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Redacţia Revistei Mişcarea
vă salută cu urarea creștinească:

Hristos a Înviat!

Chestiunea rusească
Și Transporturile
Suntem într-o perioadă foarte agitată geopolitic: Rusia se afirmă
pe mapamond. În rău. La închiderea ediţiei, Crimeea fusese deja
anexată politic de Rusia lui Putin. Se trecea la faza anexării militare.
Unităţi ucrainene rechiziţionate en gros. Intenţii de anexare evidente:
spre Est (oblasturile Cherson, Mikolaev şi Odesa, cu bătaie lungă în
Transnistria, apoi spre autoproclamata Găgăuzie, dar şi, de exemplu,
spre Bălţi, unde etnicii ruşi au chemat deja la referendum); spre nord
(oblasturile Donetsk, Zaporoje, Dnipropetrovsk, Luhansk, Harkov
ş.a.m.d., pe stânga şi pe dreapta cursului Niprului).
În Polonia şi România, problema se pune astfel: Noi suntem în

siguranţă? Umbrela NATO ne-ar apăra sau nu de o eventuală expansiune rusească? Nu ştim azi unde se va opri Putin, nici cum vor
reacţiona UE sau SUA la acţiunile putiniene viitoare.
Efectele asupra Transporturilor sunt notabile. Pe 20 martie, ediţia

online a revistei anunţa că Rusia a închis graniţa la mărfurile ucrainene. Ucraina iese din CSI și introduce regim de vize cu Rusia. De mai
multe luni, Vama Rusă a schimbat regulile jocului şi n-ar mai ţine cont
de Sistemul TIR decât parţial. O măsură calificabilă în multe feluri. O
realitate comercială. Serviciul Vamal din Rusia interzice deja carnetele TIR la frontiera cu Finlanda, de exemplu.
Practic, partea nordică a Inelului rutier al Mării Negre e în aceste
luni, pentru noi, în curs de blocare. În lunile ce urmează, se va bloca

probabil şi mai mult. Transportatorii rutieri români internaționali aveau
două direcţii tradiţionale pe care făceau afaceri: spre Vest (statele UE)
şi spre Est (relaţiile turcă şi CSI). În această din urmă zonă acum e
ceaţă. Pe ceaţă faci afaceri cu greutate. Bâjbâi. Cine îşi sumă riscul?
Florin Budescu e jurnalist din 1990.
Scrie articole pe domeniile economic
şi financiar. În anul 2007 a câştigat
Premiul pentru jurnalism economic
al Clubului Român de Presă.

Pe măsură ce Rusia se rigidizează, oportunităţile de afaceri cu
zona controlată geopolitic de aceasta se vor diminua. Cel puţin

pe termen scurt sau poate mediu. Se vor adapta cei care vor profita,
elastic, de noile oportunităţi apărute, chiar dacă acestea vor fi pe
termen scurt.
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Even if it’s been only three months since it released a new national highways’ strategy, the Romanian
government has recently changed its mind, reintroducing as priority the Section Piteşti – Sibiu, at least
declaratively. The changes are set out in the Ponta III Government Program, released last month.
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Moldova has a strong interest in building new road
bridges over the Prut, for an example the Ungheni
– Ungheni, Giurgiuleşti - Galaţi and Fălciu – Leca
bridges.
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Road transport is and always will be the dominant transport mode
due to its high efficiency and ability to provide timely high quality
services.

The Iran geopolitical opening
would calm Russia

Is it possible to open Iran to EU and USA in the new geopolitical
circumstances? This is a matter of concern to international business
circles, especially after Russia took control of Crimea.

EVENIMENT

Mesajul organizatorilor pentru participanți: „FMA deschide o
nouă cale de colaborare economică între ţările noastre şi va
pune bazele unor noi proiecte de infrastructură şi investiţii
străine, înlesnind încheierea unor contracte de colaborare
între companiile invitate”.

România, gazdă în
premieră a Forumului
Mondial de Afaceri
Cristian dumitrescu

InSolveNCY

Consiliul Economic și Social din România (CES) a organizat la finele lunii
trecute Forumul Mondial de Afaceri, eveniment desfășurat la Palatul Parlamentului, care și-a propus să promoveze contactele şi dialogul între comunităţile economice şi de afaceri din întreaga lume.
Potrivit organizatorilor,
Forumul și-a propus să
reunească oameni de
afaceri din organizaţiile patronale
reprezentate în CES sau instituţii
similare şi să creeze posibilitatea
promovării contactelor şi dialogului între comunităţile economice
şi de afaceri din lume, în vederea
atingerii unor obiective majore de
dezvoltare a mediului de afaceri.
Unul dintre scopuri este promovarea, printre altele, a unor noi
oportunităţi de afaceri şi investiţii,
de creare de noi locuri de muncă
decente, în special pentru tineri şi
femei, şi de egalitate de şanse între
femei şi bărbaţi.
Evenimentul a reunit oameni
de afaceri din multe țări, printre
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care China, Rusia, Italia, Irak, Iordania, Algeria, Burundi, Israel, Belgia, dar și oficiali din partea unor
structuri omoloage CES, precum Hans - Joachim
Wilms, vicepreședinte al Comitetului Economic și
Social European. Lucrările au fost deschise de Florian Costache, președintele CES România. În sesiunea
de deschidere, au avut intervenții Florin Jianu, ministrul pentru IMM, și Doru Claudian Frunzulică,
secretar de stat în Departamentul Proiectelor de Infrastructură și Investiții Străine din România.
„Pentru prima dată, România are un program
conținând obiective stabilite după criterii clare, discutate cu organismele internaționale. Consumul a
crescut cu 6% în ianuarie, inflația a înregistrat un
minim record, producția industrială a crescut cu 10%
față de aceeași perioadă a anului trecut, exporturile
s-au majorat cu 6%, iar importurile doar cu 4%”, a
spus în deschiderea lucrărilor ministrul pentru IMM,
Florin Jianu, citind din mesajul adresat de premierul
Victor Ponta participanților.

EVENIMENT

Acciza care dă dureri de cap

transportatorilor

Florin Budescu

La cum par a sta lucrurile, sunt şanse ca superacciza la carburanţi să devină
realitate. O taxă suplimentară pe care, în afară de o parte din politicieni, nu
pare să o dorească nimeni. A cărei utilitate n-o explică nici iniţiatorii. Dar care
sunt efectele?
Imprevizibilitate
Noua acciză a fost anunţată ba de la 1 ianuarie,
ba de la 1 aprilie, ba deloc. Când
îţi faci plan de afaceri, nu-l faci pe
trei luni, nici cu variante. Faptul
că nici când scriem (pe 17 martie)
nu suntem 100% siguri că noua
taxă va exista îi face pe afacerişti
să nu-şi dea seama ce se va mai
întâmpla în economia noastră pe
termen mediu. Firmele autohtone se chinuie să supravieţuiască,
transnaţionalele strâmbă din nas.
Cele care cer ceva de la Guvern
au argumente noi să negocieze cu
Executivul. Cele cu nemulţumiri
anunţă că se gândesc să plece.
Unele o şi fac.
Contra transporturilor
rutiere
Primii afectaţi vor fi cărăuşii.
Cei de pe rute internaţionale vor
dribla motorina vândută în ţară,
făcând plinul în acele state UE în
care e mai ieftină sau se fac cumva returnări de bani. În schimb,
cărăuşii de pe rute interne vor fi
puternic loviţi. Prima metodă de
majorare a profitului (sau de formare a sa) folosită de transportatori e micşorarea costurilor cu
motorina. Apariţia accizei e pentru ei o lovitură în moalele capului, ale cărei efecte nu le putem
prevedea acum cu acurateţe.

ActiveNews

Cresc preţurile
Primul lucru ce te surprinde în Bulgaria sunt preţurile foarte scăzute. Îţi vine să cumperi tot: haine,
încălţăminte, mâncare, aproape orice. Că bulgarii
nu resimt ieftinătatea e pentru că venitul lor e mai
scăzut ca al nostru, dar acesta e alt subiect. Cum
se explică? Utilităţile (apa, electricitatea) sunt mult
mai ieftine ca la noi. Influenţa lor în preţuri e mai
mică. La noi, mai mare. Acum, cu apariţia supraaccizei, va fi şi mai mare. Pentru că această nouă taxă
va avea o influenţă generală, asupra întregii noastre
vieţi. Impactul ei va fi asemănător celui al scumpirii
electricităţii sau apei potabile.

Şi dacă nu intră în vigoare, tot aduce scumpiri

Acestea încep deja cumva să apară. E ceea ce analiştii numesc „sentimentul pieţei”.
Care piață e formată din actori economici, conduşi de oameni. Dacă sentimentul acestora e negativ, apar (în acest caz) scumpiri. Singurul ce a ieftinit... chiar carburanţii
e benzinarul numărul 1, OMV Petrom. Dar a făcut-o pentru că ştie că după 1 aprilie va
scumpi şi va avea pe cine să dea vina...
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SEMNAL

Verde pentru tronsonul de autostradă Sibiu - Pitești

P

remierul Victor Ponta a promis
că lucrările la tronson vor înce
pe în anul 2015, pe baza noului
studiu de fezabilitate. „Le-am con
firmat celor de la Dacia că din pro
gramul 2007 - 2013 de autostrăzi
deja s-au alocat 25 de milioane de
euro pentru actualizarea studiului
de fezabilitate, că în 2015 începem
lucrările pe baza noului studiu de fe
zabilitate din ambele capete, și din
spre Sibiu, și dinspre Pitești și că
toată autostrada Pitești - Sibiu va
fi finalizată din programarea 2014
- 2020“, a spus Victor Ponta la
Pitești. Un jurnalist a remarcat însă
că Dan Șova, noul ministru al Trans
porturilor, a scris pe blog că lucră
rile la această autostradă ar începe
în 2017. Șeful Guvernului s-a supă
rat: „Nu există un singur tronson. Nu
poți să vorbești despre un singur

www.capital.ro

an în care e inaugurat. O să-i spun
domnului Șova mai bine să vorbeas
că, decât să scrie pe blog, că văd

că au toți boala blogurilor și cred că
nici el nu mai înțelege ce scrie pe
blog“, a afirmat Victor Ponta.

LICITAȚII

DIALECTICĂ

„Lampă, lampă,
iar n-ai gaz...”

Aici e adevărul dumneavoastră!
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V

www.victorponta.ro

I

ar nu avem bani pentru lucruri
banale, ca să începem lucrări
importante de infrastructură.
Unele licitaţii publice pentru infra
structură vor fi amânate din cauza
lipsei de fonduri şi a schimbărilor
politice, deşi drumurile proaste
afectează exportatorii, iar investi
ţiile statului sunt la un nivel critic,
potrivit companiei AECOM, ce
realizează Master Planul de Trans
port. Steve Morriss, director exe
cutiv pentru Europa al companiei
americane de consultanţă, pro
iectare şi management de proiect
AECOM, a declarat că resursele
bugetare limitate şi situaţia politi
că vor face ca multe proiecte pu
blice de investiţii să nu fie lansate
în anul 2014. „Ne aşteptăm ca o
parte din licitaţiile publice să nu fie
lansată anul acesta, având în ve
dere că multe proiecte duc lipsă
de finanţare adecvată“, a afirmat
Morriss.

ictor Ponta a precizat că timp
de 15 ani, cât a deținut diver
se funcții, Traian Băsescu nu
a construit „nici un kilometru de
autostradă“, iar acum „l-a apucat
dragostea la bătrânețe“. „Cei care
timp de 15 ani nu au făcut un me
tru de autostradă, după care ne
dau lecții cum se fac autostrăzile,
vă mint dacă vă spun că la anul s-a
terminat tot. E problemă de studii
de fezabilitate pe care nu le-a re
făcut nimeni, de aprobare a acor
dului de parteneriat cu UE și de
proceduri. Noi v-am spus adevă
rul: de unde se finanțează și în cât
timp se face. Altfel, cei ce acum își
rup hainele, că fac într-un an toată
autostrada, vă mint cum v-au mințit
și în 1998 - 2000, țineți minte,
«Aici sunt banii dumneavoastră!»,
v-au luat banii și n-ați avut auto
stradă. Noi măcar vă spunem ade
vărul și vă spunem cum se face“, a
precizat prim-ministrul. El a arătat
că nu există nici o concurență la
finanțare între tronsoane: „Po
vestea cu concurența între Pitești

- Sibiu și Comarnic - Brașov e o
minciună, pentru simplul motiv că
tronsonul Comarnic - Brașov nu
se va finanța din fonduri europene.
Sper că, în 2020 sau chiar mai re
pede, domnul președinte Băses
cu, care n-a făcut nici un metru de
autostradă, să meargă liniștit cu
Duster-ul domniei-sale spre pen
sie“, a vituperat premierul.

Trans News

EFICIENȚĂ

Senatul va avea și comisie de Transporturi

S

www.observatordebacau.ro

enatul are două noi comisii:
una pentru Transporturi și
Energie, alta pentru Mediu.
Vicepreşedintele Cristian Dumi
trescu (PSD) a precizat că modifi
carea a fost determinată de faptul
că astfel de comisii au fost înfiinţa
te la începutul sesiunii în Camera
Deputaţilor, iar la Senat nu existau
comisii similare. „Există ministere
ce au aceste denumiri, există mi
nistru delegat pentru Energie şi
s-a impus această necesitate, de
a ne modifica şi noi structura“, a
spus vicepreşedintele Senatului.
Altfel se vor rezolva lucrurile acum
pentru transportatori. Până acum,
nu aveau comisie.

PROMISIUNE

Avem atribuiri transparente

D

an Șova, noul ministru al
Transporturilor, a semnat or
dinul pentru asigurarea trans
parenței documentațiilor de atribuire
aferente achizițiilor publice, începute
de Ministerul Transporturilor (MT).

Toate contractele mari vor apărea
pe site-ul MT, la rubrica „Interes pu
blic”, secțiunea „Achiziții Publice”,
subsecțiunea „Anunțuri”. Perioada
de transparență e de 14 zile de la
data publicării. Pe urmă... Structurile

din MT vor îndeplini prevederile or
dinului. Procedurile sunt premergă
toare celor prevăzute de OUG 34/
2006, de atribuire a contractelor de
achiziție publică, de concesiune de
lucrări publice și servicii.

VOINȚĂ

Putin face pod până-n Crimeea

karadeniz-press.ro

T

raversarea Strâmtorii Kerci,
4,5 km lungime, între Marea
Azov și Marea Neagră, în es
tul Crimeii, e singura rută, în afară
de avion, pentru a se ajunge de pe
teritoriul Rusiei în peninsulă, fără a
trece prin Ucraina. Așa că Putin a
decis construirea unui pod până în
Crimeea, în valoare de trei miliarde
de dolari. „Avem nevoie de un pod,
atât pentru automobile, cât și pen
tru tren”, a spus Vladimir Putin în
consiliul de miniștri. Legătura este
în prezent asigurată de un feribot.
Trenurile vor continua să circu
le trecând pe teritoriul Ucrainei, a
declarat Maxim Sokolov, ministrul

rus al Transporturilor. El a precizat
că va fi studiată și construcția unui

tunel. În final, podul va avea 7,5 km
lungime.
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VIS

podcalafatvidin.blogspot.com

Kion vrea să
fie numărul 1
mondial în 2020

ESCROCHERIE

Speculă bulgărească
la Podul Calafat - Vidin

Ș

oferii ce traversează podul
sunt obligați să cumpere vi
niete bulgărești la prețuri de
speculă, a declarat de la tribu
na parlamentului bulgar Țvetomir
Mihov, reprezentant al partidului
conservator GERB (din opoziție).
La singurul chioșc după intrarea
pe teritoriul bulgăresc, vinietele
se vând cu câteva leva mai scump
față de prețul nominal, ceea ce e
ilegal, a afirmat Mihov. Mai mult,
vinietele nu au un preț stabilit:
vânzătorii decid câți bani să ceară
șoferilor. Parlamentarul a cerut ca

reprezentanții ministerului Trans
porturilor să fie chemați în legislativ
pentru explicații. Mihov a declarat
că printre cei afectați sunt și șoferi
români, dar și colegii lor din alte
țări, ce folosesc noul pod peste
Dunăre. Chioșcul la care se vând
vinietele nu are acest drept, pentru
că nu e autorizat de minister, dar în
zonă nu există alt loc de unde pot
fi cumpărate viniete. Dacă însă nu
achiziționează vinieta, șoferii riscă
să fie amendați de poliția rutieră
pentru folosirea unui drum național
fără vinietă.

K

ion, producătorul german
de stivuitoare pentru cami
oane, vrea să depășească
Toyota, devenind lider global în
2020. Kion se concentrează pe
creșterea ofertelor pentru Asia
și SUA, anunță Reuters. Firma a
înregistrat vânzări de aproximativ
4,5 miliarde de euro (6,3 mili
arde de dolari) în 2013 și are o
cotă de piață la nivel mondial de
14,1%, în timp ce Toyota Materi
als Handling a avut vânzări anua
le de aproximativ 5,6 miliarde de
euro. „Ținta noastră e să devenim
numărul 1 în domeniu”, a spus
Gordon Riske, director exe
cutiv al companiei. Grupul din
Wiesbaden, Germania, realizea
ză peste 70% din propriul profit
în vestul Europei, în condițiile în
care aici e o economie cu creşte
re lentă, iar costurile de investiții
noi sunt foarte mari. Industria din
SUA și-a revenit după un declin
prelungit din cauza crizei econo
mice globale. „Reindustrializarea
nu e doar o legendă, acest lucru
chiar se întâmplă acolo”, a sub
liniat Riske. Noile modele Linde
se bucură de mult succes și în
China.

