inițial și de 4,1%, la care a fost rea-
lizată în urmă cu un an emisiunea de 111 milioane lei, 
scadentă pe 30 septembrie 2018.

Dacă în octombrie 2015 s-au atras marginal peste 
valoarea totală a emisiunii, acum suma licitată a fost 
de 6 ori mai mare, reflectând un interes sporit pentru 
emitent, a declarat Doru Lionăchescu, președinte al 
BT Capital Partners, compania care a condus sindica-
tul de intermediere al operațiunii.

Lucian Anghel, președintele Bursei de Valori 
București, a afirmat că acest exercițiu de piață ara-
tă capacitatea segmentului de obligațiuni de la BVB 
de a oferi finanțări pe termen lung, un instrument 
flexibil și modern pentru proiectele de investiții. 
România este, de altfel, singura țară în care IIB re-
vine cu o emisiune de obligațiuni, după ce anterior 
banca a avut demersuri de finanțare și în alte țări 
membre, printre care 5 state din Uniunea Europea-
nă. Peste 50 de milioane de euro sunt proiectate 
pentru planuri de investiții deja supuse spre apro-
bare, spune Alexandru Florescu, reprezentant al 
României și vicepreședinte în board-ul instituției de 
credit, fondate în 1970. Din emisiunea precedentă, 
au fost finanțate 5 proiecte de investiții, respectiv o 
linie pentru creditarea IMM-urilor a BT Leasing de 6 
milioane euro, care deja este în curs de rambursare 
anticipată, o investiție de 15 milioane euro la Romcab 
Târgu Mureș (MCAB), un împrumut de 10 milioane 
euro pentru Agricover,  un credit acordat grupului 
elen Olympus Dairy pentru investiția de la Fabrica 
de Lapte din Brașov și finanțarea de 4,6 milioane 
euro pentru Avicola Buzău, destinată achiziției Avi-
cola Călărași. De asemenea, Banca Internațională de 
Investiții, entitate cu active de 922 milioane euro și 
un capital propriu de 1,3 miliarde euro, a acordat un 
credit de 11,5 milioane euro companiei Eurohold din 
Bulgaria pentru a-și capitaliza subsidiara sa din Ro-
mânia, societatea de asigurări Euroins. 

Ar fi interesant de văzut care au fost românii 
care au beneficiat de creditele frăţeşti de la Banca 
Internațională de Investiții (IIB). Desigur, mai există și 
alte surse prin care intră bani rusești în România…  

Banca 
Internațională 
de Investiții 
(IIB), 
organizație 
multistatală, 
fondată de 
mai multe 
țări din estul 
Europei şi 
cu sediul la 
Moscova, are 
în aşteptare 
proiecte de 
creditare de 
50 milioa-
ne euro, au 
anunțat ofici-
alii instituției, 
la deschiderea 
şedinței de 
tranzacționare 
de la Bursa 
de Valori 
Bucureşti. În 
acest sens, 
a fost atrasă 
finanțarea de 
300 milioane 
lei pentru 
emisiunea de 
obligațiuni, 
care este lista-
tă în ringul de 
la BVB.

DEZVĂLUIRI
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TRANSPORTURI

DIREC TI VA DE Z B IN Ă -
RII . Pe parcursul unei 
generații transportul ruti-

er s-a schimbat radical, transfor-
mând șoferul într-un angajat cu 
responsabilități complexe. Toate 
schimbările bazate pe evoluția 
tehnologică sunt eclipsate în ul-

tima perioadă de problematica salariului minim din 
unele țări europene. Dacă aplicarea noilor prevederi 
ar fi la același nivel al absurdului cu unele din aceste 
reguli, situația ar fi dezastruoasă.

BAZA LEGALĂ
Toate prevederile referitoare la salariul minim se ba-
zează pe Directiva 67/2014 referitoare la detașarea 

STRATEGIA 
SALARIULUI 
MINIM

Teodor AGUD
TEODOR.AGUD@ARTRI.RO

TRANSPORTURI

lucrătorilor pentru prestarea de 
servicii în străinătate. Directiva 
este o necesitate în procesul de 
clarificare a serviciilor acordate în 
UE dar implicațiile ei par scăpate 
de sub control, statele speculând 
unele din lacunele legislației soci-
ale europene.

Comisia Europeană a prezentat pe 08 martie 2016 
o propunere de revizuire a Directivei Detașării Lucră-
torilor. actuala  Directivă a detașării lucrătorilor nu 
se aplică personalului navigant al întreprinderilor din 
cadrul marinei comerciale.

SCURTĂ TRECERE ÎN... REVISTĂ
Germania a fost în prima linie a ofensivei pentru pro-

4Tuning
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movarea drepturilor salariaților 
detașați. Mai corect ar fi să-i spu-
nem luptă pentru limitarea unor 
obligații asumate de Germania sau 
limitarea unor drepturi cetățenilor 
altor state. Germania a pornit vi-
jelios și a cerut multe. A fost apoi 
receptivă la semnalele externe și 
a exclus tranzitul din aria de apli-
care. A acceptat apoi diurna ca do-
vadă a plății în anumite condiții. 
Înscrierea se face cu un formular 
iar de la 1 ianuarie 2017 se poate 
face și online.

Franța a venit din urmă și a ex-
clus din start tranzitul dar a venit 
cu obligativitatea unui reprezen-
tant francez. Nici acum nu este ac-
ceptată oficial diurna dar nu sunt 
semnale că o resping categoric la 
controalele practice.

Austria a început prudent cu 

aplicarea salariului minim la cabotaj din 2015, dar a 
continuat cu extinderea la operațiunile transfronta-
liere de la 1 ianuarie 2017. Austria este țara care a 
arătat cât de absurde pot deveni aceste prevederi, 
prin pretenția de a avea toate documentele salariale 
la bordul mașinii.

Italia a implementat directiva dar cere, deocam-
dată, salariul minim doar pentru cabotaj. Norvegia 
este un caz relativ exotic, în care acceptul se pune pe 
caracterul național al comenzii de transport. Trebuie 
respectate prevederile atunci când un transportator 
străin ia comanda de la un norvegian, producător sau 
intermediar.

DELEGARE SAU DETAȘARE
Deși transportatorul trimite șoferul, în majoritatea 
cazurilor, în delegație, el este forțat să declare o 
detașare. Directiva fiind a detașării, țările au inter-
pretat în acest fel cursele de transport, astfel încât 
să fie încadrate la detașare. Există, este adevărat, o 
categorie mai nouă de transportatori, care lucrează 
pe baza unui contract exclusiv cu un expeditor din UE 

Italia a 
implementat 
directiva dar 
cere, deo-
camdată, sa-
lariul minim 
doar pentru 
cabotaj. Nor-
vegia este un 
caz relativ 
exotic, în 
care acceptul 
se pune pe 
caracterul 
național al 
comenzii de 
transport.

TRANSPORTURI

și care trimite mașinile cu săptă-
mânile în detașare. Pentru aceas-
tă categorie statele menționate 
au extins directiva detașării și la 
transport.

Care este diferenta dintre dele-
gare si detasare ?
Delegarea reprezintă exercita-
rea temporara a unor activități în 
afara locului muncii și poate avea 
o durata de maxim 60 de zile. De-
legarea se poate prelungi pentru 
perioade succesive de maximum 
60 de zile calendaristice, numai 
cu acordul salariatului iar acest lu-
cru trebuie consemnat neapărat 
într-un document cum ar fi un act 
adițional la contractul de munca 
al salariatului respectiv. Totoda-
tă, daca salariatul refuza sa își 
prelungească delegarea, acesta nu 
poate fi sancționat disciplinar din 
acest motiv. Delegarea presupune 
existenta unui acord intre anga-
jator si entitatea unde se trimite 
salariatul. In fapt, prin delegare 
se înțelege modificarea locului 
muncii cu păstrarea neschimbata 
a celorlalte elemente ale contrac-
tului de muncă. In conformitate cu 
prevederile art 44. alin 2 din Codul 
muncii pe perioada deplasării sala-
riatul are dreptul, pe lângă plata 
cheltuielilor de transport și caza-
re, și la o indemnizație de delega-
re (diurnă) in conditiile prevăzute 
de lege sau contractul colectiv de 
munca.

Detașarea este actul prin care 
se dispune schimbarea temporara 
a locului muncii la un alt angajator 
in scopul exercitării unor lucrări 
in interesul acestuia. Detașarea 
poate fi dispusa pe o perioada 
de cel mult un an. Însă, în mod 
excepțional, perioada detașării 
poate fi prelungita pentru motive 

obiective ce impun prezenta salariatului la angajato-
rul la care s-a dispus detașarea, cu acordul ambelor 
părți, din 6 in 6 luni. Detașarea este obligatorie prin 
ordinul angajatorului pentru prima perioada. 

Cu toate acestea, salariatul are dreptul sa refuze, 
din motive personale temeinice. Contractul individu-
al de munca încheiat cu angajatorul inițial se suspen-
da pe perioada detașării, in ceea ce privește efectele 
esențiale, fiind cedat temporar angajatorului la care 
s-a făcut detașarea. Salariatul are dreptul la plata 
cheltuielilor de transport, cazare si la o indemnizație 
de delegare (diurna) stabilita prin contract individu-
al/ colectiv de munca .

