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editorial

Ofensiva contra cărăuȘilor
Transporturile rutiere au fost întotdeauna atributul iniţiativei private, prin ubicuitate şi adaptabilitate la mediul economic, oricum
ar evolua el. Micul întreprinzător, cu un camion ce livrează marfă cli-

enţilor săi din Abruzzo, Italia, ca şi marele afacerist, ale cărui trailere
brăzdează continentele, se dezvoltă dintotdeauna ganglionar, unde
permite piaţa, cât cere ea. Singura regulă constantă a dezvoltării lor
este echilibrul dintre cerere şi ofertă.
Anii ce vor urma vor aduce în UE o nouă provocare. Confruntată

cu necesitatea reducerii poluării şi scumpirea carburanţilor fosili,
Uniunea Europeană e pe cale să facă o eroare: loveşte coordonat,
programatic, prin politică continentală, în transporturile rutiere.
Sub influenţa unui puternic lobby statal-corporatist al căii ferate,
parlamentarii europeni legiferează indirect reducerea ponderii
transporturilor rutiere: 30%, respectiv peste 50% din transportul

rutier pe distanţe peste 300 km ar trebui transferat până în 2030,
respectiv 2050 spre feroviar şi naval, ce ar prelua cererea agregată
disponibilă.
La transporturile pe uscat, calea ferată ar fi marele câştigător.

Marile camioane şi trailere vor fi treptat exilate pe coridoare de transport „ecologice”. Dar actorii PE nu se întreabă: 1. Are calea ferată
elasticitatea să preia volumul de marfă ce va trebui să fie mutat de pe
rutier pe drum de fier? 2. Cărăuşii nerentabili ies din piaţă. Feroviarul
nu. Ce vor face statele UE cu marile datorii acumulate la feroviari?
Şi mai ales... 3. Reducând drastic sectorul rutier rezolvăm problema
poluării? Pentru că pe iniţiativa PE, eronat, se scrie că se rezolvă
problema poluării. La rândul lor, indirect, prin felul cum se generează
electricitatea necesară căii ferate, feroviarii sunt mari poluatori. Lor
cine le impune cote de reducere a poluării? Şi mai ales de ce ne
orientăm spre poluarea în Transporturi, când sunt alte sectoare ale
economiei ce poluează enorm?

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.

Nimeni n-a calculat în acest moment, de exemplu, cât poluează
/ vor polua şi exact ce anume din mediul nostru exploatările de
gaze de şist, ce se vor dezvolta puternic în următorii ani. Cum

nimeni nu pare deranjat că biocombustibilii în realitate transformă
structura culturii agricole globale, din care un procent tot mai mare e
dedicat plantelor energetice. În realitate deloc ecologice...
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against fuel prices

Increasing fuel prices seems to be a fatality. But an important problem remains: can the hauliers keep
company fuel costs under control? The answer is yes. Choosing environmental friendly engines, implementing
the conquests of the Romanian inventions and optimizing the fleet’s operating costs are some solutions.
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The Masses and Dimensions Directive outlines a
crucial moment in the european road transport.
MEPs last month’s vote regulates the situation for the
carriers but not necessarily the ideal one. Those who
have exercised their vote did not follow their most
technical beliefs, but filtered these beliefs through the
White Paper on Transport’ provisions. This document
provides guidance for the Transport legislation for the
next decade.
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„We must think, plan and implement transport systems that help
shape a better world tomorrow, so we can really have transport for a
changing world.”

The European Transport
Network

We do not have yet a unique transport market, even in the EU. We
need precise rules, rates and conditions similar. If not identical, with the
same fines, at least well grounded, that does not allow interpretations
according the opinions of the agents.

EVENIMENT

Master Planul pe Transporturi
de fapt nu este gata, e în lucru
Florin Budescu

De la pagina 12, publicăm o analiză despre planurile Guvernului în construcţia
de autostrăzi, în rubrica „Master Plan”. Pe 16 aprilie, o zi după termenul-limită
de terminare a Master Planului, promis de MT Comisiei Europene, ministerul
a remis un comunicat extrem de sincer, din care aflăm care e situaţia reală.
Formal, am fi poate la
jumătatea drumului:
am rezolvat trei din şase
puncte. În realitate, mai e de lucru.
Proiectul de-abia de acum încolo
va fi elaborat şi trebuie obţinută
apoi aprobarea finală a Comisiei
Europene.
Pentru început, trebuie făcut
draftul final. Adică trebuie: finalizaţi indicatorii de analiză a problemelor din Transporturi şi realizată simularea implementării
lor până pe 30 aprilie; finalizată
testarea proiectelor şi prioritizarea lor după obiective specifice
până pe 30 mai; puse la punct
criteriile de prioritizare a proiectelor de infrastructură, finalizate
şi testate cu modelul naţional de
transport până pe 30 mai; stabilit planul financiar şi scenariile
de proiecte, ce vor însoţi Master
Planul pe anii 2014 - 2020 şi 2020
– 2030, până pe 15 mai; definitivarea celui de-al doilea draft şi a
propunerii de aprobare în Executiv (30 iunie). Dezbaterile publice
- până pe 15 iunie.
Al doilea punct nerealizat e obţinerea avizului de mediu. Adică:
finalizarea listei de proiecte admise la teste (15 aprilie); elabora-
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Conform comunicatului MT, vom
avea în anul 2020
doar 1.000 km
de autostrăzi:
cu 1.500 km mai
puţini decât în
planurile anunţate
anterior.

rea raportului pe mediu şi întrunirea grupului de
lucru (29 aprilie); consultare publică pe mediu, inclusiv draftul şi lista de proiecte (termen: 20 iunie);
anunţuri publice cu disponibilitatea documentului
la dezbateri publice pe mediu şi pe raportul de mediu (5 - 9 mai); dezbatere publică pe probleme de
mediu la draftul final al Master Planului (23 - 27
iunie); emiterea acordului de mediu (30 iunie).
Al treilea punct e eficientizarea reţelei feroviare
de transport în exploatare la CFR Infrastructură,
prin: stabilirea notei finale pe eficientizarea reţelei
de cale ferată (23 aprilie); stabilirea direcţiilor de
acţiune la reforma feroviară (23 aprilie); dezbateri
publice (23 aprilie); aprobarea în Guvern a strategiei de reformă feroviară (30 mai).

Cele trei puncte rezolvate sunt postate pe
website-ul AM POS-T şi sunt în dezbatere publică:
1. Identificarea problemelor din Transporturi; 2.
Elaborarea modelului naţional de transport şi testarea, cu ajutorul lui, a proiectelor de infrastructură pe toate modurile de transport; 3. Ghidul
Naţional de Analiză Cost-Beneficiu şi Ghidul de
Modelare a Proiectelor.

NOUTĂŢI DIN PE

CD-Adapco

Comisia TRAN din PE a dat cărăuşilor
cu o mână şi a luat cu mai multe
Florin BUDESCU

Rezoluţia Parlamentului European (PE) din 15 aprilie, asupra propunerii de directivă privind dimensiunile maxime şi greutatea maximă autorizată, a trecut
prin Comisia TRAN. Aceasta a formulat câteva amendamente, care creează
noi probleme şi fac cel puţin o concesie transportatorilor rutieri.
STANDARDE DE EFICIENŢĂ LA CONSUMUL DE
CARBURANT

Deoarece nu există politici de tratare a emisiilor tot mai mari de
CO2 la camioane, ar trebui analizată „introducerea de standarde de
eficienţă la consumul de carburant
pentru camioane”.
INOVARE CONTRA SEMIREMORCI

Montarea dispozitivelor aerodinamice la remorcile şi semiremorcile
care depăşesc lungimile maxime
autorizate poate fi făcută după intrarea în vigoare a noii directive.
De asemenea, „capotele aerodinamice ce absorb energie şi dispozitivele de protecţie antiîmpănare,
montate lateral, în zona roţilor şi în
spate, sub remorci, semiremorci şi
vehicule” este o altă cerință. Directiva ar trebui „să încurajeze şi faciliteze inovarea în proiectarea vehiculelor şi unităţii de transport”.
NU CURSELOR FĂRĂ
ÎNCĂRCĂTURĂ

Ar trebui elaborată o abordare

„menită să reducă numărul curselor fără încărcătură” şi „norme
minime de armonizare (...) la
cabotaj rutier”, pentru evitarea
dumpingului. Ar trebui prezentată până pe 1 ianuarie 2015 o propunere de modificare a Directivei
privind eurovinieta.
„REDUCEŢI EMISIILE
VEHICULELOR”

Vehiculele grele de marfă ar fi
responsabile pentru 26% din
emisiile de CO2 din Europa, iar
eficienţa consumului de carburant „s-a îmbunătăţit foarte puţin
în ultimii 20 de ani”. Creşterea
aerodinamicii cabinei e „o măsură necesară, de urgenţă, pentru
ca transportul rutier de mărfuri
să reducă semnificativ emisiile
vehiculelor”.
ANTICOLIZIUNE
Noile profile (mai aerodinamice) ale cabinelor ar trebui „să
devină obligatorii, după o perioadă de tranziţie”. Ele ar putea
permite „echiparea cu structuri

de absorbţie a energiei la coliziune”.
EXILAŢI PE CORIDOARE DE
TRANSPORT
Aceasta îi doare foarte tare pe cărăuşi: 30%, respectiv peste 50% din
transportul rutier pe distanţe de
peste 300 km ar trebui transferat
până în anul 2030, respectiv 2050
spre sectoarele feroviar şi naval.
Cărăuşii vor rula pe coridoare de
transport de marfă ecologice. Pentru aceasta, va fi necesară „o infrastructură corespunzătoare”.
AI EMISII REDUSE DE CO2?
POŢI DEPĂŞI GREUTATEA
ADMISĂ CU O TONĂ
Vehiculelor ce folosesc tehnologii
cu emisii reduse de CO2 ar trebui
„să li se permită să depăşească
greutatea maximă cu până la 1 t”
peste greutatea permisă. Surplusul n-ar trebui însă „să mărească
capacitatea de încărcare a vehiculului. Principiul neutralităţii tehnologice ar trebui în continuare
respectat”.
5

Trans News

ACCIZA

EXPEDIȚIE

Toți vor să fie excepții

IRU spre America
Latină

O

delegație IRU condusă de
preşedintele Janusz Lacny
a participat la Adunarea
Generală a Camerei Interamericane de Transport de la Geneva (Cámara Interamericana
de Transportes). Lacny a vorbit
despre importanța implementării
Sistemului IRU și despre beneficiile pe care le aduce acesta
comerțului mondial. Delegația
IRU s-a bucurat de o primire
călduroasă. Participanții şi-au
reafirmat sprijinul pentru implementarea rapidă a instrumentelor ONU de facilitare în domeniul comerțului, în special a
Convenției TIR.

B

ogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei,
susținea recent că e dificil
de crezut că se va putea extinde
returnarea parțială a accizei pentru combustibil, deoarece Comisia
Europeană trebuie convinsă că are
sens economic. „Nu a mai avut nici
un stat membru acest lucru, deci am
fi primul, e un teren nebătătorit, va
fi complicat. Când ieşim din directivă lucrurile se complică, nu este
imposibil, dar e mult mai greu. Este
o discriminare (aplicarea măsurii
doar pentru transportatorii rutieri n.n.), dar care are sens economic,
pentru că aceştia au costuri mult
mai mari, combustibilul reprezentând 50% din costurile totale, iar în
alte sectoare de activitate impactul e mult mai mic. De aceea sunt
exceptaţi transportatorii rutieri, nu
şi alţi agenţi economici“, a explicat

Chiriţoiu. Transportatorii feroviari au
criticat decizia de returnare parţială a taxei doar către transportatorii
rutieri, considerând că măsura e
discriminatorie şi afectează competiţia pe piaţa de profil. Acestora li se
adaugă şi companiile din sectorul
alimentar, care spun că au trimis o
sesizare la Consiliul Concurenţei.

ILUZIE

Bani pentru Autostrada Nord-Sud

G

heorghe Flutur, secretarul
general PDL, susține că România poate obține finanțare
europeană
pentru
Autostrada
Nord-Sud, pe Coridorul IX, şi îi solicită lui Dan Şova să o includă în
Master Planul pe Transporturi. „E
o oportunitate şi nu trebuie ratată.
Se observă că ţările din Europa de
Vest se uită cu mai multă atenţie şi
vor trata cu prioritate această zonă,
pentru crearea infrastructurii de
transport pe graniţa de est a UE.
Nu o zonă săracă, ci una dezvoltată economic înseamnă securitate
la graniţa de est a UE. De aceea,
autorităţile române trebuie să se
grăbească, să includă proiectul şi
să asigure şi finanţarea studiului
de fezabilitate“, a spus Flutur. Lide-
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rul democrat-liberal a subliniat că
acest coridor de transport a fost
aprobat de autorităţile europene,
dar din păcate nu figurează printre priorităţile Guvernului. Flutur a
subliniat că autostrada poate fi finanţată prin accesarea de fonduri
europene din Programul TEN-T,
iar autorităţile române vor trebui
să aloce în acest an cel puţin cinci
milioane de lei pentru studiul de
fezabilitate. El susține că investiţia
e în atenţia guvernului polonez şi e
convins că şi a noilor autorităţi de
la Kiev. Autostrada Nord-Sud ar
uni Marea Neagră cu Marea Baltică, pe traseul E85, de la Mărăşeşti
spre Siret, prin Cernăuţi, Ternopil,
conectată cu autostrada Cracovia
– Liov – Kiev.

IERTARE

Camioanele
Ford F-150
dau rateuri

A

utoritățile americane de reglementare în construcția
de mașini au încheiat ancheta pentru camioanele Ford
F-150 vândute fără să ceară rechemarea lor. Ford a aplicat un
scut care să mențină condensarea, până când acest fenomen
a provocat rateuri la motoarele
camioanelor testate. Dealerii au
fost informați prin certificate tehnice și NHTSA nu a mai rechemat camioanele defecte.

www.thetorquereport.com
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TEAMĂ

Restricții pentru camioanele japoneze

SUA

au propus eliminarea treptată a taxelor la automobilele
japoneze în 30 de ani, dar Japonia
a respins propunerea, fiindcă termenul e nefiresc de lung, anunță
Reuters, citând Kyodo News. Propunerea a fost făcută în timpul negocierilor comerciale bilaterale,
considerate critice pentru un pact
regional mai larg. Japonia și SUA
încercau să ajungă la un acord bilateral, care să fie piatra de temelie a Parteneriatului Trans-Pacific,
mai ales că se pregătea vizita lui
Barack Obama la Tokio pe 24 - 25
aprilie. Washingtonul vrea ca Tokio
să-și deschidă piața la exporturile
de orez, carne de vită și porc, lapte și zahăr. Tokio cere ca SUA să
respecte un calendar de renunțare
la taxele de 2,5% pentru importurile
de autobuze și de 25% la cele de
camioane ușoare.

REZOLVARE

Nu mai putem fura lemne

D

atele avizului de însoţire
a masei lemnoase se vor
transmite şi verifica online
în timp real. Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură a
propus un proiect de hotărâre de
Guvern privind circulaţia masei
lemnoase. În prezent, în domeniu, se aplică HG 996/2008, dar
trebuie aplicat şi Regulamentul
(UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din
20 octombrie 2010, de stabilire a

obligațiilor ce revin operatorilor ce
introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn. Proiectul aduce măsuri noi de prevenire a furtului de
lemn. Departamentul pentru Ape
şi Păduri estimează că va fi stopat astfel 50% din furtul de lemn.
Potrivit notei de fundamentare, la
începerea transportului lemnului
de la locul de recoltare sau depozitare, emitentul avizului de însoţire va avea obligaţia transmiterii în
sistemul informatic online şi / sau

offline (SUMAL), după caz, a unor
informaţii standardizate. Dacă
transmiterea informaţiilor se face
dintr-o zonă cu acoperire GSM,
SUMAL generează în timp real un
cod unic, ce se înscrie pe avizul
de însoţire. Dacă transmiterea
informaţiilor se face dintr-o zonă
fără acoperire GSM, sistemul informatic generează un cod offline,
ce se înscrie în aviz, iar la intrarea
în zona cu acoperire GSM sistemul generează codul unic.

PROMISIUNE

Avem atribuiri transparente

D

an Șova, noul ministru al
Transporturilor, a semnat Ordinul 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 public”, secțiunea „Achiziții Publice”,
subsecțiunea „Anunțuri”. Perioada
de transparență e de 14 zile de la
data publicării. Pe urmă, structurile

din MT vor îndeplini prevederile ordinului. Procedurile sunt premergătoare celor prevăzute de OUG 34/
2006, de atribuire a contractelor de
achiziție publică, de concesiune de
lucrări publice și servicii.
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ȘOVĂIELI

FRAȚII

Erori la cântărirea tirurilor

Rusia şi Ucraina
împart cerul
Crimeii

ARR

a dat licenţe încălcând legea, iar
ISCTR nu cântăreşte exact camioanele şi TIR-urile,
susține Dan Șova, ministrul Transporturilor. „Am discutat (la PSD
faptul – n.n.) că se dau licenţe cu
încălcarea legii. Evident, s-au dat
la ARR şi ISCTR nu-şi face datoria
să cântărească exact camioanele şi

TIR-urile de marfă. Asta afectează
infrastructura“, a spus Şova, după
discuţii cu senatorii social-democraţi. Demnitarul a decis înlocuirea conducerii ISCTR şi ARR. La
ISCTR, Gabriel Ştefănescu a fost
înlocuit cu Costel Dorin Ştefan, iar
la ARR a fost numit director general
interimar Aurelia Surulescu în locul
lui Sorin Supuran.

