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Noua mobilitate,

noul automobil
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România,

poarta întredeschisă a Europei
După 25 de ani de capitalism (de tranziție, de “cumetrie”) și după
7 ani de integrare în Uniunea Europeană (de voie, de nevoie),
România arată ca o poartă întredeschisă. Indicatorii macroeco

nomici din ultimii ani ne sugerează că ne situăm într-o zonă
gri de atractivitate, cu o economie nici prea deschisă, nici foar
te închisă investițiilor străine directe. Fluctuațiile intrărilor de
capital (1.946 milioane de euro/2003, 9.082 milioane de euro/2006,
2.220 milioane de euro/2010, 59.958 milioane de euro/2013) ne
demonstrează că România nu a avut o “strategie de seducție a
investitorilor străini” pe termen mediu și lung. Polonia, care a
înțeles că banii atrag banii, a avut o astfel de strategie și aceasta a
obligat-o la o sforțare sporită pentru atragerea masivă a fonduri
lor europene.

Digitalizăm transporturile

Pe termen mediu, serviciile de transport vor indica și mai clar
nevoia modernizării rapide a punctelor de acces și a rutelor
principale de tranzit. Aeroporturile, vămile și porturile noas
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tre sunt departe de ce ar putea să fie și să producă. Aterizând la
Otopeni, nu am auzit niciodată un “Bine ați revenit acasă”.
La Nădlac, de peste 10 ani, nu am rezolvat problema congestiei
de sărbători. La Constanța, nu am scăpat de imaginea unui port
scufundat în scandaluri de fraudă.

ARTRI

Din 2015,
prosperitatea
statului român
presupune o implicare
națională, în care
fiecare actor trebuie să
dorească să devină un
model de performanță
și de eligibilitate
pentru partenerii de
pretutindeni”.

Din 2015, prosperitatea statului român presupune o implicare
națională, în care fiecare actor trebuie să dorească să devină un
model de performanță și de eligibilitate pentru partenerii de pretutindeni. Atomizarea mediului de afaceri și slaba conectivitate a

instituțiilor publice cu ele însele și cu investitorii privați au făcut,
până acum, imposibilă o formă viabilă a Parteneriatului PublicPrivat. Mulți antreprenori nu înțeleg că, dincolo de binele propriu,
există și un bine comun - la care fiecare este chemat să participe.
Mulți funcționari nu realizează că, dincolo de interesul public,
există și un interes privat, față de care ei au responsabilitatea de a
nu cauza dificultăți suplimentare.

Dar să le lăsăm pe acestea în anul care se încheie.

La mulți ani, România! Sărbători luminoase!

Contact Str. Alexandru Constantinescu, nr. 12, Sector 1, București Tel./Fax: 021.224.23.90; Mobil: 0740.060.676; 0740.190.445; E-mail: redactia@revistamiscarea.ro
Reproducerea articolelor apărute în revista Mișcarea este permisă numai cu acordul scris al redacției.
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Dezvăluiri

TRANSPORTURILE ÎN 2014
Transporturile patriei noastre în 2014, în 2041, 2140
sau 214 (Î.Hr)?

A

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

nul 2014 a fost unul al speranței în mai multe domenii. La fel și în
cel al transporturilor. Dacă în privința infrastructurii și a suprastructurii aeriene s-au mai zărit niscai schimbări, adăugiri, modernizări, în transporturile rutiere s-a păstrat aceeași negură așternută
de peste două decenii. Ba, mai mult, s-au reziliat și rezoluționat până și
proiectele firave precum ghioceii în plină iarnă. Mai-marele chivernisirii
ne spunea că nu mai candidează la parlamentare dacă nu e gata ”Fata
Morgana”, alias Autostrada Comarnic-Brașov până în anul 2016!! Istoria
va hotărî de a grăit adevărat… Despre transportul maritim… Cum vă
place…(?)

Cine va fi noul ministru la

Transporturi?

Amânarea, forma subtilă a negării

S
Adrian Iacobuș
Senior Trainer & Consultant
HUMWEST

ă vezi în jurul tău cum merg lucrurile, să conștientizezi că acesta
este sensul, să știi că există un un mod sigur de a câștiga și o mie
de a pierde și să amâni pașii esențiali ai dezvoltării este un semn
al unei negări subtile, al unei mentalități perdante în contextul lumii
de astăzi. Cât privește infrastructura, se prea poate ca noi să fim încă
îndrăgostiți de România poștalioanelor, de România mocănițelor, de
România mioritică. Undeva în mentalul nostru va fi rămas, poate, imaginea unei Românii mari, țară-lungă-și-lată, greu de traversat, cu poteci
știute doar de oamenii locului. Călătoresc mult și înțeleg bine aceste
nuanțe, dar cred, de asemenea, că generațiile de astăzi au nevoie nu de
amânare, nici de grabă, ci de o cadență plină de vitalitate.