Această diferență a fost destul de categoric trecu-
tă pe plan secundar de prevederile franceze, conform 
cărora, detașarea transportatorilor străini se poate 
face pentru perioade de la o zi la șase luni. Nu sunt 
analizate alte aspecte legale iar transportatorii tre-
buie să respecte prevederile implementate de fran-
cezi pe baza directivei detașării.

ZONA DE APLICARE
Deși toate cazurile exclud tranzitul, unele țări s-au 
limitat doar la cabotaj, cum este cazul Norvegiei sau 
Italiei. Cu toate acestea, Austria este un caz în care, 
chiar și la tranzit, poate exista obligativitatea respec-
tării prevederilor salariului minim. Dacă transporta-
torul face o cursă cu tranzit pe Austria care a fost 
cotractată de la un austriac, cu care este în relații 
contractuale stabile, intră la obligațiile privind sala-
riul minim.

DURATA REGLEMENTATĂ
Declarațiile de detașare se fac pentru cursele indivi-
duale dar, din considerente pragmatice, au fost acor-
date unele facilități. Ca aceea de a declara detașarea 
șoferilor pentru perioade de până la 6 luni, respectiv 
3 luni în Austria. Tot Austria este exemplul negativ, 
în care cursele se declară individual, cu 1 săptămână 
înainte de intrare, iar facilitatea de declarare la 3 luni 
este condiționată. Adică trebuie să fie curse cu un 
grad mare de certitudine , pentru un client stabil din 
Austria.

În toate cazurile, limita de declarare este 6 luni. 
Franța este cea care face lumină în ce privește terme-
nul de 6 luni. La francezi, detașarea pe termene mai 
mari de 6 luni este privită ca o relocare a serviciilor 
acordate iar transportatorul trebuie să declare punct 

TRANSPORTURI
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de servicii și să respecte toate ce-
lelalte reguli franceze.

CURTEA EUROPEANĂ DE JUSTIȚIE 
SAU REGULAMENTE EUROPENE
Pentru unele aspecte de imple-
mentare a celor ce reies din direc-
tivă, statele sau mediul privat și 
cel profesional au apelat la decizii 
ale instanței și la prevederi ale Re-
gulamentelor europene.

Diurna este dovada pentru pla-
ta salariului minim, conform cu 
cele stabilite de instanțe: Curtea 
de Justiție a Uniunii Europene a 
arătat, în cauza C-396/15, că este 
acceptabilă diurna ca parte a do-
vedirii achitării salariului minim. 
Curtea a observat că, din moment 
ce o indemnizație pentru deplasa-
rea zilnică nu este platită cu titlu 
de rambursare a cheltuielilor su-
portate efectiv de lucrator pentru 
detașare, aceasta trebuie conside-
rată, în conformitate cu directiva 
specifică, ca fiind o alocație speci-
fică detașării și, astfel, ca făcând 
parte din salariu.

Într-o scrisoare de răspuns (Nr. 
III a 7-39083-34) la interpelările 
privind salariul minim din Germa-
nia, Ministerul Federal al Muncii și 
Problemelor Sociale din Germania 
a precizat, prin poziția exprimată 
de Astrid Schneider-Sievers, Con-
silier ministerial, că:

„În măsura în care se plătește o 
diurnă suplimentar la rambursa-
rea cheltuielilor efective ale anga-
jatului pentru transport și cazare, 
și anume servește scopului de a 
compensa dezavantajele care se 
creează prin aceea că angajatul 
nu își poate executa munca în lo-
cul său de reședință și în mediul 
său obișnuit, iar mărimea acestora 
depinde de țara în care este utili-
zat angajatul și astfel sunt com-

pensate costurile de viață diferite dintre România și 
Germania, atunci o astfel de diurnă poate fi luată în 
calculca fiind o parte din salariul minim".

Conform unor informații postate pe situl Vamii 
germane, diurna este acceptată ca dovadă a plății, 
cu excepția unei sume de 452 de Euro care are altă 
justificare decât cea acceptată pentru salariul minim 
şi se poate deduce că ar fi un fel de coș minim de 
supraviețuire în Germania. Mai concret, din diurna 
stabilită, suma de 452 Euro impărțită la 30 de zile, 
adică 15 Euro zilnic nu pot conta pentru dovada sa-
lariului minim.

Operațiunile de tranzit sunt excluse în Austria, cu 
excepția cazului în care locul de muncă obișnuit se 
află în Austria. Modul de stabilire a locului de muncă 
obișnuit poate fi interpretabil dar austriecii au făcut-
o în conformitate cu definițiile din Regulamentul CE 
593/2008.

PROCEDURI
Tendința procedurală este înregistrarea în sisteme-
le electronice naționale. Ea este valabilă și pentru 
Franța, unde, reprezentanții francezi ai transporta-
torilor au preluat din mers obligația de a-i înscrie în 
sistemul de evidență implementat între timp.

Franța contează pe implicarea acestor 
reprezentanți legali, așa că a făcut unele precizări 
generale iar transportatorul și reprezentantul său 
legal au libertatea de a pregăti și stoca documente-
le relevante în formatul pe care-l consideră potrivit. 
Sunt luate în considerare unele indemnizații specifi-
ce detașării, diurna nu este explicit acceptată dar nu 
există informații despre companii amendate din cau-
za diurnei folosite ca dovadă a plății salariului minim.

Germania a publicat lista documentelor uzuale so-
licitate la controalele de fond și a detaliat aspectele 
referitoare la diurnă.

Austria a exagerat și, pe baza unei eventuale 
definiții a locului de muncă din transporturi, are 
pretenția ca transportatorul să dețină la bordul 
mașinii și documentele salariale aferente. Pentru 
toate statele, la bord trebuie să se găsească, în pri-
mul rând, dovada înregistrării și contractul de muncă 
tradus al șoferului.

Deși Comisia Europeană a lansat o procedură de 
infrigement împotriva Germaniei și Franței și a înce-
put revizuirea pachetului legislativ de profil, sectorul 
rutier rămâne în incertitudine.   

TRANSPORTURI
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Comerțul global  
și obolul pentru America

„Ai răbdare, vor plăti toate țările din Europa, din Asia, din toată lumea 
pentru criza din America”, îmi spunea,  prin 2008, un prieten de la New-
York. Cunoșteam procedurile comerciale și financiare prin care Statele 
Unite ale Americii și-au multiplicat produsul industrial brut după Primul 
Război Mondial, după al doilea, dar acum era altceva. Și totuși, se întâm-
plă la fel, dar prin alte mijloace. China nu mai este cel mai mare creditor 
pentru SUA; acum a ajuns Japonia. Rusia va plăti crunt insolența lui Vla-
dimir Putin. Jocurile bursiere cu dolarul devalorizat au același obiectiv. 

Și istoria se repetă, dar pe altă spirală. 

Statutul de cel mai mare credi-
tor pentru Statele Unite ale 
Americii s-a mutat din China 

în Japonia. „Beijingul este nevoit 
acum să-şi cheltuiască rezervele 
valutare pentru a menține cursul 
yuanului. În peste doi ani, rezer-
vele valutare ale Chinei au scăzut 
cu 1 trilion de dolari”, avertizează 
corect ziarul „Kommersant”. 

Nu am să-ți dau banii împru-
mutați, dar nu vrei să cumperi, tot 
tu, niște hârtii „de valoare”? N-am, 
dacă n-am!... Și creditorul cum-
pără ca să nu rămână complet cu 
ochii în soare. În luna octombrie, 
pentru prima dată în aproape doi 
ani, Japonia a devenit cel mai mare 
deținător de obligațiuni de stat 
americane, depășind China, după 
cum arată datele Trezoreriei SUA. 
Acest lucru a fost promovat prin 
vânzarea activă a acestor valori mo-
biliare de către China, care încearcă 
astfel să mențină cursul yuanului.  

În același timp, cifrele Ministe-
rului Finanțelor reflectă o imagine 
incompletă, deoarece se presupu-
ne că Republica Populară Chineză 
efectuează cumpărarea și vânza-
rea prin alte jurisdicții, iar valoarea 
totală a rezervelor sale valutare a 
depășit 3 trilioane de dolari; Ban-
ca Populară Chineză nu a dezvăluit 
structura lor.

O lungă perioadă de timp, China 
a achiziționat obligațiuni de trezo-
rerie ale SUA, iar în noiembrie 2013, 
volumul lor a atins un record de 
1.317 miliarde de dolari (datele pro-

vin de la TIC - Treasury International Capital, divizia din 
SUA a Trezoreriei, care ia în considerare tranzacțiile 
transfrontaliere cu valori mobiliare din SUA). Dar, în ul-
timii ani, China trebuie să se ocupe de fluxul de capital 
și de slăbirea yuanului. În conformitate cu datele TIC, 
în luna octombrie, volumul de obligațiuni de trezore-
rie, deținute de China, a scăzut în luna a șasea brusc, și 
anume cu 41,3 miliarde de dolari până la 1,13 trilioane. 
În acelaşi timp, în Japonia s-a redus cu 4,45 miliarde de 
dolari, până la 1,13 trilioane, ceea ce i-a permis s-o ia 
înaintea Chinei. 