D

COMPETIȚIE

www.theguardian.com

Daimler reduce costurile ca să-și
ajungă rivalii

D

ieter Zetsche, director executiv la Daimler, anunță că
marele constructor de camioane vrea să-și reducă mai mult
costurile la brandul MercedesBenz, pentru a reduce decalajul
de profitabilitate cu rivalii. Constructorul de mașini din Stuttgart
a rămas în urmă, după despărțirea
de Chrysler din 2007. Mercedes a
fost depășit de Audi și BMW, cu

vânzări mai profitabile. Câștigurile
Mercedes-Benz au crescut în
2013 cu 6,2% față de 2012, comparativ cu Audi (10,1%) sau BMW
(9,4%). Uzina de la Stuttgart mizează pe reducerea costurilor de
patru miliarde €. Până la sfârșitul
anului, Daimler vrea economii de
două miliarde € la Mercedes-Benz
Cars și de 1,6 miliarde € la camioanele Daimler Trucks.

INOVAȚIE

Volvo vrea parteneriat
cu Uralvagonzavod

V

olvo, al doilea mare producător de camioane din lume,
vrea parteneriat cu ruşii de
la Uralvagonzavod, care fac tancuri. Uzina de camioane Volvo

din Franța și Uralvagonzavod ar
construi împreună un nou blindat.
Situația din Crimeea a blocat afacerea, anunțată din septembrie
2013.

Grupaj realizat de Viorel Patrichi
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upă invazie, Rusia şi Ucraina au început partajarea
controlului spaţiului aerian
al Crimeii şi Mării Negre, la care
participă şi Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI).
La negocieri participă specialişti de la Rosaviaţia, Ministerul
Afacerilor Externe şi Guvernului
Rusiei. Obiectul negocierilor e
incertitudinea juridică a unei regiuni de 160.697 km2. Până la
desprinderea Crimeii, spaţiul era
controlat de dispecerii de la Simferopol. Nu e vorba doar despre
spaţiul aerian, ce se întinde deasupra unei porţiuni de uscat a
Peninsulei Crimeea, ci şi despre
apele teritoriale din Marea Neagră, inclusiv apele internaţionale.
Potrivit Izvestia, peste 80% din
spaţiul aerian e controlat încă de
societatea Ukraeroruh (controlul
e distribuit de Kiev între centrele de dispecerat de la Odesa
şi Dnepropetrovsk) şi mai puţin
de 20% e controlat de Krîmaeronavigaţia. De fapt, dispecerii
din Crimeea controlează spaţiul
aerian numai până la maximum
1.000 m, iar colegii lor ucraineni
controlează traficul de deasupra
capetelor crimeenilor la peste
1.000 m altitudine. Organizaţia
Aviaţiei Civile Internaţionale, instituţie specializată de pe lângă
ONU, nu poate stabili frontierele aeriene după propriile analize
fără participarea ţărilor. La rândul
său, nici un stat ONU nu poate
să-şi traseze frontierele aeriene
fără acordul altor state. Ucraina
şi Rusia au propriile lor interese, în privinţa spaţiului aerian pe
care anterior îl controlau dispecerii din Simferopol. Zona aeriană controlată de Ukraeroruh se
învecina cu cea a centrelor de
dispecerat din Bulgaria (Sofia),
Turcia (Ankara), România (Bucureşti) şi Rusia (Rostov) şi cu
centrele de dispecerat raionale
Dnepropetrovsk şi Odesa.

știri din est

Vama Rusă a deschis trei puncte
UE va deschide
de trecere a frontierei în Crimeea piața pentru
mărfurile
din Ucraina
de pe 15 mai

www.rgnpress.ro

UE

S

erviciul Vamal Federal din
Rusia a deschis trei puncte de trecere a frontierei la
granița cu Ucraina, după alipirea
peninsulei Crimeea la Federația
Rusă. Începând de pe 26 martie
2014, transportul de mărfuri și
persoane e posibil la așa-numita

frontieră ruso-ucraineană, în lo
calitățile Turețkii Val, Perekop
și Sivaș. Toate punctele de trecere sunt asigurate cu mijloacele de control tehnic. Vameșii
din Crimeea sunt asistați de
reprezentanții organelor de drept
din Federația Rusă. (Ria Novosti)

a promis să-și deschidă unilateral piața
pentru mărfurile ucrainene de pe 15 mai. Potrivit premierului Ucrainei, Arseni Iaţeniuk,
în primul an de la adoptarea deciziei țara sa va încasa cel puțin
400 de milioane de dolari. Kievul
intenționează să crească exportul
de produse agricole și de cofetărie. Iaţeniuk a adăugat că, în urma
consultărilor cu oficialii UE, vor
fi eliminate și taxele vamale pentru bunurile europene. Totodată, Bruxelles va oferi Ucrainei 15
miliarde de dolari, în cadrul unui
plan de salvare a economiei. În
viitorul apropiat, Ucraina va primi două miliarde de dolari pentru
stabilizare economică. Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare au promis țării credite
de opt miliarde de dolari, în vederea modernizării sectorului de
producție. La sfârșitul lunii martie, Ucraina a semnat componenta
politică a Acordului de asociere
cu UE. Kievul speră să semneze Acordul de liber schimb după
alegerile prezidențiale din 25 mai.
(Podrobnosti)

Pierderile transportatorilor din cauza nerespectării
Sistemului TIR: 72 de miliarde de ruble anual

P

ierderile transportatorilor
rutieri, din cauza nerespectării Sistemului TIR pe teritoriul Rusiei, sunt de circa 72 de
miliarde de ruble anual, a afirmat
Ksenia Kasko, șefa Departamentului Juridic și Vamal IRU. Potrivit calculelor experților IRU, cele
mai multe cheltuieli suplimentare
ale transportatorilor țin de procurarea garanției suplimentare
pentru achitarea taxelor vamale
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în Rusia. Prețul garanției variază de la 3.000 de ruble până
la 93.000 de ruble, pentru un
transport de tranzit pe teritoriul Rusiei, a mai spus Kasko. În
plus, au crescut costurile legate de schimbarea traseului. „În
prezent, transportul cu carnete
TIR e posibil doar pe la frontiera
cu Belarus și prin porțiunea de
la frontiera finlandezo-rusă. Unii
transportatori din țările europe-

ne au fost nevoiți să-şi adapteze rutele, majorând distanțele în
medie cu 200 - 300 de kilometri,
ceea ce constituie 10% - 15%”,
a declarat Kasko. Reprezentanții
IRU speră că în viitorul apropiat
Vama Rusă va anula decizia unilaterală de interzicere a Sistemului TIR. Măsura e contestată deja
în instanța din Rusia de către
ASMAP, asociație membru IRU.
(ITAR-TASS)

știri din est

Putin a dispus construcția a două poduri
peste strâmtoarea Kerci

www.ziuanews.ro

V

ladimir Putin a dispus Ministerului Transporturilor să
construiască două poduri,
unul rutier și altul feroviar, peste
Strâmtoarea Kerci, pentru o legătură terestră cu teritoriul anexat pe
18 martie. Ministrul Transporturilor, Maksim Sokolov, a precizat că
există și opțiunea construcției unui
tunel submarin pe sub strâmtoare.
„Anul acesta, vom proiecta și vom
face studiul de fezabilitate. Nu sunt
cele mai simple condiții geologice
și hidrologice, dar până la sfârșitul
anului vom dezvolta câteva opțiuni
și o vom alege pe cea mai bună”,
a declarat Sokolov. Între Rusia
şi Peninsula Crimeea, din sudul
Ucrainei, nu există nici o legătură
terestră. Moscova trebuie să construiască un pod de aproape cinci
kilometri lungime peste Strâmtoarea Kerci. Proiectul ar costa zeci

de milioane de dolari şi ar putea fi
realizat în trei - patru ani. Un proiect există încă de la începutul mileniului, dar a fost abandonat după
schimbarea regimului de la Kiev
(Revoluția Portocalie din 2004).
Un pod feroviar peste strâmtoa-

re și ținutul Krasnodar din Rusia
a fost construit pentru prima dată
în 1944, în timpul celui de-al doilea război, dar peste un an a fost
distrus. În 1953, pe locul acestuia, a fost lansat un feribot, care
funcționează şi acum. (Lenta)

Grupaj realizat de Tatiana Bernevec

MASTER PLAN

Master Plan Transporturi:
Autostrăzile anului 2020
Christian Dumitrescu

TransportBlog

Ministrul Transporturilor, Dan Șova, promite că România va avea în anul 2020,
deci peste șase ani, 2.400 km de autostradă. Proiectele noi sunt prevăzute în
noul Master Plan General de Transporturi (MPGT), din care demnitarul a prezentat primele informații la începutul lunii aprilie.
De la 646 km de autostradă în exploatare (cifră ce
face ca România să fie
codașa Europei la capitolul autostrăzi, luând în calcul și că suntem
o țară cu o suprafață relativ mare),
ministrul Transporturilor, Dan
Șova, promite că în anul 2020, la
finalul următorului exercițiu financiar UE, țara noastră va avea 2.400
km de autostradă. Dacă Ministerul
Transporturilor (MT) se va ține de
promisiune - fapt de altfel unic în
istoria infrastructurii naționale,
România va ajunge peste şase ani
pe un onorabil loc opt european.
12

2.440
de kilometri

de autostradă susține ministrul Șova
că va avea România în
anul 2020.

În prezent, cele mai lungi rețele de autostrăzi
aparțin Spaniei (13.500 km), Germaniei (12.800 km),
Franței (11.100 km), Italiei (6.600 km), Marii Britanii
(3.600 km), Olandei (2.600 km) și Portugaliei (2.300
km).

Ce autostrăzi noi apar?
Într-o prezentare video ținută la Palatul Parlamentului cu ocazia unui forum dedicat infrastructurii
rutiere, ministrul Transporturilor a dezvăluit primele detalii privind conținutul MPGT, în privința autostrăzilor. În primul rând, e vorba despre definitivarea
rutei Nădlac – Sibiu – Pitești – București - Constanța

până în anul 2020.

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
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Dan Șova,
ministrul
Transporturilor:

„Marele avantaj
(al MPGT – n.n.), și
aici e cheia, este
că, indiferent de
schimbările politice
din România, nu mai
poate un partid sau
un ministru să spună
«Opresc proiectul X și
mă apuc de proiectul
Y, pentru că așa vrem
noi sau pentru că
așa sunt interesele
noastre»”.

Mirror.co.uk

Potrivit oficialilor de la Transporturi, în luna decembrie a anului
2013 s-a dat ordinul de începere
a lucrărilor pe tronsoanele 2,3 și 4
din sectorul Lugoj - Deva. Tot aici,
au fost pornite în ianuarie 2014 lucrările pe lotul 2 din Timișoara Lugoj, dar și pe lotul 1 din Arad
- Nădlac (oprite după ce Nelu Iordache, patronul Romstrade, a fost
reținut). Lotul 2 din acest segment
trebuia licitat luna trecută. Lucrările sunt oprite, după ce constructorul Alpine a dat faliment. Piatra
de încercare pe A1 e închiderea
relației, prin construirea sectorului Pitești - Sibiu. Aceşti 110 km
vor costa cel puțin un miliard de
euro - o treime din toată suma pe
care o va avea România la dispozitie în perioada anilor 2014 - 2020
pentru autostrăzi.

5 miliarde de euro
până în 2020 de la UE
pentru autostrăzi
Potrivit prezentării, România va dispune, în Programul
Operațional de Infrastructură
Mare (PO-IM e noua denumire a
vechiului POS-T), de 3,5 - 3,8 miliarde de euro. MT afirmă că a fost
trimis la Autoritatea de Achiziții
spre aprobare și dosarul licitației
de actualizare a studiului de feza14

Cu noul master
plan, dacă nici un
stat european nu
şi-ar mai mări între
timp reţeaua de
austostrăzi, în anul
2020 am fi pe locul
opt în Europa.

bilitate pentru Sibiu - Pitești. Pe lângă Nădlac – Sibiu
– București - Constanța, planurile prevăd și realizarea altor autostrăzi, în bună măsură din fonduri
nerambursabile UE: Giurgiu – București – Ploiești
– Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani – Suceava Siret, Timișoara – Reșița - Drobeta Turnu Severin
– Calafat – Craiova – Alexandria - București, Sebeș
– Turda - Tg. Mureș - Tg. Neamț – Pașcani – Iași Ungheni și București – Brașov - Tg. Mureș – Cluj
– Oradea - Borș.
Mare parte din aceste sectoare sunt incluse în
rețeaua centrală TEN-T. Ca urmare, vor beneficia de
finanțarea de 3,5 – 3,8 miliarde de euro menționată.
Pentru sectoarele neincluse în TEN-T, MT vrea să
folosească alte instrumente de finanțare: Fondul
European de Dezvoltare Regională UE (FEDR), Facilitatea Connecting Europe (CEF). Ambele programe presupun finanțări nerambursabile. S-ar adăuga
finanțări de la buget și concesiunile.
Astfel, Brașov - Sibiu și Brașov - Bacău vor fi finanţate prin FEDR. Va mai exista un sector Buzău Brăila - Galați și un pod peste Dunăre la Brăila, spre
Tulcea, construite din facilitatea CE. Terminarea
lucrărilor la Suplacu de Barcău - Borș se va face de
la bugetul de stat. Trei sectoare, Comarnic - Brașov,
Pitești - Craiova și Centura Sud București se vor realiza în concesiune, deci cu banii concesionarilor.

Cât de solide sunt promisiunile MT?
Sună bine, toți ne dorim să reușească. La o analiză
atentă, apare o mare problemă: prea mult optimism.
Luând în calcul că România are acum 640 km de
autostradă și că va avea la finele anului 2020 2.400
km, rezultă că urmează a fi construiți până atunci
aproximativ 1.800 km. Scăzând din această lungime
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pe cea a sectoarelor în consesiune
(Comarnic - Brașov 60 km, Craiova - Pitești 120 km și Centura
Sud București 50 km, pentru care
banii vor veni de la concesionari),
va trebui plătit un total de 1.570
de kilometri. La minimum de 8
milioane € pe kilometru, suma
necesară va fi de aproximativ 12
miliarde €. Din aceștia, 5 miliarde
€ ( 3,8 miliarde alocate României
pentru exerciţiul financiar 2014
- 2020 și 1,2 miliarde ce mai trebuie cheltuiți în actualul exercițiu
financiar) vin de la UE, deci vor
mai fi necesari 7 miliarde. Puțin
probabil ca în anii rămași până
atunci, fără o creștere economică
masivă, cu deficite bugetare ce trebuie ținute sub control an de an,
ce fac obiectul verificărilor FMI,
orice Guvern va aloca anual câte
un miliard de euro pe an în autostrăzi.

La teorie suntem
maeştri. Practica ne
omoară.

Când e gata Master Planul?
MPGT va fi fost finalizat până pe 15 aprilie, în
forma necesară pentru aprobarea fondurilor europene, a declarat în prima decadă a lunii trecute Dan Șova. „Miza uriașă a Master Planului
General de Transport, pentru care și oficialii Comisiei Europene (CE) insistă foarte mult, e aceea
că se stabilesc nu numai proiectele ce urmează
să se realizeze, dar și prioritizarea lor, având la
bază un singur criteriu: cost-beneficiu. Dacă se
realizează acest lucru, se finalizează, avem acceptul CE, marele avantaj - și aici e cheia - este
că, indiferent de schimbările politice din România, nu mai poate un partid sau un ministru să
spună «Opresc proiectul X și mă apuc de proiectul Y, pentru că așa vrem noi sau pentru că așa
sunt interesele noastre»“, a spus Şova. Totuși,
în Acordul de Parteneriat trimis la Bruxelles se
prevede definitivarea MPGT în luna iulie: „România elaborează în prezent master planul pentru anii 2020 - 2030 (...) concluziile MPGT vor
fi gata în iulie 2014”, se arată în acest document.
Există o contradicţie.

Fundaţia Academia de Transport Intern şi Internaţional
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Panoramio

Radiografia
transporturilor
românești

Christian Dumitrescu

Firma americană AECOM, beneficiara unui contract acordat de către Ministerul Transporturilor pentru întocmirea Master Planului General de Transporturi (MPGT), a realizat o radiografie a pieţei Transporturilor din România, precum şi a infrastructurii de transport feroviar, rutier, aerian şi naval.
De prisos să spunem: diagnosticul nu e unul fericit. Este însă de interes să
vedem care sunt principalele vulnerabilităţi identificate de AECOM.
Nici una dintre modalităţile de transport din
România nu se ridică la
standardele UE. Principalele probleme sunt starea proastă a infrastructurii şi politicile investiţionale şi comerciale defectuoase
ale statului, arată studiul numit
„Raport asupra definirii problemelor”, parte a MPGT.
16

Linii feroviare reparate, viteza tot mică
În cazul căii ferate, se poate vorbi despre un cerc
vicios. Starea proastă a căii ferate determină migrarea unei părţi cât mai mari a transporturilor feroviare de persoane şi marfă spre sectorul rutier, ceea
ce produce o lipsă de venituri din care să fie finanţată modernizarea căii ferate. Potrivit consultanţilor americani, indicatorul pasager-kilometru e în
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România cu 66% inferior mediei
europene: 220 față de 600. Vârful
e în Franța, cu 1.400 pasager- kilometru.
„Comparativ cu țările cu nivel similar al lungimii rețelei
de cale ferată pe cap de locuitor, rata de utilizare a căii ferate
din România e scăzută. Cererea
pentru transportul feroviar din
România, măsurată în kilometri
parcurși / persoană, e de douătrei ori mai mică decât în aceste
țări, iar pierderea cotei de piață
a dus la reducerea veniturilor”,
spune AECOM.
În opt ani, numărul de călătorii pe calea ferată aproape s-a
înjumătăţit: de la 100 de milioane
la 58 de milioane anual. Scăderea traficului feroviar a determinat subvenţii unitare în creştere
(pe călător sau pe tona de marfă
transportată), fapt ce duce la scăderea rentabilităţii aduse de investiţiile anuale. De altfel, o bună
parte din traficul feroviar de călători - două treimi dintre kilometrii parcurşi - se desfăşoară pe
doar 30% din reţea. „90% dintre
kilometrii parcurși de călători
utilizează aproximativ 50% din
rețea”, spun inginerii AECOM.
Investiţiile nu duc în mod
necesar la creşterea vitezei de
circulaţie a trenurilor. Aceasta
e altă problemă. „De exemplu,
timpul de călătorie București Constanța a rămas relativ același
între anii 2001 și 2012, în ciuda
investițiilor semnificative. Acest
lucru pune în discuție valoarea
investițiilor în infrastructură și
evidențiază că există și alte bariere instituționale și organizatorice,
care nu permit sectorului feroviar să-și îndeplinească potențialul.
De exemplu, în anul 2001, trenu-

22,5
%
Naval

53,3%

Traficul
de marfă
din România
(tone marfă
-km)
%

Rutier

24,2

Feroviar

Evoluțiile
diferitelor
moduri de
transport
Rutier

Reducere de 24,5% în
perioada 2009 – 2010.
Creștere de 15%
începând cu 2010

Feroviar

Creștere de 22% în
perioada 2009 – 2012.
Scădere de 8,6% în
2011 și 2012

Naval

Creștere de 6,4%
în 2009, scădere de
20,3% în 2011 (din
cauza condițiilor
meteo nefavorabile)

rile de marfă aveau permisiunea să ruleze la o viteză maximă de 120 km/oră - pe sectoarele unde
linia permitea acest lucru, dar o măsură legată de
siguranță a fost impusă în urmă cu câțiva ani și viteza maximă a fost redusă la 80 km/oră pentru toate
trenurile de marfă, inclusiv pe liniile reabilitate”,
arată AECOM.