Politizarea transporturilor, marele pas înapoi

D
Dr. Daniel MAZILU
(ARTRI)
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ecidenții noștri sunt de-a dreptul fenomenali, dacă i-au convis
pe autorii americani ai Master Planului General de Transport să
politizeze prezentul și viitorul infrastructurii naționale. Așa știm
noi să facem politică, încât niciun centimetru de drum să nu rămână neînregimentat, niciun strop de apă neideologizat, nicio moleculă de aer
neimprimată de voința partidelor. Miniștrii Transporturilor sunt puși în
funcții pentru că sunt membri de partid, motiv pentru care, ulterior, sunt și
debarcați. Legile devin, după caz, bâte sau vreascuri. Codul rutier, cu toate
modificările sale, seamănă cu o anexă a Codului fiscal. Vedetele tragice
ale acestei lumi sunt: tăietorul de panglici, asfaltangiul și victima rutieră.
Politizarea fără măsură e marele pas înapoi. Ce va urma?

5
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Viorel patrichi
vpatrichi@yahoo.com

D

acă la Ministerul Afacerilor
Externe am schimbat doi
miniștri în zece zile, chiar
dacă diplomația este o activitate
extrem de serioasă pentru un stat
modern, de ce nu am admite că e
posibilă schimbarea schimbărilor și la alte ministere? Oricât de
„grele” ar fi acele ministere. Neam obișnuit să spunem frecvent
și prea repede: „Nimeni nu este
de neînlocuit!”. Sau „E plin cimitirul de oameni de neînlocuit!”. Nu
e momentul să vorbim aici despre
această hibă a gândirii noastre politice, care induce superficialitate în
conducerea statului. Remanierea
unui guvern nu trebuie să țină seama doar de presiunea psiho-socială, care impune „măsuri ferme” în
politică. Altfel se compromite grav
actul de guvernare. Un ministru
nou are nevoie de cinci-șase luni
doar ca să-i cunoască pe oamenii
cu care lucrează, să știe cabinetele,
coridoarele.

Remanierea sau demiterea?
Abia a învățat Ioan Rus “cum se
deschide liftul”, că sursele noastre
insinuează că are zile numărate la
Ministerul Transporturilor. Nu doar
pentru că pare necesară remanierea
din cauza unui eșec politic major.
Cu mult înaintea Duminicii Samarineanului Milostiv, premierul
Victor Ponta a promis că va veni un
nou șef de guvern, cu altă garnitură
de miniștri. „Nu se face remaniere

6

Anca Boagiu

guvernamentală. Se va numi un nou Guvern la momentul la care eu, evident, trebuie să demisionez din
funcția de prim-ministru pentru a fi președinte. În acel
moment, nu mai merg eu, merge noul prim-ministru cu
noul Guvern în fața Parlamentului în luna decembrie,
categoric“, a declarat Victor Ponta, întrebat când va
avea loc remanierea de Guvern preconizată după plecarea sa la Cotroceni. El a confirmat că există și un algoritm în baza căruia se vor împărți funcțiile în viitorul Guvern de coaliție între PSD, UNPR, PC, PLR, UDMR. Dacă
Victor Ponta ajungea la Cotroceni, remanierea se făcea
în mod sigur, însă nu fără implicarea lui, cum pretindea
în campanie. Sigur și-ar fi tras un premier Pudel. Dar
atunci eram într-o altă etapă a evoluției evenimentelor.

Zilele lui Ioan Rus la ministerul
Transporturilor sunt numărate
Eșecul politic al lui Victor Ponta ne pune într-o nouă
ipostază. Se clatină până și aparentul echilibru din cel
mai mare partid aflat la guvernare. S-a declanșat canibalizarea în PSD.
Senatorul PSD Șerban Nicolae, un ucenic de-al
lui Ion Iliescu, a transmis o scrisoare publică socialdemocraților din Transilvania. ”Dragi colegi, vă scriu
astăzi cu amărăciunea eşecului la alegerile pentru
Preşedintele României, dar şi cu nădejdea neştirbită