ASPIRATORUL UNIVERSAL DE BANI
În total, ponderea celor două țări reprezintă 37% din 
suma estimată de 6 trilioane de dolari în titluri de stat, 
deținute de către străini, fapt monitorizat de către Mi-
nisterul Finanțelor și US Federal Reserve (Fed).

Vânzarea obligaţiunilor de stat de către China 
are legătură cu eforturile de susținere a monedei 
naționale. Cursul yuanului faţă de dolar din acest an a 
scăzut cu 6,7%, la nivelul cel mai redus din ultimii opt 
ani, iar mulți investitori văd declinul în această situaţie, 
când devine de necontrolat, ceea ce este unul din prin-
cipalele riscuri la care sunt supuse piețele financiare, 
scrie „The Wall Street Journal”. 

După o pauză de un an, FED a crescut dobânzile 
miercuri 15 decembrie cu 0,25% de punct până la 0,5-
0,75% şi intenţionează să facă acelaşi lucru de încă 
trei ori în anul 2017. Acest lucru ajută la consolidarea 
dolarului. "În cazul în care ratele dobânzilor din SUA 
continuă să crească, cred că Beijingul va continua să 
vândă obligațiuni de stat," a declarat Larry Milstein de 
la compania de brokeraj R.W. Pressprich & Co.

O parte considerabilă a rezervelor valutare ale 
Chinei au fost investite în obligațiuni guvernamenta-
le din SUA, iar vânzarea lor îi ajută pe chinezi să facă 
intervenții valutare în scopul de a menține cursul yua-
nului. Este deja cunoscut faptul că, în noiembrie, rezer-
vele Băncii Populare Chineze au scăzut cu 69,1 miliarde 
de dolari, adică până la 3,05 trilioane dolari (conform 
datelor Băncii Populare Chineze). Această scădere a 
fost cea mai puternică din ianuarie, când scăderea a 
fost de 87 miliarde de dolari. La momentul de vârf, 
în 2014, rezervele valutare ale Chinei au reprezentat 
aproape 4 trilioane de dolari.

Economistul Thomas Jefferies Simmons numește 
vânzarea intensă de obligațiuni din SUA de la Beijing 
drept tehnică de "asomare".

Viorel PATRICHI
VPATRICHI@YAHOO.COM
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 Datele TIC nu iau în conside-
rare operațiunile din străinăta-
te cu aceste valori mobiliare ale 
societăților de stat chineze din 
sectorul financiar, notează Finan-
cial Times. În plus, "mulți spun că 
Beijingul vinde obligațiuni de stat, 
care sunt stocate la depozitari din 
Belgia", remarcă Simmons. Prin ur-
mare, el estimează, de fapt, că vân-
zările totale ar putea ajunge la 67.1 
miliarde de dolari în luna octom-
brie. Piaţa chineză de obligațiuni a 
intrat în panică. 

Japonia probabil va continua să 
fie cel mai mare creditor pentru 
SUA. "E greu de crezut că tendin-
ţa se va schimba în viitorul apropi-
at, având în vedere cât de diferită 
este starea economiei și politica 
monetară din SUA și din China, a 
declarat Eswar Prasad, profesor la 
Cornell University of Economics și 
fost curator al direcției din China 
a FMI. Probabil că au trecut acele 
zile când China se oferea să facă fi-
nanţări abundente şi ieftine pentru 
bugetul şi deficitul operaţiunilor 
curente ale SUA prin cumpărarea 
de obligațiuni de stat". 

AGENȚII DE INFLUENȚĂ
Țara care dorea cel mai mult ca 
Marea Britanie să iasă din Uniunea 
Europeană era... Rusia. Londra era 
principala forță care cerea înăspri-
rea sancțiunilor contra Rusiei, mai 
ales că este un garant al integrității 
teritoriale a Ucrainei, alături de Wa-
shington, conform Tratatului de la 
Budapesta. Deci Londra trebuia 
să iasă din Uniunea Europeană și 
Kremlinul a provocat prin interpuși 
și agenți de influență... referendu-
mul pentru Brexit. Am avertizat 
încă de-atunci asupra acestui joc și 
iată că apar și dovezile. 

Boris Johnson, şeful diplomaţi-

ei britanice, a solicitat, la întâlnirea cu congresmenii 
americani, să se înceteze demonizarea Rusiei. Potrivit 
lui Johnson, în relaţiile lor cu Moscova, Londra și Wa-
shingtonul trebuie să urmeze o strategie de "angaja-
ment și vigilență."

"Noi am luat act că a venit o nouă administraţie şi 
de voinţa Congresului şi credem că... ar fi o nebunie să 
demonizăm Rusia sau s-o punem la colţ", a subliniat 
ministrul britanic. 

Boris Johnson a efectuat o vizită oficială la New 
York și la Washington, unde au avut loc o serie de în-
tâlniri cu consilierii lui Donald Trump şi cu unii membri 
din Congresul SUA.

Anterior, şeful diplomaţiei britanice critica aspru 
Rusia. El acuza Moscova îndeosebi pentru implicarea 
în bombardarea convoiului umanitar al ONU de la 
Alep, fără a prezenta vreo dovadă. În plus, Boris John-
son a cerut organizarea unor demonstrații împotriva 
politicii ruse în Siria la ambasada rusă de la Londra. 

Moscova a comunicat că asemenea manifestări pro-
voacă un sentiment de ruşine în legătură cu șeful de 
la Foreign Office.

Altădată, Boris Johnson afirma că Rusia este o ţară 
mare şi că el este un rusofil, dar îşi exprima intenţia că 
va fi dur faţă de Moscova: îmbunătățirea relațiilor este 
posibilă numai după eliminarea diferendelor asupra 
Siriei și după rezolvarea conflictului din Ucraina.

"Noi trebuie să rămânem duri faţă de Rusia. Sancţi-
unile trebuie menţinute şi din cauza situației din Ucrai-
na, unde conflictul continuă... Sancțiunile sunt efici-
ente, acestea provoacă daune economiei rusești, noi 
trebuie să continuăm să exercităm această presiune," 
a spus Johnson, vorbind la o reuniune a Comitetului 
pentru Relaţii Internaționale din cadrul Parlamentului 
britanic. 

În același timp, Johnson nu a mai comparat Rusia 
modernă cu Uniunea Sovietică din timpul războiului 
rece și a spus că Moscova acum nu reprezintă o astfel 
de amenințare.

De asemenea, Johnson a afirmat că Marea Britanie 
trebuie să caute modalități de îmbunătățire a relațiilor 
cu Rusia, însă ministrul a precizat că acest lucru este 
legat de situația din Siria.

"Noi avem interese și probleme comune cu care 
ne confruntăm şi pe care le putem realiza împreună. 
Şi rușii, și englezii, inclusiv turiștii, se confruntă cu 
amenințarea terorismului... Rusia este o țară mare, 
iar eu sunt rusofil. Noi trebuie sa fim deschişi faţă de 
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Rusia, trebuie să păstrăm toate 
canalele deschise pentru dialog și 
comunicare. Însă acest lucru (îmbu-
nătăţirea relaţiilor) este posibil nu-
mai atunci când se va opri bombar-
darea barbară de la Alep și când se 
va soluționa situația din Ucraina", a 
spus ministrul britanic de Externe. 

De asemenea, Johnson a recu-
noscut că sancțiunile anti-rusești 
au avut un impact negativ asupra 
economiei britanice. "Volumul 
schimburilor noastre comerciale 
cu Rusia a scăzut în mod semnifica-
tiv, sancțiunile au avut un impact 
important," a spus el. 

Oare cum să ajungă un englez 
pur-sânge să afirme că este… „ru-
sofil”, când presiunea asupra Rusi-
ei devine tot mai dură? Străbunicul 

după tată al lui Boris Jonson a fost Ali Kemal, un jur-
nalist turc, care a fost şi ministrul afacerilor interne pe 
timpul marelui vizir Damat Ferid Pașa. El se mândreş-
te însă că ar fi descendentul regelui George al II-lea. 
Mama lui Boris Jonson a fost Charlotte Johnson Wahl 
(născută Fawcett). Ea a fost nepoata americanului Eli-
as Avery Lowe, un paleograf de origine evreiască din 
Rusia. Johnson însuși s-a descris ca "un om dintr-un 
creuzet", o combinație de musulmani, evrei și creștini 
din partea străbunicilor. A primit numele "Boris" după 
numele unui rus pe care părinţii l-au cunoscut în Mexic, 
ţară în care sovieticii au avut mai multe reţele paralele 
de spioni încă din timpul lui Stalin. Repet: singura ţară 
care dorea ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europea-
nă a fost Rusia, iar Boris Johnson a fost un campion al 
Brexitului.