Cheltuieli de întreținere insuficiente
Lipsa alocărilor necesare a determinat deteriorarea
continuă a infrastructurii. Cheltuielile actuale de
întreținere (140 de milioane €) sunt cu 50% sub nivelurile necesare pentru menținerea infrastructurii
la starea tehnică actuală, pentru a stopa deteriorarea continuă a infrastructurii.
Deficiențele în fondurile disponibile pentru
întreținere au dus la necesitatea introducerii a 1.800 de
restricții temporare de viteză, care la rândul lor atrag
în general timpi de parcurs mai lungi. În anul 2012
au fost înregistrate întârzieri totale de 3,18 milioane
de minute, în condițiile în care restricțiile de viteză au

reprezentat mai mult de o treime din total.
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PeUndeMerg

Peste jumătate din
drumurile naţionale,
expirate
Potrivit AECOM, doar 50% din
reţeaua naţională de drumuri e
de calitate bună, 30% de calitate
medie, iar 20% de calitate proastă. Mai mult, „peste 60% din
rețeaua de drumuri naționale e
clasificată ca având perioada de
viață expirată. Forumul Economic Mondial, în raportul privind
«Competitivitatea Globală (20112012)», plasează România pe locul 137 din 142 de țări, luate în
considerare în ceea ce privește
calitatea infrastructurii rutiere”,
spun specialiştii AECOM.
18

Perspective
2020

26,1%

- Creșterea numărului
total de tone
marfă–km operate
până în 2020, ca
urmare a dinamicii
PIB și variațiilor
în caracteristicile
producției industriale,
estimată de AECOM.

Viteza medie de circulaţie pe drumurile naţionale
e 60% din cea medie la nivel internaţional. Dacă se
exceptează autostrăzile, a căror lungime totalizează
doar 3% din întreaga lungime a reţelei naţionale, viteza medie pe rețeaua națională este de aproximativ
66 km/h, pentru călătoriile interurbane. „Chiar și în
condiții de fluxuri scăzute, drumurile cu o singură
bandă pe sens oferă oportunități limitate de depășire
în siguranță, în special dacă numărul de vehicule de
marfă e mare, așa cum se poate observa în ceea ce
privește rețeaua națională”, afirmă AECOM.
Calculele firmei arată că viteza efectivă de circulaţie e mai mică de 70% din viteza de proiectare a
drumului în cauză pe mai mult de 50% din lungimea totală a drumurilor naţionale. Lucrările de reparaţii primesc prea puţini bani din partea statului,
arată AECOM. În perioada 2009 – 2012, statul a
alocat între 62% şi 85% din sumele anuale necesare,
estimate de Banca Mondială la aproximativ 200 de
milioane € anual.
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Cei
doi
aliați
ai transportatorilor în lupta
cu prețurile carburanților

Creșterea prețurilor la carburanți se dovedește o fatalitate. Se pune problema:
au transportatorii rutieri mijloace prin care să țină sub control costurile
firmei cu carburanții? Răspunsul e afirmativ. Alegerea motoarelor ecologice,
transpunerea în practică a cuceririlor inventicii românești și optimizarea
costurilor de exploatare a flotelor sunt câteva soluții.
Christian Dumitrescu

Acordarea unei atenții
sporite cheltuielilor avute de firmă cu carburanții
se dovedește o măsură înțeleaptă,
în condițiile în care prețurile sunt
de ani buni în continuă creștere
și nu se poate spune că se vede
„luminița de la capătul tunelului”.
Dimpotrivă, prețurile n-au ajuns
încă la un maxim, afirmă Daniel Mazilu, subsecretar general al
Asociației Române pentru Tansporturi Rutiere Internaționale
(ARTRI). Sub egida Asociației,
luna trecută, inventatorul Corneliu Birtok-Băneasă și-a prezentat
ultima sa invenție (foto dreapta),
în cadrul unui eveniment dedicat
celor mai bune metode de ținere
sub control a cheltuielilor cu
carburanții.

Tendințele îngrijorătoare
ale prețurilor la carburanți
Prețurile carburanților vor crește
în următorii ani, influențate de
mișcările strategice ale producătorilor de carburanți, spune Dani-

el Mazilu. Acestea pot ajunge la 1,8 - 2 € pe litrul de
carburant. Cum e posibil? „Contribuția rusească pe
piața de carburanți din România, piață estimată la
aproape 10 miliarde €/an, e în creștere în ultimii doi
- trei ani, depășind probabil 1/3 din valoarea totală.
Se știe că aceste companii prezente la noi, neglijând
acționariatul minoritar, se află sub influența politică a Kremlinului. O eventuală retragere a acestor
companii din România în următorii ani ar genera pe
piață un gol masiv de carburanți, care, înainte de a
fi acoperit de alte companii, va duce la alte măriri de
prețuri greu de estimat”, a declarat Mazilu în cadrul
evenimentului.
Soluția e implementarea ultimelor cuceriri în
domeniul propulsiei mijloacelor de transport.
„Transportatorii rutieri ce doresc să aibă succes în
următorii ani au în față două opțiuni: fie investesc
serios în motoare ecologice, dintre care la această
oră cele mai bune asigură reduceri de 4,5% din 
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consumul mediu la suta de kilometri, pentru a se plia exigențelor
europene și bugetelor disponibile, fie testează dispozitive tehnice
foarte rentabile, oferite de elita
inventicii românești”, spune oficialul ARTRI.

Dispozitivul ce reduce
consumul cu 5%
Un astfel de dispozitiv a fost prezentat cu ocazia evenimentului
ARTRI chiar de către inventator,
inginerul auto Corneliu BirtokBăneasă. El a câștigat la începutul lunii trecute, la Geneva, medalia de aur, pentru un dispozitiv
de transfer al aerului (DTA), ce
reduce consumul de carburant
cu peste 5% la camioane și autobuze. Potrivit lui Birtok-Băneasă,
dispozitivul se montează ca un
accesoriu al sistemului de filtrare
al camionului și, practic, captează
curentul de aer, transferându-l în
tubulatura admisiei.
„ Se creea ză o presiu ne
proporțională cu viteza de mers.
Practic, el hrănește cu aer filtrul
de aer. Până acum n-am înregistrat vreun efect negativ cu acest
dispozitiv dinamic de transfer”,
spune inginerul. De ani buni,
românul e premiat constant la
marile saloane, pentru invențiile
sale ce reduc consumul autovehiculelor, iar intențiile sale sunt să
livreze filtre pentru automobile de
curse și să înceapă o colaborare cu
Malaezia.
DTA e montat pe autobuze ale
Societății de Transport Public Alba
Iulia în vederea testării. Aceasta e
a doua invenție aplicată pe mijloace de transport ale STP, pentru
care Birtok-Băneasă e premiat la
Geneva. Un calcul făcut de inventator arăta că, la o firmă de transport ale cărei mașini pot parcurge
și un milion de kilometri pe an, reducerea de carburant rezultată ar
putea duce la scăderi semnificative
ale costurilor. Probele practice au
arătat o reducere a consumului de
carburant cu 5% - 7% și o creștere
a puterii motorului cu 4%, în
condiții de trafic normal.
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Daniel
Mazilu,

subsecretar
general ARTRI:

„Transportatorii
rutieri ce doresc
să aibă succes în
următorii ani au două
opțiuni: fie investesc
serios în motoare
ecologice, dintre care
la această oră cele
mai bune asigură
reduceri de 4,5%
din consumul mediu
la 100 km, pentru a
se plia exigențelor
europene și bugetelor
disponibile, fie
testează dispozitive
tehnice foarte
rentabile, oferite
de elita inventicii
românești”.

Potrivit inventatorului, dispozitivul creat a intrat
în atenția ARTRI, ce ar putea fi interesată să promoveze invenția pe camioanele sale. Costul instalării sistemului pe camioane e între 500 şi 1.500 €, în
funcție de materialele folosite, dar consumul scade
în medie cu circa 1,5 litri/100 km, pentru un camion
ce consumă 30 litri/100 km. „Cu un calcul simplu, la
cât merge un camion într-un an, cred că în mai puțin
de 12 luni dispozitivul e amortizat. Acesta nu are nici
o piesă de schimb, poate să rămână mult timp în sistemul de admisie”, explică Birtok-Băneasă.

Costurile cu carburanții, influențate
de factorul uman

Marcel
Pungă,

consultant: 80%

- creșterea costurilor
cu operarea,
întreținerea și
repararea unui
autovehicul, ce poate
fi înregistrată ca
urmare a unui stil
agresiv (neeconomic)
de condus.

E greșit să crezi că șoferii sunt de un singur fel şi că
stilul lor de condus nu are nici o influență asupra
costurilor cu carburanții ale unei firme de transport,
afirmă Marcel Pungă, inginer auto, consultant și
trainer. Companiile pot beneficia de servicii specifice prin programele de evaluare și dezvoltare oferite
din partea firmei HART Consulting - psihologie în
business.
Personalitatea conducătorilor auto e un domeniu
complex, fiind definită de cinci componente evaluate
pe scale de scoruri: conștiinciozitate (spre exemplu,
scorurile mici arată preocuparea redusă față de reguli
și față de ceilalți participanți la trafic, un consum ridicat de carburant), extraversie (scorurile ridicate arată
dorința de a adopta comportamente demonstrative
față de ceilalți), deschiderea spre experiențe (scorul
ridicat arată curiozitate, asumare de riscuri, spirit
aventuros), stabilitatea emoțională (scorul mic reflectă
nervozitate, decizii impulsive) și agreabilitatea (sco-

Carburanți

parcurge 27,78 m pe secundă.
„Există o corelație demonstrată științific între
anumite dimensiuni psihologice și numărul crescut
de amenzi, consumul ridicat de combustibil, evenimente, incidente şi accidente”, spune consultantul
auto. Tehnologiile moderne fac posibile controlul
parametrilor de funcționare al unui vehicul și al
comportamentului șoferilor în trafic.
Astfel, iTrack, platforma de management de flote
auto, este o soluție completă, recomandată de dezvoltatorii ei, compania iSYS Professional, ca fiind „mai
mult decât o soluție de monitorizare GPS“. Procesarea datelor privind dinamica și modul de utilizare al
vehiculului generează un scor de siguranță, ce reflectă nivelul relativ de risc asociat conducătorului auto.
Astfel, companiile care utilizează această soluție au
o serie de beneficii cuantificate în costuri (reducerea
consumurilor de carburanți și implicit a emisiilor de
CO2, reducerea cheltuielilor de întreținere, reparații,
asigurări etc.), în siguranța în trafic (detecție și notificare de accident în timp real, identificare de șoferi
agresivi, reducere număr și gravitate accidente,
îmbunătățire stil condus preventiv și economic prin
programe de training specifice) și în imaginea companiei.

Corneliu
Birtok-Băneasă
inventator

rul ridicat reflectă atenția acordată
celorlalți participanți la trafic).
Siguranța la volan generată atât
de trăsăturile de personalitate, dar
și de abilitățile de conducător auto,
precum planificarea acțiunilor,
raționamentul logic, implementarea deciziilor, atenția concentrată, gestionarea neprevăzutului,
toleranța la stres, viteza de reacție,
percepția vizuală. Toate acestea
trebuie să facă obiectul testelor
la care sunt supuși șoferii la angajare și evaluări periodice. Spre
exemplu, o diferență în viteza de
reacție de 0,191 secunde duce la o
diferență în distanța de frânare de
5,3 m, în condițiile în care un vehicul, la 100 de kilometri pe oră,

5% - economia

de carburant ce
poate fi obținută
prin utilizarea
dispozitivului de
transfer al aerului,
invenție premiată la
Geneva, aparținând
inventatorului român
Corneliu BirtokBăneasă.

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

Zona Mediteraneană

Scandinavia
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Irlanda

Canalul Mânecii

Comercializarea documentelor necesare transportului intern și internaţional,
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IRU a premiat

cei mai buni manageri

de transport din lume
Geneva - Adunarea Generală IRU a acordat premiile „Top Road Transport
Manager“ pentru 54 de manageri din 15 ţări, pentru cel mai bun leadership
în clasa lor de activitate de conducere și pentru realizările de conducători,
în promovarea în condiții de siguranță, ecologie și eficienţă a transportului
rutier. Unul dintre aceştia este Romeo Coroban de la Logistik E. Van Wijk,
membru ARTRI.

I

RU a creat acest premiu de pres
tigiu pentru a onora managerii de
top din companii de transport rutier, inclusiv de autobuz, autocar,
taxi și camion, pentru excelența și
profesionalismul lor în furnizarea de
soluții inovatoare, pentru a îmbunătăți
protecția mediului, siguranța rutieră

și productivitatea. Dar este nevoie de
mai mult decât de capacitatea unei
persoane de a îmbunătăți creșterea
unei companii, pentru a se califica
drept candidat la premiu.
Comentând cu privire la compe
tențele necesare pentru a câștiga
acest premiu, președintele IRU, Ja-

nusz Lacny, a spus: „Managerii de
transport rutier de top trebuie să
caute constant modalitățile de a
îmbunătăți calitatea și durabilitatea
serviciilor de transport. Ei sunt oameni
care îmbrățișează valorile de bază în
domeniul responsabilității sociale și
profesionalismului și trebuie să caute

Adunarea Generală IRU a 		
suplimentare cu privire la
Pe 3 şi 4 aprilie, la Geneva, a avut loc Reuniunea de primăvară a Uniunii
Internaționale a Transporturilor Rutiere (IRU).

P

rincipalul subiect de pe
agendă a fost criza Sistemului TIR din Federația Rusă.
Conducerea și Secretariatul
IRU au prezentat informații despre
măsurile adoptate de IRU în dialogul
cu autoritățile ruse pentru soluțio
narea problemei. În cadrul reuniunii,
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a fost evaluată activitatea Asociației
Transportatorilor Rutieri Internaționali
din Rusia (ASMAP), în conformitate
cu cerințele stabilite pentru sistemul
național de garantare TIR.
Auditul extern, realizat de subsidiara PricewaterhouseCoopers (PwC)
Geneva, a arătat că procedurile și

organizarea muncii în ASMAP nu
prezintă riscuri pentru Sistemul TIR
din Rusia și e în conformitate cu prevederile Convenției TIR. Auditorul a
constatat de asemenea că ASMAP
își respectă obligațiile față de Serviciul Vamal Federal din Rusia. Potrivit PwC, ASMAP poate continua să
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să-și dezvolte abilitățile pentru întreaga lor echipă, pentru a face industria
noastră cât de bună posibil“.
Într-adevăr, managerii trebuie să
dețină Diploma CPC Manager corespunzătoare și ar trebui să promoveze activ formarea profesională
pentru ei înșiși și personalul lor, cum
ar fi programele de formare acreditate de la institutele Academiei IRU,
pentru a se asigura că industria de
transport rutier și angajații săi sunt
în ton cu cele mai recente evoluții

Învingătorii din acest an
sunt din Belarus (3), Cehia
(3), Estonia (5), FYROM
(10), Germania (2), Italia (1),
Kazahstan (6), Letonia (1),
R. Moldova (3), Maroc (2),
România (3), Rusia (7), Spania
(2), Turcia (2) și Ucraina (4).

legislative și operaționale, cu impact
asupra sectorului.
Premiul Top Road Transport Manager confirmă experiența profesională largă și realizările remarcabile
ale tuturor nominalizaţilor. Distincţia
celebrează poveștile de succes ale
managerilor exemplari, care merită
recunoașterea internațională pentru
nivelul lor ridicat de know-how și
de activitate, pentru a ridica profilul
și a consolida eficiența industriei de
transport rutier.

		 identificat măsuri
situația sistemului TIR în Rusia
funcționeze, în calitate de asociație
emitentă de carnete TIR și garantă în
Federația Rusă.
Adunarea Generală IRU a decis să
continue acțiunile care vizează asigurarea funcționării Sistemului TIR în
Rusia. Acest lucru presupune continuarea negocierilor IRU cu Serviciul
Vamal Federal, Ministerul Transporturilor din Rusia, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei și
Ministerul de Finanțe. În același timp,
Adunarea Generală a dispus Prezidiului IRU să monitorizeze evoluțiile

IRU a făcut și un studiu cu privire la pierderile economice
provocate de introducerea noilor măsuri ale Vămii Ruse, ce
restricționează utilizarea Sistemului TIR în Rusia. Potrivit
studiului, costurile pentru garanțiile suplimentare, solicitate
de vameșii ruși de la declanșarea crizei, variază de la 83 până
la 2.574 de dolari la o cursă.
Sistemului TIR din Federația Rusă
și, în caz de necesitate, să ia decizii
corespunzătoare. IRU a anunțat că

va continua compensarea carnetelor
TIR neacceptate de către autoritățile
vamale ruse.