în principiile şi valorile politice fundamentale care ne leagă şi în aspiraţiile comune pentru binele ţării
noastre. Pe mulţi vă cunosc personal. Majoritatea mă cunoaşteţi.
De aproape 25 de ani, de când am
intrat în lupta politică, am rămas
fidel viziunii de stânga în ceea ce
priveşte societatea românească,
fundamentelor politice bazate pe
democraţia socială, dezvoltare,
solidaritate, responsabilitate, compasiune, implicare şi progres”, scrie
senatorul PSD. Apoi ne asigură că
social-democraţia lui Ion Iliescu
din Transilvania are ”rădăcini adânci, încă de la Iosif Jumanca şi Ion
Flueraş” şi precizează că ”cei care
au monopolizat, de ani buni, reprezentarea stângii, a Partidului Social Democrat în Transilvania, au fost
definiţi, în opinia publică, cu formula „grupul de la Cluj”. ”Dacă era o
formulă de succes, era în regulă.
Dar nu e şi n-a fost niciodată. Ce a
început cu o ticăloşie - atacarea din
interior, încă de la sfârşitul lui 2004,
a lui Ion Iliescu - nu putea continua
altfel. Acest grup n-a produs nimic
bun pentru stânga românescă ori
pentru partid. Ba, mai mult, prin rezultate constant slabe, prin acţiuni
politice şovăielnice sau chiar duplicitare, liderii acestui grup au întărit
greşita percepţie că în Transilvania
stânga nu are susţinere şi că transilvănenii sunt, în mod covârşitor, de
dreapta”, spune Șerban Nicolae în
scrisoarea deschisă.
”În fapt, nişte impostori fără legătură cu social-democraţia autentică, ei s-au făcut remarcaţi, poate
chiar temuţi, prin sforării, prin atacuri la adresa unor colegi, prin goana rapace după funcţii şi demnităţi,
prin aroganţă şi dispreţ. Nu o dată
v-am auzit având aceeaşi opinie cu
a mea, dezavuând asemenea com-

Ramona
Mănescu

portamente şi delimitându-vă de aceştia”, adaugă
el, susţinând că „asta nu e social-democraţie. Locul
lui Ioan Rus şi al lui Ilie Sârbu nu e în Partidul Social
Democrat. Ei nu sunt de stânga şi nu pot reprezenta vreodată social-democraţia transilvăneană. Aveţi
această putere. Veţi descoperi, poate cu surprindere,
ce oameni respectaţi pot să vă reprezinte. Ce oameni
reprezentativi pot să vă conducă. Ce oameni valoroşi
sunteţi”, se arată în scrisoarea lui Şerban Nicolae.
Cunoscându-i „agresivitatea politică” și influența pe
lângă Ion Iliescu, pot afirma că zilele lui Ioan Rus la
Ministrul Transporturilor sunt numărate.

Anca Boagiu se întoarce?
Fiind un minister „greu” (a se citi cu mulți bani), PSD
nu va renunța la Ministerul Transporturilor. Judecând
după atacul lui virulent la adresa lui Ioan Rus, nu este
exclus ca Șerban Nicolae să țintească tocmai acest
post de ministru, care nu este de invidiat. Iar dacă antropofagia din PSD va continua, s-ar putea să avem alegeri parlamentare anticipate în 2015, vom asista poate
la altă „soluție imorală”, Ludovic Orban, un ministru
slab, va trece la conducerea Partidului Național Liberal
și cine știe dacă Anca Boagiu nu revine la conducerea
Ministerul Transporturilor… Ca să credem din nou în
mitul absorbției fondurilor europene.
7
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GENEVA 2014:

NOUTĂȚILE ADUNĂRII
GENERALE A IRU

Florin Pancu
florin.pancu@artri.ro

Informatizarea sistemului
TIR merge mai departe

În perioada 5 – 7 noiembrie 2014,
o delegație a ARTRI a participat
la Geneva la reuniunea de toamnă a IRU. Reuniunea a cuprins
ședințele comitetelor responsabile cu transportul de marfă
(CTM), de persoane (CTP) și a
comitetului de legătură euroasiatică (CLEA), concluzionând cu
Adunarea Generală din 7 noiem-
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brie 2014 - care a făcut o analiză
detaliată a problemelor din domeniul transportului rutier din
ultimul an. În timpul lucrărilor
consiliului de administraţie s-au
abordat probleme diverse cum
ar fi: facilitarea transportului de
marfă, evoluţia carnetului TIR,
extinderea geografică a sistemului, introducerea noilor produse
(eTIR, TIR +) şi informatizarea sistemului.

Ce va face Rusia

Ședința CTM a luat în dezbatere
problema sensibilă a crizei TIR din
Rusia, la ședință fiind invitat dl.
Nikolay Asaul, ministrul adjunct
al transporturilor din Federația
Rusă. În discursul său, el a sub-

liniat problemele legate de starea pieței transportului rutier
internațional, dezvoltarea euroasiatică și potențialul de tranzit
al țării sale, precum și transportul spre China. N. Asaul a furnizat
informații cu privire la utilizarea
carnetelor TIR din Rusia, la recentele propuneri ale Federației
Ruse cu privire la modificarea
Convenției TIR, modificări care, în
prezent, afectează funcționarea
sistemului de garanții vamale și
pregătirea procedurilor pentru
stabilirea noii asociații naționale
garante a Convenției TIR în
Federația Rusă. N. Asaul a citat,
de asemenea, argumente care să
justifice poziția Rusiei cu privire
la reducerea cotei de autorizatii