CU ȚEAVA PRIN EUROPA
Pentru banii fraierilor din Europa, Vladimir Putin duce 
o politică de subminare a Uniunii Europene. Gânditorii 
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de la Bruxelles mai au uneori câte o 
tresărire de orgoliu și se mai opun 
câte unui proiect de gazoduct, lan-
sat de Gazprom. Și Moscova o ia 
de la capăt. Nu s-a putut cu South 
Stream, a îngropat și Nabucco, a 
construit North Stream cu patru 
conducte paralele prin Marea Bal-
tică, până în Germania. Acum, Putin 
face un alt gazoduct cu Turcia, pe 
fundul Mării Negre și care va ieși 
în Grecia și va merge până în Italia. 
Rusia vine cu Turcia, nu singură. Să 
vedem ce mai face Uniunea Euro-
peană acum. Va cumpăra gazele la 
ce preț va dori Rusia și va accepta 
strivirea definitivă a Ucrainei. S-au 
făcut și socotelile. Potențialii be-
neficiari ai gazului care va trece 
prin gazoductul "Fluxul Turcesc" 
(Turkish Stream) spre sud-estul 
Europei au cumpărat mai mult gaz 
din Rusia, se arată într-un comuni-
cat al holdingului Gazprom. Com-
parativ cu anul 2015, o dinamică 
pozitivă a volumului de achiziții 
de gaze ruseşti au manifestat, în 

special, Italia - livrările au crescut cu 1,1%, până la 24,7 
miliarde de metri cubi, Bulgaria - cu 2,1%, până la 3,18 
miliarde de metri cubi, Grecia - cu 35%, până la 2,68 
miliarde de metri cubi, Serbia - cu 4,3%, până la 1,75 
miliarde de metri cubi, România - 740%, adică  până la 
1,48 miliarde de metri cubi, Croația - cu 54,8%, până 
la 0,76 miliarde de metri cubi, Macedonia - cu 56,5%, 
până la 0,21 miliarde de metri cubi. "Creşterea cere-
rii de gaze ruseşti în ţările din sud-estul Europei, care 
vizează gazoductul « Fluxul Turcesc », demonstrează 
în mod clar că proiectul este o măsură bine gândită şi 
oportună, importantă pentru aprovizionarea fiabilă a 
necesarului de energie al acestor țări," se precizează 
în comunicat.

Proiectul « Fluxul Turcesc » a fost anunțat de către 
autoritățile ruse în decembrie 2014, ca un proiect ce va 
înlocui « South Stream ». Se preconizase ca fragmentul 
maritim al gazoductului « Fluxul Turcesc » să aibă 4 
conducte, cu o capacitate de 15,75 miliarde de metri 
cubi fiecare. Cu toate acestea, ulterior, negocierile pe 
marginea proiectului au fost suspendate, inclusiv din 
cauza crizei din relațiile bilaterale. 

În urma consultărilor dintre Recep Tayyip Erdogan, 
preşedintele Turciei, şi Vladimir Putin, preşedintele 
Rusiei, care au avut loc în august la Sankt-Petersburg, 
s-a hotărât reluarea lucrărilor la gazoductul « Fluxul 
Turcesc », să se creeze un grup de lucru şi să se elabo-
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reze o foaie de parcurs.  Proiectul 
presupune construirea unui gazo-
duct care va trece pe fundul Mării 
Negre până la ţărmul european 
al Turciei, iar mai departe, până la 
granița cu Grecia. Lungimea seg-
mentului maritim al gazoductului 
trebuie să fie în jur de 910 km, lun-
gimea segmentului terestru de pe 
teritoriul Turciei va fi de 180 km. 
Investiţia în cele două conducte 
ale gazoductului « Fluxul Turcesc 
» de pe fundul mării se va ridica la 
7 miliarde de euro. Costul total al 
proiectului a fost estimat la 11,4 mi-
liarde de euro. Se preconizează că 
livrările de gaze prin prima conduc-
tă vor fi destinate integral pentru a 
satisface piața din Turcia, aflată în 
creștere.

RIPOSTA „NOII EUROPE”
Ziarul "The Washington Post" a 
publicat o scrisoare semnată de 
17 politicieni europeni, care i s-au 
adresat lui Donald Trump cu ru-
gămintea să renunţe la aranjarea 
relaţiilor dintre Federaţia Rusă şi 
Europa de Nord. 

Printre aceşti politicieni, se 
află Toomas Hendrik Ilves, fos-
tul președinte al Estoniei, Trai-
an Băsescu, fostul președinte al 
României, Vaira Vīķe-Freiberga, 
fosta președintă a Letoniei, și Ro-
sen Plevneliev, președintele în 
exercițiu al Bulgariei. 

Pe lista semnatarilor se mai re-
găsesc, de asemenea, Carl Bildt, 
fostul ministru de Externe al Sue-
diei, și alți foști miniștri de Externe 
și ai Apărării din Republica Cehă, 
Polonia şi Lituania.

În această scrisoare, ei l-au aver-
tizat pe președintele ales al State-
lor Unite ale Americii cu privire la  
eliminarea sancțiunilor anti-rusești 
și referitor la "marea afacere" cu 

Moscova în ce priveşte Ucraina. "Consecințele unei 
astfel de tranzacții vor submina credibilitatea Ameri-
cii în rândul aliaților săi din Europa și din lume", afirmă 
autorii scrisorii.

De asemenea, ei au pus la îndoială posibilitatea 
unor relații de prietenie şi de încredere cu Moscova. 

Potrivit acestora, nu Rusia este interesată să se 
menţină măreția Americii, ci aliații SUA din Europa.

"Atunci când America ne-a chemat, în trecut, noi am 
răspuns. Am fost cu dumneavoastră în Irak şi în Afga-
nistan. Împreună ne-am asumat nişte riscuri, împreu-
nă ne-am sacrificat fiii şi fiicele... Atunci când America 
este puternică, noi împreună devenim mai puternici", 
au declarat politicienii. 

"Noi facem apel către prietenii americani să întă-
rească, iar nu să slăbească legăturile trans-atlantice", 
se menţionează în scrisoare. 

Donald Trump, președintele american nou ales, 
vorbise recent despre importanţa "cooperării" dintre 
Moscova şi Washington pentru reglementarea proble-
melor internaţionale. 

"Este un lucru bun să ai relaţii bune cu Rusia, numai 
proştii consideră că relaţiile rele cu Rusia înseamnă un 
lucru bun", a precizat Donald Trump pe Twitter. 

Liderul american a mai spus că, după ce va prelua 
mandatul, Rusia va respecta Statele Unite ale Americii 
"mult mai mult decât acum."

De asemenea, Trump a sugerat că "în viitor, proba-
bil, cele două țări vor lucra pentru a rezolva numeroa-
sele probleme și teme de importanță globală."

Recent, Congresul SUA s-a reunit în plenul ambelor 
camere şi a confirmat rezultatele alegerilor preziden-
ţiale, pe care le-a câştigat Donald Trump. 

Republicanul a adunat 304 voturi din partea electo-
rilor, iar Hillary Clinton a avut 227 de voturi, chiar dacă 
ea a avut cu aproape 3 milioane de voturi populare mai 
mult din partea alegătorilor. 

INTOARCEREA RUSIEI SPRE ORIENT PRIN JAPONIA 
Barack Obama a sunat retragerea din Europa și ofen-
siva spre Orient. Nu a făcut mai nimic, în afară de Tra-
tatul commercial Trans-Pacific.  Rusia vrea și ea spre 
Orient, dar mai mult cu materii prime. Deci nu are 
șanse deosebite. 

2016 a fost anul de cotitură pentru Rusia spre Asia. 
O deschidere esenţială în acest context a fost Japo-
nia. Prim-ministrul nipon Shinzo Abe a reuşit într-un 
an să facă o reală concurenţă Chinei în încercarea de 
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a capta atenţia Federaţiei Ruse. Cu 
toate acestea, în relațiile cu Tokyo, 
Moscova se limitează deocamdată, 
în principal, la economie, în timp ce, 
din punct de vedere politic, conti-
nuă să se deplaseze încet pe orbita 
Beijingului.

Orientaliştii chestionaţi de ziarul 
"Kommersant" consideră în unani-
mitate că progresul în relațiile cu 
Japonia este evenimentul princi-
pal din anul 2016. Primul-ministru 
Shinzo Abe a fost în măsură să 
scoată, în cele din urmă, relațiile 
bilaterale în afara disputei asupra 
Kurilelor de Sud și a declanşat asu-
pra Rusiei ofensiva pe frontul eco-
nomic. În luna mai, în timpul unei 
vizite informale, el a prezentat un 
plan de cooperare pentru opt do-
menii. Este vorba de industria me-
dicamentelor, planificarea urbană, 
cooperarea întreprinderilor mici și 
mijlocii, energie, diversificarea in-
dustriei, construirea infrastructurii, 
schimbul de tehnologii avansate și 
dezvoltarea comunicării inter-uma-
ne. Programul, așa cum a declarat 
Shinzo Abe la Vladivostok, pe 3 
septembrie, a fost elaborat pe baza 
unei analize a discursului prezentat 
de Vladimir Putin la Adunarea Fe-
derală a Rusiei. Pe timpul verii, ofi-
cialii celor două țări au convenit o 
listă de proiecte comune. În ciuda 
faptului că, potrivit surselor ziaru-
lui "Kommersant" de la Moscova, 
multe propuneri din Rusia au fost 
supuse "contracției", rezultatul a 
fost în continuare impresionant. 