Rubrică realizată de Florin Pancu
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fĂră acciză

Solidaritate
pentru transport
FastCompany

Evenimentele cu mare potențial de schimbare impun o reacție pe măsură din
partea celor afectați. Introducerea accizei la combustibil e unul din aceste
evenimente: produce efecte dramatice în economie şi are și o puternică valoare
de simbol. ARTRI și celelalte organizații ale transportatorilor au protestat
ferm, făcând un demers cu valoare practică și simbolică foarte mare. După
ședințe nelipsite de tensiuni, au făcut front comun și au încercat să vorbească
într-un glas.
Vladimir munteanu

Vocea comună și acciza
Nu e ușor să aduci la masă ARTRI,
UNTRR, COTAR, Federația Transportatorilor Europa, APTE, APULUM, FORT şi
ARILOG. Pe 30 martie, au fost dezbătute mai multe probleme. Elementul coagulant a fost protestul
contra accizei. Opiniile n-au fost identice, nici nu
s-au armonizat imediat, dar, odată trasate limitele
24

negocierii, lucrurile s-au simplificat. A apărut un program sau mesaj scris, cu valoare de mandat de
negociere.
Evoluția ulterioară a demonstrat că reacția hotărâtă a breslei
și mesajul unitar au contat. Rambursarea unei părți din acciză a
fost stabilită chiar în contradicție
cu așteptările FMI.

fĂră acciză

Pentru măsura disperată de supraaccizare a combustibililor, Guvernul a stabilit din start o oarecare
disponibilitate de atenuare a efectelor, pentru evitarea blocării unor șosele. Şi alte coalizări ale transportatorilor, chiar și temporare, i-au adus la masa
de discuții a Guvernului.

În discuțiile cu politicul
trebuie să-ți calculezi
șansele după altceva
decât justețea cauzei:
dacă acciza e un
tăvălug imediat, faci
ceva să-l oprești din
scurt.

Interesele fundamentale
Concentrarea pe problemele de mare impact în
Transporturi a fost pe cât de necesară, pe atât de
eficientă. Şedințele însă n-au fost aşa de simple.
Organizațiile au pus pe masa discuțiilor mai multe
probleme curente ale tuturor transportatorilor.
Pirateria din Transporturi a fost alt fenomen negativ analizat. Ea se manifestă cu efecte mai grave
în transportul de persoane, unde, pe lângă traseele
oficiale stabilite, s-au aciuat întreprinzători ilegali.
Până în 2010, legea permitea amendarea rapidă
și eficientă. Se dorește găsirea unei soluții acum.
Transportatorii de persoane au căzut victime și în
războiul cu pirateria din alt domeniu: operele muzicale. Ei sunt obligați să plătească o taxă de difuzare a unor programe în autocare sau microbuze,
indiferent dacă sunt interesați de ele sau nu. Câteva
inadvertențe birocratice din relația cu ARR au fost
de asemenea semnalate.
Principalele așteptări legislative ale cărăuşilor
se referă la armonizarea definițiilor, reglementarea
cabotajului, redefinirea transporturilor cu mase și
dimensiuni excepționale, definirea transportului ca
serviciu public, introducerea posibilității de realizare a transporturilor cu semiremorci înmatriculate în alte state şi evitarea reglementărilor duble.
Dintre aceste probleme, punctual dor şi chestiunile: legitimațiilor şoferilor, plăcuțelor suplimentare,
certificatului de calificare la agabaritice, circuitului
documentelor la transportul de animale vii, parcărilor (sau, mai bine zis, lipsei lor), restricțiilor de
circulație pe drumurile naționale.
Se discută înființarea unei structuri oficiale sau
private, similare Consiliului Național Rutier din
Franța, pentru a stabili coordonatele minimale,
după care toți transportatorii să-și calculeze costurile și, mai important, să le respecte la stabilirea
tarifului.

Deși n-a fost
printre neajunsurile
semnalate, a început
deja să se manifeste o
veche meteahnă: lipsa
de unitate, ce pare cea
mai mare problemă și
impune celor serioși
perseverență pe
propriul drum.

transportatori. Sancțiunea stabilită trebuie să fie proporțională
cu pericolul social, nu cu domeniul de activitate (transportul
internațional). Chiar dacă există
o categorisire europeană a abaterilor, unele aspecte sunt la decizia
autorităților naționale. Cel mai
important e cuantumul amenzilor și a fost punctată recenta reducere a lor. Chiar și așa, amenzile sunt apreciate ca fiind încă
mai mari decât e necesar pentru
a păstra caracterul de descurajare
a abaterilor. Ar fi mai util să fie
creat un sistem unitar de urmărire a achitării lor.
Sunt multe situații în care abaterea e aplicată la primul semn
de neconformitate, fără o analiză completă, fără prezumpția de
nevinovăție. Tot asupra transportatorilor români sunt aplicate de către alte state măsuri de
constrângere a plății amenzii,
în timp ce străinii trec relaxați,
chiar după ce au fost sancționați.
Sunt importante toate aspectele controlului, nu doar rezultatul. Pentru a răspunde scopului
său, nevoii de securitate rutieră,
controlul trebuie făcut în spațiile
speciale pentru acest scop, nu în
puncte fierbinți, apreciate astfel
de echipajele de control.
Guvernul a manifestat deschiderea de a atenua efectele accizei,
dar n-a avut disponibilitatea de a
analiza ansamblul celor semnalate. Așa că acesta a făcut deja și
va mai face probabil obiectul unei
consultări la nivel de autorități în
Transporturi.

Procedura de sancționare a transportatorilor generează un caz aparte între toate cele ridicate de

Ipoel

Sancționarea transportatorilor –
un cumul de situații

25

MASE & DIMENSIUNI

Transportul continuă
în măsuri mici
Vladimir munteanu
Wallpaperoses

Directiva maselor și dimensiunilor conturează momentul de încercare în
transporturile rutiere. Votul dat de europarlamentari luna trecută așază
lucrurile, dar nu în zona ideală pentru transportatori. Cei ce și-au exercitat
votul nu au dat curs celor mai tehnice convingeri ale lor, ci au filtrat aceste
convingeri prin prisma prevederilor din Carta Albă a Transporturilor. Prin acest
document, se stabilesc liniile directoare ale legislației din Transporturi pentru
următorul deceniu.
Problematica, la obiect. Tehnologiile
cu emisii reduse de carbon
„Tehnologii cu emisii reduse de carbon” e traducerea noastră la un termen uzual al
următorilor ani, mai exact Low Carbon Tehnologies, ce s-a impus asupra celui cu propulsie hibridă. Termenul a fost practic adoptat prin directivă,
nu atât în forma sa, ci mai ales în definirea lui prin
sursele de energie: electricitate, hidrogen, combustibili sintetici, biocombustibili avansați, gaze naturale
și căldură din deșeuri.
Pentru a încuraja aceste tehnologii, directiva permite vehiculelor echipate cu ele să depășească greuta26

Transportul rutier
e constrâns să se
eficientizeze doar în
limitele actuale de
mase și dimensiuni,
într-o perioadă în care
toate celelalte moduri
cresc capacitatea de
încărcare.

tea maximă stabilită, tocmai pentru a permite excesul de greutate
pe care-l impune și dorința transportatorilor de a nu fi afectată capacitatea de încărcare. Pentru acest
supliment de greutate, directiva
acordă o tonă. Această cantitate
trebuie să fie trecută în certificatul
de înregistrare al vehiculului.

Aerodinamica
Problemele de aerodinamică
au fost așezate în două capitole

MASE & DIMENSIUNI

distincte: flapsurile posterioare și partea frontală a
cabinei camionului. Pentru a fi cât mai direcți, au
fost stabiliți 500 mm suplimentari la dimensiunile
viitoarelor camioane echipate cu flapsuri posterioare.
Aceste dispozitive trebuie să respecte cerințele:
creșterea semnificativă a performanțelor aerodinamice; fixarea sigură, fără riscuri de desprindere;
marcare și semnalizare corespunzătoare pentru
vizibilitate pe orice vreme; design fără riscuri asupra altor vehicule sau persoane în caz de coliziune;
inexistența factorilor de creștere a instabilității pe
vânt lateral; vizibilitate la spate neafectată; manevrabilitate bună a camioanelor în infrastructura urbană;
pliere; retractare sau îndepărare ușoară.
Cabina e alt capitol al aerodinamicii, dar tratată separat, pentru că la concepția ei concură și alți
factori. Au fost definite cerințe de aerodinamică și
securitate: creșterea performanțelor aerodinamice,
îmbunătățirea vizibilității directe, reducerea efectelor la coliziune, reducerea efectelor asupra pietonilor
la incidente, prin design care să evite călcarea lor și
prin formă care să-i direcționeze spre lateral.

Trecerea
frontierelor
cu camioane
mari

Unele state permit
transportul cu trenuri
rutiere sau megatrucks
sau orice alt termen
ce indică un camion
de dimensiuni mari, cu
configurație specială
cu semiremorcă și o
remorcă adițională.
Uneori aceste state
sunt vecine și ar
fi dorit să permită
acestor configurații să
treacă și frontierele
lor. Problema a fost
în echilibru fragil, dar
votul a anulat toate
amendamentele ce o
vizau.

Transportul containerelor de 45
Vehiculele sau combinațiile de vehicule din transportul rutier ce face parte dintr-o operațiune de transport combinat cu containere de 45 de picioare pot
depăși cu 15 cm lungimea maximă admisă. Acest
compromis e considerat doar un pas spre redefinirea
categorică a operațiunilor.
Pentru a duce la finalizare și prevederile Cartei
Albe a Transporturilor, operațiunile combinate vor
fi analizate prin monitorizare, pentru a evita orice
neajunsuri. În acest moment, ele pot fi transportate
în unele state, prin eliminarea unora dintre neajunsurile lor, cu costuri destul de mari. Directiva ar permite tocmai eliminarea sau reducerea semnificativă
a costurilor.

informațiile obținute și stocate în
sistemul de evidență sunt accesibile tuturor. Atunci când vor stabili
criteriile de selectare, statele pot
selecta cu prioritate acei transportatori care au profilul de risc mai
mare. Libertatea de a selecta aleatoriu e lăsată deschisă, cu gândul
la evitarea abuzurilor.
La doi ani de la introducerea
directivei, statele vor face măsurători ale greutății vehiculelor
din circulație, pentru evaluarea
vehiculelor cu potențial risc de
depășiri. La aceste evaluări, se vor
putea folosi și noile dispozitive de
la bordul camioanelor, instalate
pentru măsurarea greutății.
Aceste dispozitive pot fi integrate cu tahograful sau pot fi
separate, dar, atâta timp cât datele furnizate de ele nu servesc la
amenzi, ele nu trebuie certificate.
Datele lor vor fi folosite pentru a
selecta vehiculele ce vor fi supuse
controlului cu mijloace omologate
metrologic. Statele membre trebuie să folosească în comun datele
rezultate din controale.
Vehiculele ce sunt suspectate de
supraîncărcare, pe baza evaluărilor, trebuie să fie inspectate la fața
locului cu echipament omologat,
trebuie să se facă notificarea transportatorului și, în cazul unor abateri repetate, inspectarea transportatorului. Abaterile înregistrate vor
fi categorisite și sancționate după
sistemul actual.

Controlul direcționat sau selectat automat e una
din schimbările majore ale perioadei următoare. În
esență, transportatorii nu vor mai fi selectați pentru
control la inspirația inspectorului. În primul rând, se
definește un procent de control al greutății pe baze
statistice clare: cel puțin o operațiune de cântărire
pentru 2.000 de vehicule-kilometri pe an, în medie.
Statele nu sunt forțate să adopte același sistem
de selectare, ci doar ca aceste sisteme să respecte
cerințele Directivei. Statele se vor asigura însă că

HQDesktop

Preselectarea camioanelor controlate
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Firenze, o companie pentru
îndulcirea Transporturilor
Nu departe de centura Ploieștiului e sediul companiei Firenze, ce împlineşte 20
de ani de existenţă. Administratorul firmei este ploieșteanul Teodosie Perjă.
De ce Firenze? Pentru că primele importuri de dulciuri le-a făcut de la Firenze,
adică de la Florența.
Text Viorel patrichi
Foto Mihai ALBU

Acum, compania importă produse din aproape
toată Europa: Spania,
Belgia, Olanda, Danemarca,
Germania... Aduce și vinde dulciuri premium, de calitate maximă. Evită brandurile minore, cu
multe E-uri. Din toată cantitatea
importată, 80% merge spre retaileri, dar firma are și distribuitori
importanți.
Am discutat cu Ștefan Pană, director de logistică. Firma importă
de 20 de ani dulciuri, pe care le
distribuie în toate rețelele de magazine din România. Compania
produce apă distilată, lichid de
spălat parbrize, diverse soluții de
curățat și întreținut mașinile etc..
Firenze e singurul producător din
țară ce oferă lichid de spălare a
parbrizelor fără metanol. Acesta
e puțin mai scump, dar sănătos.
Firma face huse auto personalizate pentru fiecare tip de mașină.
Unicat în România.

„Avem lucrurile noastre și
asta ne dă siguranță”
Compania livrează săptămânal
în toată țara. O performanță. Are
camioane proprii, de 22 t, cu care
face transport internațional, iar pe
28

retur aduce propriile mărfuri. Cu camioanele de 3,5t
face distribuție în țară. „Avem lucrurile noastre, inclusiv depozit cu temperatură controlată. Acest lucru
ne dă un sentiment de siguranță”, spune directorul.
Această afacere integrată are la origine gândirea
economistului Teodosie Perjă. Cele trei camioane de
22 t (două DAF și un Volvo), cu temperatură controlată, le-a luat pentru a-și asigura transportul la
mărfurile proprii. Având rute fixe, prezentând seriozitate maximă, alte companii apelează la el pentru
transport frigorific.
„Noi am preferat activități pe care nu le fac mulți.
Rigoare, deplasare în timp scurt pe o distanță foarte
mare și piața a fost cucerită. În acest moment, noi facem Anglia”, spune Ștefan Pană. Totdeauna mașina
se deplasează cu doi șoferi. Tirurile duc acolo carne
preambalată.

profil de firmă

„Folosim camioane noi. Cel mai Toate taxele
vechi e din 2011. Suntem perma- de drum se
nent atenți să respectăm progra- plătesc prin satelit.
mele, să nu avem întârzieri la des- Nu mai stau șoferii
cărcare. Creșteri de taxe au avut să piardă jumătate
loc în Germania. Prin Ungaria, de oră la tranzit.
orice trecere costă 100 €. Dus - în- Recuperează TVA
tors înseamnă 200 €. Toți clienții tot cu o firmă
vor transport de calitate, dar nu prin satelit. Toți
acceptă creșterea tarifelor. Să în- șoferii au card,
carci în România și să descarci se monitorizează
în Anglia în două zile și jumătate toate cheltuielile.
este o performanță”, crede Ștefan E o chestiune
Pană.
simplă, deși e mai

costisitoare.

Au scăzut importurile
A crescut volumul exporturilor,
dar a apărut o mare problemă: volumul importurilor drastic scăzut,
pentru că s-a micşorat puterea de
cumpărare a românilor. Nu orice
marfă ajunge în Anglia. Trebuie să
respecte un standard strict de calitate. Se cere trasabilitatea clară.
Lanțul frigorific trebuie respectat. Diagramele de transport se
arhivează acum. Originea cărnii
e problema exportatorului, nu a
transportatorului. Mașina trebuie
să fie impecabil de curată. Pentru
carnea proaspătă, durata deplasării trebuie să fie scurtă. Ordinea e
mult mai strictă în Anglia decât în

restul Europei. Firma transportă de patru ani numai
carne de pui din sudul țării.
Chiar dacă se fac multe campanii contra dulciurilor, Firenze aduce produse de calitate din Spania. Cu
fulgi de ovăz, cu făină integrală. Fără E-uri. „Foarte
indicate pentru copii, mai ales. Multe fără zahăr. Cunoscătorii știu și cumpără. Ceilalți nu au bani să ia
asemenea produse. Aprovizionarea de Paști e foarte
importantă. Realizăm și coșuri specifice, le aranjăm
cu tot felul de produse”, spune Pană.

Fabrica de pișcoturi
Cum intri în curtea companiei, ești surprins să vezi
un șantier, acum, când oamenii nu prea mai construiesc. Este un proiect pe fonduri europene pentru
o făbricuță de pișcoturi și biscuiți, activitate complementară. „Când am început proiectul, sprijinul
european era de 50%, dar ulterior s-a văzut că doar
30% sunt bani europeni”, spune directorul.
Va fi o marcă proprie de pișcoturi și biscuiți pentru
retail, dar și pentru export. Calitatea va fi deosebită:
utilajele noi vor fi din Italia, unde sunt producători
consacrați. Firenze, care are 72 de angajaţi, va face
exporturi în Ungaria, Slovacia, Slovenia, Polonia.
Fabrica va fi automatizată. Probabil vor lucra acolo
12 - 13 oameni.