REALIZARE

Fly România începe să zboare pe 15 mai

incomemagazine.ro

C

ompania aeriană deținută de
Ovidiu Tender va opera zbo
ruri interne și internaționale
începând de pe 15 mai. Pe lângă
cursele interne, compania va aco
peri destinații din Italia, Spania,
Germania și Turcia. Fly România va
zbura de pe trei aeroporturi (Henri
Coandă din Otopeni, Traian Vuia
din Timișoara și Delta Dunării din
Tulcea), la care se adaugă alte șase
destinații din Italia, Spania, Germa
nia și Turcia. Cătălin Buțu, director
general Ten Airways: „Pentru înce

put, vom lansa mai multe rute, ce
vor acoperi atât destinații clasice
cu o cerere bine determinată, cum e
București – Timișoara, unde propu

Grupaj realizat de Viorel Patrichi
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nem un tarif unic de 69,90 €, cât și
destinații inedite sau sezoniere, ca
București – Antalya, operațională
din iunie”.

știri din est

O nouă linie de feribot peste
Rusia,
Dunăre va lega Ucraina şi România ameninţată cu
excluderea
din sistemul TIR

transporter.ro

U

L

inia de feribot Orlovka - Isa
ccea peste Dunăre urmează
să fie gata în aprilie 2014, le
gând Ucraina şi România. Prima
etapă prevede amenajarea ma
lurilor şi construcţia clădirilor, iar
finalizarea lucrărilor e preconiza
tă pentru anul 2016. „După cinci
ani de demersuri intense, la Or
lovka a avut loc recent semnarea
Acordului de cooperare România
- Ucraina privind înfiinţarea unui
nou punct de trecere a frontie
rei”, a declarat administratorul
firmei MBS din Bucureşti, Steli

an Găvruș. Odată cu realizarea
proiectului de infrastructură, ac
cesul camioanelor şi autocarelor
din Ucraina în statele UE se va
reduce cu peste 200 km, astfel
că acestea nu vor mai fi nevoite
să treacă prin Republica Moldo
va. Prin urmare, traficul de măr
furi ce trecea prin vămile din R.
Moldova va fi îmbarcat pe bacuri
şi trecut peste Dunăre, ajungând
mai uşor în portul românesc
Constanţa sau pe alte rute co
merciale europene. (Black Sea
News)

niunea Internaţională a Trans
porturilor Rutiere (IRU) a
avertizat Federația Rusă cu
excluderea din sistemul de ga
ranţie vamală TIR, dacă nu va
opri acţiunile ilegale de nere
cunoaștere a carnetelor TIR. Sis
temul TIR permite, în aproximativ
60 de ţări, traficul internaţional,
fără a fi nevoie de plata taxelor
vamale la frontiere. Potrivit IRU,
problema a început în iulie 2013,
când şeful Serviciului Vamal al
Federaţiei Ruse, Andrei Belia
ninov, a luat decizia unilaterală
de a limita aplicarea Sistemului
TIR în Rusia. IRU a solicitat pre
şedintelui rus Vladimir Putin să
rezolve această situaţie cât mai
repede posibil. În caz contrar, va
suspenda sistemul TIR în Rusia.
Potrivit estimărilor făcute de IRU,
o decizie pozitivă ar creşte cos
turile pentru aproximativ 40% din
importurile ruseşti. (RBK Daily)
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Belarus și Elveția au
liberalizat toate tipurile
de transport de mărfuri
rii Transporturilor”, se arată într-un
comunicat oficial. Partea elvețiană
a acceptat liberalizarea completă a
tuturor tipurilor de transport rutier

de mărfuri, în pofida diferenței sem
nificative dintre numărul de curse fă
cute de transportatorii din Belarus și
cei din Elveția. (Transportal)

www.picstopin.com

A

cordul
interguvernamental,
semnat la Geneva de minis
trul belarus al Transporturi
lor, Aleksandr Șișko, și secreta
rul de stat al Transporturilor din
Elveția, Peter Füglistaller, prevede
renunțarea la sistemul de autorizații
pentru trans
porturile rutiere inter
naționale bilaterale, de tranzit și de
terță țară. Oficialii de la Minsk sunt
siguri că noul acord cu Elveția va
crea noi condiții pentru creșterea
volumului de transport de mărfuri
și va duce la promovarea serviciilor
de transport rutier din partea ope
ratorilor de transport din Belarus.
„Eliminarea barierelor administra
tive este un exemplu pozitiv de co
operare reciproc-avantajoasă între
țara noastră şi partenerii străini în
Transporturi. Acest pas confirmă
strategia de dezvoltare a Ministeru
lui Transporturilor și Comunicațiilor
din Belarus, care vizează liberaliza
rea pieței de servicii de transport
rutier și dezvoltarea maximă a ramu

știri din est

Ucraina a obținut deschiderea pieței UE
pentru mărfurile sale

www.ibtimes.com

UE

își va deschide unilateral,
provizoriu, piața la mărfu
rile ucrainene. Decizia a
fost anunțată de Comisia Europea
nă la Summit-ul de la Strasbourg și
va fi în vigoare până pe 1 noiembrie
2014. Până atunci, trebuie însă să
fie acceptată de Consiliul European
și de Parlamentul European. Pre
mierul Ucrainei, Arsenii Iațeniuk, a
declarat că țara sa intenționează să
crească exportul de produse agri
cole și de cofetărie pe piața euro
peană. Șeful executivului de la Kiev
a mai precizat că, în urma consultă
rilor cu oficialii UE, vor fi eliminate și
taxele vamale la bunurile europene.
Bruxelles va oferi Ucrainei 15 mili
arde de dolari, în cadrul unui plan
de salvare a economiei ucrainene.
În viitorul apropiat, Ucraina va primi
două miliarde de dolari pentru stabi
lizarea economică. Banca Europea

nă de Investiții și Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvol
tare au promis țării credite de opt
miliarde de dolari, în vederea mo
dernizării sectorului de producție.
Noua guvernare din Ucraina și-a

evaluat nevoile de finanțare urgen
tă la cinci miliarde de euro. În ulti
mele luni, Ucraina se confruntă cu
dificultăți economice, suprapuse
peste o criză politică îndelungată.
(UNIAN)

Grupaj realizat de Tatiana Bernevec

altă taxă

Drumurile
locale, peticite
cu rovinieta
de judeţ
Christian Dumitrescu

Statul alocă miliarde de euro pentru infrastructura națională de transport rutier - drumuri naționale și autostrăzi, însă când vine vorba despre transferuri
către administrațiile locale, destinate reparării drumurilor județene, devine foarte zgârcit. De aceea, din ce în ce mai multe consilii judeţene (CJ) cochetează cu
ideea introducerii unei roviniete locale.
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transpass
An Easytrip company

Economisiti cheltuieli cu taxele de drum in Europa!

Avantajele dumneavoastra
Taxa autostrada Franta
Ecotax Franta
Taxa autostrada Spania
Taxa autostrada Italia
Taxa autostrada Marea Britanie
Taxa autostrada Irlanda
Taxa autostrada Republica Ceha
Taxa autostrada Portugalia
Taxa autostrada Scandinavia

-

Maut DE, AT, CH,
PL, SK & SLO

- un mijloc usor si rapid de plata

Frejus / Mont-Blanc Tunnel

- discount la pret fata de plata in numerar si rabat
anual
- discount la pret fata de plata in numerar
- pre - comanda

Liefkenshoektunnel
Eurovignete

Trenuri ROLA
Rezervari la Ferry
Recuperare TVA
Accize

discount pana la 13%
discount de 10%
discount de pana la 50%
discount maxim anual
discount de 13,5%
un mijloc usor si rapid de plata
discount pana la 13%
discount pana la 25%
discount pana la 20%

- rezervari in contul dvs
- rezervari la cele mai importante rute
in Europa
- recuperare pe principiul “nici un serviciu, nicio
plata” si inregistrare TVA
- recuperare in mai multe tari

Va sfatuim acum si beneficiati de multe avantaje!

USOR, SIGUR SI BENEFIC IN INTREAGA EUROPA
Va rugam sa vizitati www.transpass.eu pentru informatii suplimentere

altă taxă

Șoferii s-ar putea lovi anul
acesta de un număr în
creştere al judeţelor care le
vor percepe taxe locale de utilizare
a drumurilor locale. Tentația introducerii unor astfel de taxe e pentru
liderii locali cu atât mai mare, cu
cât sumele defalcate din TVA, primite de la bugetul de stat cu destinaţia finanţării cheltuielilor aferente drumurilor județene și comunale,
sunt mici, chiar insuficiente.
Anul acesta, toate CJ din România vor primi de la stat 368,32 milioane de lei, adică 81 de milioane de
euro, sumă din care se pot repara
cam 160 km de drumuri județene:
0,5% din întreaga rețea. În acest
ritm de finanțare, reparația întregii rețele de drumuri judeţene ar
putea dura cam 200 de ani. Sumele alocate prin transfer CJ pentru
repararea drumurilor locale sunt
infime față de cât înghite statul
la construirea de autostrăzi și la
reparații de drumurilor naționale.
În anul 2014, CNADNR are la
dispoziție 6,2 miliarde de lei pentru acest scop. Cel puţin un miliard de lei din încasările de bani pe
roviniete va fi destinat întreținerii
drumurilor naționale. De aici și
frustrările șefilor de CJ. Ei își văd
drumurile distruse de camioane,
din care o bună parte sunt în trafic
național sau internațional. Au de a
face cu un stat care nu le dă mai
nimic pentru repararea drumurilor, dar care nu pregetă să arunce sume uriașe în infrastructura
națională favorizată.

Constanța: taxa revine
de la 1 iunie
Constanța e primul județ din România care a dat tonul taxei la drumul județean, încă din anul 2007.
La momentul lansării, dar și în
prezent, nivelul acesteia îl depășea
cu mult pe cel al rovinietei: 6.300
de lei pentru un camion greu, în
condițiile în care pentru drumuri14

Rețeaua rutieră
din România

• 74.000 km total •
16.000 km drumuri
naționale •28.000
km drumuri județene
•30.000 km drumuri
comunale •

le naționale mijlocul respectiv de transport ar avea de
plată 1.210 euro. Pentru accesul pe drumuri județene,
un transportator trebuie să plătească 4 lei/zi, 85 de lei/
lună sau 720 de lei/an, dacă mijlocul lui de transport
are mtma sub 2,5 t și 35 de lei/zi, 735 de lei/lună și
6.300 de lei/an dacă mtma depășește 20 t.
Până pe 1 iunie, șoferii au scutire de la plata acestei
taxe pentru DJ 391 Cobadin – Ciobănița – Osmancea
– Mereni – Topraisar - intersecția DN 38. Legătura
e folosită ca rută ocolitoare, pentru lucrările la podul
de la km 0 al Canalului Dunăre Marea Neagră, însă
scutirea nu va mai fi acordată după 1 iunie, conform
Hotărârii 354 a CJ Constanța, adoptată în anul 2013.

Brașov: o nouă tentativă de introducere a
taxei județene?
CJ Brașov ar putea face în această primăvară o nouă
tentativă de introducere a unei taxe județene, după
ce în toamna anului trecut o încercare similară a fost
respinsă de Consiliul Concurenței (CC). Spre deosebire de CJ Constanţa, Braşovul a fost mai puțin inspirat
când a realizat regulamentul de introducere a taxei.
Propunerile CJ Braşov au fost respinse de CC, pe motiv
că prevederile regulamentului sunt discriminatorii,
limitează libertatea comerţului, iar tarifele propuse
a fi aplicate persoanelor fizice şi juridice care tranzitează drumurile judeţene cu autovehicule cu mtma
peste 7,5 tone ar fi cu 10% mai mari decât cele impuse
prin rovinietă.
Conform proiectului, urmau să fie scutite vehiculele
aparţinând Poliţiei, Pompierilor, serviciilor de ambulanţă, transportului de călători, dar și vehiculele agenţilor economici cu contracte de lucrări cu CJ Braşov,
ce vor achita tarifele cu 50% reducere pe perioada
contractelor. Astfel, existenţa unui simplu contract de
lucrări al unei firme cu CJ ar fi dus la reducerea cu
50% a taxei pentru întregul său parc auto.
De altfel, „taxa de drum percepută de CNADNR nu
prevede excepţii de asemenea natură, fiind percepută
pentru toţi cei care circulă pe drumurile naţionale sau
autostrăzi, indiferent de forma de proprietate, destinaţia autovehiculului sau dacă au relaţii contractuale
cu anumite autorităţi publice”, a arătat CC. Taxele speciale ce ar fi fost percepute de CJ Braşov erau cu 10%
mai mari decât cele stipulate prin plata rovinietei, a

Subfinanţare

81 de milioane de euro primesc în anul 2014 Consiliile Judeţene din România pentru
repararea drumurilor judeţene şi comunale, sumă ce este cu mult mai mică decât cea
necesară pentru întreţinerea corespunzătoare a acestora.

altă taxă

fost un alt argument al CC pentru
respingerea iniţiativei.

Cât de legală e rovinieta de judeţ?
Impunerea de către administrațiile locale a unor taxe
de parcurgere a drumurilor județene e în principiu o
măsură legală, totul depinzând de prevederile de detaliu. În toate actele de fundamentare, CJ au invocat
dreptul conferit de Codul Fiscal pentru introducerea
de taxe locale. De aceea, singura cale de a preîntâmpina introducerea acestor biruri pe drumurile judeţene
o reprezintă eventualele contestaţii în Justiţie, formulate de prefecturi, sau deciziile CC, cum s-a întâmplat
la Braşov.
Aceste taxe încarcă mult bilanțurile firmelor de
transport, care, pe lângă rovinieta judeţeană, trebuie să o achite şi pe cea naţională, precum şi alte taxe
de acces in interiorul localităţilor. Soluțiile prin care
CJ pot fi determinate să renunţe la rovinietele locale
sunt majorarea alocațiilor bugetare ale statului pentru
modernizarea drumurilor județene, interzicerea accesului pe orice drum a camioanelor supraîncărcate şi o
reformă completă a rețelei naţionale de transport, prin
trecerea finanţării şi sarcinii gestionării drumurilor
de importanţă scăzută (deci nu a autostrăzilor sau
drumurilor europene) la nivel regional.

Hunedoara: Cele mai mari
taxe
Al doilea județ dintre cele ce percep
transportatorilor o taxă pentru traversarea drumurilor județene e Hunedoara. Din toamna anului trecut,
transportatorii de bunuri divizibile,
provenite din exploatarea balastierelor, carierelor sau alte provenienţe,
cu mtma peste 5,5 tone, trebuie să
plătească o taxă a cărei valoare poate ajunge la 20.000 de lei, în cazul
autorizațiilor acordate pe un an vehiculelor cu mtma peste 10 tone. Hotărârea 237 din 2013 a CJ Hunedoara stabilește că taxa se aplică pentru
doi ani, de la data adoptării actului,
deci o vom vedea în funcțiune cel
puţin până în toamna anului viitor,
dacă nu va fi cumva prelungită.

Fundaţia Academia de Transport Intern şi Internaţional

Ministerul
Transporturilor
şi Infrastructurii
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Comisia Naţională
pentru Controlul
Activităţilor Nucleare

împreună cu cei

puternici

Academia
IRU Geneva

Asociaţia Europeană
a Institutelor de Pregătire în
Domeniul Transporturilor Rutiere

DATE
CONTACT

B-dul Iuliu Maniu, nr. 381-391, sector 6 Bucureşti
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În port

Wikimedia

Portul
Constanța.
A fi sau nu în subordinea

Primăriei?

Christian Dumitrescu

Ieșirea PNL de la guvernare deschide primarului Constanței calea de preluare a portului. Mazăre speră că intrarea portului în portofoliul afacerilor
subordonate lui îi va mai aduce niște bănuți. Oponenții transferului afirmă
că, odată trecută la Primărie, dezvoltarea portului va fi îngropată.
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În port

„

Radu Mazăre,

primarul Constanţei:

Vă pregătesc o surpriză tare
plăcută pentru iarna viitoare,
în ceea ce priveşte căldura,
adică mai puţin de plată. Nu
pot să vă dau amănunte, sper
să-mi iasă aranjamentele pe
care vreau să le fac, cu portul,
cu nişte bănuţi pe care să-i
mai adunăm“

‘‘

Rareori intervenții ale
oficialilor români sunt
atât de grăitoare în
privința intențiilor lor privind
soarta unor companii naționale,
decât cea avută de primarul
Constanței în urmă cu o lună, cu
referire la viitorul portului.
„Vă pregătesc o surpriză tare
plăcută pentru iarna viitoare, în
ceea ce priveşte căldura, adică
mai puţin de plată. Nu pot să vă
dau amănunte, sper să-mi iasă
aranjamentele pe care vreau să le
fac, cu portul, cu nişte bănuţi pe
care să-i mai adunăm“, a spus primarul la începutul lunii martie,
unei adunări constituite majoritar
din persoane de vârsta a treia, cu
resurse de trai reduse.
Portul, prima cale de intrare
în România, cel mai important
port de la Marea Neagră, e gândit așadar să ajungă la remorca
intereselor electorale ale primarului, bani pentru pușculița din
care acesta împarte cu dărnicie

Resboiu.ro

20%
din acțiunile

în stânga și în dreapta, pentru a-și atrage simpatiile
celor vârstnici și nevoiași.

deținute de Primărie.
20% sunt la Fondul
Proprietatea, restul
la stat.

Care e miza?