CEMT pentru 2015, de la 67 la 16.
O altă problemă abordată s-a
referit la nerecunoașterea de
către autoritățile vamale din
Ucraina a carnetelor TIR eliberate în Rusia, care este de natură discriminatorie și încalcă
toate tratatele referitoare la
Convenția TIR în vigoare. S-a observat că această măsură este
contrară dispozițiilor Convenției
TIR și principiilor de bază ale
dreptului internațional. Dele
gația ASMAP Ucraina a precizat
că există intenția de a discuta cu
autoritățile competente această
chestiune și se va găsi o soluție în
final. În concluzie, el a invitat toate asociațiile membre IRU la cea
de-a opta conferință eurasiatică

de transport rutier, care este planificată să aibă loc în iunie 2015,
la St. Petersburg.

Premii pentru 34 de șoferi
din România

1019 conducători auto de autobuze, autocare și camioane din
23 de țări au primit diplome de
onoare. Dintre aceștia, 34 au fost
din România. Aceste recunoașteri
oficiale onorează performanțele
șoferilor în domeniul conducerii
în condiții de siguranță. Fiecare
câștigător a condus un minim de
un million de km pe parcursul unei
cariere de cel puțin 20 de ani în
transportul de bunuri naționale/
internaționale sau transport rutier de călători, fără a provoca un

accident sau fără să comită încălcări grave ale legislației rutiere,
vamale sau ale reglementărilor
administrative din ultimii cinci
ani.

Mari așteptări în 2015: China,
Pakistan, UAE
În final , secretarul general
al IRU, Umberto de Pretto a
ținut să sublinieze activitatea
desfășurată de IRU în 2014, pornind de la organizarea a numeroase întâlniri și discuții pe teme
sensibile din domeniul transportului rutier (Kârgâzstan, Rusia,
Ucraina, Turkmenistan, România) și concluzionând cu atragerea de noi membri (China, Pakistan, UAE).
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Contribuții la
dezvoltarea
bunelor practici
în transporturi

Aprilie

Ianuarie
Planul național de ierarhizare a mobilității rutiere
în cazuri de intemperii
Blocajele rutiere, datorate intemperiilor din perioada 25.01-01.02.2014, au generat pierderi
însemnate pentru economia românească. Pe 29.01.2014, ARTRI a solicitat punerea în discuție a
unui plan național de ierarhizare a mobilității rutiere în cazuri de intemperii.

După experiențele nefericite din aceste zile, Guvernul României, printr-o
ordonanță de urgență, sau Parlamentul, printr-un amendament la Codul
rutier, au datoria de a stabili proceduri mult mai clare înainte, în timpul și
după expirarea codurilor portocaliu și roșu. Avem nevoie de un cadru legal
care să asigure o coerență administrativă maximă și o mobilitate rutieră
optimă în toate situațiile grele din trafic.”
Florinel Andrei, secretarul general al ARTRI
10

Soluții de reducere a consumului de carburanți
pentru transportul rutier
Introducerea accizei la carburanți a generat costuri sporite pentru transportatorii rutieri. Pe
04.04.2014, ARTRI a prezentat oficial invenția lui Corneliu Birtok-Băneasă, premiată cu aur la
Geneva, capabilă să genereze reduceri de costuri de până la 2000 de euro/camion.

Un astfel de dispozitiv 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.”
Daniel Mazilu, subsecretarul general al ARTRI
11
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Iunie

Octombrie

Inițiativa Autostrada Model:
conectarea Europei la Asia, prin România
Drumul Mătăsii prinde contur și România trebuie să fie parte activă. Pe 23.06.2014, ARTRI și IRU
au organizat, în premieră pentru spațiul public european, prezentarea Inițiativei Autostrada
Model a IRU (MHI) la București.

Prin Inițiativa Autostrada Model, Asia tinde spre Europa prin 2 mari rute: ruta
nordică (prin Kazahstan, Rusia, Belarus spre Polonia) și ruta sudică (din China
prin Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan, Tadjikistan, Turkmenistan, Azerbaidjan, Georgia, Turcia cu posibile prelungiri spre porturile din estul Mării Negre
– Constanța și Varna, ocolind sau traversând Marea Caspică, respectiv Marea
Neagră). În ce ne privește, itinerariul european al Drumului Mătăsii – reînviat
și prin Inițiativa Autostrada Model – va pendula, în analizele investitorilor,
între ruta centrală (prin România) și ruta sudică (prin Bulgaria). Și din acest
punct de vedere, România se află la un moment de răscruce. Poate deveni
principala poartă economică dintre Europa și Asia – dacă se înțelege cât de
importantă este această poziție geostrategică, sau poate rata această șansă
unică – dacă se va lucra într-o manieră dezorganizată și profund politizată.”
Florinel Andrei, secretarul general al ARTRI
12

Promovarea liniei de feribot
Constanța-Batumi- Ilyichiovsk
Portul Constanța are capacitatea de a restarta economia națională. Pe 15.10.2014, ARTRI a
fost singura asociație a transportatorilor rutieri români care a participat la inaugurarea acestei
facilități de transport maritim, promovând în Revista Mișcarea deschiderea liniei de feribot.