Taxele și clienții
Firenze trece camioanele cu feribotul spre Anglia,
pe la Calais sau Dunkerque. Evită Eurotunelul, din
cauza costurilor: „Clientul nu vrea să audă de 
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feribot. O consideră tot o taxă de
drum. Anglia are și taxă de drum
după 1 aprilie. Până acum nu a
avut. Prețul transporturilor din
România nu e ancorat în realitate. Totdeauna prețurile au fost
mult mai mici decât la importuri.
Cresc puțin prețurile corecte la
export, dar au scăzut importurile. Sunt mai multe linii de feribot
englezești și franțuzești. Prețul e
acceptabil acolo: 155 €, dar poate
ajunge la 180 - 190 € cu alte firme
de feribot”.
La fel ca toți transportatorii,
directorul e indignat de aberațiile
legislative de la noi. Se dau amenzi
exagerat de mari și nejustificate:
„Pentru depășire de program cu
un sfert de oră, se dau amenzi de
mii de euro. Nu avem infrastructură, plătim vinietă aproape 50 de
lei pe zi. Nu am reușit în 25 de ani
să facem măcar un singur culoar,
care să străbată țara de la un capăt la altul. Din cauza drumurilor
proaste, și consumul de motorină e exagerat de mare. Controale
excesiv de multe. Există bază de
date, dar nu și bunăvoință. Dacă
au controlat un camion la două
luni, să-l lase în pace. Am avut
controale la un camion și de patru
ori pe lună. Au scos avertismentul
din legislație. Îl avertizezi, îl introduci în baza de date și a doua oară,
dacă îl prinzi cu aceeași deficiență,
deja e rea voință din partea lui, dar
să-i dai o amendă din prima de
1.000 €... Un control poate dura o
oră și ne afectează timpul. Lucrăm
cu teamă, ne aflăm permanent sub
presiune psihologică”.

O vacă de muls
„Plăcuțele de omologare sunt o
aberație. Se trec cotele de gabarit și din fabrică. Se ștanțează pe
remorcă. De ce nu le iau în considerare? Trebuie dați alți bani. Pe
semiremorcă se trec toate cotele.
De ce să mai dăm alți bani pe
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Rivalitatea dintre
români și unguri
afectează grav
transporturile. Se
dau amenzi de
1.500 de euro
pentru o jumătate
de oră depășire.

plăcuțe?”, îndreabă directorul.
„Ar fi bine să avem o bază de date cu antecedentele șoferilor la nivel național. Plătim o taxă la ARR,
ca să fie consemnate într-un sistem electronic datele
șoferilor, pentru a face dovada că sunt angajați ai firmei. Cine nu completează acea bază de date primește
o amendă de 4.000 €. Era bine dacă apăreau și antecedentele. Așa, nu mă ajută cu nimic. Până la urmă,
ei cer tot contractul de muncă, nu se duc la calculator
să verifice dacă șoferul lucrează”.
Sistemul de pază trebuie verificat de un evaluator,
să studieze obiectivul și să facă el un proiect de vreo
2.000 de lei și să spună că e în regulă ce a făcut firma.
În Germania, Belgia, Luxemburg, motorina e mai
ieftină ca la noi. Cum va fi cu acciza? Ce bine ar fi
dacă ar auzi cineva ce spun acești oameni...

interviu

Mihai Lupu, șeful Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură
a Camerei Deputaților:

Efectul accizei

suplimentare la carburanți
nu poate fi decât negativ
Interviu realizat de Christian DUMITRESCU
Foto Mihai ALBU
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Explicaţi, vă rugăm, de ce a
fost necesară înfiinţarea (de
dată recentă) a Comisiei de
Transporturi şi Infrastructură
a Camerei Deputaţilor. Nu erau
suficiente comisiile existente
de servicii, industrie etc. De ce?
Care sunt avantajele existenţei
unei comisii de sine stătătoare
pentru transporturi şi infrastructură?
Necesitatea înfiinţării Comisiei
pentru Transporturi şi Infrastructură, atât în cadrul Camerei Deputaţilor, cât şi în cadrul
Senatului, este dată de complexitatea domeniului de reglementare în ce priveşte toate tipurile
de transport din ţara noastră,
respectiv: transporturi feroviare,
rutiere, fluviale, maritime şi aeriene, infrastructura transporturilor, şi aici vorbim de tot ceea ce
înseamnă infrastructura tuturor
tipurilor de transport, sistematizarea, organizarea şi reglementarea Transporturilor, siguranţa
acestora şi transportul public.
Avantajul funcţionării unei astfel
de comisii ar fi, în primul rând,
acela că în cadrul acesteia lucrează aleşi cu o mare experienţă în
domeniul Transporturilor, după
cum se observă.
Sunteţi una dintre cele mai
titrate comisii permanente, în
sensul că aceasta are printre
membri doi foşti miniştri ai
Transporturilor, Miron Mitrea
şi Alexandru Nazare, membri ai unor partide diferite.
Infrastructura rutieră este
însă unică, la fel şi problemele
transportatorilor. Cum obțineţi
în cadrul dezbaterilor acordul
asupra unor probleme care
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sunt destul de puţin de natură
politică?
În cadrul dezbatererilor asupra proiectelor care, de altfel,
sunt de cele mai multe ori pur
tehnice, considerăm că suntem
suficient de pregătiţi profesional
şi maturi politic încât să ne axăm
pe interesul naţional în ceea ce
priveşte dezvoltarea socio-economică a ţării noastre.
Daţi, vă rugăm, câteva exemple
de acte normative importante
care vor intra în dezbaterile comisiei în următoarea perioadă.
Pe agenda de lucru a comisiei
se regăsesc: proiectul de Lege
privind aprobarea OUG 69/2007,
pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002, privind
circulaţia pe drumurile publice;
proiectul de lege pentru completarea Legii 38/2003, privind
transportul în regim de taxi şi
regim de închiriere; proiectul
de lege privind respingerea OG
27/2011 privind transporturile
rutiere; proiectul de lege pentru
modificarea și completarea OG
29/1997 privind Codul aerian
civil; proiectul de lege privind
aprobarea OUG 87/2011, pentru
efectuarea investigațiilor tehnice privind siguranța în cazul
accidentelor din transportul maritim; proiectul de lege privind
aprobarea OG 7/2010, pentru
modificarea şi completarea OG
43/1997, privind regimul drumurilor.
În opinia dv., cât de mari
credeţi că vor fi efectele
recent-introdusei accize suplimentare la carburanţi asupra
transportatorilor rutieri?
Când cresc taxele, efectul în economie nu poate fi decât negativ.
Discutăm despre un efect negativ asupra inflaţiei, ce ar fi mai

Biografie
Mihai Lupu are 52 de ani. A absolvit ASE în 1996. A fost operator
chimist la Fabrica de Antibiotice Iaşi (1981), mecanic la IUG
Basarabi (1982 - 1985), economist la Petromidia (1985 – 2002),
antreprenor privat (2002 – 2004), director comercial la TSP
Ecoterm Năvodari (2004 – 2005) şi preşedinte-director general
la Oil Terminal (2005 - dec. 2008). Între anii 1991 şi 1997 a fost
vicepreşedinte PAC, organizaţia judeţeană Constanţa, iar din 1997
până în prezent e membru PNL, preşedinte PNL Năvodari.

mult decât semnificativ, atât prin influență directă, prin preţul combustibililor, reflectat în indicele
preţurilor de consum, cât şi indirect, prin preţurile
de producţie, care se vor reflecta în ultimă instanţă în preţurile la consumator şi la alte produse.
Există două acte normative importante pentru
conducătorii auto şi firmele de transport: OG
27/2011 şi OG 11/2013, care nu au ajuns încă în
forma de lege, în pofida vechimii lor. Care este
explicaţia? Când vor fi dezbătute, amendate şi
adoptate?
Cele două acte normative sunt într-adevăr foarte
importante pentru toate categoriile de transport
auto, indiferent că vorbim despre firme de transport local, naţional sau internaţional. Ele sunt
funcţionale azi, în sensul că sunt în vigoare şi transporturile rutiere se desfăşoară în conformitate cu
ele. Nu vorbim despre un vid legislativ! Pe adresa
comisiei au fost înregistrate foarte multe amendamente vizând aceste două ordonanţe. Ele sunt
puse în discuţie cu cei vizaţi - transportatorii, ca
beneficiari ai reglementărilor, şi Ministerul Transporturilor, ca reglementator naţional. Sperăm să
reuşim cât mai curând adoptarea lor, dar în acelaşi
timp dorinţa de a legifera reglementări durabile e
cea care ne scuză întârzierea.
Transportatorii români acuză discriminări în raport cu transportatorii străini, în unele cazuri. Ei
spun că li se cer plăcuţe cu masele şi dimensiunile vehiculelor, în condiţiile în care nu există
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prevederi prin care să se ceară
aceleaşi lucruri şi transportatorilor străini din România.
De asemenea, susţin că sunt
discriminaţi faţă de cei străini
(când aceştia săvârşesc abateri
în România): sancţiunile aplicate ultimilor nu există sau sunt
infinit mai blânde. Cum se prezintă lucrurile în opinia dv.? Ce
puteţi face pentru a introduce
un climat de concurenţă loială
între firmele româneşti şi cele
străine?
OG 27/2011 reglementează, la
articolul 73, obligaţia dotării ve-

hiculelor cu plăcuţe, din care să rezulte dimensiunile şi masele maxime autorizate ale vehiculului, în
scopul facilitării controlului vehiculelor utilizate de
operatorii de transport. De altfel, aspectele sunt
prevăzute şi de Ordinul 980 din 30 noiembrie 2011,
pentru aprobarea normelor metodologice privind
aplicarea prevederilor referitoare la organizarea
şi efectuarea transporturilor rutiere şi activităţilor
conexe acestora, stabilite prin OG 27/2011, privind
transporturile rutiere.
În prezent, fiecare consiliu judeţean, fiecare
primărie are libertatea de a introduce aproape
orice taxă doreşte în traficul rutier profesionist,
pentru utilizarea infrastructurii gestionate.
Vedeţi cazurile din Constanţa sau Hunedoara,
unde taxele la drumuri judeţene sunt mai mari
decât rovinieta. Dv., Ministerul Transporturilor, al Finanţelor - cine trebuie să facă ordine
în această situaţie? Sunt aceste taxe perfect
legale şi justificate?
Din câte ştim, introducerea acestor taxe a fost
atacată în instanţă de asociaţiile şi firmele de
transport. În urma câştigării litigiilor, taxele au
fost eliminate. De asemenea, conform Tratatului
de aderare a României la UE, aceste tipuri de taxe
sunt considerate ilegale, având în vedere necesitatea unui flux transfrontalier în Transporturi.
Adresaţi, vă rugăm, mesajul dv. firmelor româneşti de transport, cititorilor Revistei Mişcarea.
România, ca membru UE cu drepturi depline de la
1 ianuarie 2007, are nevoie de o politică a sectorului de infrastructură foarte bine definită, de
obiective şi strategii orientate spre piaţă, pentru
a asigura dezvoltarea echilibrată şi durabilă a
sistemelor naţionale şi industriei de transport, în
vederea atingerii nivelului de performanţă şi eficienţă a ţărilor din Europa de Vest, şi de asemenea
pentru a se ridica la standardele internaţionale de
siguranţă şi mediu. „Un transport durabil şi eficient” - e dezideratul comisiei noastre. În calitate de
legiuitori ai acestui important domeniu, asigurăm
toţi transportatorii, ca beneficiari ai reglementărilor, că interesul nostru este şi va rămâne ca
România să beneficieze de un transport competitiv, sigur, eficient, ecologic şi la standarde internaţionale.
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COMUNICAT DE PRESĂ
A venit primăvara și pe piața de transport
Tendința de creștere continuă în primul
trimestru al anului 2014.
Düsseldorf XX.XX.XXXX – Aproape cu precizia
unui ceas elvețian, barometrul de transport arată o
scădere cu 13 de puncte procentuale, la fel ca și în
anii trecuți. Așa a fost și anul acesta - dar, din fericire
începutul anului 2014 arată promițător. Raportul
ofertelor de marfă/transport este de 40:60, adică
începutul anului 2014 arată mai bine decât în anii
2012 și 2013.
Tensiune ridicată în luna ianuarie: Anul 2013 s-a
încheiat cu o cotă de marfă de 54% pe piața europeană de transport. Întrebarea era: Situația va fi la
fel cu o scădere de 13 puncte procentuale, cum a
fost și în anii trecuți? Acest lucru ar fi însemnat, că
piața începe anul nou cu o cotă de marfă de peste
40% - un semnal puternic pentru întreaga industrie.
„Situația finală a ofertelor de marfă în luna ianuarie a
fost de 41%“, a spus Marcel Frings, Chief Representative la TimoCom. „Astfel am avut un raport mai mare
decât în anul 2013, cu cinci puncte procentuale,“ a
mai adăugat.

Primăvara a adus oferte de transport

Lipsa iernii și vremea de vară a adus o creștere
în numărul ofertele de transport, pentru primul
trimestru din anul 2014. Iar tendința pare să
continue. Săptămânile următoare o să ne asigure,
ca barometrul de transport să rămână în mișcare
continuă. Dl. Marcel Frings are o viziune pozitivă
asupra viitorului: „Din cauza ultimelor luni, putem
presupune că al doilea trimestru din anul 2014, o
să arate o creștere puternică a ofertelor de marfă.
După estimările noastre, deja luna aprilie aduce o
creștere de 50% a ofertelor de marfă. Astfel, în următoarele trei luni, capacitatea de transport o să
fie limitată - iar transportatorii, deja acum trebuie
să ia măsuri de precauție.“
Pentru mai multe informații despre bursa
de transport TimoCom și barometrul de transport,
vizitați pagina: www.timocom.com.

Schimbare radicală în luna martie

Luna februarie a acestui an a arătat un raport de
30:70 (marfă/transport), aproximativ același nivel
ca și în anul 2012 (32:68) și 2013 (29:71). Dar această
scădere de oferte de marfă a fost doar calmul dinaintea furtunii: În luna martie, barometrul de transport
a arătat o performanță impresionantă, care sugera
o schimbare radicală pe piața de transport. Cota de
marfă a crescut cu 19 puncte procentuale. Nu a mai
fost o asftel de creștere pe piață în ultimii cinci ani.
După care, raportul marfă/transport s-a stabilit la
49:51. „Cota de mărfuri a crescut semnificatv în luna
martie. Un indiciu clar al faptului că în sfârșit a venit
primăvara. Dar nu numai în luna martie, ci în general,
anul 2014 arată un început mai bun comparativ cu
ultimii doi ani. Un motiv ar fi lipsa iernii, care a ajutat
în evitarea unui declin în producție și care a rezultat
la o creștere totală“, a mai spus Dl. Frings.

Despre TimoCom

Firma TimoCom Soft- und Hardware GmbH a
fost înfiinţată în 1997 şi oferă servicii IT pentru
firmele implicaţi în activitatea de transport. În
câţiva ani, TimoCom a evoluat de la start-up la o
întreprindere mijlocie. Cu o echipă internaţională,
TimoCom oferă două platforme europene: TC
Truck&Cargo®, bursa de transport paneuropeană
şi TC eBid®, platforma online de licitare pentru
contracte pe termen lung.
Pe bursa de transport TC Truck&Cargo® sunt
introduse ofertele de transport şi marfă. TC eBid®
este special creat pentru producători şi cei din
industria de comerţ sau şpediţie şi îi ajută în
căutarea contractelor pe termen lung.
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LOBBY PENTRU TRANSPORTATORI

Declarația ARTRI cu privire la
importanța reducerii consumului de
carburanți pe termen mediu și lung
La data la care vorbim, transportatorii de mărfuri români
alocă aproape 30% din costurile
de exploatare pentru achiziția
carburanților. În conformitate
cu analizele noastre, problema
reducerii acestor costuri va deveni
o temă prioritară pentru firmele
de transport pe termen mediu și
lung.
Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale (ARTRI) ridică astăzi această problemă
spinoasă și semnalizează existența
unor factori care pot afecta
negativ afacerile din Transporturi
în următorii ani. Pentru a fi mai
clari, vom împărți acești factori în
externi, interni și subiectivi.
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Documente strategice de la Bruxelles, precum
studiul Comisiei Europene şi Cartea Albă a Transporturilor, impun statelor europene o reducere masivă a
dependenței de petrol pentru următorii 30 de ani, adică a dependenței de benzină și de motorină, spre a fi
mai clari. Aceste planificări au fost făcute în vremuri în
care Federația Rusă - marele exportator - se comporta
ca un partener previzibil și interesat de conlucrarea cu
UE. Din 2013, pentru cine a avut ochi ca să vadă, Rusia
a dat semne că este interesată de un alt scenariu geopolitic. Această schimbare de atitudine reprezintă un
factor major pentru piața carburanților din România.
Contribuția rusească pe piața de carburanți din România, piață estimată la aproape 10 mld de euro/an, este
în creștere în ultimii doi-trei ani, depășind probabil 1/3
din valoarea totală. Se știe că aceste companii rusești
prezente la noi, neglijând acționariatul minoritar, se
află sub influența politică a Kremlinului.