Portului
Constanța sunt

Preluarea controlului portului l-ar face pe Radu Mazăre unul dintre cei mai puternici lideri PSD. Pe de
altă parte, ar rotunji considerabil veniturile oraşului.
Grosul avantajelor nu constă în bilanțurile oficiale
depuse la Fisc, ci în oportunitățile de control asupra economiei mai mult sau mai puțin subterane
din incinta portului. Veniturile oficiale provin din
închirierea terenurilor la numeroasele firme ce își
desfășoară activitatea în incintă, dar și din taxele
portuare percepute navelor.
În perimetrul portuar activează 700 de firme de
agenturare, reparații de nave, comerț, construcții,
transporturi, pilotaj sau comisionare. Toate varsă
o parte din venituri, ca taxe, Administrației Porturilor Maritime Constanța. Aceasta a avut în anul
2012 o cifră de afaceri netă de 248 de milioane de
lei și un profit de 46 de milioane de lei brut, adică de 10 milioane de euro. Dividendele ar reveni
primăriei la preluarea integrală a pachetului de
acțiuni: câteva milioane de euro, sumă nu tocmai

mare.
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În port

Neoficial însă, cine deţine
pachetul majoritar are pâinea
și cuțitul la licitații și proiecte
finanțate din fonduri publice sau
europene de sute de milioane de
euro. Licitația la digul de larg al
portului, ajunsă la DNA, a avut o
miză de 100 de milioane de euro.
Alte afaceri de sute de milioane
de euro se fac în incinta portului.
La ele se adaugă controlul mai
mult sau mai puțin direct asupra
unor organe de control ale statului, ca Vama sau Poliția de Frontieră, cu influență asupra unor
afaceri extinse la nivelul țări.
Cine ar dori să investească în
port ar trebui mai întâi să discute cu baronii locali. E unul din
riscurile trecerii acțiunilor la
Primărie, menționate de Mihai
Daraban, președintele Camerei
de Comerț Constanța: „Când se
formează poluri de putere totală,
la un moment dat creezi panică,
creezi investitorilor sentimentul
că, dacă vor să intre acolo, trebuie să discute cu un jupân”, spune
el.

Sebastian
Bodu,

europarlamentar:
„Încerc să vă conving
să nu transferaţi
Portul Constanţa
către primăria
municipiului. Atât
pentru că, în mod
tradiţional (cu
câteva excepţii ce
ţin de istoria unor
oraşe), porturile
sunt administrate
la nivel central, cât
şi pentru faptul că
Radu Mazăre e ultima
persoană care să
primească pe mână
o administraţie
portuară. Porturile
sunt, în orice ţară
din lume, entităţi de
interes public, ce nu
pot fi transformate
în SRL, deoarece
acest lucru ar duce
la distrugerea
comunităţii portuare”

Comănescu: Ce performanțe ar avea în
Port o primărie falită?
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Care sunt șansele
primarului Mazăre?
De ani buni, controversatul primar dorește o porție cât mai
mare din port în administrarea
primăriei. Până acum, a reușit
să primească 20% din acțiuni.
Alte 20% sunt la Fondul Proprietatea. Restul sunt deţinute de
stat, administrate prin Ministerul Transporturilor. De regulă,
miniștrii liberali s-au opus transferului de acțiuni de la stat la
port. Recent, liderul PNL, Crin
Antonescu, a declarat că partidul

a blocat trecerea acțiunilor la Primăria Constanța,
deoarece această tranzacție nu făcea parte din programul de guvernare.
Odată ieșit de la guvernare PNL, Mazăre se pare
că are porțile deschise. Premierul Ponta și ministrul
Transporturilor, Dan Șova, ambii colegi de partid
cu el, ar privi cu îngăduință eforturile sale de a mai
primi alte acțiuni. Potrivit premierului, statul ar trebui să vândă pe bursă minimum o treime din acţiuni, pentru a atrage interesul investitorilor privaţi.
Împrăștierea a 30% din acțiuni la o puzderie de mici
investitori pe bursă nu ar asigura însă investițiile
invocate.
Singurul efect ar fi că statul ar ajunge acționar
minoritar și Primăria Constanța ar deveni principalul acționar. Dan Șova pare și el de acord să-i mai dea
o parte din port lui Mazăre, pe motiv că așa e în Europa: porturile sunt la primării. „Porturile mari din
Europa sunt la primării. N-ar fi chiar aşa o treabă
nemaiauzită să fie la primărie, dar nu intenţionăm
să fie integral“, a spus Şova la audierile parlamentare din martie. Europarlamentarul Sebastian Bodu e
însă de altă părere: „Tradiţional - cu câteva excepţii
ce ţin de istoria unor oraşe, porturile sunt administrate la nivel central”, spune el.

Gabriel
Comănescu

Ipoteza trecerii acțiunilor la primărie e combătută
și de cel mai important om de afaceri constănțean,
Gabriel Comănescu. „Trecerea portului la Primărie
e o prostie ce continuă a fi perpetuată (...) O eventuală preluare a portului de către Primăria Constanţa
va bloca toate proiectele europene. E vorba despre
investiţii majore. Infrastructura portuară are nevoie de fonduri imense şi păcat că nu se reuşeşte. Tot
acest bâlci care se face afectează portul, nu se fac
investiţii”.
Comănescu susţine că şi operatorii portuari gândesc la fel. Dacă Primăria Constanţa ar obţine 33%
din acţiunile portului, „ce face cu investiţiile în port?
Ce performanţe are o primărie falită? De unde bagă
bani? Ştiu ei ce înseamnă costuri, când prima lor
grijă e să transforme silozul vechi din port în Cazino, când nici pe celălalt nu l-au reparat? Să fim
serioşi”.

prioritar

CordeliasGuide

Ultimele priorități
ale Guvernului în
materie de autostrăzi
Christian Dumitrescu

Chiar dacă au trecut doar trei luni de când a prezentat public o strategie
națională de autostrăzi, Guvernul a revenit recent, reintroducând ca prioritar,
declarativ cel puțin, tronsonul Pitești - Sibiu. Schimbările sunt prevăzute in
programul de guvernare Ponta III, făcut public luna trecută.
În timp ce alte țări au
strategii de construire a
unor rețele de autostrăzi
urmate cu sfințenie timp de decenii, în România prioritățile se
schimbă trimestrial, în funcție de
culoarea politică a Guvernului, de

proveniența liderilor marcanți de partid, ba chiar în
funcție de protestele locale privind necesitatea realizării anumitor autostrăzi. Doar astfel se poate explica faptul că, după ce la finalul anului trecut ministrul Infrastructurii, Dan Șova, susținea că România
n-are bani pentru realizarea tronsonului Pitești
- Sibiu, în programul de guvernare Ponta III, 
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dat publicității luna trecută, autostrada de pe Valea Oltului recapătă un rol central. Dar să vedem
care sunt ultimele priorități declarate de Guvern și ce șanse au
ele să fie făcute.

Două tronsoane
de autostradă
La capitolul „mari proiecte de
infrastructură”, sunt prevăzute
două tronsoane de autostradă:
Bucureşti – Ploieşti - Braşov
(tronsonul Comarnic - Braşov)
și Sibiu - Râmnicu-Vâlcea.
Includerea ultimului e o surpriză, după ce în decembrie 2013
Guvernul susținea că e prea
scump și că, dacă ar fi făcut din
bani europeni, ar absorbi toată
alocarea bugetară a României.
„Pentru tronsonul Râmnicu
Vâlcea – Sibiu, avem studii de
fezabilitate ce presupun o sumă
mare, în jur de 4,5 miliarde de
euro, care de fapt depăşeşte tot
ce avem noi. Noi avem cu totul
3 miliarde de euro pentru toată
România (de la UE, pentru autostrăzi, în perioada anilor 2014
- 2020 – n.n.) şi, dacă am începe
să facem pe studiul vechi de
4,5 (miliarde euro - n.n.), nu ne
ajung banii nici măcar pentru
bucata aia”, spunea în decembrie 2013 Victor Ponta. Strategia

Proteste

10.000 de angajați de
la Dacia Renault au
protestat la începutul
lunii martie la Pitești,
cerând construirea
tronsonului de
autostradă Pitești
- Curtea de Argeș –
Sibiu.

prezentată atunci prevedea doar realizarea tronsonului Pitești - Râmnicu Vâlcea.
Protestele de la începutul lunii trecute, de la
Pitești, cu participarea a 10.000 de angajați ai
uzinei Dacia – Renault, dar și discuțiile purtate probabil cu constructorul auto au schimbat
prioritățile Guvernului. Tronsonul de pe Valea
Oltului a redevenit prioritar. „După ce se termină
studiul de fezabilitate, în 12 luni, urmează procedurile de aprobare; se va începe licitaţia pentru
atribuirea de lucrări, care va dura 6 luni. Dacă
punem 6 luni acum, 12 şi cu 6, în cel mai bun caz
în 24 de luni se pot începe lucrările pe Sibiu - Piteşti”, a declarat recent ministrul Dan Șova.
Cât privește tronsonul Comarnic – Brașov, acesta a rămas un proiect prioritar, dar cu termen de
începere indefinit. Cel prevăzut inițial - primăvara
acestui an, n-a fost respectat. Planificate inițial
pentru aprilie, lucrările vor avea „o mică întârziere”, „vor începe în acest an”, după cum declara
vag Dan Șova în fața comisiilor parlamentare.

Autostrada Transilvania
revine în actualitate
Pe lângă cele două tronsoane menționate, noul
program de guvernare prevede şi începerea lucrărilor la alte autostrăzi, cu existența unor erori
de strategie. Programul vorbește despre „continuarea lucrărilor la Autostrada Transilvania”,
iar mai recent ministrul Șova a declarat că vor fi
începute lucrările pe porțiunea Câmpia Turzii Ogra. Nu are logică însă începerea lucrărilor pe
această porțiune, atâta timp cât sectorul Suplacu

Calendar

Wikipedia

Ministrul
Transporturilor, Dan
Șova: „După ce se
termină studiul de
fezabilitate, în 12 luni,
urmează procedurile
de aprobare; se va
începe licitaţia pentru
atribuirea de lucrări,
ce va dura şase luni.
Dacă punem şase luni
acum, 12 şi cu 6, în
cel mai bun caz în 24
de luni se pot începe
lucrările pe Sibiu Piteşti”.
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Dan
Șova

ArgumentPress

Programul de guvernare mai cuprinde și începerea lucrărilor la tronsonul transmontan Târgu
Mureş – Iaşi - Ungheni, precum și „demararea
lucărilor la Coridorul IX Paneuropean - Autostrada Bucureşti – Ploieşti – Focşani – Bacău - Paşcani”. Alegerea acestui ultim proiect e surprinzătoare, cel puțin raportat la strategia prezentată
în decembrie. Atunci se vorbea de o conexiune
București – Bacău, prin intermediul secțiunii
de autostradă București – Ploiești – Comarnic –
Brașov, apoi Brașov –Bacău (ca parte a tronsonului Sibiu - Bacău).
Programul de guvernare menține ca prioritate
realizarea tronsonului Bucureşti – Alexandria –
Craiova - Drobeta-Turnu Severin - Timişoara, despre care oponenții afirmă că are o singura menire:
să asigure voturile acordate de populația din sudul
țării vicepremierului Liviu Dragnea. Programul
mai prevede „finalizarea Centurii Bucureşti la
profil de autostradă (nord şi sud)”. Afirmații iarăși
surprinzătoare, căci Centura Capitalei este deja
modernizată în nord, la profil de două benzi pe
sens și e puțin probabilă și realizarea unei autostrăzi.

de Barcău - Borș este definitivat în proporție de o treime, iar
lucrările realizate deja, valorând
zeci de milioane de euro, se
degradează, deoarece nu sunt
terminate, nici măcar protejate.

Prin TIR2000 dispuneți de un serviciu
de rezervare feribot în toată Europa

Zona Mediteraneană

Scandinavia

Best service guaranteed

Curse de ferry-boat
Irlanda

Canalul Mânecii

Comercializarea documentelor necesare transportului intern și internaţional,
a echipamentelor ADR, diagramelor tahograf etc.; (Preț promoțional/personalizare gratuită)
Intermedieri obţinere vize de intrare în TURCIA şi FEDERAŢIA RUSĂ,
atât pentru şoferii profesionişti, cât şi pentru personalul angajat al firmelor de transport;

Un serviciu oferit
în România de

Asigurări auto (RCA, CASCO, Carte Verde, CARGO, CMR)

www.rezervari-ferry.com
Adresa: Str. Alexandru Constantinescu, nr. 12, Sector 1, București l Contact: Dragoș Nae, tel. 0737.504.000 l E-mail: ndragos@tir2000.ro
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Sistemul TIR în Federația Rusă

C

a urmare a evoluțiilor recente privitoare la acțiunile
Serviciului Federal Vamal
Rus, de încălcare gravă a
Convenției TIR, IRU consideră că e
nevoie de măsuri suplimentare. Întrucât Comisia Europeană a sprijinit
de la începutul crizei acțiunile IRU
în vederea unor negocieri ulterioare,
DG TRADE a solicitat Secretariatului
IRU dovezi concrete ale impactului
economic rezultat din acțiunile Vămii
Ruse. Astfel de dovezi ar trebui să cu-

prindă: creșterea costurilor directe
și indirecte ale unei operațiuni tipice
de transport rutier de marfă din UE în
Federația Rusă (inclusiv prețul unei
garanții naționale în Rusia, costurile
la formalitățile de securitate, costurile
de obținere a garanției, formalitățile
vamale, escorta, stocarea, timpul de
așteptare la frontiere); creșterea generală a prețurilor de transport,
cu consecințe asupra competitivității
mărfurilor comunitare pe piața rusă;
reducerea activității operatorilor

naționali de transport rutier de marfă
în Federația Rusă; pierderea totală
estimată pentru industria națională
de transport rutier de marfă, de la
data introducerii noilor norme. Dincolo de impactul asupra eliberării carnetelor TIR, Secretariatul IRU nu e în
prezent într-o poziție care să-i permită
să evalueze și să cuantifice efectele.
De aceea, membrii IRU sunt rugați să
furnizeze cât mai multe date pe aceste
aspecte la Secretariatul IRU (remi.lebeda@iru.org; tel +32.2.743.25.92).

R. Moldova: Trecerea frontierei
pentru transportatorii TIR-EPD
Serviciul Vamal, Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto (AITA) şi
IRU) au semnat, pe 27 februarie 2014, un memorandum privind cooperarea
multilaterală în facilitarea trecerii frontierei pentru transportatori.
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D

ocumentul a fost semnat
de Tudor Baliţchi, Director
General al Serviciului Vamal, Vladimir Florea, preşedintele AITA, şi Umberto de Pretto, secretar general al IRU. Conform
memorandumului, va fi acordat regimul prioritar de trecere a frontierei
şi vor fi stabilite coridoare speciale
de traversare a frontierei transportatorilor ce fac parte din sistemul de
predeclarare electronică TIR-EPD.

De regimul prioritar vor beneficia titularii procedurilor simplificate,
conform reglementărilor Vămii, și
transportatorii ce folosesc sistemul
TIR-EPD.
Măsurile se înscriu în obiectivul
Vămii, de facilitare şi securizare a
traficului transfrontalier, de accelerare a procedurilor de trecere a
frontierei şi analizei prealabile a riscurilor la operaţiunile de tranzit internaţional.

artri news

Acord Bulgaria - Turcia
privind autorizațiile
bilaterale de transport

D

upă mai bine de şase ore
de negocieri între minis
trul bulgar al Transpor
turilor, Tehnologiilor Infor
maționale și Comunicațiilor, Danail
Papazov, și ministrul turc al Transporturilor, Afacerilor Maritime și
Comunicațiilor, Lutfi Elvan, la Ankara,
părțile au ajuns la soluționarea problemelor operatorilor de transport rutieri din Bulgaria când călătoresc în
Turcia. Negocierile au stabilit cadrul
pentru elaborarea unui nou acord,
care să-l înlocuiască pe cel actual,
ce datează din anul 1977. Demnitarii
au convenit că noile documente vor
include un plan de liberalizare completă a regimului de permise, care
să acopere transporturile bilaterale
și de tranzit, fără transporturile în/din
terțe state. Noul acord va prevedea
creșterea semnificativă a terțelor.

Secretarul general IRU,
Umberto de Pretto,
a salutat rezultatul:
„Sunt recunoscător AEBTRI
și UND pentru eforturile
depuse, de rezolvare a
problemelor de la frontiera
dintre Bulgaria și Turcia“.
Documentul trebuia să fie gata până
la sfârșitul lui martie și ar putea fi
semnat până la finele lunii aprilie.
Într-o scrisoare, de Pretto exprimă satisfacția IRU, că a ajutat la organizarea reuniunii de la Istanbul și

că a reușit să coopereze pentru un
viitor mai bun, în beneficiul transportatorilor rutieri bulgari și turci. „Împreună cu UND și în colaborare cu
IRU, vom întreprinde acțiuni comune, pentru a nu mai permite astfel de
probleme la punctele de trecere a
frontierei comune în viitor“, a declarat Georgi Petarneicev, președintele
AEBTRI. El a explicat că a solicitat
crearea unei linii telefonice directe
și, „când apare o problemă, vom fi
în măsură să o rezolvăm imediat“.
„De acum, vom planifica împreună viitorul operatorilor de transport rutier din cele două țări“, a
spus Çetin Nuhoğlu, președintele
UND, comentând întâlnirea UND AEBTRI. Nuhoğlu crede că „ministerele Transporturilor din Bulgaria și
Turcia vor susține decizia luată de
cele două asociații“.

claudiumoga.blogspot.com

iru.org

în regim prioritar

În apropierea posturilor vamale
vor fi instalate panouri informative.
După semnarea memorandumului,

secretarul general IRU, Umberto
de Pretto, s-a întâlnit cu ministrul
Transporturilor din R. Moldova, Vasile Botnari, pentru a discuta despre evoluţiile din transportul auto de
mărfuri, sub acoperirea carnetelor
TIR. Botnari şi de Pretto consideră
că, pentru buna funcţionare a sistemului, sunt foarte importante stabilitatea şi predictibilitatea asociațiilor

transportatorilor ce participă la gestionarea lui, inclusiv în cadrul AITA,
organizație acreditată pentru eliberarea carnetelor TIR în R. Moldova.
De Pretto a menţionat că principiul de funcţionare a Sistemului TIR
se bazează pe încredere şi solidaritate reciprocă între membrii TIR.
IRU e interesată în menţinerea echilibrului şi stabilităţii în interiorul tuturor organizaţiilor membre acreditate
pentru garantarea transporturilor
sub acoperirea Carnetului TIR.