Lansarea acestui link maritim, repune România pe harta schimburilor comerciale dintre Europa şi Asia Centrală. Prin inaugurarea liniei de feribot ConstanţaBatumi-Ilyichiovsk, a fost creată o nouă legătură, care va lega ţara noastră de
Ucraina, Georgia și nu numai. Această inițiativă a României, de lansare a acestei
conexiuni de transport, reprezintă un pas important în demersurile noastre de
deschidere a porții Europei către Asia, prin Portul Constanța, pentru fluxurile
de mărfuri dinspre țările din regiunea Mării Caspice și chiar dinspre Orient.
Ca membră a Uniunii Europene şi cu experienţă istorică bogată în relaţiile cu
Orientul, România poate juca un rol important în promovarea conexiunilor între
Europa şi Asia.”
Magdalena Grigore, Secretar național al Traceca
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Best service guaranteed
Prin TIR2000 dispuneți de un serviciu
de rezervare feribot în toată Europa

Curse de ferry-boat
Noiembrie
Susținerea Parteneriatului Global
pentru Transport Sustenabil
Globalizarea economiei aduce noi oportunități în domeniul transportului rutier. Pe 05.11.2014,
ARTRI a suținut, la Viena, importanța unui astfel de proiect pentru țara noastră.

Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale (ARTRI) este
prima asociație membră a IRU care susține în mod deplin acest parteneriat
global inițiat și coordonat de Delegatul IRU la ONU, dl. Igor Runov. În perioada
următoare, ARTRI va contribui decisiv la activarea platformei internaționale,
lansată la Viena, alături de instituțiile noastre interesate, de mediul de afaceri
românesc și de toate instituțiile internaționale – ONU, UNECE, OSCE, ASEAN,
GUAM, TRACECA, IRF – care și-au arătat deja sprijinul prin înalții reprezentanți
prezenți la Viena.”
Daniel Mazilu, subsecretarul general al ARTRI
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Zona Mediteraneană

Scandinavia

Irlanda
Canalul Mânecii

Comercializarea documentelor necesare transportului intern și internaţional,
a echipamentelor ADR, diagramelor tahograf etc.; (Preț promoțional/personalizare gratuită)
Intermedieri obţinere vize de intrare în TURCIA şi FEDERAŢIA RUSĂ,
atât pentru şoferii profesionişti, cât şi pentru personalul angajat al firmelor de transport;
Asigurări auto (RCA, CASCO, Carte Verde, CARGO, CMR)
Adresa:
Str. Alexandru Constantinescu, nr. 12, Sector 1, București l Contact: Dragoș Nae,
tel. 0737.504.000 l E-mail: ndragos@tir2000.ro

Un serviciu
oferit în
România de

www.rezervari-ferry.com

TRANSNEWS

TRANSNEWS

PERICOL
Grupaj realizat de
Viorel patrichi
vpatrichi@yahoo.com

SPERANȚĂ

Programul POIM s-a finalizat

M

inisterul Fondurilor Europene a trimis, oficial, Comisiei Europene propunerea pentru Programul Operațional
Infrastructură Mare (POIM) 20142020, care are alocate fonduri europene de 9,41 miliarde euro, a informat această instituție. Conform

Comisiei Europene, România se
afla printre ultimele țări care mai
rămăseseră să transmită proiectele de programe europene de politică regională. Proiectul POIM a
fost transmis pe 15 octombrie, prin
sistemul informatic de comunicare
Structural Funds Communication

(SFC 2014). Valoarea totală a acestui program se ridică la 9,41 miliarde de euro. Prin viitorul program,
România vrea să absoarbă fonduri
structurale și de coeziune pentru
proiecte în domeniile: transporturi, mediu, managementul riscurilor și energie.