In timpul vizitei lui Vladimir Pu-
tin în Japonia, din perioada 15-16 
decembrie, părțile au semnat peste 
80 de acorduri inter-instituționale 
și pentru mediul de afaceri. Majo-
ritatea erau acorduri, înţelegeri 
fără caracter obligatoriu, însă mul-
te companii japoneze au trecut la 

încheierea unor contracte reale cu firme din Rusia, 
care se află sub sancțiunile occidentale. Politicienii 
și experții din Rusia au perceput acest lucru ca pe "o 
breşă în blocada de sancţiuni", breşă realizată de una 
din ţările membre în G7. 

Nu s-a ajuns la niciun progres în disputa teritoria-
lă, însă Moscova și Tokyo au convenit "gestionarea în 
comun" a insulelor, motiv pentru care va fi introdus în 
Kurilele de Sud "un regim juridic special". Acest regim 
trebuie elaborat. Aici trebuie amintit că, la recenta vi-
zită din Japonia, Putin a întârziat vreo două ceasuri la 
întâlnirea cu premierul nipon. Lucru grav pentru men-
talitatea japoneză. Shinzo Abe s-a dus să viziteze un 
cimitir ca să-i treacă mânia. Când s-a întors, l-a găsit 
pe Putin la vila de protocol și Țarul cel Alb a anunțat 
o concesie care i-a lăsat mască pe oaspeți: japonezii 
pot face investiții pe Insulele Kurile, dar împreună cu 
rușii. Abe a uitat probabil de mitocănia musafirului.  
Printre cele mai importante acorduri, se numără aor-
darea unui credit de 200 de milioane de euro pentru 
compania Novatek din partea Băncii Japoneze pentru 
Cooperare Internaţională (JBIC), cu o dobândă conve-
nabilă. Gazprom a făcut un împrumut de 800 de mili-
oane de euro de la un consorţiu de bănci japoneze, în 
frunte cu Sumitomo Mitsui. JBIC a semnat un acord 
de cooperare cu Vneşekonombank (Banca de econo-
mii externe a Rusiei - nota red. VP). "Rosnefti" s-a în-
ţeles cu Marubeni Corporation privind explorarea și 
dezvoltarea în comun a resurselor energetice, precum 
și pentru construirea unui complex chimic al gazelor. 
Autoritățile japoneze au aprobat pătrunderea pe pia-
ţa niponă a preparatelor din carne de la holdinguri-
le "Ratimir" și "Miratorg", posibilitate în care puţini 
demnitari din Guvernul Rusiei mai credeau, arată sur-
sele  ziarului "Kommersant". În cele din urmă, Tokyo a 
simplificat procedurile de eliberare a vizelor pentru 
cetățenii Rusiei.

ANUL IN CARE DRAGONUL SE RELAXEAZA
Dacă anii 2014 și 2015 au însemnat o multitudine de 
gesturi comune de prietenie ruso-chineză, 2016 este 
anul în care cele două țări au decis să ia o pauză şi să 
privească la modul în care vor merge proiectele afla-
te în derulare. Cu toate acestea, eforturile cele mai 
promițătoare au fost, în principal, în infrastructură. 

În luna februarie, a fost lansat primul transport de 
marfă pe calea ferată, pe ruta Heilongjiang - Ekate-
rinburg. Cele două țări au convenit să construiască o 
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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
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cale ferată din provincia Jilin spre 
Siberia Orientală.

(Primul tren expres cu contai-
nere de marfă din China a ajuns 
la Ekaterinburg pe 11 octombrie. 
Trenul avea 50 de containere a 
câte 40 de tone fiecare şi a adus 
la Ekaterinburg echipamente de 
telecomunicații și utilaje pentru 
construcții, scule electrice, bunuri 
de larg consum și alte mărfuri.  
Acest tren a plecat pe 29 septem-
brie de la Shenyang, provincia Li-
aoning, China, spre Ekaterinburg, 
a anunţat atunci serviciul de presă 
al Căilor Ferate din Sverdlovsk. "As-
tăzi, a sosit primul tren la Ekaterin-
burg (magistrala Sverdlovsk), care 
leagă, prin ruta regulată de con-
tainere, China de capitala regiunii 
Ural. Se preconizează ca trenurile 
expres de containere să fie trimise 
săptămânal din China", a declarat 
serviciul de presă.

În conformitate cu datele ofe-
rite de serviciul de presă al Căilor 
Ferate din Sverdlovsk, containe-
rele vin din diferite orașe din Chi-
na în portul de la Yingkou, iar apoi 
la Shenyang (provincia Liaoning), 
unde se formează garnitura.  "Prin-
cipalele avantaje ale acestui servi-
ciu sunt viteza mare de livrare (de 
3 ori mai repede, decât cu trans-
portul maritim) și timpii de tranzit 
garantaţi (aproximativ 10 zile). Re-
ducerea timpului se datorează or-
ganizării transferului prin punctul 
de trecere "Manciuria - Zabaikalsk" 
(timpul de livrare este de 2-3 ori 
mai mic, în comparație cu traseele 
actuale prin porturile din Extremul 
Orient, cu transport în continuare 
cargo pe magistrala Trans-siberia-
nă - un comentariu Tass)", a adău-
gat sursa.

Organizarea comunicării se 
efectuează prin intermediul socie-

tăţii TransContainer (o filială a "Căilor Ferate Ruse"), 
împreună cu compania ruso-chineză "Swift Multimo-
dal Rus" (care face parte din grupul internațional de 
companii Swift Transport International Logistics Co 
Ltd.). Anterior, TASS anunţase că această rută este o 
nouă direcție și va contribui la consolidarea relațiilor 
comerciale dintre China și Rusia, în cadrul programului 
"Noul Drum al Mătăsii". "Swift Multimodal Rus" este 
o companie ruso-chineză, care face parte din grupul 
internațional de companii Swift Transport Internati-
onal Logistics Co Ltd. Activitatea principală a firmei 
este transportul de containere pentru transport ma-
ritim, feroviar şi rutier. Administrează o flotă de peste 
10.000 de containere TEU (echivalentul unui contai-
ner de 20 de picioare).  În februarie 2016, s-a inaugurat 
această nouă rută de transport feroviar regulat între 
oraşul Harbin, centrul administrativ al provinciei Hei-
longjiang din nord-estul Chinei, şi Ekaterinmburg, oraş 
aflat la nord de Kazahstan. Cea mai mare parte a bu-
nurilor transportate cu trenul reprezintă piese pentru 
biciclete și bunuri de uz casnic, produse în principal în 
sudul Chinei. De asemenea, anterior, s-a comunicat că 
firma RJD Logistika (o filială a Căilor Ferate Ruse), va 
transporta în 2016 peste 2.000 de tone de mărfuri din 
provincia Jiangsu (China) la Ekaterinburg.

Cu toate acestea, containerele cu loturi mici de 
mărfuri sunt expediate din China şi intră în compo-
nenţa trenurilor expres. Consulatul General chinez 
din Ekaterinburg a informat că, în urma rezultatelor 
din anul 2015, China a ajuns pe  al doilea loc printre 
partenerii comerciali ai regiunii, în timp ce, anterior, 
ocupa pozițiile a patra și a cincea.  Cifra de afaceri în 
ultimul an a crescut cu 7%, comparativ cu aceeași peri-
oadă a anului 2014, în timp ce importurile au scăzut cu 
20%, iar exporturiule s-au dublat. Primul trimestru al 
anului 2016 nu a făcut nicio excepție de la această di-
namică pozitivă a relațiilor comerciale cu China, astfel 
că schimburile comerciale au crescut cu 11%. Pentru 
primul trimestru al anului 2015, cifra de afaceri s-a ridi-
cat la 127.850.000 de dolari, iar în anul 2016, a depășit 
cu mult 142.000.000 de dolari - nota red. VP, conform 
TASS.

În aprilie 2016, firma chineză Haier a deschis în 
oraşul Naberejnîe Celnî (un oraş mare din nord-estul 
Tatarstanului, din Rusia, aflat pe malul stâng al râului 
Kama - nota red. VP) o uzină pentru producția de fri-
gidere, primul proiect comun realizat între cele două 
țări din afara sectorului energetic. 
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Este în plină desfășurare con-
strucţia unei uzine comune pentru 
un elicopter greu şi pentru un avion 
cu fuselaj larg (cu două coridoare 
de trecere între scaunele călători-
lor - nota red. VP). 

ExIm Bank, o bancă de stat din 
China, şi China Development Bank 
au convenit asupra unui împrumut 
de 12,1 miliarde de dolari pentru 
punerea în aplicare a proiectului 
"Yamal GNL" (pentru gaze natura-
le lichefiate - nota red. VP).  În luna 
august 2016, China National Pe-
troleum Corporation a anunțat în-
ceperea construcției la partea ce-i 
revine din a doua conductă din ole-
oductul Siberia Orientală - Oceanul 
Pacific. 

Cu toate acestea, cei mai mulți 
experți, chestionaţi de "Kommer-
sant", au spus că evenimentul cel 
mai important pe direcţia China a 
fost acceptarea de către Moscova 
a pretenţiilor Beijingului faţă de 
Insulele din Marea Chinei de Sud, 

pretenţii pe care Curtea de Arbitraj de la Haga le-a 
declarat ilegale pe 12 iulie. În ciuda faptului că Rusia 
a anunțat că nu este interesată de această dispută, 
Serghei Lavrov afirma în aprilie că este contra inter-
naţionalizării conflictului, ceea ce a dus la aprobarea 
Beijingului. La reuniunea G20 de la Hangzhou, Vla-
dimir Putin a susţinut şi el poziţia Chinei. În septem-
brie 2016, Moscova și Beijingul au avut pentru prima 
dată manevre comune în Marea Chinei de Sud. Mai 
mulți experți au interpretat acest lucru ca "o glisare 
a Moscovei în dependenţă de Beijing", al cărei rol în 
politica externă a Rusiei a crescut considerabil de la 
declanșarea crizei din relațiile cu Occidentul din pri-
măvara anului 2014.