Rubrică realizată de Florin Pancu
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Spre fixarea mai
sigură a încărcăturii
Asigurarea încărcăturii din camioane e un subiect de bază în pregătirea
profesională a transportatorilor. Există o bază fizică solidă pentru a stabili
regulile. Autoritățile au căutat întotdeauna să găsească modalități mai simple,
la îndemâna oricui, pentru a determina datele concrete de fixare a încărcăturii.
Vladimir munteanu
WorldSuperTravel

Nu e de mirare, în aceste condiții, că sunt
și acum instituții care mai lucrează la
perfecționarea setului de recomandări și reguli de fixare. În această problemă, ce îmbină legile
fizicii cu proceduri pragmatice simple, se manifestă
unele diferențe. La începutul anului, a apărut un ghid
cu reguli de asigurare a încărcăturii pentru transportul rutier, editat de IRU, ce poate fi o lucrare mai larg
acceptată. Lansată de puțin peste două luni, varianta
ei electronică a fost descărcată de peste 6.500 de ori.
Denumirea exactă a ghidului este International Guidelines on Safe Load Securing for Road Transport.
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De unde alegem sistemul
de referință?
Directoratul General pentru
Energie și Transport al Comisiei Europene pusese anterior la
dispoziția transportatorilor un
manual cu cele mai bune practici
în asigurarea încărcăturii. Mai
existau la momentul respectiv
și alte standarde sau prevederi:

punct de sprijin

EN, UNECE (Comisia Economică pentru Europa a
Națiunilor Unite), IMO sau chiar unele naționale, ca
standardul german VDI, considerat mai dur decât
celelalte. În general, respectarea prevederilor existente scutește transportatorul de probleme.
Diferențele pe care toată lumea se străduiește
să le înlăture vin din aproximările făcute pentru a
da șoferului reguli și formule mai simple. Această
situație are și alte implicații. În unele state UE corectitudinea fixării încărcăturii poate fi verificată
doar pentru transporturile ADR. Poate fi făcută și la
celelalte, dar nu există bază legală pentru sancțiuni.

Fizică și legislație

Exemplu

Marfa împachetată
într-o cutie de lemn
de 10 t. Conform
prevederilor din
SUA, cutia trebuie
plasată în centrul
semiremorcii, asigurată
cu un dispozitiv rigid
contra alunecării,
prinsă cu trei chingi.
Recomandările
europene impun un
număr mult mai mare
de chingi. Diferențele
pot merge până la mai
mult de dublu.

Analiza fizică detaliată depășește nevoile transportatorului, chiar pe a majorității profesorilor
din centrele de pregătire. Dintre elementele analizate: greutatea încărcăturii; frecarea statică cu
podeaua; frecarea dinamică; tensiunea din chingi;
accelerațiile transversale și laterale; frecarea dintre
lateralele elementelor stivuite ş.a.m.d..
Standardele europene revizuite în anul 2010 au
prevederi ce le modifică pe cele din 2003. Un pachet
de marfă de trei tone trebuia asigurat înainte cu 3,9
chingi, iar după anul 2010 numărul necesar scade
la 1,2. Pe ansamblu, standardul EN din 2010 dă rezultate apropiate de cel al UNECE și IMO, ultimul
în curs de revizuire. Standadul IMO e cel mai lejer,
urmează standardul EN din 2010, iar cel german,
VDI, rămâne cel mai sever.
Prin teste, se fac tabele cu diferite valori ale parametrilor, în special coeficienți de frecare. Deși
cei mai mulți șoferi pot fi mai bine pregătiți prin
predarea regulilor de bază ale ancorării, minima
cunoaștere a coeficienților de frecare ai diferitelor materiale e un avantaj. Cei mai mulți dintre
ei, chiar dintre manageri, ar prefera o asigurare
supradimensionată calculului exact al numărului
de chingi necesare. IMO (Organizația Maritimă
Internațională) și IRU au făcut eforturi pentru a
obține mai multă claritate între atâtea opinii ce nu
sunt la unison.

schematice. Demersul minimal al
listei cu pașii de urmat la fixarea
încărcăturii era deja făcut de IRU
și a fost publicat și de noi.
Lista de securitate la asigurarea încărcăturii și informațiile
prelucrate de IRU erau deja introduse în modulele de instruire
IRU Academy. Ghidul face însă
pasul spre transmiterea directă a
informațiilor la transportator.
Propunerea de directivă cu
procedura de verificare a camioanelor în trafic conține și un
capitol referitor la asigurarea
încărcăturii. Viitoarele verificări
din trafic se vor face și asupra
încărcăturii, așadar ghidul contribuie la clarificarea procedurii
care să scutească de probleme.
Germania, de exemplu, nu sprijină implementarea standardului european (deși a contribuit la
elaborarea sa), pentru că propriul
standard e mai sever. Alte state
sunt preocupate mai mult de aspecte practice și procedurale ale
viitoarelor controale.
Centrele de pregătire au
reacționat foarte rapid la apariția
ghidului și sunt așteptate să valorifice și efortul IRU. Există
deja multă experiență în a prelua formatele de succes ce apar
în domeniu. Ghidul a fost editat
special pentru a fi preluat și, ceea
ce așteaptă și autoritățile, a fi folosit.

Ghidul editat de IRU e util pentru cei ce doresc
cunoașterea domeniului fixării încărcăturii. Poate fi cel mai bine valorificat prin cei din domeniul
pregătirii profesionale. Mai aproape de nevoile simple ale transportatorului ar fi listele sau tabelele
de verificare cu parametri de bază sau indicațiile

Panoramio

Alte considerații
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Oportunitatea
eurasiatică
a României
Vladimir munteanu

Zona eurasiatică ne oferă o imagine plină de
manifestări aparent contradictorii. Situație
economică modestă, exceptând Turcia şi
bunăstarea generată de resursele unora dintre
aceste state. În același timp, instituții statale
și organizații private pregătesc numeroase
proiecte de dezvoltare. Aceasta arată un potențial
geostrategic semnificativ, pe care toți vor să-l
valorifice. Chiar și economic sunt așteptate evoluții
care să creeze noi oportunități.

TRACECA

A fost creat ca program interguvernamental. O componentă a programului de
finanţare TACIS al Comisiei Europene, echivalent
PHARE pentru statele Europei Centrale şi de Est. A
luat fiinţă cu ocazia Conferinţei de la Bruxelles din
3 mai 1993, la care au participat miniştrii Transporturilor şi Comerţului din cinci ţări din Asia Centrală: Kazahstan, Kîrgîstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan şi trei state din Caucaz: Armenia,
Azerbaijan şi Georgia.
La Conferinţă a fost încheiat un acord pentru un
program de ajutor tehnic, finanţat de UE pentru
dezvoltarea coridorului de transport pe direcţia
Vest – Est, din Europa, cu traversarea Mării Negre
prin Caucaz şi Marea Caspică şi ieşire în Asia Centrală. În anul 1996 au fost acceptate în TRACECA
Ucraina şi Mongolia, ulterior R. Moldova, iar în
anul 2002 Bulgaria, România şi Turcia.
Până în prezent, UE şi-a concentrat atenţia pe proiecte de asistenţă tehnică şi investiţii în TRACECA,
denumit Noul Drum al Mătăsii. Atenţia principală
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se acordă infrastructurii (rutiere
şi feroviare).

BSEC

Pe 25 iunie 1992, şefii de state şi
guverne din 11 ţări au semnat la
Istanbul Declaraţia Summit-ului
şi Declaraţia Bosforului, dând
naştere Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră
(BSEC). E vorba despre Albania,
Armenia, Azerbaijan, Bulgaria,
Georgia, Grecia, Moldova, România, Rusia, Turcia şi Ucraina.
Ulterior, în aprilie 2004, Serbia
a devenit al 12-lea stat membru
BSEC. A fost înfiinţată apoi şi
BSEC-URTA, organizaţia transportatorilor din ţările BSEC.
Încă de la început, BSEC
şi BSEC-URTA au acordat o
atenţie deosebită cooperării în

eurasia

parte, proceduri armonizate de
trecere a frontierelor, bazate pe
convenții multilaterale de comerț
și transport, ca TIR, Convenția
de Armonizare, ADR etc., cu rolul de a eficientiza controlul și a
rezolva mai rapid formalitățile la
frontieră.

KhargPort

Cartea României

Transporturi, concentrându-se în principal pe utilizarea eficientă a capacității intraregionale şi creşterea potenţialului de tranzit al regiunii Mării Negre.

Inițiativa Autostrada Model
Inițiativa IRU Autostrada Model este, în cuvinte nepretențioase, un demers mixt: economic,
administrativ și politic. Vizează îmbunătățirea
condițiilor de afaceri pe unele rute din zonă. Va fi o
rețea interconectată de autostrăzi naționale sau regionale, ridicată la standardele din țările dezvoltate.
Autostrada Model va avea două porțiuni: Caucazul de Sud și Asia Centrală. Se va întinde pe 1.135
km, de la Baku la Trabzon, prin Tbilisi și Batumi.
Coincide cu secțiunea asociată Inelului Autostrăzii Marea Neagră. Autostrada Asia Centrală include rutele Kzilorda – Shimkent – Almaty - Korgos,
de 1.478 km, cu ramificațiile Kordai – Bishkek –
Dușanbe - Nijni Panj - Pol e Xomri, de 1.772 km.
Infrastructura rutieră adiacentă include, pe de o

Orice şansă realistă
de valorificare a
poziţiei geostrategice
a României în relaţie
cu Eurasia e direct
legată de Constanţa.
Efervescenţa zonei
e un motiv în plus ca
situaţia din Constanţa
să fie tratată
responsabil.

Ca stat din imediata proximitate
a unei zone ce stârnește atâta interes, România are de valorificat
o oportunitate dificilă. Analiza
vine tocmai când Cabinetul Ponta
arată disponibilitate pentru relaţiile cu ţările din zonă. În urma
unei vizite în Georgia, premierul
s-a arătat nemulţumit că de 12
ani nu a mai fost organizată o comisie mixtă. Cele două ţări, despărţite doar de Marea Neagră, ar
putea avea proiecte comune. Din
cele mai vechi, ce ar trebui reluate, sunt proiectul AGRI, de transport al gazelor naturale pe ruta
Azerbaijan – Georgia - România
şi legătura directă Constanţa Batumi.
Relaţia României cu zona eurasiatică se poate face şi exclusiv
rutier. Dar, în urma recentelor
schimbări din Ucraina, una din
ramuri pare afectată până la descurajare. Chiar cu o variantă rutieră viabilă prin Turcia, şansa mai
bună a României e direct legată
de portul Constanţa. O coincidenţă stranie face ca recent să fi fost
reluată în mass-media o analiză
despre situaţia portului Constanţa, cu accent pe incapacitatea autorităţilor de a valorifica potenţialul nostru maritim. Trecând
peste problemele direct legate de
administrare, conectarea rutieră
a acestuia la restul ţării e foarte
slabă din cauze strict administrative. În condiţiile în care la
Rotterdam s-a atins limita spaţiului fizic prin care se face tranzitarea mărfurilor...
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profil de firmă

Mobila – un domeniu
tot mai profitabil
pentru transportatori
De peste douăzeci de ani, Grigore Ungur, administratorul societății Mobigry din
Târgu-Mureș, e comerciant de mobilă. Și-a construit în timp un sistem propriu de
transport, dar cel mai frecvent se bazează pe camioanele furnizorilor. Producția
de mobilă a crescut și s-a diversificar lent două decenii și tinde să devină tot
mai profitabilă și pentru transportatori. Mobigry e o afacere de familie. Grigore
Ungur lucrează aici cu soția și băiatul lui, student la Facultatea de Inginerie și
Automatizări.
Viorel patrichi

Grigore Ungur a absolvit cursurile unui liceu
industrial din TârguMureș, apoi Facultatea de Științe
Economice la Universitatea Lucian Blaga. Afacerea a lansat-o în
anul 1994. Lucrase la o veche întreprindere de stat, ca șef de unitate, până în 2004. A înregistrat
Mobigry în 1999.
„Merge greu. Expunem mobila de la furnizori și o transportăm unde avem comenzi. Dacă
în Târgu-Mureș transportul și
montajul sunt gratuite, în țară
se fac contra cost. În general,
clienții sunt din toată țara. De
la Galați, București, Borșa, Sighetul Marmației, Carei, Zalău,
Timișoara. Punem un mic adaos, să rezistăm pe piață. Vindem și la Sovata, Luduș, Toplița,
Sărmaș, peste tot. Acolo unde
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beneficiarii solicită mobilă nestandardizată, personalizată, lucrurile sunt puţin mai complicate”,
explică Ungur.
Primăvara supraviețuiește, iar din vară până în
decembrie merge pe plus. Încep să crească și comenzile. După 2008, cererea a scăzut dramatic, ca
în toate domeniile. Afacerea lui a ajuns acum pe un
trend urcător, dar timid: a crescut cererea cu 10%
față de anii 2009 şi 2010. „Ne aflăm încă departe
cu desfacerea. La nivelul anului 2008, am depășit
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cifra de vânzări de 1.500.000 de Revirimentul
euro, iar în 2013 am coborât la Transportatorii
1.000.000 de euro”, spune omul susțin că au
de afaceri.
crescut ofertele

Diversificarea ofertei
Producătorii de mobilă din România oferă maximum 30% din
mobila lor la intern. Restul - la
export. Realizează și mobilier de
hotel, dar piața internă e foarte
limitată. Putem vorbi acum de
diversificarea ofertei de mobilă
din partea producătorului din
România. Deși e încă mult loc.
Trebuie să revenim la cererea clientului. De regulă, producătorul
face mobilă în producție de serie
și lasă clientului opțiunea pentru
culoare. La solicitarea clientului,
se poate comanda altă culoare.
Mobila se poate personaliza nu
neapărat în funcție de dimensiuni, fiindcă în ultima vreme se
optează frecvent pentru mobila
modulară.
Mobigry preferă să ofere transportul și montajul gratuit și beneficiarii se bucură de această înlesnire. „Trebuie precizat că e vorba

pentru exportul
de mobilă în
anul 2013. Mulți
producători de-ai
noștri, mai ales
din vestul țării,
de la Zalău, de
exemplu, s-au
orientat și spre
export. Cerințele
sunt însă mult mai
variate și clienții
mai exigenți.
Dacă acolo se
descoperă un
defect, tirul revine
în țară. Foarte
permisivă e
piața din Ungaria
pentru mobila din
România. Fabrica
din Zalău a reușit
astfel să-și
salveze cei 200 de
lucrători.

despre montaj, ce reprezintă până la 7% din prețul
produsului. Am venit în întâmpinarea clientului.
Clientul final devine tot mai dificil, pretențios, dar
nici bani nu are. Materialele, feroneria provin din
Germania”.
Pentru transportul mobilei, se preferă tirurile
mai mici. Expoziția fiind în zona centrală a orașului
Târgu-Mureș, se limitează accesul la mașini de maximum 7,5 t. Vin și mașini de 12 t, pentru care se
obțin autorizații. De multe ori, tirurile se descarcă
în zona liberă cu mașini mai mici. „Criza a avut rolul ei. Cu ani în urmă, existau tot felul de garaje cu
mobilă, unde se vindea fără documente. Lucrurile
s-au mai cernut, oamenii s-au mai selectat, piața s-a
mai așezat”, crede afaceristul. Magazinul datează
din 1977. Vadul s-a format decenii la rând. La produsele de folosință îndelungată, oamenii se decid
mai greu.
Deocamdată, nu intenționează să extindă serviciul de transport și nici nu vrea să construiască alte
filiale pentru desfacere. Pentru a rezista, e foarte
importantă orientarea pe piață. Adică, produsul
care să acopere un spectru mai larg de exigențe din
partea clientului. „Vindem 70% din mobilier pentru locuințele de tip apartament de bloc. De aceea, trebuie să ne adaptăm. O bucătărie trebuie să
aibă maximum 2,60 m până la 3 m, pentru că nu
au unde s-o pună. Cei ce locuiesc la curte vor mobilă personalizată, dar aici comenzile rămân încă
puține. Pentru apartamente, intervenim cu mobilierul de tip modular. Omul își configurează după

cerințe proprii”.
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Bursa de transport – o
înlesnire fără precedent
Ungur crede că e mult mai avantajos să închiriezi un camion, să
duci marfa până în Ungaria, fiindcă fără marfă pentru retur
costurile transportului devin insuportabile. „E mai convenabil să
pui pe bursă comenzile. Am apelat
și noi. Aveam un camion de mobilă din Pitești. Dacă mergeam cu
unul propriu, mă costa mult mai
scump. Așa, am plătit 330 km,
distanța Pitești - Târgu-Mureș,
și am ieșit la jumătate de preț.
S-a oferit un tir de la o societate
din Cluj. Altfel, trebuia să plătesc
peste 600 km cu mașina mea. În
jumătate de oră, ne-au sunat cel
puțin 10 transportatori, ce se ofereau să ne ducă mobila. Totul legal, cu factură, tot ce trebuie”.