A mai crescut un pod

C

ălin Popescu-Tăriceanu, pre
ședintele Senatului, care
avea portofoliul de premier
în buzunar, așa cum i-a promis Victor Ponta, s-a dus cu vicepremierul
Liviu Dragnea să verifice stadiul
lucrărilor la noul pod de la Agigea.
Acest pod trece peste Canalul Dunăre – Marea Neagră și face legătura între DN 39 și Autostrada 4.
Tăriceanu a vorbit cu reprezentanții
constructorului, care i-au prezentat
date tehnice privind acest proiect.
„Este un pod parțial nou”, le-a spus
Tăriceanu jurnaliștilor. Numai că
ziariștii nu l-au crezut și i-au arătat
alt pod care era de fapt adevăratul
pod nou. Premierul de rezervă s-a
ținut tare: „Eu vin de la București
și știu mai mult decât voi…Eu am
vrut să mă lămuresc cu privire la
schemele de încărcare pentru verificarea pe care este normal să o
facă constructorul înainte de darea
în funcțiune. Sunt în total șapte teste, pentru rezistența la înconvoiere
și la torsiune. Ați înțeles ce înseamnă asta? Nu ați înțeles! ...” Până la
urmă, Liviu Dragnea l-a salvat pe
Tăriceanu: „Va trebui să umble mai
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Roboții – dușmanii poporului Trenule,
mașină
mică, vezi
că vine
Ionică!

D
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mult pe teren”. Noroc că Tăriceanu
nu a văzut podul lui Anghel Saligny
prin preajmă…
Lucrările la podul de la Agigea au
început în iulie 2010, după o întârziere de peste jumătate de an din
cauza contestațiilor. Firma care a
câștigat licitația pentru reabilitarea
podului este Bilfinger Berger Baugesellschaft, iar valoarea contractului este de 3,8 milioane de euro,
fără TVA. Este cel mai mare pod
cu hobane din România. CNADNR
informează că podul are o lungime
totală de 360 de metri, o deschidere centrală de 200 de metri și
lățimea de 17,4 metri, permițând
circulația pe patru benzi.
Valoarea totală a contractului de
finanțare pentru întregul proiect
este de 191.797.112 de lei. Lucrările
au inclus și construcția unui drum
cu două benzi care face legătura între pod și DN39, în apropierea intrării în stațiunea Eforie Nord. Lucrările au fost finanțate prin Programul
Operațional Sectorial în Transporturi, din fonduri structurale ale
Uniunii Europene și de la bugetul
statului.

INVESTIGAȚIE

ercetătorii britanici nu
dorm: roboţii pun în pericol 10 milioane de locuri
de muncă din Marea Britanie, în
maxim 20 de ani. Între posturile
vulnerabile se numără cele din
administraţie, vânzări şi servicii,
transporturi, construcţii, industria extractivă şi de producţie.
Deja se fac teste pe camioane de
marfă, care circulă fără șoferi.
Cele mai puţin vulnerabile activităţi se află în domeniul managementului specializat, în servicii
financiare, IT, inginerie şi ştiinţă,

science.hotnews.ro

educaţie, servicii juridice, servicii
pentru comunitate, arte, media şi
sectorul sănătăţii. Conform Institutului Naţional de Statistică, pe
piaţa muncii din Marea Britanie
sunt active 30,8 milioane de persoane, ceea ce înseamnă că unul
din trei angajaţi va fi afectat de
schimbările tehnologice. În Marea Britanie, activităţile plătite cu
mai puțin de 30.000 de lire sterline pe an sunt de cinci ori mai expuse să fie înlocuite, comparativ
cu locuri de muncă, plătite cu peste 100.000 de lire pe an.

GRIJĂ

Ion Lazăr,
prietenul șoferilor

L

a poarta companiei Lazăr
International, stă permanent un imens panou metalic, pe care scrie părintește: Angajăm șoferi. Sigur, transportatorul
nu e vinovat că mulți șoferi nu
respectă regulamentul de muncă. Exasperat de migrație, el a
dat afară 100 de oameni şi le-a
publicat numele ca să nu-i mai angajeze nimeni. Acum fratele Ion

Lazăr renunţă la obicei. Nu mai
publică numele şoferilor şi angajaţilor care au provocat prejudicii
firmei, din considerente juridice,
susţin reprezentanţii companiei.
Un singur şofer a fost concediat
în 2014 de conducerea companiei
de transporturi International Lazăr Company, cu sediul la Piteşti,
contractul de muncă încetând din
cauza prejudiciilor create.

upă ce DNA a nășit un
dosar cu infracțiuni de
corupție, ministrul Transporturilor vrea să-i pună pe
supușii de la CFR să cânte „Trenule, mașină mică…” Ioan Rus a
trimis Corpul de control la CFR
Marfă, CFR Călători şi CFR SA.
„Ministrul Transporturilor a dispus Corpului de control efectuarea unui control tematic la Societatea Naţională de Transport
Feroviar de Marfă CFR Marfă SA,
la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători CFR
Călători SA, cât şi la Compania
Naţională de Căi Ferate CFR SA.
Controlul vizează respectarea
legalităţii privind încheierea şi
derularea contractelor de achiziţie a serviciilor de mentenanţă şi
reparaţii a materialului rulant, încheiate de cele trei companii feroviare din 2012 până în prezent“,
se arată într-un comunicat al Ministerului Transporturilor. Au
fost arestate deja șapte persoane de la CFR Călători şi CFR Marfă: omul de afaceri Călin Mitică,
fostul director din CFR Călători
Teodor Gavriş, directorul CNCF
CFR SA - Sucursala Regională de
Căi Ferate Galaţi, Laurenţiu Seceleanu, directorul general al Transferoviar Grup, Kinga Mădărăşan,
directorul de infrastructură SC
Transferoviar Grup SA, Ştefan
Adrian, directorul Salinei Ocna
Dej, Georgel Mihuţ, şi directorul
general SC Remarul 16 Februarie
SA, Dumitru Bărbăcuţi.
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Tatiana Bernevec
tatiana.bernevek@artri.ro