LOBBY PENTRU TRANSPORTATORI

O eventuală retragere a acestor
companii din România în următorii
ani ar genera pe piață un gol masiv
de carburanți, gol care, înainte de
a fi acoperit de alte companii, va
conduce la alte măriri de prețuri
greu de estimat.
În dezbaterea publică recentă
au apărut opinii oficiale conform
cărora prețul intern al motorinei
va continua să scadă după recenta
creștere din 1 aprilie fie din motive
de marketing regional al benzinarilor, fie din motive externe.
O ușurare a embargoului asupra
Iranului ar putea genera mici scăderi de preț la nivel internațional,
dar chiar și așa România va rămâne
dependentă de un volum considerabil de țiței extern și de serviciile
scumpe de prelucrare.
Solicitarea transportatorilor
rutieri români privind returnarea
unei părți a accizei din 1 aprilie a
fost îndreptățită și ARTRI a susținut
acest demers. Există argumente
juridice europene și economice.
Există modele din alte țări. Dar
mai există și câteva temeri. Noi nu
avem garanția că banii colectați prin
această acciză vor fi folosiți exclusiv
în infrastructură, așa cum s-a spus.
Și, chiar dacă ar fi așa, nimeni nu ne
va putea garanta că în intervalul
2014 - 2020 nu vor fi și alte necesități
de finanțare în infrastructură, care
vor fi acoperite prin noi creșteri.
România încearcă să construiască în următorii 5 ani aproximativ
700 de kilometri de autostrăzi și de
drumuri între Occident și Orient.
Dar, conform cercetărilor Grupului
Interguvernamental în Evoluția
Climei (IPPC), care conlucrează
cu Organizația Meteorologică
Mondială (WMO), schimbările climaterice din următorii ani vor lovi
serios infrastructura din regiune.
Principalii beneficiari ai drumurilor,
populația și transportatorii, vor fi
iarăși obligați să susțină investițiile
statului. Alte proiecte, alte
reparații, alți bani. De unde? Din
noi accize, probabil, în condițiile în

care atragerea fondurilor europene nu va atinge 50%
în următoarea guvernare.
Trecând de la factorii externi și interni, care pot
genera creșteri de prețuri pentru carburanți, la cei
subiectivi, facem următorul comentariu: șoferii amatori
și profesioniști cunosc foarte bine factorii care generează creșteri de consum. Aceștia sunt: viteza excesivă
(pe porțiuni unde este necesară frânarea obligatorie),
supraîncărcarea (foarte riscantă), infrastructura încă
modestă, aglomerația pe anumite rute comerciale,
stilul de condus deficitar, anotimpul rece, anvelopele.
Consumul crescut generează poluare, efecte secundare
negative asupra societății și costuri personale ridicate.
În baza datelor de mai sus, pentru fiecare participant la trafic, dar în special pentru transportatori, devine foarte importantă găsirea unei formule optime
de reducere a consumului. Nu există un motor-minune
care să genereze putere ieftină pe baza gândurilor
noastre. De aceea, transportatorii rutieri care doresc
să aibă succes în următorii ani au în față două opțiuni:
fie investesc serios în motoare ecologice, dintre care
la această oră cele mai bune asigură reduceri de 4,5%
din consumul mediu la suta de kilometri, pentru a se
plia exigențelor europene și bugetelor disponibile, fie
testează dispozitive tehnice foarte rentabile oferite
de elita inventicii românești.
Un astfel de dispozitiv (foto) este oferit în România
de inventatorul Corneliu Birtok-Băneasă, care prin
inovația sa - DDTA, premiată cu aur la Geneva, asigură
reduceri de consum vizibile, egale sau mai mari decât
cele oferite de motoarele EURO VI. Trebuie spus
din capul locului că achiziția unui astfel de dispozitiv
trebuie combinată cu îmbunătățirea stilului de condus și cu respectarea normelor de încărcare pentru
obținerea unor rezultate care pot anula efectul accizei
recente și poate și a celor care vor veni.
Inventatorul Corneliu Birtok-Băneasă, prin ideile
sale geniale, sprijină dezvoltarea transporturilor rutiere într-o perioadă în care fiecare firmă își face socoteli
cât mai atente la capitolul combustibili. Îl felicităm și îi
urăm multă inspirație în tot ce face!
În interesul transportatorilor rutieri, ARTRI va
promova DDTA în țară și în străinătate și le va oferi
tuturor celor interesați de reducerea consumului de
carburanți posibilitatea de a rămâne eficienți întro piață concurențială puternică. Venind în sprijinul
inventatorului român Corneliu Birtok-Băneasă și al
mediului de afaceri din Transporturi, ARTRI va emite
către transportatorii români informări precise cu privire la avantajele utilizării acestui dispozitiv.
Ajungând la finalul acestui mesaj, ne declarăm foarte mulțumiți de colaborarea dintre noi și sperăm că,
după acest premiu superb de la Geneva, vom conduce
împreună mai ieftin, mai curat și mai inteligent.
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Senzori pentru
monitorizarea traficului
Paul Bârsănescu

Traficul auto creşte constant şi asigurarea unor condiţii normale pentru
circulaţia autovehiculelor reprezintă o responsabilitate majoră a
guvernelor.
Monitorizarea traficului de autovehicule
actual nu poate fi realizată fără ajutorul senzorilor.
Există o gamă largă de senzori,
care pot fi utilizaţi în acest scop:
senzori pentru determinarea
vitezei, dimensiunilor vehiculelor (lungime, lăţime, înălţime),
greutăţii, senzori de proximitate, camere video cu software
dedicat etc.. De obicei, se utilizează mai multe tipuri de senzori pentru o singură locaţie, în
scopul determinării mai multor
parametri.
Pe autostrăzi, se mai montează şi senzori pentru deter38

minarea condiţiilor locale de mediu (temperatură, umiditate, ceaţă, polei, poluare etc.).
Semnalul de ieşire al senzorilor e achiziţionat
şi prelucrat pe calculatoare cu o interfaţă adecvată şi programe dedicate. După prelucrare, datele sunt înregistrate şi transmise autorităţilor
(prin cablu sau prin radio). Contravenienţii pot
fi identificaţi şi înregistraţi automat, chiar fără
a fi scoşi din trafic.
Prin procesarea imaginilor video preluate de
către camere, cu ajutorul unui software adecvat,
se pot obţine multe informaţii utile: tipul autovehiculului şi încadrarea sa într-o anumită categorie, numărul de circulaţie, prezicerea traiectoriei
probabile pentru perioade scurte de timp, semnalarea unui eventual comportament anormal (care
se manifestă prin schimbări bruşte ale traiectoriei şi / sau vitezei) etc..

parteneriat

Sistem complex
de senzori de trafic

Figura 1
Se pot realiza astfel porţiuni de şosea sau poduri inteligente, în care senzorii au şi
un rol activ (acţionarea automată a unor semnale luminoase de avertizare sau pentru
limitarea vitezei, devierea sau oprirea-reluarea traficului, sistemul GPS etc.), așa cum
se prezintă în fig. 1.

Camerele video în infraroşu pot
furniza date privind funcţionarea anormală a unor lagăre, a
unor pneuri etc., care se supraîncălzesc din cauza frecărilor prea
mari (fig. 3). Se poate afirma că
ansamblul camerele video - tehnică de procesare a imaginilor
furnizează mult mai multe date
decât simple imagini şi poate fi
considerat ca un veritabil senzor
pentru monitorizarea traficului.
Există senzori cu laser, care
pot determina adâncimea profilului benzii de rulare. Senzorii
lucrează fără să perturbe traficul. În majoritatea cazurilor,
prezenţa lor nici nu poate fi

Figura 3
Un rulment uzat se
încălzeşte excesiv
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Figura 2
Senzoriii pot fi montaţi în
şosea (senzori intruzivi) sau
în afara acesteia (senzori
neintruzivi). Senzorii
neintruzivi pot fi montaţi
pe stâlpi, poduri, pasarele,
porţi construite deasupra
şoselei, în cutii sau în
dulapuri metalice montate
lângă şosea etc.. În fig. 2
se prezintă o clasificare a
senzorilor utilizați pentru
monitorizarea traficului.

percepută de către conducătorii
auto.
În cadrul proiectului FP7
A S S E T- R O A D ( A d v a n c e d
Safety and Driver Support în
Essential Road Transport), la
care a participat și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”
din Iași, alături de alți 18 parteneri din Germania, Finlanda,
Suedia, Italia, Franța, Irlanda,
Marea Britanie, Austria, Ungaria, Tanzania și India, s-au
realizat mai multe tipuri de noi
senzori pentru monitorizarea
traficului, între care se remarcă în primul rând cei de cântărire în mișcare.
Proiectul s-a desfășurat în perioada anilor 2008 - 2011. Valoarea totală a proiectului a fost de
peste opt milioane de euro. Imaginile în infraroșu, prezentate în
fig. 3, au fost realizate în cadrul
acestui proiect. Datorită avantajelor pe care le prezintă, monitorizarea traficului cu ajutorul
senzorilor se va dezvolta tot mai
mult și va avea un impact din ce
în ce mai mare asupra fluidității
și siguranței traficului.
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Figura 4
Pneurile uzate se
încălzesc mai mult

sensul mișcărilor

José Viegas, secretar general International Transport Forum:

„Transporturile trebuie să fie
pe creasta valului schimbării”
Interviu cu José Viegas, secretar general al International Transport Forum,
despre care e impactul schimbării rapide a lumii asupra Transporturilor şi cum
ar trebui să reacţioneze sectorul.
Interviu de Daniel Mazilu

www.flickr.com
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„Transport într-o lume
în curs de schimbare”
sau „transport pentru
o lume în curs de schimbare”?
Care sunt cele mai importante diferenţe, în viziunea dv.?
Omniprezenţa schimbării e poate
caracteristica dominantă a timpului nostru. Concepţia conform
căreia, între două ere de reconfigurări sociale, economice şi tehnologice, vor fi perioade de relativă
stabilitate şi calm este acum pusă
sub semnul întrebării. Ai putea fi
tentat să afirmi că vechea noţiune
marxistă a revoluţiei permanente
e într-o neaşteptată revenire, sub
o înfăţişare diferită, definite de
citatul „schimbarea e aici şi acum”.
Global privind lucrurile, sectorul
Transporturilor se regăseşte într-o
schimbare dramatică de mediu
economic, în care şoferii, aflaţi
uneori dincolo de noul tip de control de reglementare, se adaptează. Utilizarea tehnologiei informaţiei este un exemplu evident. Dar
şi demografia şi, desigur, mutaţiile
de putere economică spre Asia.
Însă lumea nu poate să-şi asume
sisteme de transport rămase în
urma dezvoltării umane. Transportul este prea important pentru
viitorul nostru. Gândiţi-vă numai
la problema urbanizării: în următoarele trei decade, numărul de
locuitori din mediul citadin va
creşte la 80% din populaţia lumii,
de la circa 50% acum. Oraşele
emergente pot fi motoarele dezvoltării economice şi oportunităţi
sociale. Dar dacă infrastructura
urbană şi serviciile nu vor ţine pasul cu creşterea generală, oraşele
vor deveni locuri ale sărăciei şi
mizeriei. Transporturile trebuie să
fie pe creasta valului schimbărilor
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ce au loc acum. Trebuie să gândim, să planificăm şi
să implementăm sisteme de transport care să ajute
la apariţia unei lumi mai bune mâine, astfel încât
să avem cu adevărat transporturi pentru o lume în
schimbare.

Noua societate, noua energie, noi tehnologii.
Suntem noi pregătiţi să ne punem la dispoziţie
resursele în acest proiect atât de dinamic?
Resursele insuficiente sunt călcâiul lui Ahile al
sistemelor de transport. Situaţia e agravată şi de
criza financiară globală, desigur, dar e şi o chestiune
structurală care trebuie să aibă a face, printre altele,
cu schimbările demografice. OECD estimează că sunt
necesare, până în anul 2030, 11 trilioane de dolari
americani doar pentru investiţiile în infrastructura
de transport. Unele state investesc masiv în expansiune, totuşi nu e foarte clar dacă aceste investiţii
sunt sustenabile. Reţelele de drumuri în expansiune,
de exemplu, ar putea să nu fie cea mai inteligentă
mişcare, într-un moment în care nivelul cererii de

sensul mișcărilor

pentru noi investiţii în concepte de transport mai
avansate pentru lumea de mâine. Cu fonduri publice
restrânse în viitorul previzibil în multe state, provocarea va fi să dezvolţi proiecte care oferă profituri pe
termen lung, interesante pentru investitorii publici şi
privaţi, ce demonstrează că servesc interesul public.

Sisteme de Transport Inteligente, Concert
Global de Date, control global vs. viaţă privată, umanitate, demnitate. Suntem noi gata să
renunţăm la tradiţiile şi credinţele noastre?
Pentru ce anume?
Nu sunt sigur că e o chestiune de convingere. Forţele
inovaţiei în Transporturi se schimbă dramatic. Acum
200 de ani, schimbarea însemna motorul cu aburi şi
producţia de oţel, care au permis dezvoltarea căii ferate şi au oferit omenirii prima victorie asupra spaţiului
şi timpului. Acum 100 de ani, uleiul mineral şi motorul
cu combustie au dus la dezvoltarea automobilului şi a
mobilităţii individuale, dând o libertate de mişcare de
neimaginat anterior pentru milioane de oameni.

www.flickr.com

autovehicule este în scădere în
economiile avansate.
Aşa că, chiar acolo unde există o
expansiune rapidă a mobilităţii individuale, a avea mai multe maşini pe
mai multe drumuri nu pare a fi cel
mai inteligent plan. Multe servicii,
prin care transportul permite accesul şi asigură incluziunea socială, se
luptă cu costurile. Principiul „userul
plăteşte” este politic dificil de implementat, ca şi incluziunea de externalităţi, rezultând în structuri de preţ
exagerate şi stimulente greşite.
Ceea ce vedem în ţări cu infrastructură foarte dezvoltată e că se
confruntă cu probleme de întreţinere şi se uzează. Aşa că trebuie
transferaţi bani pentru întreţinere, care nu vor mai fi disponibili

Aceste (r)evoluţii au fost posibile în bună măsură datorită dezvoltării ingineriei mecanice. Azi, tehnologia
trenurilor, maşinilor şi avioanelor e foarte avansată şi
progresele făcute azi sunt mici. Adevărata schimbare
s-a mutat pe ceva mai greu tangibil: inovaţia digitală.
Transportul de-abia începe să asimileze că tehnologia digitală este mai mult decât un sprijin, care permite injecţia optimizată a carburantului sau planificarea trenurilor. Digitalizarea a orice schimbă modul
în care pot fi organizate serviciile de transport, cu o
combinaţie mai lesnicioasă de cerere de pasageri şi
servicii de transport de marfă, cu un impact foarte
profund pe costurile transportului, pe gradul de
încărcare al vehiculelor şi finalmente pe aglomerarea
traficului şi scăderea emisiilor.
În paralel, dacă evoluţiile în domeniul conducerii
automate vor continua, de exemplu, profesiunea de
şofer – fie el de tramvai, autobuz sau taxi, poate să
dispară. Deci sunt beneficii, dar şi costuri. Potenţialul
de încălcări ale vieţii private e una dintre chestiunile
ce merită o atenţie mărită. Este important să nu închidem ochii la potenţialul destructiv al schimbărilor
tehnologice. Aceasta ar trebui să fie o parte normală
a explorării şi înţelegerii mai bune a oportunităţilor
pe care, inevitabil, schimbarea le oferă.
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TIL-2014

Transportul
în Europa de Sud-Est
și Regiunea Dunării
Pe 10 aprilie, la Belgrad, în Serbia, a avut loc conferința „Transport și Logistică
în Europa de Sud-Est și Regiunea Dunării – TIL-2014”, organizată sub patronajul
Ministerului Transporturilor din Serbia.
Tatiana Bernevec

Interactive.wxxi.org

Conferința a reunit peste
400 de participanți, ce
au reprezentat companii
de transport și logistică, asociații
profesionale ale transportatorilor, mediul universitar și departamente din Comisia Europeană
(CE). Agenda conferinței s-a axat
pe identificarea problemelor,
soluțiilor și resurselor disponibile din industria Transporturilor,
pentru a facilita conexiunile dintre țările din Regiunea Dunării,
parte a Europei de Sud-Est.
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SUERD este a
doua strategie
macroregională
a UE, preluând
modelul de
cooperare
dezvoltat prin
Strategia UE
pentru Marea
Baltică (adoptată
în anul 2009)
cu adaptare la
specificul regiunii
dunărene.