ANUL DIFICULTAȚILOR ȘI AL SPERANȚELOR
În relațiile cu restul ţărilor Asiei, rezultatele au fost 
mai puțin strălucitoare, dar nu fără evenimente in-
teresante. În luna mai 2016, a avut loc reuniunea la 
nivel înalt de la Soci dintre Rusia și Asociaţia Ţărilor 
din Asia de Sud-Est (ASEAN). Atunci a fost adoptat 
un plan cuprinzător de cooperare pentru perioada 
2016-2020. În martie, compania Rosnefti a început 
să foreze în Vietnam: este pentru prima dată când o 
companie rusă a acționat ca operator de explorări pe 
platoul continental internaţional. De asemenea, Viet-
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namul este prima ţară care, în luna 
octombrie, a deschis o zonă de liber 
schimb cu Uniunea Economică Eur-
asiatică, pe care o conduce Rusia. 
Au început discuţiile privind per-
spectivele deschiderii unei zone de 
liber schimb cu Singapore, Tailanda 
și Coreea de Sud.

În sfârşit, Rusia a reuşit să sem-
neze acorduri privind evitarea du-
blei impuneri cu China, Hong Kong 
și Singapore. Un interlocutor infor-
mat de la Moscova a comunicat, 
pentru "Kommersant", că "acest 
lucru va deschide calea compani-
ilor rusești către piețele asiatice." 
Experţii consideră că Rusia are aco-
lo "un mare potenţial nefolosit": 
schimburile de mărfuri cu ţările 
Asiei au scăzut în anul 2015 în me-
die cu 25-30%, dar nu şi-au mai re-
venit. Cu China, e adevărat, avem, 
date pentru 11 luni din anul 2016, 
schimburile de mărfuri au crescut 
cu 1,6%, adică până la 62,4 miliarde 
de dolari, iar cu Japonia, situaţia s-a 
înrăutăţit: schimburile de mărfuri 
au continuat să scadă şi în perioada 
ianuarie-septembrie, s-au redus cu 
28% , adică până la 11,5 miliarde de 
dolari, faţă de 33,2 miliarde de do-
lari, cât erau în anul 2013. 

În 2016, Coreea de Sud a oferit 
câteva surprize. Testele cu rachete 
nucleare ale Phenianului au deter-
minat Consiliul de Securitate al 
ONU să adopte rezoluția N2270 în 
martie, prin care se interzice Co-
reii de Nord să exporte 80% din 
producţia ei tradițională. După 
aceea, Coreea de Sud a abandonat 
societatea mixtă, creată cu Rusia 
şi cu Coreea de Nord, pentru pro-
iectul "Hasan - Rajin" (transportul 
de cărbune din Rusia spre porturile 
din Coreea de Nord și apoi trimite-
rea pe mare), în ciuda faptului că 
rezoluția făcuse o excepţie pentru 

acest proiect. Cu toate acestea, izbucnirea scandalului 
politic din toamnă în Coreea de Sud a dus la suspenda-
rea președintei Park Geun-hye. După toate probabili-
tăţile, următorul șef al statului va deveni reprezentan-
tul forțelor de stânga, care au fost în mod tradițional 
în favoarea cooperării cu Coreea de Nord și ar putea 
revigora proiectul.

PE UNDE E ROMANIA?
Schimburile comerciale dintre America și Uniunea Eu-
ropeană se ridică la 2 miliarde de dolari pe zi. Pe-acolo 
trebuie să căutăm și România, dacă vrem să conteze. 

Economia Statelor Unite ale Americii este cea mai 
mare din lume. Produsul intern brut al Statelor Unite 
ale Americii a fost estimat la $17.15 trilioane in aprilie 
2014 [11], aproximativ un sfert din produsul intern brut 
mondial [12][13]. Produsul intern brut ajustat la parita-
tea puterii de cumpărare este de asemenea mai mare 
decât al oricărei alte țări din lume. Comerțul mondial 
al SUA cu bunuri și servicii a fost, în luna octombrie 
2015, de 43,9 miliarde dolari, în creștere cu 1,4 miliarde 
dolari comparativ cu luna septembrie 2015. Exportu-
rile de bunuri americane au fost de 123,8 miliarde do-
lari, scăzând cu 3,1 miliarde dolari față de septembrie 
2015, în timp ce importurile au înregistrat o scădere de 
1,0 miliard dolari, la un total de 186,8 miliarde dolari. 
Exporturile de servicii americane, în schimb, au crescut 
cu 0,4 miliarde dolari, ajungând la 60,3 miliarde dolari, 
în timp ce importurile au scăzut cu 0,2 miliarde dolari, 
ajungând la 41,1 miliarde dolari. SUA înregistrează ex-
cedente comerciale, la exportul de bunuri, cu America 
Centrală și de Sud (2,8 miliarde dolari), Marea Britanie 
(0,6 miliarde dolari) și OPEC (0,4 miliarde dolari), iar 
deficite majore cu China (30,2 miliarde dolari), Uniu-
nea Europeană (13,3 miliarde dolari), Mexic (6,3 mi-
liarde dolari), Germania (6,2 miliarde dolari), Japonia 
(5,3 miliarde dolari) Italia (2,3 miliarde dolari), Coreea 
de Sud (2,3 miliarde dolari), India (2,0 miliarde dolari), 
Franța (1,7 miliarde dolari), Canada (0,2 miliarde do-
lari), Brazilia (0,2 miliarde dolari) și Arabia Saudită (0,1 
miliarde dolari).Conform datelor statistice americane, 
schimburile comerciale bilaterale dintre țara noastră 
și SUA     s-au cifrat, la finele lunii octombrie 2015, la 
2,425 miliarde dolari (scădere de 6,8% comparativ cu 
perioada similară a anului 2014), din care exporturile 
românești au fost de 1,817 miliarde dolari (creștere 
de 1,5%), iar cele americane pe piața românească 
de 608 milioane dolari (scădere de 25,1%). Principa-
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COMERȚ GLOBAL

lele produse românești exporta-
te, care au înregistrat creșteri pe 
piața americană, în acest interval, 
au fost cele din categoriile tarifare: 
mașini, aparate și dispozitive meca-
nice (+1,6%), cauciuc și articole din 
cauciuc (+15,8%), vehicule și părți 
ale acestora (+28,5%), aparatură 
optică, foto, dispozitive de măsu-
ră și control, medicale (+19,5%), 
încălțăminte (+3,7%), cereale 
(+929%), aluminiu și articole din 
aluminiu (+4,3%), lemn și articole 
din lemn (+65,1%), materiale plas-
tice (+21,7%), fier și oțel (+10,1%), 
medicamente (+37,8%) etc.

Exporturile de mărfuri româ-
neşti au atins în ultima lună a anului 
trecut un nivel record de 5, 3 mili-
arde de euro, mai mult cu aproape 
12% faţă de luna similară din 2015. 
Datele preliminare publicate de 
INS mai arată însă că şi importuri-
le au fost mai mari cu 11, 6%, de-
păşind 6 miliarde de euro.  Astfel, 
deficitul comercial a fost de pes-
te 860 de milioane de euro.  New 

York City este centrul economic care reflectă „pulsul” 
economiei americane, prin instituţiile specializate: 
NYSE, NASDAQ, DOW JONES, STANDARD & POOR, 
MOODY’S, FITCH, precum și prin bursele de mărfuri şi 
cele de metale preţioase.

Zona este interesantă pentru export de bunuri ro-
mâneşti de larg consum (îmbrăcăminte, încălţăminte 
şi articole din piele, sticlărie, porţelan, mobilă, ali-
mente, băuturi, cosmetice, articole sportive, articole 
pentru cadouri), produse siderurgice, produse chimi-
ce şi petroliere, componente electronice şi servicii IT, 
precum şi pentru atragerea de investiţii americane, 
cooperarea cu marile instituţii finaciar-bancare şi de 
asigurări sau pentru fructificarea oportunităţilor ofe-
rite de sistemul de achiziţii al ONU sau al autorităţilor 
locale din cele 9 state.