Rusia a înăsprit condițiile de tranzit
pentru produsele vegetale

L

a sfârșitul lunii noiembrie,
Rusia a intensificat controlul
asupra importurilor pe teritoriul țării a produselor vegetale,
destinate unor terțe țări, inclusiv
Kazahstanului. Decizia aparține
instituției de stat responsabilă de
controlul veterinar şi fitosanitar –
Rosselhoznadzor.
„În timpul monitorizării efectuate în cadrul acțiunilor de prevenire

a livărilor ilegale de produse prin
Belarus, în pofida interdicțiilor
economice impuse de Rusia, am
depistat peste 11 mii de tone de
fructe și legume, produse în țările
Uniunii Europene și transportate
din Belarus în Kazahstan, dar care
„s-au reținut” în Rusia. Cantitatea
menționată reprezintă 10% din
volumul total al produselor transportate de pe teritoriul Belarusu-

lui”, se arată într-un comunicat al
Rosselhoznadzor.
Astfel, Rosselhoznadzor a introdus o nouă schemă de control a
produselor vegetale şi animale din
Republica Belarus. Încărcăturile
care sunt destinate Rusiei sau care
tranzitează această ţară vor fi verificate la frontiera rusească, chiar
dacă fuseseră verificate anterior
de specialiştii belaruşi. (BAMAP)

Posibile pierderi de 32 miliarde de euro
anual, din cauza sancţiunilor Occidentului

R

usia a anunţat că va pierde
până la 32 de miliarde de
euro pe an din cauza sancţiunilor Occidentului, în contextul
crizei din Ucraina. Ministrul rus al finanţelor, Anton Siluanov, a anunțat
această cifră în discursul său la forumul economic din Moscova.

De asemenea, ministrul rus a
precizat că scăderea preţurilor la
petrol va costa ţara între 90 şi 100
de miliarde de dolari pe an. „Vom înregistra o pierdere de ordinul a 40
de miliarde de dolari (32 de miliarde
de euro) pe an din cauza sancţiunilor geopolitice şi am putea pierde

90-100 de miliarde de dolari (72-80
de miliarde de euro) din cauza scăderii cu 30 la sută a cursului petrolului”, a declarat Siluanov.
Rusia a fost supusă câtorva runde
de sancţiuni din partea Occidentului, începând din luna martie.
(Rosbalt)

România şi Ucraina au convenit asupra deschiderii liniei de feribot Orlovka-Isaccea

G

uvernele de la Bucureşti şi
Kiev au aprobat, sub forma unui schimb de note, un
acord care prevede deschiderea
unui punct internaţional de trecere
a frontierei pentru traficul cu feribotul, de pasageri şi mărfuri, între
localităţile Orlovka (raionul Reni,
regiunea Odesa, Ucraina) şi Isaccea
(jud. Tulcea, România).
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Ministrul ucrainean al Infrastructurii, Maksim Burbak, a declarat că
punerea în aplicare a acordului va
contribui la dezvoltarea infrastructurii de transport şi logistică în partea de sud a regiunii Odesa, precum
şi la îmbunătăţirea standardelor de
siguranţă în ceea ce priveşte transportul de pasageri şi mărfuri între
cele două ţări vecine. „Semnarea

documentului respectiv va ajuta la
atragerea unui trafic suplimentar şi
va consolida relaţiile comerciale şi
economice dintre Ucraina şi România”, a precizat oficialul ucrainean.
Acordul semnat între cele două guverne va intra în vigoare odată cu
finalizarea procedurii care presupune schimbul de note între Kiev şi
Bucureşti. (Vikna Odessa)
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DE CE N-AM SCĂPAT ÎNCĂ
DE CAPCANELE OBȚINERII
AUTORIZAȚIILOR CEMT
corect un formular relativ simplu sau nu au declarat
corect nevoile de autorizații CEMT.