„Principalul obiectiv strategic al transportului
și logisticii din regiunea Europei de Sud-Est este
creșterea competitivității și dezvoltarea pieței, inclusiv prin armonizarea legislației la nivel regional,
prin încurajarea investițiilor în cercetare, dezvoltare și tehnologii moderne”, a declarat la deschiderea
conferinței Miodrag Polediča, secretar de stat în
Ministerul Transporturilor din Serbia.
Oficialii sârbi au prezentat evoluția strategiilor
regionale, printre care și Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), mecanism comunitar de
cooperare a statelor din Bazinul Dunării, destinat
dezvoltării economice şi sociale a macroregiunii dunărene, prin consolidarea implementării în regiune

TIL-2014

a politicilor şi legislaţiei UE.
La Strategia Dunării participă paisprezece state, dintre
care nouă sunt țări membre UE
(Austria, România, Bulgaria,
Cehia, Croaţia, Germania – ca
stat federal, dar şi prin landurile
Baden-Württemberg şi Bavaria,
Slovacia, Slovenia şi Ungaria),
iar cinci sunt state nemembre UE
(Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova
şi Ucraina).
„Republica Serbia are onoarea
de a coordona punerea în aplicare

Dušan Nikolić

Miodrag Polediča

Conferința
TIL-2014 a fost
organizată de
ministerul sârb al
Transporturilor,
în colaborare
cu Ministerul
Infrastructurii
și Amenajării
Teritoriului
din Slovenia
și compania
Mass-Media
International.

a acestor domenii prioritare, în numele UE, împreună cu Republica Slovenia, cu ajutorul unor echipe
de experți din partea CE. Este necesar să arătăm
mai mult decât o bună colaborare în aceste proiecte, stabilite în comun de Ministerul Transporturilor
din Republica Serbia și Ministerul Infrastructurii
și Amenajării Teritoriului din Republica Slovenia”,
a explicat Miodrag Polediča.
Potrivit acestuia, coridoarele de transport ce
traversează Serbia și țările vecine sunt importante
pentru UE, dar mai ales pentru economie și dezvoltare locală, deoarece construcția de artere rutiere
și feroviare va contribui la atragerea investițiilor
străine, reducerea șomajului și dezvoltarea regională echilibrată a țărilor din regiune.
Președintele Asociației Transportatorilor din
Serbia, Dušan Nikolić, a declarat că transportul și
infrastructura în cooperarea regională în Europa
de Sud- Est și Regiunea Dunării sunt considerate
factori-cheie de dezvoltare economică și socială generală a regiunii.
„Dezvoltarea rețelelor regionale de transport reprezintă o oportunitate excelentă, pentru ca țările
să-și unească interesele și să beneficiem împreună
de această cooperare”, a declarat Nikolić. Liderul
transportatorilor sârbi a mai subliniat că numai
strategiile naționale și regionale bine dezvoltate
și coordonate pot asigura buna funcționare a infrastructurii transporturilor intermodale, pentru a
satisface nevoile pieței și ale oamenilor din Europa
de Sud-Est și Regiunea Dunării.
În cadrul evenimentului, au avut loc și întâlniri
în formatul B2B (business to business), pentru a
se identifica oportunităţi de colaborare între companiile prezente la conferință. Cele mai bune zece
companii din industria Transporturilor și logisticii
au fost premiate în cadrul ceremoniei de acordare a
premiilor „Brand Leader Award 2014”.
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Infrastructura

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

(Ce) infrastructură?!
De vreo douăzeci și mai bine de ani,
toți cei care au diriguit spre însărăcire
această sărmană țară bogată au
„construit” doar 400 și ceva de
kilometri de autostradă și alți vreo
tot pe atâția de drumuri „reabilitate”,
îmbunătățite, spuneți-le cum vă place.
Se spune că din cauza sau datorită infrastructurii rutiere suntem unde suntem. Dar,
din nefericire, nu numai infrastructura rutieră
„e sublimă, dar lipsește cu desăvârșire”. Mult
mai grav este că pământul ce ne-a dat nouă și
lumii întregi pe Burebista, Vlad Țepeș, Ștefan
Cel Mare, Mihai Viteazu, Horea, Eminescu,
Creangă, Paulescu, Petrache Poenaru, Eliade,
Culianu, Coandă, Titulescu, Blaga, Enescu,
Părintele Cleopa, Părintele Arsenie Boca și pe
mulți alții devine deficitar la „infrastructura”
spirituală. În locul acestor corifei sau sfinți ai
Neamului Românesc, se cațără niște caricaturi
„sfertodocte”, ce se maimuțăresc și cată a ne
arunca praf în ochi, pe motiv că nu vor altceva
decât să ne învețe propășirea noastră, a Românilor. Revenind la infrastructura rutieră, m-am
liniștit! A apărut soluția salvatoare! Avem unul
dintre cele mai mari prețuri la carburant! Cei 7
eurocenți, de care cu atâta „generozitate” ne-au
lipsit mai-marii per litru, ne vor „rădica” mii și
mii de kilometri de autostrăzi, umplând numai
golul din mintea celor care mai cred în astfel
de snoave…
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Dr. Daniel MAZILU
(ARTRI)

Pentru unii,
infrastructura e raiul
Noi, românii, avem în ADN-ul
neamului nostru vocația călătoriilor,
dar nu și ambiția de a lăsa urme
masive din piatră, ciment, oțel sau din
sticlă.
Când mergi prin țările occidentale ale Uniunii Europene, nu poți să nu te întrebi: ce
ne diferențiază atât de mult de vestici? Ce aeroporturi au! Ce porturi! Ce autostrăzi! Ce noduri
feroviare? Ce gări? Ce autogări? Ce drumuri! Ce
pasaje! Ce parcări! Vă spun cu toată convingerea: o Românie cu o infrastructură net diferită
de cea de astăzi nu cred că avem șansa să prindem în timpul vieții noastre. Și oare ce ne ține “în
urmă” sau în starea în care suntem? Trecutul?
Prezentul? Viitorul? Pentru europenii occidentali, averea societății stă-în-afară, la vedere, ca
peisaj modern. Bogăția aceasta, pentru a se impune atenției, își subordonează natura, pădurea,
imaginația fiecărei generații. La noi, dimpotrivă. Bogăția țării este lăuntrică, ca o lume, ca o
lumină. Ce idei geniale zboară prin mințile inventatorilor noștri? Ce ușor plutesc prin inimile
noastre rugăciunile către Dumnezeu! Ce repede
trec românii de la supărare la bucurie privind
ochii celor mici! Europa de Vest are drumuri, la
care ne uităm cu mirare, dar nu are Calea. De
225 de ani, s-a pierdut în învălmășeala civilizației
pe care a consolidat-o, alegând un “rai” eminamente pământesc.

geotransporturi

Mauro Moretti
EconomiaWeb

Rețeaua de transporturi

din Europa
Viorel Patrichi

Nu avem încă o piață unică a Transporturilor, nici măcar la nivelul UE. Cu reguli
precise, tarife și condiții asemănătoare, dacă nu identice, cu aceleași amenzi,
bine fundamentate, care să nu permită răstălmăciri, după mintea primitivă
a unor agenți. De aceea, Comisia Europeană (CE) are enorm de lucru pentru
armonizarea legilor și normelor. După ce-și face ordine în propria ogradă cu
vechituri, abia atunci UE va putea exporta rigoare și spre Estul sălbatic, din
Ucraina sau Rusia.
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Am luat ca reper opiniile
lui Mauro Moretti, director executiv al companiei căilor ferate din Italia, Ferrovie
dello Stato S.p.a., chiar dacă nu
acordă suficientă atenție transporturilor rutiere, de care Europa
Unită nu se poate dispensa. Nu
doar pentru că el a făcut posibilă funcționarea strălucită a unei
companii de stat (ceea ce la noi
pare imposibil), dar şi pentru că
are viziune continentală. Născut
pe 29 octombrie 1953, Mauro Moretti e președintele Comunității
Europene de Cale Ferată și Infrastructură și vicepreședinte al
Uniunii Internaționale a Căilor
Ferate. Nu întâmplător, are o leafă
anuală de 1.204.652 $.
Mauro Moretti ne arată ce trebuie făcut pentru a crea o piaţă
unică europeană a Transporturilor şi cum se poate extinde această
experienţă în ţările vecine. Regiunea cunoscută sub numele METR,
în care intră ţările din centrul şi
estul Europei, Turcia şi Rusia, la
care se vor adăuga în curând ţările
de la Mediterana, cuprinde câteva
teritorii esenţiale pentru dezvoltarea strategică a companiei Gruppo
FS Italiane. Această megaregiune
va deveni tot mai importantă pentru dezvoltarea economică a Italiei
şi Europei, atât prin promovarea
comerţului direct cu ţările vecine,
cât şi pentru organizarea unui potenţial tranzit cu Extremul Orient.

Harta TEN-T,
cale ferată

Politica UE
în domeniul
Transporturilor
a avut un efect
pozitiv semnificativ
asupra sectorului
feroviar,
contribuind la
stabilirea unor
standarde de
interoperabilitate,
la dezvoltarea
unui sistem comun
de comandă pentru
calea ferată
(ERTMS).

nismul european de interacţiune (CEF), ce vizează
revizuirea hărţilor şi rutelor de transport pe coridoarele europene prioritare.
„Pe 19 noiembrie 2013, Parlamentul European a
aprobat un nou sistem de planificare, pe care eu l-am
susţinut, ca director general la Gruppo FS Italiane şi
preşedinte al Comunităţii Căilor Ferate Europene”,
spunea recent Mauro Moretti. Datorită CEF, Europa
a stabilit o reţea esenţială, alcătuită din nouă coridoare de transport fundamentale, a căror construcţie
trebuie să devină prioritară pentru finanţarea din
fondurile comunităţii europene, care ar fi trebuit finalizate până în anul 2013, şi o reţea suplimentară
uriaşă, a cărei construcţie ar trebui terminată până
în anul 2050. „Comparativ cu suma de aproximativ
50 de miliarde €, pe care a propus-o CE, din bugetul modest al UE pentru perioada 2014 - 2020 s-au
alocat pentru Transporturi numai 23,2 miliarde €”,
spune expertul italian.

Prea puțini bani
pentru TEN-T

Spre o piață unică
a Transporturilor

Se ştie că în perioada anilor 2007
- 2013 bugetul alocat pentru întreaga UE a fost de doar opt miliarde de euro, cu tot cu partea de
finanţare a statelor, ce suferă de
un deficit cronic. În programul
de planificare al CE din perioada
2014 – 2020, aceasta a propus noi
norme pentru TEN-T şi un nou
instrument de finanţare, Meca-

CEF va permite crearea unei pieţe europene unice a
căilor ferate, în cadrul căreia operatorii vor putea să
concureze într-un mediu negrevat de bariere fizice
sau tehnice. De aceea, Moretti susţine decizia Italiei
şi a Franţei, adoptată la cel mai înalt nivel pe 20 noiembrie 2013, prin care să se ia în considerare linia
Torino - Lyon, ca obiectiv de importanţă strategică.
Expertul cere construirea unor tuneluri alpine extinse, ce costă foarte mult, pe linia Torino - Lyon, un nou
tunel Brenner sau noi tuneluri elveţiene.
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Programul TEN-T
Reţeaua Trans-Europeană de
Transport (TEN-T) joacă un rol
crucial în libertatea de mişcare
a pasagerilor şi bunurilor în UE.
Aceasta include toate modurile de
transport şi asigură aproximativ
jumătate din traficul de pasageri
şi marfă.
În anul 2020, TEN-T va include
89.500 km de drumuri şi 94.000
km de cale ferată, incluzând aproximativ 20.000 km de linii de
mare viteză, pe care să se circule
cu cel puţin 200 km/h. Sistemul
de căi navigabile interioare va
măsura 11.250 km, care vor include 210 porturi fluviale. Reţeaua
TEN-T va include de asemenea
294 de porturi maritime şi 366 de
aeroporturi.
Pentru unificarea rețelei de
transport din Europa cu cea
din Turcia trebuie acordată toată atenția politicii regionale din
Balcani. Trebuie fluidizat traficul
între vestul Balcanilor cu țările
UE: România, Slovenia, Ungaria,
Bulgaria și Grecia. Aici trebuie
rezolvate spațiile înguste pentru
coridoarele X și VIII. Rețeaua de
transport din vestul Balcanilor comunică apoi cu cele şase porturi
de la Adriatica, intersectându-se
cu trei coridoare pan-europene
(V, VIII și X). Cea mai bună infrastructură e pe coridorul X, ce leagă Germania și Austria de Turcia
și Grecia. Diversele lucrări de modernizare, finanțate de UE, BERD
și BEI, s-au realizat cu participarea Gruppo FS Italiane.
Turcia are o imensă rețea de
transport feroviar și a lansat un
semnificativ program de modernizare și de construcție a transporturilor de mare viteză. Această
rețea comunică rapid cu coridoarele balcanice, mai ales după ce în
octombrie 2013 s-a deschis coridorul subacvatic din Bosfor.
Noile coridoare, cum e cel ce
leagă Košice (Slovacia) cu Viena

Reţeaua feroviară
din Balcanii de
Vest comunică cu
reţelele ţărilor
de la frontiera
UE (Slovenia,
Ungaria, România,
Bulgaria şi Grecia)
şi e legată la
Adriatica prin şase
porturi (Fiume,
Spalato, Ploce, Bar,
Durres şi Vlora),
intersectează trei
coridoare paneuropene (V, VIII şi
X) şi şase direcţii
regionale.

(Austria), vor asigura un transport mai rapid al mărfurilor din Asia spre Europa. Aici apare alt proiect
– TEKOM – Magistrala de Transport Containerizat,
ce va lega China de Europa, înlocuind transportul
actual pe mare, ce durează acum 45 de zile.
În contextul dezvoltării coridoarelor feroviare
pan-europene, transportul rutier nu va muri, dar va
fi grav afectat. Oficialii de la Bruxelles invocă reducerea noxelor, deși camioanele Euro 6 nu mai ridică
probleme serioase de poluare. Tirul nu poate fi însă
înlocuit. Deocamdată, liniile feroviare n-au dovedit
că ar fi mai eficiente decât transportul rutier. Cu
excepția distanțelor mari, dar și aici apar prea mulți
timpi morți.

Priotități pentru România
La nivelul CE, s-a stabilit ca prioritate dezvoltarea
axei rutiere TEN-T, ce privește România și regiunea
București - Ilfov. Se urmărește modernizarea axei
rutiere Igoumenitsa – Atena – Sofia – Budapesta Timișoara - Pitești –București - Constanța. La nivelul CE (TEN-T EA), s-a stabilit ca prioritate dezvoltarea axei TEN-T fluviale, care vizează România
și regiunea București - Ilfov. Până la urmă, Canalul
Dunăre - București se va construi. O atenție specială se va acorda pentru axa fluvială Dunăre - Marea
Nordului - Marea Neagră (Rotterdam – Frankfurt
- Constanța).
Transportul rutier și feroviar din țara noastră se
confruntă cu grave carențe, însă la est de România se
întinde haosul. Noile conflicte geopolitice vor afecta
profund proiectele ambițioase ale UE. În februarie
2014, înainte de invazia Rusiei din Crimeea, piața
transporturilor din Ucraina scăzuse cu 28% față de
aceeași lună a anului 2013. Coridoarele pan-europene de transport feroviar și rutier par acum o poveste
frumoasă.

Și Rusia vrea
să lanseze
programe pentru
transportul
de mare viteză,
începând cu linia
Moscova - Kazan.
Deocamdată, a rupt
punțile cu Ucraina,
dar și cu UE. Fără
Rusia nu poate fi
conceput nici Inelul
Mării Negre.
TheFielder
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Părintele Andrei

din Basarabia – o binecuvântare
a lui Dumnezeu
Daniel MAZILU

Românii basarabeni
păstrează încă un mod
arhaic de viață și de exprimare – „limba Sfântului Ștefan
cel Mare” - prin care te fac să îi
îndrăgești și să-i privești cu luareaminte.
Sunt mai bine de 20 de ani de
când am fost prima oară în Basarabia. Îmi amintesc foarte bine
momentul. Șoferul rătăcise drumul spre Căușeni și din această
pricină am ajuns foarte târziu la
destinație. Gazdele noastre, profesori și elevi ai liceului Alexei Mateevici, ne-au întâmpinat cu o mare
bucurie nocturnă, ne-au invitat la
„o gustărică rapidă” (invitație pe
care am refuzat-o, fiind ora 2) și
ne-au oferit paturi călduroase.
Au urmat două zile frumoase,
cu întâlniri emoționante între
românii „de-a stânga și cei de-a
dreapta Prutului”, cu excursii
50

Cei care cred
în Dumnezeu
își pun mai
întâi nădejdea
în puterea
rugăciunii și a
postirii și doar
în situațiilelimită decid să
treacă pragul
unui cabinet.

„în timp și spațiu”, cu experiențe culinare inedite. Eu eram foarte tânăr pe atunci, dar simțeam că
în primăvara anului 1993 oamenii din apropierea
Tiraspolului (elevii, profesorii) ardeau de dorul României.
Pe chipurile celor maturi, amintirile din „anul
groazei” - 1992, când au murit aproape 1.500 de români în războiul din Transnistria, erau încă vii. Nu
știu cum făceau, dar gazdele noastre știau să ascundă foarte bine acea durere pe care noi, oricum, nu o
puteam înțelege deplin.
În 2012, când am revenit în Căușeni, mergând
spre Mănăstirea Marta și Maria, întâlnirea cu oamenii locului, cu obștea mănăstirii, mi-a retrezit
amintirea anilor în care am văzut prima dată, „pe
viu”, iubirea care leagă neamul nostru de România
și de Dumnezeu.
Românii basarabeni, de la persoană la persoană, prețuiesc mult prietenia, curajul și credința în
Dumnezeu. La Părintele Andrei le-am aflat pe toate.
Ne-am reîntâlnit de curând pentru a merge împreună în Sfântul Munte. Într-un astfel de pelerinaj se
adeverește întotdeauna zicala: „Spune-mi cu cine te
duci, ca să îți spun cum îți va merge”.
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Părintele Andrei, după cum
aveam să aflu nu după multă vreme, mergea să-i aducă mulțumiri
personale Maicii Domnului pentru cele petrecute cu un an în
urmă.
Cine este acest om? S-a născut
în satul..., la data de... . Așa încep
biografiile „standard”. Acest mod
de a (de)scrie viața unui om reprezintă apogeul superficialității.
Toate biografiile sunt lucrări de
cunoaştere relativă din pricina neputinţei autorului de a se
împărtăși cu firea umană şi de a-i
privi pe ceilalţi „cu ochii lui Dumnezeu”. Ce veți citi mai departe reprezintă o frântură dintr-o mărturie. Părintele Andrei mi-a povestit
un fapt „de viață și de moarte” pe
care, cred eu, trebuie să îl aflați.
Boala și suferința au capacități
uriașe de a-i apropia pe oameni de
Dumnezeu și de semeni. Într-o
bună zi din Postul Mare al anului
trecut, Părintele Andrei observă o
slăbiciune serioasă în trup și, după
mai multe ezitări, decide să meargă la spitalul din Chișinău pentru
analize. Reținerea unui creștin de
a merge la spital este adeseori interpretată ca o dovadă a „inculturii medicale”.
Așa a fost și cazul Părintelui
Andrei. Văzând că slăbiciunea
devine tot mai puternică și trupul
tot mai neputincios, hotărăște să

Călătoria spre
Grădina Maicii
Domnului
din Athos nu
seamănă cu
nici o drumeție
obișnuită.
Aceasta începe
cu o chemare
tainică pe
care o simte
sufletul. Pen
tru unii poate
fi chemarea
monahismului,
pentru alții a
înnoirii vieții în
familie, pentru
alții poate fi
momentul ex
primării unei
recunoștințe
de-o viață.

meargă la analize. După câteva zile sosește verdictul: „cancer la rinichi”. Recomandarea medicului:
„operație imediată”. La sfatul unor prieteni, reface
analizele la Moscova, „pentru mai multă siguranță”,
și primește același verdict dramatic.
Înainte de pleca la München pentru operație, deși
foarte slăbit, Părintele Andrei pornește într-un lung
pelerinaj în Ucraina, la „prietenii săi” – sfinții de la
Poceav și la Sfântul Ierarh Luca al Crimeei, „chirurgul fără de arginți”. Întărit în credință și plin
de curaj, își pune viața în mâna lui Dumnezeu și se
prezintă la medicul chirurg care urma să îl opereze.
Văzând analizele, doctorul - un mare specialist în
domeniu - conchide, după metodologia științei sale,
că rezolvarea cazului implică obligatoriu extirparea
rinichiului bolnav. Și de aici începe „incredibilul”...
Doctorul și preotul s-au operat reciproc și s-au
însănătoșit cu ajutorul lui Dumnezeu. Trebuie să
știți că acest medic era un rus foarte apropiat de
exigențele științei contemporane, dar foarte îndepărtat de credința în Dumnezeu. Pe scurt spus, era
un „creștin necredincios”. Văzând acestea, Părintele
Andrei a înțeles că doctorul avea și el nevoie de o
operație la inimă, după cuvintele lui Hristos: „Doctore, vindecă-te pe tine însuți!”. Și cum această operație
trebuia să se desfășoare înainte operației sale de rinichi, iată cum a lucrat Dumnezeu pentru salvarea
acestui medic minunat.
Părintele Andrei, auzind că trebuie să rămână fără
un rinichi, refuză această soluție chirurgicală și îi
cere doctorului să îl facă bine și să îi lase rinichiul
„unde l-a pus Dumnezeu”. „Părinte”, spuse doctorul,
„așa ceva este imposibil. Rinichiul trebuie scos, altfel
îl va îmbolnăvi și pe celălalt”. „Eu nu am venit să îmi
scoți rinichiul”, răspunse părintele, „ci să îl faci bine.
Și dacă ai puțină credință, cu ajutorul lui Dumnezeu,

vei reuși”.