Hală de producţie
cu expoziţie proprie
Transportul devine tot mai dificil. Pentru o cursă de Timișoara,
Ungur ori trebuia să trimită doi
șoferi, ori să facă programul în
funcție de diagramă pentru două
zile de mers: patru ore + patru
ore + opt ore pauză de odihnă.
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Are și mobilă din
Albania, cu masă
plastică injectată.
Rezistă mai mult
ca lemnul masiv.
E o ofertă mai
ieftină. Spațiul
Mobigry a fost
conceput din
start ca magazin
cu expoziție de
mobilă, cu lifturi
pentru transport și
parcare în față și
spate.

„Înțeleg, sunt de acord. Siguranța rutieră e foarte
importantă. La noi se moare pe străzi ca la război,
din nefericire, și se forțează puțin nota. Însă cădem
dintr-o extremă în alta. Am înțeles că se urmărește
să se monteze tahografe și pe mașinile de 3,5 t, ceea
ce va fi mult mai greu. Se repetă și la mașinile mici
aceeași schemă de transport la mers: patru ore +
patru ore + opt ore pauză de odihnă. Probabil că
statistica i-a determinat pe cei de la inspectorat
să procedeze așa. Se aleargă mult cu mașinile mai
mici, au loc accidente grave numeroase cu mașini
de 3,5 t, pe fondul oboselii”.
Ungur a proiectat o hală de producție cu expoziție
proprie. Crește cererea de mobilier personalizat, va
fi nevoie să respecte solicitările pieței. După criză,
românii au început să revină în țară. Mâna de lucru
se găsește. Până în toamnă, afaceristul speră să dea
drumul producției. Pentru design, are deja inginer
proiectant. Programele pe calculator 3D oferă posibilitatea ca orice client să poată selecta ce dorește.
„La noile expoziții de mobilă, toată lumea vine cu
mobilier din lemn masiv. Sunt adeptul lemnului masiv: când umiditatea ambientului e excesivă, lemnul
absoarbe, când e prea uscată atmosfera, eliberează
umiditate. E un lucru benefic pentru proprietar, dar
prețurile sunt foarte mari. Asemenea clienți sunt
maximum 5% din populație. Marea speranță va
rămâne tot mobila de apartament”, crede omul de
afaceri.

interviu

Vasile Botnari, ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Drumurilor din Republica Moldova:

Republica Moldova are
un interes sporit pentru
construirea de noi poduri
rutiere peste Prut
Interviu realizat de Tatiana Bernevec
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Care e importanța memo
randumului semnat cu fostul
ministru al Transporturilor din
România, Ramona Mănescu,
pentru dezvoltarea infra
structurii rutiere din Republica
Moldova?
Am stabilit de comun acord cu
partea română realizarea mai
multor proiecte strategice comune în infrastructura Transporturilor. Cel mai important e că am
convenit și termenii de realizare
a acestora, astfel ca aceste
proiecte să nu rămână doar la
nivelul de discuţii, ci să devină
realitate. Grupul de experți din
ambele ministere a identificat
pachetul de proiecte prioritare
pe toate sectoarele de transport. Acum e necesar să avansăm
cât mai rapid pentru realizarea
acestora, inclusiv prin accesarea
de fonduri europene.
Memorandumul prevede şi
cooperarea în vederea accesării
fondurilor europene, pentru
finanţarea proiectelor reciproc
avantajoase, care au ca scop
îmbunătăţirea conectivităţii şi
cooperării în domeniul Transporturilor. Importante sunt
toate domeniile de cooperare,
începând cu transportul naval.
Noi avem Portul Giurgiulești,
care este un punct multimodal
de transport. Acum un an, a fost
deschisă navigația pe Prut până
la Cahul, dar din păcate, din
cauza nivelului scăzut al apei, nu
am putut transporta volumul de
mărfuri pe care ni l-am propus.
În acest an însă vrem să curățăm
șenalul râului până la Cantemir,
iar treptat să ajungem până la
Ungheni.
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Este proiectată realizarea podului rutier Iași –
Ungheni, pentru conectarea viitoarei autostrăzi
Târgu Mureș – Iași – Ungheni la drumul național
R1 Chișinău – Ungheni – Sculeni - frontiera cu
România. Când vor începe lucrările?
R. Moldova are un interes sporit pentru construirea de noi poduri rutiere peste Prut, precum
Ungheni – Ungheni, Giurgiulești – Galaţi și Fălciu
- Leca. Împreună cu partea română, am stabilit că
în anul 2014 vom avansa pe podurile de la Ungheni
şi Giurgiuleşti. În primăvara acestui an începem reabilitarea traseului Chișinău – Ungheni (finanţare
BERD), cu drum de ocolire a orașului Ungheni prin
nord și, în acest context, e necesară construcția
podului de la Ungheni, care să facă ulterior conexiunea cu traseul autostrăzii Târgu Mureș – Iași
- Ungheni.
Comisarul european pentru Transporturi, Siim
Kallas, a informat conducerea guvernelor din
România și R. Moldova că modernizarea regiunii
transfrontaliere Iași - Ungheni, ca parte a rețelei
TEN-T, a fost inclusă pe lista proiectelor preidentificate pentru România, anexată la CEF (Conecting
Europe Facility) și e eligibilă pentru a aplica pentru
finanțare. Sperăm să avem studiul de fezabilitate pentru acest pod în octombrie 2014, astfel ca
proiectul să fie inclus spre finanţare din anul 2015.
Studiul de fezabilitate pentru podul de la Ungheni,
elaborat în anul 1997, prevede doar două benzi de
circulație. Având în vedere construirea viitoarei
autostrăzi, podul va trebui realizat cu patru benzi.
În acest caz, costul proiectului se estimează la 35
de milioane de euro.
O altă prioritate e podul Giurgiulești– Galaţi,
pentru condiţii de navigație pe Prut, dar şi în zona
Giurgiuleşti, ce a devenit punct de transport multimodal important. Podul urmează să corespundă
categoriei a patra de navigație peste râul Prut, cu
două benzi. Costul proiectului: 20 de milioane de
euro.
Ce alte proiecte rutiere interne are Republica
Moldova în perspectiva aderării la UE?
Avem o mare necesitate de a avansa pe proiectele
strategice de infrastructură, astfel încât să fim

interviu

conectaţi la principalele coridoare europene de transport, atât
auto, feroviar, cât şi naval, pentru realizarea cărora e posibilă
atragerea de bani europeni.
Moldova a prezentat mai multe proiecte de investiţii în infrastructura drumurilor. Realizarea
lor va contribui la dezvoltarea
conexiunilor cu UE şi integrarea
fluxurilor de transport din ţările
Parteneriatului Estic. Pentru
unele proiecte au fost identificaţi investitorii şi vom deschide
şantierele din acest an. Pentru
altele suntem în căutare de
finanţare.
Vom dezvolta şi coridoarele
intermodale pentru transportul
de mărfuri pe mare și cale ferată
între Marea Neagră și Marea
Baltică. Pentru modernizarea
căii ferate avem proiecte pe
termen scurt și mediu. Suntem
extrem de interesați să accesăm,
în perspectivă, fonduri europene
pentru construcția segmentului
cu ecartament european, cu
electrificarea sa, dar şi a unui
centru logistic multifuncţional la
Chişinău.
Pe termen scurt, ca soluție
intermediară, am convenit cu
autoritățile române amenajarea
până în iunie a stației Socola din
Iași, ce va permite curse de pasageri fără schimbarea boghiurilor
şi reducerea duratei călătoriei
de la Chişinău la Iași cu o oră. Pe
această destinaţie, vom introduce şi o cursă specială.
Ce prevede Acordul de asocie
re UE - Republica Moldova, la
Capitolul Transporturi?
În primul rând, e vorba despre
ajustarea legislației Republicii
Moldova la cea a UE.
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Cooperarea în domeniul
Transporturilor va cuprinde
și aderarea la organizațiile
internaționale relevante și la
acordurile internaționale, ce includ proceduri pentru implementarea strictă și aplicarea efectivă
a acordurilor și convențiilor
internaționale. Ne propunem
elaborarea strategiilor sectoriale, incluzând cerințele legale
pentru modernizarea echipamentului tehnic și parcurilor de
mijloace de transport, pentru a
corespunde celor mai înalte standarde internaționale. Avem sprijin din partea Comisiei Europene,
dar sper mult și la cel al României, la transpunerea legislației
europene în construcția de
drumuri, poduri şi la transpunerea standardelor europene
şi internaţionale în lucrările
de construcţie şi întreţinere a
infrastructurii rutiere, inclusiv
de siguranţă rutieră. Vorbim
aceeași limbă, iar România are o
experiență destul de mare.
Portul Giurgiulești este
o rută foarte folosită în
transportul containerelor
ce sosesc la Constanța, cu
destinație R. Moldova /
Ucraina? Ce planuri de viitor
există pentru acesta?
Portul e unicul acces direct al
Moldovei la Dunăre și astfel la
comerțul maritim internațional.
Dat fiind amplasarea sa favorabilă, Giurgiuleștiul are potențialul
de a oferi avantaje importante
în comerțul din și în R. Moldova.
Volumul mărfurilor transbordate în anul 2013 prin Portul
Internațional Liber Giurgiulești
a înregistrat o creștere de 50%
faţă de anul 2012.
În septembrie 2013, la Giurgiuleşti a fost dat în exploatare
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Cine este Vasile Botnari
Născut pe 22 iulie 1975, la Străşeni, în Republica Moldova,
Vasile Botnari a absolvit în anul 1994 Facultatea de Business şi
Administrarea Afacerilor (ASEM) şi Colegiul Financiar-Bancar. Între
anii 2010 şi 2013 a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
Anterior, fusese succesiv director general la Agenţia de Transporturi
a Republicii Moldova, Compania aeriană Air Moldova, Compania
aeriană italiană Club Air, manager superior la Compania Chişinău
Aeroport Service, Air Moldova Internaţional sau Raxetta Moldova.
Este căsătorit şi are doi copii. De pe 31 mai 2013, este ministru al
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor.

primul tronson de cale ferată cu ecartament european, ce va asigura conexiunea dintre Giurgiuleşti,
R. Moldova și comunitatea europeană, la frontiera
cu România.
Mulți transportatori români se plâng de atitu
dinea jecmănitoare a așa-numitelor autorități
transnistrene, când tranzitează regiunea pentru
a ajunge în statele CSI. Există un dialog Chișinău
- Tiraspol referitor la transportul internațional
de mărfuri?
Avem un grup de lucru cu partea transnistreană, ce
abordează toate problemele din Transporturi. Noi
am propus ca mărfurile de tranzit să nu fie verificate de așa-numitele autorități transnistrene, dar
nu am ajuns la un consens cu ei. Dialogul e foarte
dificil, îndeosebi în această perioadă, când guvernul de la Chișinău face eforturi pentru integrarea
în UE.
În ce măsură funcționează sistemul „Corido
rului verde al transportatorilor de încredere”,
inițiativă susținută de IRU și Serviciul Vamal din
R. Moldova?
Proiectul-pilot privind coridorul verde pentru
transportatorii de încredere funcționează la
postul vamal Leușeni - Albița. Deocamdată, infrastructura noastră nu ne permite ca acest coridor
să funcționeze permanent. Autoritățile vamale din
R. Moldova, precum și cele române, lucrează însă
asupra îmbunătățirii proiectului, deoarece infrastructura din România permite acest lucru.

LOBBY PENTRU TRANSPORTATORI

INDUSTRIA TRANSPORTURILOR EUROPENE,
ÎN PREAJMA UNUI CONFLICT INTERN (II)
Daniel Mazilu (ARTRI): Pentru transporturile rutiere,
poluarea este „frâna de mână” iar politica, „frâna de picior”.
Transporturile rutiere europene, „în zodia racului” din 5 motive

Daniel Mazilu, Subsecretar General ARTRI

Fără a fi panicarzi, ci doar bine
informați, ar trebui să medităm
foarte serios la următoarea
afirmație: din 2011, transporturile
rutiere pe teritoriul Uniunii Europene au intrat în „zodia racului”. Și
nu au intrat „de bună voie”, ca să
fiu mai precis în exprimare, ci au
fost împinse într-o zonă cenușie, o
zonă a regresului programatic, din
mai multe motive. Cea mai mare
parte a acestor motive o găsim în
Cartea Albă a Transporturilor.
Primul motiv este ipoteza împuținării resurselor
tradiționale. „Petrolul va deveni
tot mai rar în deceniile viitoare,
sursele de aprovizionare devenind
din ce în ce mai incerte. [...]. Dacă
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nu soluționăm această problemă a dependenței
de petrol, capacitatea oamenilor de a călători –
dar și securitatea noastră economică – ar putea fi
grav afectate, cu consecințe grave asupra inflației,
balanței comerciale și competitivității globale a economiei UE” (Cartea Albă, Introducere, paragraful 5).
Din subtext aflăm că miza europenilor este una geopolitică și înțelegem foarte bine aceasta pe fondul
invaziei Ucrainei. Dependența de petrol înseamnă
pentru toată Europa dependența de Rusia.
Al doilea motiv este angoasa poluării. „UE a
lansat, cu acordul comunității internaționale, un
apel privind reducerea drastică a emisiilor de gaze cu
efect de seră la nivel mondial, cu scopul de a limita
schimbările climatice la mai puțin de 2°C. Atingerea
acestui obiectiv de către UE presupune, per ansamblu, reducerea până în 2050 a emisiilor cu 80% - 95%
față de nivelul din 1990, în contextul reducerilor necesare realizate de grupul țărilor dezvoltate” (Cartea

LOBBY PENTRU TRANSPORTATORI

8). Puțini știu, dar la începutul secolului al XX-lea o
treime dintre automobilele de pe șoselele americane erau electrice, scrie Surowiecki în „Înțelepciunea
mulțimilor”. Aleși autori afirmă că, la concurență cu
mașinile electrice și cu cele cu aburi, automobilele cu
motoare pe carburant s-au impus pentru că Ranson E
Olds a fost primul care a investit mulți bani în tehnici
de producție în masă a acestor autovehicule. Astăzi,
se întâmplă invers. Investițiile curg spre motoarele
hibrid și spre cele electrice iar opțiunea lui Olds va
deveni istorie, dacă Europa se va ține de cuvânt. În
condițiile în care transporturile rutiere se realizează
cu motoare prin combustie, viitorul lor este... previzibil.

TransPress

Al patrulea motiv este infrastructura declarată /
constatată neîncăpătoare sau învechită. Pe aceste drumuri din vremea noastră, amprenta transporturilor rutiere este comparată de către lobbyingul
anti-rutier cu urmele adânci lăsate de o turmă uriașă
de elefanți. Acești „sofiști feroviari” uită câtă povară
duc acești „elefanți” și cât beneficiază societatea de
pe urma efortului lor.