Exporturile intră în calculul creșterii economice a 
României. Eu nu cred însă că este un indice real. Aces-
te exporturi aparțin, în mare parte, străinilor, iar Ro-
mânia nu beneficiază de ele. Niciun om de afaceri nu 
dă un cent României pentru exporturile făcute. Mulți 
nu-și declară profitul, scot toate produsele din țară și 
pot figura chiar și în insolvență. În țară rămân salarii-
le lucrătorilor români, ceva impozite și taxe, eventual 
o redevență modestă. Și atât. Mulți nu mai fac nicio 
investiție la noi. Atunci care e creșterea economic re-
ală a României?  
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Transportatori români, 
umiliți pe „Podul Prieteniei”
S-au împlinit zece ani de când a intrat România în Uniunea Euro-
peană, dar năravurile vechi încă ies deasupra ca urechile măgarului 
din turma de oi. Pe timpul comuniștilor, secretarul de partid avea 
grijă să precizeze că ordinul vine „de sus”, „așa cere Tovarășu’”. Noii 
politruci, dacă vor să acopere niște nemernicii sau niște boacăne 
de-ale partidului-stat, te pun la punct scurt: „Așa cere Comisia Eu-
ropeană”, „Nu voi ați vrut democrație?!” Nu mai avem vamă cu Bul-
garia, dar mulți transportatori mi-au zis că tirurile lor stau ore în-
tregi la capra „Podului Prieteniei”, iar când l-am întrebat pe un șef 
de la grăniceri de ce-i umilesc pe șoferii noștri, mi-a întors-o profe-
sionist: „Nu umilim pe nimeni, așa cere Uniunea Europeană…” 

Viorel PATRICHI
VPATRICHI@YAHOO.COM

Nu există niciun motiv de se-
curitate sau de altă natură 
pentru a ține camioanele 

la frontieră inutil, mai ales atunci 
când oamenii transportă mărfuri 
alimentare, deci ușor perisabile. 
Evident că tirurile cu bușteni, che-
restea sau grâu, adică exporturile 
mafiei fără țară, pot să aștepte 
oricât la frontieră. Dar nu același 
lucru trebuie să se întâmple cu lap-
tele, carnea, brânza, ouăle…

„Nu e normal să-mi țină mie cu 
orele cisternele cu lapte la Giurgiu, 
fără să poată invoca niciun motiv 
legal. Sigur că noi avem condiții 

excelente de păstrare a laptelui în camioanele noas-
tre Scania, dar grănicerii români și bulgari ne întârzie 
foarte mult trecerea. Noi suntem legați de un lanț de 
procesare, nu ne jucăm cu aceste lucruri atunci când 
trebuie să exportăm lapte”, spune Nicușor Șerban, 
un mare crescător de vaci de la Măriuța, județul 
Ialomița. Să sperăm că noul guvern va tăia asemenea 
năravuri fanariote. 

TRANSPORTUL PERFECT CU SCANIA
Dacă nu ar exista asemenea golănii la drumul mare, 
transportul laptelui cu cisternele fabricate de Scania 
ar fi o bucurie. „Am considerat că, pentru a avea o 
oarecare independență în vânzarea laptelui, trebuie 
să avem propriul mijloc de transport. Și s-a dovedit că 
am gândit bine la momentul respectiv. Astăzi, putem 
onora prompt anumite comenzi în țară și mai ales în 
afară”, spune Nicușor Șerban.

Fermierul de la Măriuța vinde lapte procesatorilor 
din România, dar a deprins un obicei foarte profitabil: 
vânzarea pe piața spot. Este mai riscant, dar dacă se 
mișcă repede, poate obține un preț mai bun. 

 „Eu recomand colegilor să vândă nu numai pe bază 
de contract și să păstreze o anumită cantitate de lap-
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te pentru piața de spot. Pentru că 
iată, acum, te sună cineva pe 10 
decembrie sau pe 20 și cere trei ca-
mioane de lapte: “Plătesc oricât!”. 
Și atunci, vinzi cinci camioane de 
lapte, iei un preț foarte bun față 
de prețul pe care-l obții pe bază de 
contract. Am mai închiriat un cami-
on de aceeași dimensiune. 

Sunt utilaje bune, destul de 
scumpe: 200.000 de euro o cister-
nă. Prin filiera Romlacta-Agrico-
ver, noi exportăm lapte în Bulgaria 
- cam 40 de tone pe zi. Este un preț 
mai bun, decât în România. Cred 
că românii importă brânzeturi din 
Bulgaria.”

FABRICA DE BRÂNZETURI
Nicușor Șerban vrea să construiască și o fabrică de 
lactate. Va închide cercul și întregul profit va fi în-
casat de familie. De fabrică se va ocupa familia mai 
tânără: ginerele, fiica și „probabil că, mai încolo, 
nepoții”. 

Adrian Cocan, managerul fabricii, este deja foarte 
entuziast, deși mai trebuie un an de muncă grea până 
atunci: „Nu este un proiect ușor pentru utilaje atât de 
complexe. Nu este simplu de accesat, dar, cu răbdare, 
am dus-o la capăt”. Ginerele spune că fabrica va vinde 
produse inclusiv în Orientul Mijlociu și în vestul Euro-
pei. „Vom face brânzeturi fine, produse de patiserie 
ca în Anglia, Clotilde Cream, iaurturi cu maia, fără 
prafuri, lapte condensat, dar adevărat, fără prafuri. 
Va fi o fabrică modernă. Laptele proaspăt îl vom livra 
numai la sticlă de sticlă. 
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Pentru România avem deja discuții 
cu două rețele de magazine. Toa-
te sub brandul nostru: “Lapte de 
la vacă”. 

Noi sperăm să producem 30-
35 de tone de lapte, iar diferența 
o vom lua de la partenerii noștri, 
cum ar fi vecinul Afiliu. Este loc pe 
piață pentru toți”.

51% PRODUSE ROMÂNEȘTI  
ÎN MAGAZINE
Majoritatea românilor mănân-
că prost din cauza sărăciei și a 
ignoranței. Ei se uită doar la preț 
și cumpără alimente ieftine. De 
regulă, ceea ce este ieftin nu este 
proaspăt și bun. Așa au pătruns 
brânzeturile din ulei de palmier 

în România. Sigur, există o categorie subțire de con-
sumatori pentru care calitatea este mai importantă 
decât prețul. 

Fermierii români conștientizează tot mai acut pe-
ricolul pe care îl reprezintă transnaționalele pentru 
interesele lor. Și atunci, s-au bătut pentru o lege care 
să garanteze că în orice hypermarket, 51% din pro-
dusele alimentare vor fi din România. Și au început 
presiunile din partea străinilor pentru ca această lege 
să nu se mai aplice în veci. Legea trebuia să intre în 
vigoare la 17 februarie, dar Parlamentul nu are timp 
să gândească și normele de aplicare. 

„Inițiativa cu 51% produse românești este super, 
dar trebuie urmărită până la capăt. O fabrică ce pro-
cesează lapte din trei țări, unde în fiecare zi intră cis-
terne de lapte din România, din Ungaria și din Polo-
nia, cum ar putea să demonstreze că brânza provine 
din lapte românesc? Mie mi se pare că această lege 
este utilă, dar nu e dusă încă până la capăt. Eu cred 
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că trebuie clarificat: să scrie pe eti-
chetă produs din lapte românesc 
numai pentru cine procesează  nu-
mai lapte românesc. Cine primește 
lapte din trei țări nu poate susține 
că face produse românești.  A fost 
o discuție lungă despre laptele 
conform și laptele neconform. Ne 
abureau unii că se procesează lap-
tele conform separat de laptele 
neconform. Mergeți la orice pro-
cesator și veți vedea că nu are prea 
multe vane pentru depozitare. Are 
una în care descarcă și cisterna din 
Bulgaria, și cisterna din România, 
și pe cea din Ungaria. Este deci im-
propriu spus “lanțul scurt””, preci-
zează Nicușor Șerban.

VACA – STRUNGUL DIGITAL  
ABSOLUT?
“De aproape doi ani, am trecut la 
o nouă dimensiune: însămânțarea 
vacilor conform programului de 
potrivire a perechilor cu două 
componente: tot ce înseamnă ori-
ginea animalului și pre-bonitarea. 
Am adus din Ungaria experți boni-
tori, arbitri internaționali, care au 
fost la Cremona. Au bonitat toate 
vacile în lactație. Apoi, facem cu ei 
bonitarea vacilor care fată, din pa-
tru în patru luni. Conform sistemu-
lui american, cu toate cele 90 de 
elemente de evaluare. Încadrăm 
fiecare animal, trimitem datele 
unui specialist din Ungaria, care 
ne retrimite programul de potrivi-
re a perechilor. Cu tauri de la toate 
companiile! Fără să-mi recomande 
o anume firmă. Altfel, aruncăm 
banii pe geam. Fiindcă s-ar putea 
ca o vacă să-și poată îmbunătăți 
caracterele cu un taur nu foarte 
scump. Și facem astfel economii. 
După care, dinamica evoluției tau-
rilor testați genomic este fantasti-
că. Apoi, exprimarea potențialului 

genetic se face numai pe baza unei nutriții adecvate. 
Degeaba ai Mercedes, dacă benzina e proastă. Există 
astăzi o adevărată filozofie a hrănirii. O vacă de 66 
de litri de lapte pe zi nu se poate menține pe această 
linie dacă faci eroarea cea mai mică”, explică Nicușor 
Șerban. 

Crescătorul de la Măriuța are un exemplar care a 
ajuns la 5 lactații și care va fi probabil prima vacă din 
România, care va bate recordul de 100.000 de litri de 
lapte. Un animal care ar merita multiplicat. 