ZiarulNatiunea

Locul duhovnicesc al românilor
de pe Sfântul Munte Athos,
Schitul Prodromu
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Ce frământări,
ce insomnii
au urmat
pentru acest
medic până
la momentul
operației!
Tumora era
foarte gravă,
soluția, în
opinia sa, fiind
una singură extirparea.
Alexandru Valentin Crăciun

Dar iată că acest părinte român
îi cerea imposibilul în numele
credinței sale în Dumnezeu. În
dimineața operației, doctorul a
venit la patul Părintelui Andrei
năucit, bulversat, spunându-i:
„Părinte, m-am zvârcolit toată
noaptea. Eu nu știu ce o să fac astăzi. Operații de acestea am făcut
multe, dar în cazul sfinției voastre
nu văd cum se va putea face”.
În acel moment greu, Părintele Andrei, care avea pe piept
icoana Sfântului Luca al Crimeei, i-a spus: „Iată, Sfântul Luca,
un mare medic rus, opera cele
mai grele cazuri prin puterea
credinței sale și oamenii se făceau bine. El îți va lua mâna și va
opera dimpreună cu dumneata”.
Auzind unele ca acestea, medicul
s-a crucit, dar neavând altă ieșire
a spus: „Binecuvântați, Părinte, și
Dumnezeu să ne ajute!”. Operația
a durat aproape cinci ore. A fost
obositoare, dar minunea s-a petrecut. Rinichiul Părintelui Andrei,
„foarte bolnav” după toate analizele precedente, a fost descoperit
însănătoșit în mare parte și medi-

Sfântul Luca al Crimeei

cul nu a mai fost nevoit să îl scoată.
A curățat ce era de curățat, a redat funcția necesară organului bolnav, a cusut pacientul și a rămas
perplex. Era pentru prima oară în viața lui când i se
întâmplase așa ceva. Toată știința lui a fost umilită de această întâmplare nemaiauzită. În vreme ce
medicii germani veneau să îl felicite pentru „o așa
reușită”, doctorul se străduia să înțeleagă cum a fost
cu putință așa ceva.

Astăzi,
credincios fiind,
vine adeseori
la Mănăstirea
Marta și Maria
cu soția sa,
pentru a-l
întâlni pe cel
care a fost,
pentru unii, „un
caz incredibil”,
iar pentru
familia sa – o
binecuvântare a
lui Dumnezeu.

Ştefan Bolocan

Biserica Mănăstirii Marta
de la Căuşeni
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Românii

și „bufonul Țarului”

Wikimedia

TERITORIILE ROMÂNIEI ISTORICE

În 1991, a doua zi după lovitura de stat a lui Ianaev, ajungeam pentru prima
dată la Moscova. Mi-am lăsat valiza într-o cameră de hotel și am dat fuga
la... „Casa Albă”, cum și-au botezat rușii Parlamentul Federației.
Viorel patrichi
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Vladimir Jirinovski

The Independent

Am stat de vorbă în acele zile cu zeci de oameni:
ingineri, arhitecți, profesori, ziariști, studenți, muncitori... Puneau candele chinezești
lângă ziduri și pahare cu vodcă.
Fiecare pahar avea deasupra o
felie de pâine neagră „de Borodino”, pentru pomenirea celor trei
morți striviți de un tanc. Toți stăteau tolăniți lângă pahare. „Păzim
revoluția” - era răspunsul lor invariabil. (Și eu „păzisem revoluția”
de la București cu kalașnikovul în
cârcă, fără vodcă...). Din vorbă în
vorbă, ajungeau la aceeași „nostalgie”: „Ce țară mare am avut...
Să pierdem noi până și Crimeea,
fala Rusiei noastre?!...” Intuiam
că pot să trag de un fir: „Cred că
Moscova și Bucureștiul au interese comune. România ar putea
recunoaște suveranitatea Rusiei
asupra Crimeii, iar Federația să
sprijnine România pentru restituirea Basarabiei, Herței și nordului
Bucovinei...” Imediat se crispau:
„Nu, nu, asta-i altceva...”. Mai târziu, am repetat ideea în discuția cu
alți ruși, în Rusia sau în România.
Reacția a fost aceeași, dar această
chestiune rămâne valabilă pentru
un posibil dialog bilateral. Dacă va
avea cineva curajul să abordeze lucrurile așa în relațiile politico-diplomatice.
Invazia lui Putin, sprijinită de
„minoritatea imperială”, absolut
majoritară în Crimeea, readuce în
prim-plan și raporturile Rusia România. Oficialii de la București
au preferat retorica de la Bruxelles: Rusia să plece din Crimeea!
Eu, nefiind diplomat sau politician, am pornit de la premisa că Peninsula Crimeea aparține Rusiei
de peste 400 de ani.
Printr-o simplă semnătură,
ucraineanul Nikita Hrușciov,
imediat ce a ajuns la conducerea
URSS, transferase Crimeea Ucrainei încă din anul 1954. Conducerea României nu ar trebui să desconsidere acel episod. El a existat
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și a marcat mentalul colectiv al rușilor. Dovadă că
militarii ucraineni s-au comportat lamentabil în fața
agresorilor, care nici nu prea au făcut uz de arme.
Evident că Traian Băsescu a avut o poziție corectă
față de invazia din Crimeea, dar mai departe ce va fi?
Blocăm orice dialog cu Moscova? Tratatele semnate
sub amenințare se fac pentru a fi încălcate și corectate. Recunoaștem suveranitatea voastră asupra Crimeii, dar va trebui să procedați la fel față de români și
să acceptați anularea consecințelor Pactului Molotov
- Ribbentrop. Cine va mai avea curajul să abordeze
așa raporturile noastre cu Moscova?
La nivel oficial, Kremlinul „a urmărit cu toată
atenţia o serie de noi declaraţii antiruseşti ale lui Traian Băsescu, preşedintele României, în legătură cu
evenimentele din Ucraina şi din Crimeea“, a declarat
Alexandr Lukaşevici, purtătorul oficial de cuvânt al
Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei. “Dincolo
de asemenea atacuri, apare distinct intenţia evidentă
a oficialilor de la Bucureşti de a ignora cauza iniţială
a crizei din Ucraina: refuzul de a recunoaşte sincer
care erau forţele ce au contribuit la aprinderea acestei
crize şi care continuă să persiste în atitudinea lor de
respingere a unor modalităţi rezonabile de depăşire
a situaţiei”, a subliniat Lukaşevici.
În ceea ce priveşte Acordul de la Budapesta (document semnat de Rusia, Marea Britanie şi SUA în
1994, prin care se garanta integritatea teritorială a
Ucrainei, în schimbul renunţării Kievului la armele nucleare – n.n.), principiile de bază prevăzute în
acest act au fost încălcate grosolan, prin acţiunile altor garanţi, încă înainte ca poporul din Crimeea să-şi
pună în aplicare dreptul legitim la autodeterminare,

Drumurile neamului

consacrat prin Carta ONU şi prin Rușii au luat
alte documente juridice internaţi- notă. Și aici
onale fundamentale“.
apare bufonul

Jirinovski întotdeauna apare la
țanc și spune public ceea ce Vladimir Puțin nu poate să facă. La
sfârşitul lunii martie, Partidul
Liberal-Democrat a trimis o scrisoare către liderii Poloniei, României şi Ungariei, prin care li se
cerea acestora „să se gândească la
convocarea unor referendumuri
în teritoriile regiunilor din Ucraina“. Mai precis, să facem și noi în
nordul Bucovinei ce au făcut rușii
în Crimeea. Aceeaşi poziţie a fost
prezentată şi pe site-ul oficial al
partidului, cu titlul „Opinia Partidului Liberal-Democrat cu privire
la cauzele istorice ale crizei din
Ucraina“: „Este inutil să reducem
totul la dreptul poporului la autodeterminare. Toate regiunile de
vest ale Ucrainei au fost totdeauna
parte a Poloniei“. (Sic!)
Vladimir Jirinovski, liderul Partidului Liberal-Democrat, consideră că regiunile de vest ale Ucrainei
ar putea să treacă la ţările de care
aparţin istoriceşte. El prezintă
posibilitatea istorică a restituirii
regiunilor de vest ale Ucrainei către Polonia, România şi Ungaria.
Jirinovski consideră că separarea
unor anumite regiuni „va aduce
linişte pe pământul natal al ucrainenilor“.
El afirmă că unele regiuni din
partea de vest a Ucrainei, cum ar
fi Volînia, Liov, Ternopoli, IvanoFrankovsk, Rovenskaia, Cernăuţi şi Transcarpatia sunt teritorii
străine pentru istoria Ucrainei, iar
renunţarea la ele „va aduce bunăstare şi linişte pe pământul natal
al ucrainenilor“. Partidul LiberalDemocrat crede că partea centrală
a Ucrainei ar putea fi eliberată astfel de aceste regiuni „înstrăinate
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cu forţa de Stalin de la Polonia, Ungaria şi România“.
Reamintim că, anterior, ziarul polonez Gazeta.pl,
care citează canalul oficial internaţional al Televiziunii Poloneze, a anunţat că Ministerul de Externe de
la Varşovia a primit o scrisoare oficială din partea
Dumei de Stat, în care erau apeluri către conducerea
Poloniei la dezmembrarea teritorială a Ucrainei.
Astfel, Jirinovski a propus doar o soluţie pentru
„calmarea regiunii“, unde „nu s-au rezolvat problemele sociale, colapsul economic e general, există o
confruntare între bunul simţ şi lozinca nazistă, nu
naţionalistă, a apologeţilor de tipul „Ucraina pentru
ucraineni“. Vladimir Jirinovski a subliniat că „nu e
niciodată târziu să rezolvăm erorile istorice“.
Nu este prima dată când liderul Partidului LiberalDemocrat vorbeşte despre „cauzele istorice ale crizei
din Ucraina“. El a exprimat asemenea gânduri şi altădată. „Eu cred că a venit timpul ca nu numai pământurile ruseşti să revină sub steagul Rusiei, ceea
ce e natural, dar şi pământurile din vestul Ucrainei
trebuie restituite Poloniei, Ungariei şi României“, a
declarat Jirinovski în timpul şedinţei plenare a Dumei de Stat, din 18 martie.
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Mașina transparentă
se întoarce
Florin Budescu

www.netcarshow.com

Există un fel de fascinaţie greu de explicat pentru transparenţa şi invizibilitatea
maşinii, chiar dacă e greu de crezut că se vor produce maşini invizibile în serie
mare, măcar pentru că sunt un pericol în trafic, şi aşa foarte complicat în lumea
noastră. După maşina japoneză pe care o parchezi cu spatele mai uşor, pentru
că hayonul-spate se face transparent, a urmat maşina germană ce simulează
invizibilitatea, preluând cu camere de luat vederi, pe caroserie, ce e în spatele
acesteia. Acum e rândul maşinii ce vede gropile prin scutul motor.
Este vorba despre carmaker-ul Land Rover,
care, din punctul nostru
de vedere, a creat acum destule
decenii maşina de teren ideală.
Nu pomenim despre această maşină de teren grozavă întâmplător. Ea se numeşte Land Rover
Discovery şi probabil că, dacă pui
unul peste altul DVD-urile cu fil56

mele documentare în care resoneur-ul conduce prin
junglă ori savană un astfel de automobil, umpli hala
mare de la fosta întreprindere Faur.
Sistemul cu care este echipată maşina permite
şoferului să vadă prin capotă terenul şi e croit, evident, exact pentru o maşină de teren. El se bazează,
ca şi în proiectul german despre care pomeneam
anterior, pe camere video amplasate în grila frontală a maşinii, ce transmit în timp real imaginile
de sub vehicul, în timpul mersului, care apoi sunt

HIGH-TECH

Land Rover a
lansat oficial
Discovery
Vision Concept,
pe 16 aprilie,
la Salonul
Auto de la New
York, pe malul
râului Hudson,
în Intrepid Sea,
Air & Space
Museum.
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transferate la un sistem HUD (Head-Up Display).
Oricât de ciudat ar părea, această maşină seamănă cu superbul elicopter IAR-330 al Forţelor Aeriene Române, echipat cu sistemul Puma SOCAT: pe
un display generos, pilotul vede profilul geografic
deasupra căruia zboară, chiar dacă afară este întuneric şi ceaţă groasă, s-o tai cu cuţitul. Ei bine, la fel
şi la automobilul nostru off-road, care are un habitat
cu şapte locuri: vezi prin maşină ca-n palmă, inclusiv o imagine virtuală a roţilor din puntea-faţă, ca
să ştii exact în ce hârtoapă te bagi şi când.

Echipare

Maşina aceasta este vechiul automobil de teren clasic, pe care s-a pus ultima tehnologie. Poate fi folosită, ca habitat, ca maşină cu şapte, cinci sau patru
locuri, ca limuzina. Are faruri frontale cu lumină
mixtă, de la diode cu laser şi de la leduri mobile.
Puterea laserului adaugă vreo 300 de metri în plus
distanţei normale până la care bate lumina farului
unei maşini obişnuite. Invenţiile tehnice de ultimă
oră abundă.
Ajungem însă rapid la conceptul smart glass,
care integrează imaginile obţinute de camerele de
luat vederi, prin intermediul HUD, în tot complexul de geamuri al maşinii. Prin care nu mai vezi,
spre exemplu, botul vehiculului, ci ceea ce se vede
prin acesta, cum am explicat deja. Evident, această
invenţie este inutilă pentru un şofer pe autostradă.
Ar putea fi foarte utilă probabil pe străzile pline de
surprize ale unui oraş românesc. Dar cu siguranţă
este foarte potrivită pentru cazurile în care rişti să
fii scos dintr-o groapă cu troliul de un prieten la fel
de bine dotat.
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20-29

iunie 2014

Motor Show Sofia 2014
Inter Expo Center, Sofia, Bulgaria

17-20

Se prezintă branduri noi de autoturisme, camioane și
alte vehicule specializate, autobuze, piese de schimb,
instrumente de măsură și scule, sisteme audio auto,
echipamente de garaj, sisteme de alarmă pentru mașini
și diverse accesorii şi distribuitoare automate de benzină. Vor participa expozanți din toată lumea. Motor
Show Sofia va atrage un mare număr de vizitatori,
oameni de afaceri şi profesioniști din industria auto.

Salonul
Internațional al
Automobilului
de la Madrid

Târgul oferă posibilitatea prezentării
întregii game de vehicule. Se așteaptă
ca în acest an să
vină aici 6.000.000
de vizitatori, din
care mai mult de
jumătate nu sunt
din Madrid. S-au
acreditat 15.380 de
jurnaliști.

Miercurea Ciuc

Târgul Internațional al Bunurilor
de Consum EXPO-CIUC
Patinoarul artificial Vákár Lajos

Se va desfăşura pe 5.000 mp, din care 1.800 în
interior, pentru firmele de bunuri şi servicii de larg
consum. În faţa patinoarului vor expune firmele
din domeniul horticol, cele cu mobilier de grădină
şi cele cu elemente de utilare şi decorare a spaţiilor
verzi. În spatele patinoarului, vor expune firmele de
comercializare a vehiculelor.

7-8

iunie

mai

22 -1

mai 2014

Calendar
evenimente

23-25

Rubrică realizată de
Viorel Patrichi

iunie 2014

CCJ – Summer Symposium
Hyatt Regency La Jolla
at Aventine

Simpozionul de vară din San Diego reunește
experți din industria de camioane și directorii
de parcuri auto ultraperformante. Cu acest
prilej, ei fac schimburi de informații pentru o
bună reușită în afacerile lor.

iunie 2014

Roma

Conferința
Internațională
privind progresele din
domeniul ingineriei
mecanice și de automatizări (MAE-2014)
Toate conferințele înregistrate vor fi publicate de
IRED Conference
Publishing System.
Excelent forum
internațional pentru
schimbul de cunoștințe din
domeniu. Scopul principal
e promovarea cercetării și
dezvoltării în ingineria mecanică și de automatizări.

27-28

iunie 2014

La Crosse, Wisconsin, SUA
Expoziția de camioane River States

La concursul de frumusețe vor participa și două
camioane ce au luat anul trecut locul I la Concursul
Național de la Dallas. Multe camioane, puternic
personalizate, care concurează aici, au participat
la concursuri în toată America și au luat premii
importante la Concursul Pride and Polish.
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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
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