Albă, Introducere, paragraful 6).
Atingerea unui astfel de obiectiv
va fi posibilă prin desființarea în
următoarele trei decenii a parcului
auto actual.
Al treilea motiv este întoarcerea profitabilă la opțiunea
automobilul electric. „Noile
tehnologii dezvoltate pentru vehicule și gestionarea traficului vor fi
esențiale pentru a reduce emisiile
cauzate de transporturi, atât în
UE, cât și în restul lumii. Acțiunea
întârziată și introducerea timidă a
noilor tehnologii (a se citi: motorizări electrice, n.a.) ar putea condamna industria Transporturilor
din UE la un declin ireversibil” (Cartea Albă, Introducere, paragraful

Daniel Mazilu
Subsecretar
General al ARTRI

Al cincilea motiv este însăși politica fără
înțelepciune. Și nu aș vrea să fiu înțeles greșit. Nu
mă refer la politicile regionale, sectoriale. Am în
vedere viziunea de ansamblu asupra transporturilor rutiere în UE. Instituțiile europene (Comisia,
Parlamentul) sunt pe punctul de a instaura o stare
de fapt discriminatorie între modurile de transport.
Noua Directivă 96, un posibil cartonaș galben
scos prea ușor
Pe 18 martie 2014, am aşteptat un vot clar în TRAN
cu privire la această directivă. Unii europarlamentari sunt, pare-se, convinşi că e de bonton să dai
„ignore” dezvoltării industriei transporturilor rutiere în următorii 30 de ani. E vremea pentru dezvoltarea celor feroviare şi navale, spun unii. Corect,
răspundem şi noi. Toate modurile de transport
au nevoie de progres, în acord cu impactul asupra
bugetelor naţionale, asupra societăţii europene
şi asupra mediului înconjurător. şi în vreme ce noi
investim în motoare nepoluante şi în taxe pentru
infrastructură, „feroviarii” şi „navalii” aşteaptă ca
noi să fim traşi pe dreapta pentru a putea creşte
şi ei în statistici. O gestionare deficitară a acestor
două moduri de transport, în cele mai multe cazuri
din partea guvernelor naţionale, riscă să blocheze pe termen lung o evoluţie firească / privată a
transporturilor rutiere internaţionale. Să sperăm
că nu va fi cazul.“
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parteneriat

Facultatea de Mecanică
a Universităţii Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Iaşi

Instalaţie de depunere
în jet de plasmă

Specializări: Studii universitare de licenţă (4 ani), domeniul Ingineria Auto
vehiculelor, cu specializările: Autovehicule Rutiere, Ingineria Sistemelor de
Propulsie pentru Autovehicule şi Construcţia de autovehicule. Studii universitare
de masterat (2 ani), domeniul Ingineria Autovehiculelor, cu specializările:
Sistemica Transporturilor Autopropulsate, Concepţia şi Managementul Pro
iectării Automobilului, Siguranţa şi Performanţele Circulaţiei Rutiere, Exploa
tarea Tehnică a Autovehiculelor Rutiere.
Planurile de învăţământ
cuprind Studiul Materialelor şi Materiale
Avansate. Viitorii ingineri primesc informaţii despre cele mai
noi materiale din construcţia de
maşini, în special în industria
automobilelor, unde evoluţia e
continuă.
Laboratorul de Studiul Materialelor de la Departamentul de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi
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Robotică are o bază materială performantă. Studenţii din anul I (licenţă) pot studia structura materialelor folosite în tehnică. Cei din ciclul II (masterat)
studiază materiale speciale, cu proprietăţi impuse
prin tehnologiile de obţinere. Laboratoarele sunt
dotate cu microscoape optice performante, cu cameră de preluare de imagini.
Echipamentele au dus la programe de cercetare
în Ştiinţa Materialelor, la nivel naţional şi internaţional. Din tematici, au rezultat teze de doctorat
specifice Ingineriei Autovehiculelor. Echipamentele
au creat posibilitatea îmbunătăţirii proprietăţilor

parteneriat

materialelor folosite la organe
de maşini: durificări, creşterea
rezistenţei la uzură, creşterea rezistenţei la coroziune etc.
Recente teme de cercetare:
Recondiționarea componentelor auto vitale solicitate la uzură, prin metode de pulverizare;
Creşterea rezistenţei la uzură,
prin pulverizare termică pe suprafaţa de lucru a pistonului motorului cu ardere internă; Creşterea rezistenţei la uzură, prin
pulverizare termică pe suprafaţa
de lucru a cilindrului motorului
cu ardere internă; Creşterea durabilităţii lagărelor, prin depuneri
de straturi subţiri, cu pulverizare
termică; Îmbunătăţirea proprietăţilor fizico-mecanice ale rolelor
de ghidare, prin depuneri termice; Îmbunătăţirea proprietăţilor
elementelor tăietoare de la excavatoarele cu rotor de mare capacitate, prin depuneri metalice; Îmbunătăţirea rezistenţei la uzură a
roţilor dinţate în construcţia de
maşini, prin depunere termică;
Creşterea rezistenţei la uzură şi

coroziune a suprafeţelor paletelor de turbină, prin
depunere termică. Expertize tehnice în urma diverselor accidente la service sau în exploatare.

Laborator de Studiul Materialelor
Destinat studenţilor din anul I. Echipat cu 8 microscoape metalografice Optika IMM-1/IM 7200
cu camere digitale color GO-3, pentru aplicaţii de
documentare şi publicare, cu control computerizat
integral; 32 de monitoare LCD Asus 17”; 8 calculatoare Asus TA-8 Series; tablă interactivă Hitachi
cu videoproiector. Aplicaţii: studiul structurii materialelor, microscopie în câmp luminos, aplicaţii
industriale, materiale speciale, biomateriale, alte
structuri.

Laborator de microscopie electronică
Destinat cercetării avansate a diferitelor materiale, pentru activitate didactică şi expertizări metalografice. Deţine un microscop electronic SEM
Quanta 200 3D, cu fascicol dublu de electroni şi
ioni, cu putere de mărire de până la 3.000.000 X,
modul EDAX pentru determinarea compoziţiei
chimice şi suport pentru tratamente termice până
la 1000 °C.
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Microscop optic Leica
DMI 5000
Aflat în echiparea laboratorului
de materiale avansate al studenţilor de la masterat, anii I şi II. Putere de mărire până la 2000 X, cu
posibilitatea prelucrării imaginii
(dimensiunea grăunţilor, analiză
cantitativă, identificarea elementelor chimice, marcarea lor cu diferite culori etc).

Difractometru cu raze X –
X’PERT PRO MRD
Permite determinarea fazelor
materialului, constituenţilor
structurali, parametrilor de reţea şi indicilor Miller. Determină
tensiunile remanente din material şi analizează textura. Rezultatele sunt interpretate de softul
X’PERT PRO MRD. În final, se
obţine difractograma materialului.

Laborator de Ingineria
Suprafeţelor
Dotat cu un echipament Sulzer
METCO 9MCE, folosind princi40

piul depunerii în jet de plasmă, pentru îmbunătăţirea suprafeţelor pieselor. Pulberea e pulverizată cu
viteză foarte mare spre substrat. Ea e încălzită până
în apropierea punctului de topire, folosind plasma
creată de arderea gazelor, proiectată cu viteză foarte
mare de un gaz transportor pe suprafaţă. Temperatura jetului de plasmă e între 10.000°C - 16.000°C.
Pulberea e injectată direct în jetul de plasmă, ce o
accelerează spre suprafaţa de acoperit. Se solidifică
direct pe suprafaţă şi se obţine acoperirea. Se pot
face metalizări cu pulberi de Ni-Cr, Ni-Al, Ni-AlŞi, AL2O3, WC- carbură de Wolfram, ZrO2, Zr-O2CaO.
Titular disciplina Studiul
Materialelor şi Materiale Avansate,
Prof. univ. dr. ing. Corneliu Munteanu

sensul mișcărilor

Peter TROPPER, vicepreşedinte CLTM:

Transferul modal forțat
spre calea ferată nu poate
fi o soluție pentru viitor

Interviu de Daniel Mazilu

Ați fost reales vicepreşedinte al CLTM (Comisia IRU de Legătură cu
UE) pentru doi ani. Cum ați descrie primul dv. mandat?
Acesta a fost și este o provocare
foarte interesantă. Desigur, la
inceput am nevoie să învăț, dar,

cu ajutorul lui Alexander Sakkers și al lui Florence
Berthelot și, desigur, cu marele ajutor al Secretariatului IRU de la Bruxelles, a mers foarte bine. Trebuie
să spun că m-am simțit foarte onorat să fiu ales
vicepreședinte şi m-a făcut să fiu foarte mândru de
a fi reales pentru un nou mandat. A lucra cu IRU și a
reprezenta IRU este o experiență care nu vreau sămi mai lipsească.
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feroviar și în care discuția politică e foarte mult axată
pe „Tranzitul Alpin“ și pe tot mai multe restricții aduse transportului rutier, vreau să îmi aduc o contribuţie politică activă în această chestiune şi să mă opun
acestor evoluţii pe plan naţional şi, mai important, pe
plan european. Cred că este absolut necesar ca noi
- tot sectorul transportului rutier – să avem o nouă
încredere și un nou curaj. Uneori, am impresia că de
multe ori ne temem de lucruri care s-ar putea întâmpla și astfel, prin urmare, nu îndrăznim să încercăm.
Eu spun: „Cine îndrăznește învinge“.

Se pare că sectorul transporturilor rutiere
va trece printr-o perioadă de recesiune,
conform Cărţii Albe, spre deosebire de sectorul feroviar şi de transporturile navale. În
opinia dv., noua Directivă Europeană 96 va
reprezenta un punct de cotitură? Negativ,
desigur.
Mă îndoiesc profund că sectoarele de transport feroviar şi naval sunt capabile să îndeplinească aceste
deziderate măreţe. Transportul rutier este şi întotdeauna va fi modul de transport dominant, datorită
înaltei sale eficienţe economice şi abilităţii de a oferi
în timp util servicii de înaltă calitate. Citim adesea
despre ţelurile Comisiei Europene, conform cărora o
forţare a unei schimbări a Transporturilor din punct
de vedere modal ar putea întâri alte moduri de transport. Realitatea însă este că aceste moduri sunt servicii de transport adiţionale bune, dar niciodată nu
vor fi capabile să substituie serviciul de înaltă calitate
oferit de transportul rutier.

Peter Tropper și Daniel Mazilu IRU Spring Cocktail 2014

Reprezentaţi noua generație
de lideri ai IRU. Care sunt
prioritățile dumneavoastră,
ca vicepreşedinte al CLTM și
membru al IRU?
Provenind din Austria, o țară ce s-a
axat foarte mult pe transportul
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La sfârşitul lunii mai, vom avea un nou Parlament European. Ce aşteptaţi de la noua
Comisie TRAN?
Mi-e teamă că, odată cu alegerile pentru noul
Parlament European, forțele politice care se opun
ideii unei Uniuni Europene puternice, comune vor
deveni mai puternice. Cred că ideea de a ne întoarce
la epoca sprijinirii ideilor naţionaliste nu este răspunsul la lumea noastră globală şi la provocările pe care
le aduce aceasta. Mă aștept și cer Comisiei TRAN o
abordare mai nouă și mai bună, în aspectele legate
de întrebările referitoare la industria transportului
rutier. Pentru mine, conceptele din trecut, cum ar
fi cea a transferului modal forțat spre calea ferată,
nu pot fi soluțiile pentru viitor. Aici o schimbare de
paradigmă este absolut necesară!

Poliția IT

Mașina informatizată
ar putea pune în pericol
intimitatea pasagerilor

Ce te faci dacă maşina e atât de deşteaptă, încât află despre tine lucruri
pe care tu nu-ţi doreşti să le ştie? Dar ce te faci dacă sistemul informatic al
vehiculului transmite datele cui nu vrei tu să le dea? Dar dacă o poliţie politică
a viitorului va folosi aceste date ca să te controleze şi şantajeze?
Florin Budescu

UPWallpapers

Şeful Volkswagen Gruppe, Martin Winterkorn,
s-a angajat ferm, în nu-

mele VW, să construiască maşini cu tehnologie
digitalizată, conectate informatic la sistem. Dar

marea problemă e la ce sistem.
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Pentru că ele pot fi conectate la
sisteme care să-i confere interactivitatea informatizată a deplasării sale şi un confort sporit al
pasagerilor. Volvo, de exemplu,
îşi promovează deja acum maşina echipată cu un sistem informatic avansat de la Apple.
Într-un discurs de la deschiderea Târgul CeBIT din Hanovra, Winterkorn a declarat că
„tehnologiile digitale vor avea
un impact fundamental asupra
mobilității viitorului. Autoturismele sunt deja centre de calcul
mobile“, a spus el. Noua mobilitate va trebui să fie „mult mai
inteligentă şi în rețea“.
Winterkorn apreciază pozitiv potențialul de dezvoltare a
mașinilor conectate, dar avertizează asupra problemelor de
protecție a datelor rezultate
din tendința spre conectivitate. „Mașina nu trebuie să devină un monstru de date“, a spus
CEO Volkswagen, adăugând că
industria auto trebuie să garanteze intimitatea clienților, prin
protecţia datelor.
„Spun în mod clar «da» transferului mare de date, «da»
unei mai mari siguranțe și unui
confort sporit, dar spun «nu»
paternalismului informatic și
sistemelor de tip Big Brother“,
a declarat șeful celui mai mare
grup auto din Europa, citat de
Automotive News.
Sistemul informatic poate, de
exemplu, să stabilească faptul
că şoferul e sub influenţa alcoolului: motorul nu porneşte. Dar
acelaşi sistem poate să asculte,
înregistreze şi transmită unei
entităţi conţinutul unei discuţii
private din habitatul maşinii. Poliţie politică.
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În curând,
realitatea va bate
SF-ul.

Sistemul informatic poate, spre exemplu, să detecteze o afecţiune a unui pasager şi să-i semnaleze că trebuie să consulte un medic, dar poate şi să
infecteze maşina cu un virus informatic, care să o
facă să ajungă-n şanţ.
Acelaşi sistem informatic poate ajuta poliţia
la prinderea unui infractor periculos, dar şi la

Poliția IT

Politicienii cer
protecţia datelor...
... dar, atunci când ei o fac, trebuie să-ţi pui şi semne de
întrebare. Aparent, faptul că Angela Merkel a cerut să se facă
eforturi internaţionale pentru protecţia datelor ar trebui să ne
liniştească. „Această lume digitală trebuie legiferată. Suntem
doar la început”, a spus ea, adăugând: „Legislațiile naționale nu
vor fi suficiente”.

Cuget liber

Din acest moment, discuţia devine foarte tehnică
şi abstractă. Un abstractism ce ţine de domeniul
informaticii. Acelaşi transfer de pachete de date
poate fi folosit corect, în sprijinul pasagerilor şi
conducătorului auto, dar şi contra acestora.

scăparea sa cu acordul autorităţilor corupte, precum şi la prinderea unui disident politic al unui
regim autoritar sau dictatorial.
Tot la CeBIT, Dieter Kempf, președintele
Asociației Germane Bitkom pentru Tehnologia
Informației, a explicat că restricționarea acumulării de date nu mai poate fi abordarea corectă, dar „trebuie să ne întrebăm dacă ideea de
protecție a datelor, pentru limitarea colectării de
date cu caracter personal, se poate aplica în lumea digitală“.
Cei ce doresc să folosească datele noastre
personale trebuie să le protejeze, a declarat
Kempf, sugerând că vom folosi mai mult ITul pentru a ajuta la rezolvarea problemei de
confidențialitate. Desigur, răspundem noi, cei
ce vor să folosească datele personale în scop negativ vor încerca să folosească şi mai mult IT
pentru a le dobândi.
„Cu ajutorul anonimizării, introducerii pseudonimelor, a designului de protejare a vieții private,
a măsurilor organizatorice și a noilor tehnologii,
cum ar fi criptarea homomorfică, va fi posibil să
se consolideze protecția datelor la niveluri extrem
de ridicate“, a detaliat Kemp, citat de publicaţia
PCWorld. Credem că pe această familie de subiecte
deja s-au făcut sute de filme SF-policier.
Politicienii occidentali plusează. Stephan Weil,
ministrul de stat al Saxoniei Inferioare, a evocat
„dimensiunile etice şi morale ale protecţiei datelor
private”. El a explicat că în UE „va trebui să avem
în curând reguli standard, astfel încât oriunde să
fie un nivel ridicat de protecţie a datelor. De exemplu, în discuţiile noastre privind comerţul liber cu
SUA, standardele noastre europene trebuie să fie
referinţa”.
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POLUAREA

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

Poluarea - această
„ciumă” a veacului
ce-l trăim...
Pornit din sfera mediului
înconjurător, fenomenul s-a extins
în viața de zi cu zi, în tot ceea ce ne
înconjoară, în viața noastră…
Nimeni și nimic nu scapă tăvălugului său – copii, femei, bărbați, tineri
și bătrâni, politică, valori, neamuri, țări,
muzică, pământ, biserică etc. Cu o bucurie sălbatică, asemeni troienilor, ce-și
dărâmau cu frenezie zidurile, primim
poluarea cotidiană, bălăcindu-ne în smogul său distrugător. Țări ce-și vând aerul
curat, oameni politici lipsiți de onoare și
demnitate, graiuri ce pier sau sunt siluite
profund, teroriști ce-și „cer scuze”, pravoslavnici ucigându-se unul pe celălalt pentru pământ și mare și alte și alte cumplite
tragedii. Totuși, avem un leac. În fapt, Un
Mângâietor, Făcător și Dătător de viață,
bine, frumos, eufonie și armonie. L-au
răstignit acum 1981 de ani, dar A Înviat!
N-aș putea isprăvi periplul meu lunar, fără
a menționa că, în calitate de „opincar” gazdă bună, născut și crescut pe aceste meleaguri de mii de ani, le spun cu bucurie și
„oaspeților” fugiți de sub poalele Uralilor,
ale căror Paști cad și anul acesta împreună
cu al nostru, precum și lumii întregi...

Dr. Daniel MAZILU
(ARTRI)

Crima împotriva
naturii
Poluarea, adică pângărirea aerului,
a apelor, a solului, a vietăților și a
oamenilor, este chipul întunecat al
progresului fără discernământ.
La noi, circula o vorbă prin balade și doine: „Românul e frate cu pădurea”. Dar
frățietatea aceasta s-a alterat rapid în secolul al
XVIII-lea, când industrializarea și modernizarea
României au suprimat dreptul pădurii milenare
la viață. Și adevărul e că „umanizarea planetei”
s-a bazat în ultimile trei sute de ani pe o despădurire continuă. Conform FAO, peste 400 de milioane de hectare de pădure au dispărut din anul
1700 până astăzi. Consecințele se văd, de-a lungul
și de-a latul pământului, și se aud zilnic la toate
emisiunile de știri. Organizațiile și autoritățile
internaționale și naționale caută soluții, impun
reglementări drastice, schimbă paradigme în industrie pentru limitarea efectelor, dar problema
rămâne. Omenirea a dus un război cu pădurea
pentru spațiu și resurse, a biruit-o, dar acum, paradoxal, suportă o dramatică înfrângere. Poluarea, adică pângărirea aerului, a apelor, a solului,
a vietăților și a oamenilor, este chipul întunecat
al progresului fără discernământ. Fiecare participant la trafic va trebui să înțeleagă că luxul
civilizației și al tehnologiei contemporane are pe
termen lung un cost uriaș. Pe termen scurt, însă,
reîmpădurirea planetei poate fi soluția capabilă
să înlăture această fatalitate.