Pe ansamblu, asemenea vaci năzdrăvane mănân-
că siloz de porumb, fân de lucernă, siloz de lucernă, 
siloz de triticale, șroturi de rapiță, de soia și de floa-
rea-soarelui, porumb, triticale măcinate, grăsime de 
palmier, un concentrat de minerale din Ungaria, me-
lasă, inhibitor pentru microtoxine și un alt produs… 
secret.  Nicușor Șerban susține că amidonul produce 
acidozele, nu șroturile. Pe lângă drobul de sare, va-
cile primesc și bicarbonat. Nu recomandă nisipul ca 
așternut fiindcă este rece și distruge pompele. Ideal 
rămâne gunoiul de grajd fermentat. Emană căldură și 
nu distruge sistemul de raclare. Fermierul citește me-
reu, dar mai are un principiu vechi, din bătrâni: “Cine 
nu are tragere de inimă să se lase de vaci!”

Speră să construiască o centrală de biogaz, cu un 
uscător de gunoi. Vara, gunoiul uscat va fi ținut într-
o hală pentru așternut de iarnă. “Este biologic pur, 
este moale, prietenos cu animalul, dar trebuie bani: o 
stație de 1 MW costă peste 4 milioane de euro.” Fer-
mierul de la Măriuța cere garanție guvernamentală 
pentru ca fiecare crescător mare să producă biogaz. 
“Să-i obligăm pe cei care au peste 200 de vaci să facă 
biogaz. În primul rând, pentru protecția mediului. 
Fiindcă dejecțiile nu se vor mai da pe un câmp deja 
saturat de nitriți și nitrați pentru că se vor transfor-
ma în metan. Și vom duce în câmp fosfor, potasiu și 
alte elemente, mai puțin azot. Deci rezolvăm pro-
blema nitriților, asigurăm energia fermelor, asiguri 
apa caldă pentru uscarea bălegarului, ca să faci un 
așternut extraordinar. Deci să nu ne dea bani, să ne 
dea garanție. Mergem noi la bancă, luăm banii. Eu nu 
mă tem că afacerea nu va fi rentabilă. Dar ce să faci 
mai repede în 10-15 ani?: să treci de la 50 de vaci la 
1000, și de la grajduri vechi să faci adăposturi sănă-
toase, și de la furajare zero, să ajungi la silozuri de 
beton, cu utilaje de făcut fân. O remorcă tehnologică 
autopropulsată este 150.000 de euro. Nu putem face 
chiar totul, oricât ne-am dori...”
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Cum conducem 
pe timp de iarnă?
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Nicușor Șerban împrăștie 
dejecțiile pe cele 3500 hectare 
de teren și i-ar mai trebui 3000 de 
vaci pentru a asigura fertilizarea 
constantă a solului. 

A primit subvenții pe vacă ANT 
doar pentru 800 de vaci - 450 de 
lei, SCZ pentru 250 de vaci - 800 
de euro. Anul trecut a pierdut din 
subvenție 300.000 de euro din ca-
uza acelei nenorociri de date isto-
rice de la 31 ianuarie 2013. “Dom-
nul prim-ministru a promis că se va 
rezolva”.
 Și nu se mai rezolvă de zece ani. 

Cei care au tăiat vacile primesc subvenții, iar cei care 
trudesc din greu să le înmulțească nu primesc nimic 
fiindcă nu le aveau „la data istorică de la 1 ianuarie 
2013”. 

Deocamdată, fermierii nu au forța necesară ca 
să-și impună interesele, crede el. “Noi nu suntem în 
stare să ne adunăm, să punem ministru la agricultură 
și să-i spunem ce să facă. Așa se întâmplă în Dane-
marca. Crescătorii trebuie să se ocupe de fermele 
lor, nu pot sta la minister, la televiziune, dar la nivel 
de asociații ne trebuie oameni plătiți să facă treabă”, 
spune fermierul. 

Asociația HolsteinRO are peste 70 de fermieri. “În 
România, există doar 12 fermieri cu peste 500 de vaci 
la muls. Ce putem face noi?”  

SIGURANȚĂ RUTIERĂ

Cum conducem 
pe timp de iarnă?
w  Nu l ăs aț i  vehiculul  s ă 
funcționeze într-o incintă închi-
să – în garaj de exemplu. Se acu-
mulează gaze de eșapament care 
sunt nocive. 
w  Verificați starea cauciucurilor 
înainte de plecare. 
w  Asigurați-vă că rezervorul de 
combustibil este măcar pe jumă-
tate plin. 
w Folosiți centura de siguranță. 
w Accelerați și decelerați foarte 
încet. Circulația încetinită a com-
bustibilului atunci când accelerați 

este cea mai eficientă metodă de a recâștiga 
tracțiunea și de a evita derapajele. Nu încercați să vă 
mișcati repede. Dati-va ragazul necesar pentru orice 
manevra si conduceti incet. 
w Acționați din timp pentru o oprire la semafor, de 
exemplu. Rețineți : totul se întâmplă foarte lent când 
circulați pe zăpadă și gheață. Nimic nu se petrece ca 
pe un carosabil uscat.
w Asigurați-vă temeinic și semnalizați corespunzător, 
din timp, orice intenție de schimbare a direcției de 
rulare. 
w Dacă este posibil, evitați frânarea bruscă pe timp 
de iarnă. Distanța normală dintre vehicule trebuie să 
fie mai mare acum, iar timpul de rulare față de vehi-
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culul din față trebuie să crească de 
la 3-4 secunde pâna la 10. Acest lu-
cru va asigura o distanță mai mare 
și un timp de reacție mai lung, 
absolut necesare dacă trebuie să 
frânați. 
w Nu opriți dacă puteți evita asta. 
Este o diferență foarte mare în-
tre cantitatea de inerție necesară 
pentru a pleca de pe loc față de 
cât de mult e nevoie ca să opriți 
complet atunci când vă aflați în 
mișcare. 
w Nu încercați să forțați urcarea 
unei suprafețe înclinate. Dacă 
accelerați pe zăpadă nu veți face 
decât să învârtiți roțile în gol. 
Încercați să căpătați un pic de 
inerție înainte de a urca panta 
și apoi mențineți-o până în vârf. 
Când ați ajuns în vârf, reduceți vi-
teza și coborâți panta cât se poa-
te de încet. Nu vă opriți în timp ce 
urcați o pantă. Nimic nu este mai 
rău decât să încercați să urcați o 
pantă pe asfalt acoperit cu gheață. 
w  Nu plecați la drum când 
condițiile meteo sunt severe! Dacă 
nu trebuie cu adevărat să plecați, 
atunci nu plecați! Chiar dacă dvs vă 
descurcați foarte bine la volan pe 
orice vreme, nu oricine poate face 
asta. Dacă nu este vital să ajungeți 
undeva pe astfel de vreme, mai 
bine priviți zăpada din casă, pe 
geam. 

SFATURI PENTRU ȘOFERII CARE 
CĂLĂTORESC PE DISTANȚE LUNGI 
SAU SPRE DESTINAȚII IZOLATE:
w Urmăriți rapoartele privitoare 
la starea vremii înainte de a pleca 
la drum pe distanțe lungi sau dacă 
aveți ca destinație locuri izolate. 
Așteptați-vă la întârzieri pe par-
curs din cauza condițiilor meteo. 
Anunțați angajatorul, familia  
sau alte persoane despre ruta, 
destinația aleasă și timpul estimat 
de ajungere.
w  Evitați să conduceți când 
sunteți obosit. Un somn bun este 
recomandat înainte de a pleca la 
drum în condiții de iarnă, pentru 

că veți fi foarte solicitat. 
w Asigurați-vă că starea tehnică a vehiculului cu care 
porniți la drum este corespunzătoare.
w Aveți grijă ca în orice moment al călătoriei rezer-
vorul de combustibil să fie măcar pe jumătate plin. 
w Luați cu dvs un telefon mobil cu bateria încărcată, 
salvați numărul de urgență sau alte telefoane utile 
pentru asistența tehnică, de exemplu, plus pături, 
mănuși, căciulă, apă, rezerve de alimente, medica-
mente.
w Dacă rămâneți blocat în zăpadă, nu plecați de lângă 
vehicul. Acesta vă oferă un bun adăpost temporar și 
ajută salvatorii să vă localizeze mai ușor. Nu încercați 
să plecați pe jos prin zăpadă și vânt puternic. Pe o 
astfel de vreme, vă va fi foarte greu să reveniți la ve-
hiculul dvs. pentru că poate fi acoperit de zăpadă în 
timp scurt. 
w Nu vă epuizați niciodată încercând să împingeți sau 
să dezgropați vehiculul din zăpadă.
w Legați o cârpă colorată de antenă sau prindeți-o de 
geam ca să semnalizați că sunteți în pericol și pentru 
a putea fi reperați mai ușor. Dacă se poate, lăsați pla-
foniera aprinsă noaptea. 
w Asigurați-vă că țeava de eșapament nu e blocată 
de zăpadă sau gheață. Blocarea acesteia în timp ce 
motorul merge poate cauza asfixierea persoanei 
aflate în habitaclu. 
w  Folosiți tot ce aveți la îndemână pentru a vă 
proteja corpul de frig, inclusiv covorașele de cau-
ciuc ale mașinii, ziare, hărți din hârtie – în cazurile 
excepționale. 
w Dacă este posibil, porniți motorul și căldura numai 
atât cât este necesar ca să nu înghețați, economisind 
carburantul.
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