HRISTOS A ÎNVIAT!
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Deschiderea geopolitică

a Iranului ar calma
Rusia

Tehnician petrolist iranian
îndreptându-se spre facilitățile de
separare a petrolului de la terenul
petrolifer iranian Azadegan, situat la
sud-vest de Teheran. (Associated Press)

Este posibilă deschiderea Iranului spre UE și SUA în noile circumstanțe
geopolitice? Iată o chestiune care preocupă mult cercurile de afaceri
internaționale, mai ales după ce Rusia a preluat controlul asupra Crimeii.
Viorel Patrichi

Pentru a contracara expansiunea Rusiei, SUA
și UE trebuie doar să
ajute Iranul să iasă spre lume.
Acest lucru ar determina reducerea drastică a prețului țițeiului și
gazelor măcar timp de un an, o
situație fatală pentru economia
Rusiei. Deschiderea Iranului depinde doar de un fir de păr. Ar fi
cea mai eficientă măsură pentru

Deschiderea
Iranului ar putea
deveni mină
de aur pentru
transportatorii
din România.

calmarea Kremlinului.
În aşteptarea ridicării sancţiunilor faţă de Iran,
companiile europene se grăbesc să-şi marcheze locul pe teritoriul viitorului, populat de aproape 80 de
milioane de locuitori. Oamenii de afaceri francezi
merg la Teheran pentru a discuta despre investiţii.
Cu ochii spre factorii politici. Britanicii le-au luat-o
deja înainte. Nu are de gând să se retragă de pe
piaţa iraniană nici Rusia, mai ales că lucrurile s-au
complicat enorm pentru Moscova. De asemenea,
activitatea Chinei e intensă. Teheranul este însetat după investiţii, iar afluxul acestora depinde de
concesiile făcute de Iran la programul nuclear. 
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„Dacă situaţia se va schimba,
Franţa se aşteaptă la oportunităţi
comerciale considerabile în Iran“,
a declarat Pierre Moscovici, ministrul francez de Finanţe. Cea
mai mare delegaţie de oameni de
afaceri francezi din ultimii 10 ani
s-a dus la Teheran și cuprindea
reprezentanţi de la companiile
Total, Renault, Orange, Lafarge,
precum şi societăţi din construcţiile navale, Transporturi, construcţii civile, afaceri bancare ori
servicii juridice.

Cine va scoate Rusia
din Orient?
Cum să izolezi o țară extinsă pe 11
fusuri orare? Numai prin măsuri
economice, care să-i afecteze exporturile rentabile de materii prime. UE și SUA au aceste pârghii.
Să vedem dacă le vor folosi. Deocamdată, Rusia nu intenţionează
să se retragă de pe piaţa iraniană. Tratează Iranul ca pe cămara
din spate: Moscova preferă un

Perfidul Albion marchează locul
Primii printre europeni au fost britanicii. Ei au declanşat expansiunea diplomatică în
octombrie 2013, când era deja clar că negocierile privitoare la energia nucleară cu
noul preşedinte, Hassan Rouhani, au şanse de succes. La începutul lunii ianuarie 2014,
Mohammad Reza Nematzadeh, ministrul iranian al Industriei, i-a invitat pe britanici
la exploatarea resurselor. Industria Iranului are nevoie disperată de modernizare şi
tehnologii înalte. Iranul e pe locul doi în lume la rezerve de gaze şi pe locul patru la
ţiţei. Populaţia e foarte bine calificată, are mulţi savanţi şi studenţi. Potenţialul pentru
investiţii e mare.

Iran izolat și simulează că participă la rezolvarea
situației, alături de europeni și americani. Lukoil
şi-a exprimat interesul să revină şi a avut deja negocieri cu Ministerul Petrolului.
Şedinţa Comisiei interguvernamentale pentru
cooperare economică şi comercială e programată
pentru luna august, a anunţat Levan Giagarian,
ambasadorul Federaţiei Ruse în Republica Islamică Iran: „Noi avem ce să-i propunem Iranului: produse din oţel, lemn, cereale, combustibili minerali
şi aparatură electrotehnică. Dar şi utilaje, maşini
(turbine, compresoare, pompe) şi maşini-unelte“.
Experții de la Moscova recomandă ca Rusia să fie
mai dinamică. Rusia poate concura cu firmele occidentale şi chinezeşti, mai ales în domeniul Energiei, inclusiv în ramurile nuclear, cosmic, transport
feroviar şi cooperare tehnico-militară, dacă vor fi
ridicate două sancţiuni principale: Rezoluţia bancară şi interdicţia de vânzare de arme grele, prevăzută

Rafinărie din Zona Specială Energetică Pars,
în sud-vestul Iranului

HighSys

48

geotransporturi

de Rezoluţia nr. 1929 a Consiliului de Securitate al ONU din anul
2010.
Extracţia de gaze şi petrol din
Iran ar putea să devină o problemă pentru Rusia, mare exportator de hidrocarburi. Iranul
lucrează acum la un proiect de
lichefiere a gazelor naturale, ce
poate fi o lovitură pentru ramura
internaţională a gazelor şi companiile de gaz din Rusia. Aici e
cheia pentru SUA și UE: un terminal de preluare a gazelor lichefiate la Constanța pentru toată

Până unde va bate
însă percepția
gânditorilor
de la Bruxelles
și Washington?
Vom vedea, dar
deschiderea
Iranului e unica
posibilitate
reală de blocare
a expansiunii
rusești.

Europa ar fi o soluție excelentă pentru diversificarea
aprovizionării cu gaze din Iran și izolarea Rusiei.
La petrol situaţia e alta. „Dacă preţurile vor fi o
perioadă mai scăzute de 100 de dolari/baril, OPEC
va reduce aproape sigur cota“, a spus Vasilii Tanurkov, director la Departamentul de analiză a pieţei de acţiuni IK Veles Kapital. Pentru Rusia, dacă
preţurile rămân sub 100 de dolari/baril timp de o
lună-două, efectul va fi în mare parte psihologic,
dar nu ne aşteptăm la o scădere pe termen lung sub
100 de dolari/baril“. Tocmai aici poate interveni decizia politică decisivă din partea Casei Albe. Sigur
că, în acest scop, americanii trebuie să privească
mai detașat agenda politică a Israelului.

Nodul gordian e în Europa
Însă cât de departe va merge Washingtonul contra
Moscovei? Doar 1% din afacerile SUA reprezintă
schimburile comerciale cu Rusia. Aici intervin partenerii europeni, mai ales Germania. Patronatul german i-a cerut Angelei Merkel să nu admită sancțiuni
contra Rusiei. Doamna de oțel va simula deci.
Italia e în aceeași situație. Ca un miel se comportă și Franța. Bloomberg avertizează că sancțiunile
contra Rusiei vor afecta mari companii franceze: de
la Zara şi Louis Vuitton, până la Renault şi Carls
berg. Companiiile din UE au vândut în Rusia bunuri şi servicii în valoare de 152 de miliarde de euro
în 2012, în creştere cu 14% faţă de anul precedent,
potrivit datelor Comisiei Europene, ce scot în evidenţă importanţa acestei pieţe.
SUA şi UE au interzis aproape în totalitate comerţul cu Iranul şi Coreea de Nord, dar Rusia nu e
văzută la fel. La sfârşitul lui septembrie 2013, băncile europene aveau în portofolii credite în valoare
136 de miliarde de dolari acordate clienţilor ruşi,
potrivit datelor Băncii Reglementelor Internaţionale. Băncile britanice au acordat clienţilor ruşi
împrumuturi de 14,1 miliarde de dolari, iar cele din
SUA 27,2 miliarde de dolari.
Până unde vor merge concesiile europene? Rusia
urmează să anexeze Regiunea Odesa și ajunge din
nou la Gurile Dunării. Marea Neagră chiar va fi „lac
rusesc”. Adio proiecte pentru „Inelul Mării Negre”,
pentru deschiderea Caucazului şi Asiei Centrale –
visul politicii externe americane!
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Dan Zamfirescu:

„Nu vor izbuti să ne
învingă, dacă ne păstrăm
credința!“
Viorel patrichi

Fraților și feții mei,
Mi- am adu s aminte
de cuvântul Domnului
Nostru Iisus Hristos, care zice:
„Fiți înțelepți ca șerpii și treji ca
porumbeii. Deci ascultați acum,
să știți cum iaste înțelepciunea
șarpelui. Șarpele iaste o jiganie
mai înțeleaptă și mai cumplită
decât toate jigăniile și totdeauna
se roagă lui Dumnezeu ca să vadă
chip de om. Pentru că omul iaste
și poartă podoaba lui Dumnezeu.
Și-apoi iarăși se roagă ca omul
să nu-l vadă pe dânsul. De aceea,
el dacă-l vede pre om, fuge să se
ascundă undeva, iar dacă merge
omul după dânsul și-l ajunge, el
își acoperă capul cu tot trupul și
și-l ascunde sub dânsul că doar
și l-ar putea feri zdravăn. Pentru
că știe că, dacă va scăpa capul
zdravăn și sănătos, măcar de i-ar
zdrumica și i-ar sfărâma tot tru50

pul, iarăși și-l va vindeca. Iar dacă i se va zdrobi
capul, de-aci tot trupul rămâne cu dânsul zdrobit
și sfărâmat. Vedeți această jiganie cum își dă trupul spre ucidere și zdrobire, iar capul și-l păzește și
și-l ferește. Așijderea și voi, fraților, să vă păziți și
să vă feriți sufletele, că capul omului cel adevărat
este sufletul. Deci de vor fi sufletele voastre drepte
și trupurile vor fi drepte, iar de veți piarde sufletele
de-aci și trupurile voastre, îndoită muncă vor avea și
niciodată nu se vor vindeca.” (Mitropolitul Varlaam,
Carte românească de învățătură)
La 80 de ani, Dan Zamfirescu este la fel de lucid
și nestăpânit, ca atunci când îi spunea lui Nicolae
Ceaușescu care îi primise într-o lungă audiență pe
cei 20 de intelectuali revoltați, că românii se află
într-o primejdie de moarte. Peste tot în apartamentul lui vezi numai cărți, stive de cărți, până în tavan.
Totul miroase a carte veche. Chiar și Profesorul are
miros de carte veche când te apropii de el. Poți să
nu fii de acord cu Profesorul totdeauna.
Ar fi și imposibil, fiindcă uneori face asocieri halucinante, atribuite de unii teoriei conspirațiilor.
Cărturarul din fața mea are sclipiri de geniu chiar
și atunci când greșește sau când bravează.
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Nu pot să uit perioada în care
mulți intelectuali de la noi aruncau cenușă peste urmele colaborării cu Securitatea (desigur, nu
fuseseră toți niște turnători ordinari, dar câte autografe am văzut
așternute elegant pe cărțile oferite generalului Nicolae Pleșiță...).
Unii au devenit politicieni cu
ștaif. Dan Zamfirescu a lansat
atunci o petardă, care i-a năucit
pe mulți: „Eu sunt securist și filolog, două profesii care necesită
multă exactitate”. Ce puteai să-i
mai zici? Și a continuat să editeze
cărțile culturii noastre vechi, să
stea de pază...

„Vreau să arăt că bătălia
pentru spirit e posibilă”
Am cunoscut trei boieri care au
colaborat cu Securitatea, fără
să facă delațiune ordinară. Dan
Amedeo Lăzărescu nu a recunoscut și a fost dat în vileag.
Alexandru Paleologu a recunoscut după ce și-a finalizat cariera:
„Am făcut pactul cu diavolul!“. În
sfârșit, cel de-al treilea, dar nu cel
din urmă, Dan Zamfirescu. Descendent al unei familii de boieri
liberali, fără să fi fost vreodată
membru al Partidului Comunist,
el e primul intelectual român ce
a recunoscut public relațiile sale
cu Securitatea. Dar a făcut-o și în
chipul cel mai original: „Am colaborat cu acea parte a Securității
care a fost structura de rezistență
a națiunii române“.
La început, n-am înțeles nimic.
Treptat, aveam să accept că unii
intelectuali mari din perioada
comunistă, „colaboraționiștii“, au
făcut concesii grele pentru a mai
salva câte ceva din cultura noas-

Totuși, Dan
Zamfirescu a
strâns bani
(au cotizat
inclusiv preoții
Argatu, Daniel
si Cassian)
și a tipărit
pe ascuns
volumul X.

tră în fața activiștilor oportuniști, dornici de parvenire. Că aceiași „elitiști“ generalizează astăzi toate
dezastrele atribuite exclusiv Securității, omițându-i
într-un chip foarte straniu pe activiști, e o altă chestiune. În realitate, toate ororile Securității au avut
la origine comanda politică.
Un singur exemplu. Rabinul Moses Rosen s-a
dus la Nicolae Ceaușescu și i-a cerut să interzică
tipărirea volumului X din operele lui Mihai Eminescu, Editura Academiei. La ordinul Mult Iubitului
și Stimatului, volumul a fost oprit. „Veți tipări voi
integrala Eminescu atunci când va veni și la noi
Messia“, i-a aruncat Moses Rosen lui Dan Zamfirescu. Cine se mai putea opune?
Vine si ziua de 15 iunie 1989, când s-au comemorat la Sala Palatului o sută de ani de la moartea
lui Eminescu. „Eminență, la noi a venit!“, a strigat
Dan Zamfirescu spre Moses Rosen, ridicând tomul.
Fetița colonelului de Securitate, care răspundea de
scriitori, a ieșit înaintea lui Ceaușescu și i-a prezentat opera. A fost un dezastru pentru colonel, iar Mult
Iubitul a cerut topirea cărții. Inutil. Dan Zamfirescu
i-a dat manuscrisul lui Eminescu academicianului
Cimpoi de la Chișinău. Volumul a trecut Prutul și a
invadat tot spațiul românesc! Atunci am reușit să-l
citesc integral pe gazetarul Eminescu.
Am găsit aceste idei într-un excelent studiu, intitulat „Locul și rolul culturii române în Europa și în
lume“, un discurs rostit de profesorul Dan Zamfirescu, membru de onoare al Academiei Oamenilor
de Știință din România, la Universitatea Valahia de
la Târgoviște. De la „Spiritul critic în cultura română“, carte scrisă de Garabet Ibrăileanu, 
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uitată astăzi, nu am întâlnit o analiză mai subtilă a spiritualității
noastre din perspectiva specificului național, brevetul sigur al
universalității.
În timp ce „postmoderniștii“
subțiri consideră că avem „o cultură de tip second-hand“, Dan
Zamfirescu e convins că românii
au realizat o autentică sinteză europeană. În fond, Jacques Prevert
e un autor minor pe lângă Marin
Sorescu, autorul cărţii „La Lilieci“, lucru care nu i-a împiedicat
pe talibanii noștri să-l excludă pe
chisnovaticul oltean din Uniunea
Scriitorilor pentru precare motive
politice...
„Programul meu este rezidirea
sufletească a neamului românesc,
care a fost demolat sufletește în
24 de ani. Comunismul și nazismul au avut un handicap capital,
care a fost fatal pentru ele: au
provocat în oameni reacția inversă, de rezistență, germenii refacerii și apărării. Împotriva lor,
umanitatea s-a mobilizat, omul
și-a redobândit puterea lui de
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„Programul
meu e rezidirea
sufletească
a neamului
românesc, care
a fost demolat.”

luptă și i-a învins. Acum, lucrează tocmai pe distrugerea acestui sistem de apărare. Omul trebuie
cretinizat, să nu vadă primejdia. Toți năimiții ne
induc ideea că am fi idioți”, spune profesorul și ochii
lui se aprind. El e convins că românii se vor salva
prin credința lor.
Așa trebuie înțeles efortul depus, alături de Prea
Sfințitul Ioachim Băcăuanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, pentru a tipări
pentru prima dată în limba română cartea despre
viața Cuvioasei Parascheva. Lansarea cărții a fost
programată pentru 25 martie. „Varlaam este uman,
nu găsești căldura lui nici la Ioan Gură de Aur. Toată predica patrologică creștină e plină de retorică.
La Varlaam nu există așa ceva. Minunea este tot atât
de reală ca legea gravitației. Așa m-a învățat Sfânta
Parascheva. Minunea 1: cu Petru Rareș, care a scăpat cu viață în fața lui Soliman Magnificul; minunea 2: vine Nietzsche în 1882 și spune „Dumnezeu
e mort”; și vine momentul din 1888, ia foc Biserica Trei Ierarhi și Sfânta se găsește pe jar, neatinsă
de flăcări. Racla făcută scrum și Sfânta neatinsă.
A înebunit toată lumea. Forța dumnezeiască ne dă
de veste să rezistăm, că ne ajută. Cei care vor să
ne inducă principiul pidosnic distrugător „Prin voi
înșivă!” nu vor izbuti să ne învingă dacă ne păstrăm
credința”, crede Profesorul.
Să ne apărăm capul ca șarpele lui Varlaam...

Drumurile neamului

Românii din Ucraina
și coșmarul geostrategic

Ucraina RusichiCenter.ru

După primăverile arabe nesfârșite, a venit și Primăvara de la Kiev. Așa,
ca o întâmplare. După reuniunea Parteneriatului Estic de la Vilnius.
După „referendumul”, trucat în manieră Stalin, din Găgăuzia. Poporul a
fost consultat! Fiecare cătun poate hotărî asupra politicii externe a unui
stat. Oare Cecenia ar putea face referendum pentru ieșirea din Rusia?
Daghestanul, Tatarstanul, Siberia...? Putin se folosește de minoritatea
imperială pentru a induce voința Kremlinului oriunde în spațiul ex-sovietic.
De aceea, derusificarea e confundată de oamenii simpli din republicile
captive cu anticomunismul.
Viorel patrichi
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Sâmbătă, 16 iulie 2011: În satul românesc
Hagi-Curda (Camâşovca) din Raionul Ismail,
un sobor de preoţi în frunte cu ÎPS Petru,
mitropolitul Basarabiei, a sfinţit singura biserică
ortodoxă românească de pe teritoriul Ucrainei.
Evenimentul a fost supravegheat de securitatea
ucraineană, iar vameşii de la Reni au încercat
să împiedice în tot chipul ca la sfinţire să
participe pelerini şi tineri veniţi din România.”

Biserica „Sfinții Apostoli
Petru și Pavel” din
Camâșovca

Timpul.md

Basarabenii, mai
molcăluți, nu și-au aplicat
propriile legi pentru a-i
liniști pe găgăuzii care au primit
bani de la un pseudo-om de afaceri din Moscova ca să se joace de-a
democrația, de-a statul. La Kiev nu
a mai mers divertismentul, fiindcă
aveau și ceilalți scenariul lor gata
pregătit. Au murit 99 de oameni și
vreo 500 au fost spitalizați.
Primul mort la Kiev a fost un
milițian. La Timișoara, primul
mort a fost un militar în termen.
La Kiev, s-a tras la început cu
arme de vânătoare. La Timișoara,
Sibiu și București s-au preferat armele cu lunetă. Cu AKM au tras
proștii. România a trecut atunci
ca prin urechile acului pe lângă
dezmembrare. Ucraina nu se mai
reface. Între Crimeea și Liov, între Vinița și Odesa s-au rupt toate
punțile. Cei din vest vor cu UE, cei
din est poftesc spre Rusia.
Am văzut o întreagă cohortă de
oficiali importanți ai lumii trecând
prin Maidan: John Kerry, Catherine Ashton, William Hague, Victoria Nuland, Laurant Fabius... Titus
Corlățean nu s-a dus. Toți vor o
Ucraină independentă, cu integritatea teritorială neștirbită. Angela
Merkel a vorbit cu Vladimir Putin
la telefon și apoi i-a spus lui Obama că Vova „a pierdut contactul cu
realitatea”.
Dacă-i așa, cum procedăm?
Că pentru America doar 1% din
schimburile comerciale se fac cu
Rusia. În schimb pentru Berlin
lucrurile stau cu totul altfel. A venit patronatul german la doamna
de oțel și i-a cerut să nu admită
sancțiunile contra Rusiei, că-i ruinează. Văzând cu cine are de-a
face, Obama a zis că merge singur
cu sancțiunile contra Moscovei,
dar a recomandat să se verifice
pragul de anduranță pentru mediul de afaceri din Europa Occidentală. Mai bine donăm ceva
Ucrainei și apoi vedem ce facem
cu fraierii de pe Maidan.

În Ucraina,
naţionaliştii
ucraineni sunt
mai agresivi
cu românii
decât erau
filo-ruşii.

Ministrul de Externe al Estoniei i-a spus la telefon
doamnei Ashton că noile autorități de la Kiev nu vor
să investigheze crimele și că lunetiștii nu erau ai lui
Ianukovici. Te pui cu revoluția poporului? Convorbirea a apărut integral pe Internet. Mănăstire-ntr-un
picior, ghici cine are urechile mai lungi ca Washingtonul?
Traian Băsescu s-a oferit să medieze conflictul
dintre Ucraina și Rusia. A adus și argumente destule.
Dar Vova vrea să fie mediat de noi? Boje moi!

O țintă a Maidanului – capturarea
bisericilor românești?

Părintele Mihail Jar

Am văzut cine moare de grija Ucrainei. Să vedem de
ce românii din Ucraina nu au ieșit cu mic, cu mare,
pe Maidan. Ei reprezintă cel mai bun barometru.
Maidanul a divizat Ucraina nu doar după coordonata „Est sau Vest?”. Cel mai urât au ieșit în peisaj
xenofobii din regiunile de vest. Acolo unde locuiesc
400.000, poate chiar un milion de români, autohtoni
pe pământurile lor.
„Domnule, noi am scăpat de dracu’ și am dat
peste tată-său. Rușii ne-au mai lăsat câteva școli
românești. Ucrainenii vor să le închidă pe toate și
fac tot felul de presiuni prin sate pentru ucrainizarea
bisericilor”, îmi spunea un lider important al românilor din Cernăuți. Nu am să-i dau numele ca să nu

În fiecare an, a doua zi de Paști, sute de români din nordul Bucovinei vin în Codrii Cosminului
și sărbătoresc lângă stejarul lui Ștefan cel Mare. Legenda spune că acest stejar este unul din
cei semănați de Ștefan după lupta cu polonezii, pe care i-a pus la jug să are Dumbrava Roșie.
Iar Putin pretinde că România ar fi expansionistă față de... Ucraina.

Drumurile neamului

Mitropolitul Onufrie de la Cernăuți

Euromedia Ucraina

aibă și alte necazuri.
Din 1991 până astăzi, peste 20
de ziariști din România au fost
declarați persona non-grata fiindcă au scris adevărul despre românii din Ucraina. Absurdul a mers
până acolo încât avem colegi din
nordul Bucovinei cu interdicție
cinci ani să se mai întoarcă să-și
vadă părinții din Cernăuți! Nu mai
au voie să meargă acasă, pentru că
au avut curajul să ducă niște cărți
din România pentru conaționalii
noștri!
Ce dacă a semnat Emil Constantinescu un tratat mai rușinos
ca pacea de la București a lui
Marghiloman? Ucrainenii nu
respectă nimic. Democrata Iulia Timoșenko a fost scoasă din
pușcărie de gânditorii occidentali, dar partidul ei nici nu a vrut
să audă de români când era pe val.
Iată de ce românii din Ucraina au
mers cu Viktor Ianukovici.
Mitropolitul Onufrie de la
Cernăuți, devenit primat al Bisericii Ortodoxe de la Kiev, pe care
o controlează Patriarhia Rusă, l-a
avertizat pe Turcinov să nu le permită „revoluționarilor” să creeze
tensiuni cu România. O coloană
de extremiști ucraineni se îndrepta spre Mănăstirea Bănceni din
nordul Basarabiei, pentru tâlhărie.
Acolo păstorește părintele Mihail
Jar, care a adunat copii orfani și cu
handicapuri severe din tot spațiul
ex-sovietic. Ianukovici a oferit ajutoare consistente pentru mănăstirea de peste Prut, deci părintele
Jar devenise dușmanul poporului.

Cei mai
agresivi
în luptele
contra
românilor din
Basarabia din
1992 au fost
ucrainenii, nu
rușii.

Stejarul lui Ștefan cel Mare
din Codrii Cosminului

Între coșmaruri
Să mergem puțin îndărăt. Cei mai agresivi în luptele contra românilor din Basarabia din 1992 au fost
ucrainenii, nu rușii. În negocierile care au urmat și
încă se mai simulează în formatul „5+2”, pseudo-observatorii ucraineni au fost mereu de partea Moscovei. Nu contau argumentele Chișinăului. Să mergem
până la momentul Unirii din 1918, când ucrainenii au
pus steagul lor pe clădirea Sfatului Țării, sau până la
asasinarea lui Kotovski?
Cu câțiva ani în urmă, ucrainenii au aruncat balizele de pe șenalul navigabil de pe Brațul Chilia pe
malul românesc. De ce ar trebui să ne dăm de ceasul
morții pentru „o Ucraină puternică, suverană și indivizibilă”, dacă ei nu respectă nici tratatul lui Emil
Constantinescu, prin care li se cedează pe timp de
pace toate teritoriile românești cotropite de Stalin?
După cum i-a spus Putin lui George W. Bush în
timpul reuniunii NATO de la București, Ucraina e un
stat artificial, creat pe seama unor teritorii rupte de
la România, Polonia și Rusia. Din cauza falsului are
asemenea probleme. Sigur, SUA și Marea Britanie au
fost garanții acordului din 1994, prin care Crimeea
rămânea definitiv la Ucraina. Boris Elțin s-a îmbătat
crunt atunci și a acceptat târgul.

Putin e altceva

Iată ce spunea Henry Kissinger la CNN despre babilonia din
Ucraina: „Vladimir Putin vede în evenimentele din Ucraina
o repetiţie generală pentru ceea ce am vrea noi să facem
la Moscova. Putin consideră dezmembrarea URSS o uriaşă
catastrofă istorică. Construirea relaţiilor dintre Rusia şi restul
lumii, dintre Rusia şi noi e o problemă uriaşă. Pentru că, de-a
lungul întregii sale istorii, Rusia a fost imperiu şi are o identitate
care se bazează pe realizările ei imperiale. Rusia se învecinează
cu China, ceea ce e un coşmar geostrategic. Ruşii se învecinează
cu Islamul, ceea ce e un coşmar ideologic”. Eu cred că și Rusia
însăși e un coșmar geostrategic, iar Ucraina un ucenic silitor.
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Câteva noutăți de la

Salonul Auto Geneva 2014
Nici o rubrică de tehnologie auto înaltă nu poate să existe fără a prezenta
noutăţile Salonului Auto de la Geneva. Vom trece în revistă șase dintre
apariţiile cele mai exotice şi poate eco de la această ediţie.
Florin Budescu

O invenție a lui Corneliu BirtokBăneasă la Salonul Auto de la Geneva
Dispozitivul Dinamic pentru
Transfer de Aer (DDTA) este proiectat să transfere aer din afara
compartimentului motorului, pe
filtrul de aer clasic sau sport, pentru a profila un flux concentrat
de aer, care să scadă temperatura
motorului. Scopul este mărirea eficienţei volumetrice a motorului cu
combustie internă. Rezultatul folosirii DDTA este creşterea puterii
motorului cu 4% - 5% şi reducerea

www.salon-auto.ch

consumului de carburant cu până
la 7%. DDTA este folosit la modelele de camioane unde filtrul clasic

e sub cabină, pe şasiu, în spatele
roţilor directoare de pe faţă şi nu
există posibilitatea montării unui
filtru supraaspirant. ARTRI este
sponsorul principal al lui BirtokBăneasă la Salonul Internațional
de la Geneva. Filtrul supraaspirant face de mai mulţi ani obiectul unei colaborări între ARTRI şi
inventator, care a câştigat multiple
premii la târgurile internaţionale
de inventică.

Lazareth Wazuma V8 F
Preţ: 200.000 €. Motocicletă de lux cu patru roţi, din categoria
„vei omologa cu greu la RAR aşa ceva”. Este echipată cu un
motor Ferrari de trei litri, de 250 de cai-putere, cu o cutie de
viteze BMW, cu frâne customizate sport marca Brembo şi jante
Momo. Este un vehicul la care s-a folosit platforma Wazuma R1,
construită pornindu-se de la un motor Yamaha R1 de 1000 cc.
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LINK & GO 2.0

www.salon-auto.ch

Preţul acestei maşini nu este încă ştiut. AKKA Technologies a proiectat o
maşină futuristă, ce se conduce singură. Un monovolum cu patru locuri,
destinat oraşelor viitorului. Are o platformă electrică complet integrată. Vehiculul regândeşte mediul urban şi mobilitatea, prin „conectarea
locuitorilor cu alţi utilizatori de sistem”, cum se exprimă producătorul.
E complet autonomă. Echipată cu mai mulţi senzori, precum camerele
digitale şi laserele, capabile de a analiza mediul vehiculului, previne
apariţia punctelor moarte în trafic. Are patru roţi motorizate şi oferă noi
strategii de recuperare a energiei şi de frânare.

ABT FIA Formula E

www.salon-auto.ch

Aceasta este maşina de Formula E (campionat de curse de
maşini sport asemănătoare Formulei 1, numai că aceste
maşini sunt electrice) a echipei Audi Sport ABT, deţinută de
omul de afaceri german Hans-Jürgen Abt, cu sediul în regiunea germană Allgäu. Cei doi piloţi ce vor concura sunt mai
experimentatul brazilian Lucas Di Grassi, care a alergat în
Formula 1, şi fiul patronului, Daniel Abt. Team-ul de Formula
E a ales să-şi lanseze maşina la Salonul Auto de la Geneva.
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HIGH-TECH

www.salon-auto.ch

Porsche 919 Hybrid Lemans
Prototipul Porsche la maşina pentru curse de anduranţă din acest an a firmei germane din Grupul VW. Unii
spun, în comentarii, pe diferite website-uri de specialitate, că ar fi cea mai urâtă maşină de curse lansată vreodată de Porsche. Nouă ni se pare că, în urâţenia ei, este frumoasă. Combinând un motor V4 de 2.0 litri, care
poate ajunge la 9.000 rpm, ultimul Porsche 919 oferă în jur de 500 de cai putere, cu o pereche de sisteme de
recuperare a energiei. Primul sistem recuperează energia termică din gazele de evacuare, deoarece acestea
trec printr-un generator electric. Al doilea, folosind o setare similară cu cea de pe Porsche 918 Spyder, recuperează de pe puntea față energia cinetică de frânare, care e ulterior stocată într-un sistem de baterii. Puterea
obţinută poate fi trimisă la roțile din față, la comanda pilotului.

Hamman Lamborghini
Aventador Limited
Preţul modelului din 2011, pe care a lucrat Hamman, era în UE de
255.000 €. Are numai 1.575 kg, datorită fibrei de carbon folosite la caroserie. Cei 700 CP erau daţi la modelul de linie de un motor de 6,5 litri
V12, care atingea 100 km/h în 2,9 secunde şi putea ajunge până la 350
km/h. Modelul prelucrat special pentru Salonul de la Geneva are 760 CP.

www.salon-auto.ch
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previzibil

3-6

aprilie 2014

Manila

The Manila International
Auto Show, MIAS

Expoziția Internațională Auto
de la Bangkok
Autocare, mașini comerciale, automobile.
Organizatorul e societatea „The Thai Automotive Industry Association”. Adresa: Queen
Sirikit National Convention Centre, 4th
floor, Zone C, 60 New Ratchadapisek Road,
Klongtoey.

Cel mai mare show auto din Filipine (30.000 m2),
ca număr de mașini expuse și vizitatori. Târg anual, la
care vin peste 500.000 de curioși și 200 de producători.
Au loc concursuri. Se acordă premii pentru mașina
anului. Se confruntă fabricile companiilor din Japonia
cu cele Mercedes-Benz din Germania și GM din SUA.

31 -8
mai

21-29

iunie

martie

25 -6

aprilie 2014

2014
AMI - Auto Mobil
International, Leipzig

aprilie 2014

Auto 2014, Beijing
Expoziţie de autocare,
camioane și alte mașini
comerciale, automobile.
Noul centru de expoziții
CIEC e amplasat în zona
industrială de lângă
Aeroportul Tianzhu, de
lângă Beijing. Se poate
ajunge pe autostrada
Jingcheng. La Târgul
de la Beijing expun toți
marii producători de
mașini şi camioane din
lume.

Calendar
evenimente
Rubrică realizată de
Viorel Patrichi

18-27

aprilie 2014

New York International
Auto Show

Are loc în fiecare an, la Jacob K. Javits
Convention Center, în New York. Se expun
peste 1.000 de mașini. Organizatorii
se așteaptă să vină peste un milion de
vizitatori.

Târgul de la Leipzig e considerat platforma ideală
de prezentare a noutăților
fabricanţilor de mașini din
Germania, și nu numai. AMI
oferă un spectru larg de produse și servicii: expoziție de
mașini de epocă, tehnologii
de navigare și comunicații.
Organizatorul AMICOM este
asociație realizată cu AMITEC (târg comercial pentru
întreținerea și repararea
vehiculelor).

19-21

mai 2014

Simpozionul de primăvară.
Marriott Cool Springs, Nashville

Reunește experți din industria camioanelor și directori
de mari parcuri auto, ce fac schimb de exeperiență,
pentru a învăța cum să ai succes în industria camioanelor. Experții le arată invitaților cum se administrează
eficient o flotă de camioane. La final, participanții vor
avea parte și de puțină distracție.
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Transport cu viitor!

Tracking

Mihai, transportator, știe cât de important este:
Să vezi și fii văzut.

Bursă de transport Tracking Platformă de licitare
Ce are industria de transport în comun cu Hollywood? Cine vrea să aibă succes, are nevoie de ceva special. De aceea,
Mihai, fiind transportator, își lasă camionul să fie urmărit pe TC eMap®, astfel câștigă un avantaj competitiv pe piață.
Deoarece, beneficiarii știu unde se află marfa lor. Foarte practic, pentru că: el nu trebuie să părăsească platforma
TimoCom. Astfel, devine activitatea lui de zi cu zi transparent, eficient și competitiv – pentru Mihai, este soluția ideală.
Ofertă unică: Acum puteți testa aplicația TC eMap® timp de 4 săptămâni gratuit. Pentru mai multe informații:
Sunați la numărul +36 22 51 59 56 sau descărcați programul de pe pagina: www.timocom.ro
Sunteți deja Fan?

Conducem împreună

SEDIUL CENTRAL:

Bucureşti

B-dul Mărăști nr. 25, sector 1
cod 011462
Tel.: (+40) 21 319 45 25
Fax: (+40) 21 319 48 07
E-mail: office@artri.ro

Birou regional

Iaşi

Str. Străpungerea
Silvestru nr. 42, bl. CL 10,
parter, cod 700004
Tel.: (+40) 232 22 24 69
Fax: (+40) 232 21 96 64

Birou regional

Braşov

Str. M. Kogălniceanu nr. 10
bl. 14, sc. C, ap. 1,
cod 500173
Tel.: (+40) 268 47 24 00
Fax: (+40) 268 47 24 00

Birou regional

Sibiu

Str. V. Alecsandri nr. 21A
cod 550372
Tel.: (+40) 269 25 47 89
Fax: (+40) 269 25 47 89

Birou regional

Cluj-Napoca
Str. Donath nr. 2
cod 400290
Tel.: (+40) 264 42 09 06
Fax: (+40) 264 42 09 06

Birou regional

Timişoara

Str. Crișan nr. 36
cod 300367
Tel.: (+40) 256 22 65 04
Fax: (+40) 256 22 67 75