Metodologie nouă, da;
formular îmbunătățit, nu
Teodor Agud
teodor.agud@artri.ro

T

actică sau neglijență
la CEMT 2015 ?
Procesul de repartizare a
autorizațiilor CEMT pentru 2015
este în derulare. Transportatorii
români culeg, pentru al doilea an,
roadele trecerii de la EURO III la
motoare mai performante. Putem
spune că o mare parte dintre transportatori, cei cu parc EURO III, au
făcut un sacrificiu pentru a putea
beneficia de mai multe CEMT-uri.
În mod surprinzător pentru un
proces care de câțiva ani utilizează
cam aceeași procedură, unii transportatori nu vor obține autorizațiile
dorite. Pentru că nu au completat
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Metodologia a devenit tot mai clară de la an la an, așa
că anul acesta putem afla din ea precizări care ne-au
lipsit cândva: cum o folosim fără riscul de a încălca prevederile convenției și interpretările stabilite, cum o
putem combina cu alte autorizații, cum evităm unele
din restricționări etc.
Formularul cererii nu a devenit tot mai bun. El a rămas un document cu câteva chițibușuri procedurale,
pentru verificarea onestității solicitanților. Pe prima
pagină scrii câte CEMT-uri vrei și, apoi, treci în căsuțe
individuale câte din aceste CEMT-uri soliciți să nu fie
restricționate pe fiecare țară în parte. Vrei 10 CEMTuri, din care 5 nerestricționate pe țările de unde faci
transport. Problema este mai delicată pentru o masă
foarte mare de transportatori care au înscris la CEMT
doar câte un camion la fiecare categorie EURO. Unii din
ei au interpretat solicitarea explicită că Nu se X-sează
ca pe o recomandare de a nu mai trece nimic în acele căsuțe. După ani de repetare a acestei ambiguități
potențiale și după multe neînțelegeri cauzate, Minis-

terul Transporturilor putea face o
necesară ajustare a formularului.
Următoarea capcană procedurală nu o mai putem critica atât de
direct. Am putea să o criticăm doar
prin prisma lipsei de pricepere birocratică a transportatorilor mai
mici, cu persoană de conducere
care e și șofer și director și...de toate. Pe pagina doi trebuiau declarate
onest, doar pe propria răspundere, care sunt relațiile de transport
tradiționale ale solicitantului. A
fost o necesitate evidentă aceea
de a determina transportatorul să
ceară doar ceea ce îi trebuie și nu
un CEMT complet nerestricționat,
pe care mulți îl vor doar pentru că le
creează un oarecare confort. Acum
urmează verificarea: dacă ai cerut
CEMT nerestricționat pe Austria
iar în relațiile declarate aceasta nu
apare, ori nu ai fost onest, ori nu teai priceput suficient. Din păcate,
pentru ambele categorii, rezultatul
este că nu vor primi ce au cerut.

Cazul Rusia. Poarta rămâne
întredeschisă
Pentru transportatorii care au interes în estul Europei, în special în
fostele state sovietice, frământările de anul trecut au avut efect major. Unii au renunțat total la această
relație. Cei care au rămas datorează cursele lor faptului că Rusia, de
exemplu, chiar dacă nu mai vrea
mâncare din UE, nu o va refuza pe
cea din Turcia. Iar UE încă mai poate
expedia unele produse spre Rusia,
la fel cum milioanele de gospodării din UE se încălzesc tot cu gazul
rusesc. Situația solicitărilor arată
că cei care au renunțat la Rusia, nu
le-au făcut solicitările CEMT ale
celorlalți mai ușoare. CEMT-urile
nerestricționate pe Rusia sunt, în
continuare, foarte puține și cereri-

le le depășesc de zece ori. Iar asta înseamnă, la prima
apreciere, că transportatorii mai mici nu vor avea șanse
reale.

Un sfat practic pentru succes: nu exagerați
propriile nevoi!
Am apreciat anii trecuți decizia specialiștilor de la minister de a folosi procedura și corecțiile aplicate pentru a da o șansă tuturor. Pentru că matematic, cei care
aveau un singur camion ar fi putut fi tăiați, dar ar fi fost
injust. Pentru că unul care are un camion și cere CEMT,
sigur are nevoie de el. Dar unul cu 20 de camioane, care
cere 10 CEMT-uri, sigur exagerează propriile nevoi. Putem doar spera că și anul acesta cei mai mici vor primi
o șansă prin ajustarea coeficienților de repartizare de
la cei care sunt mult mai mari.
Vor fi transportatori care au cerut CEMT-uri cu
speranța directă și exclusivă pe Rusia și care, neprimindu-le nerestricționate, vor renunța la unele din
ele. Procedura a fost demarată mai repede în acest
an, pentru a nu duce distribuirea până în februarie, ca
anul trecut, ceea ce va ajuta transportatorii. Pentru
că procedura de personalizare și distribuire a CEMTurilor merge mai anevoios decât primirea și analizarea
cererilor.
La capitolul cifrelor, să remarcăm că, dacă s-au înscris 399 camioane EURO IV pentru 311 autorizații și
4810 camioane EURO V pentru 3074 autorizații, nu
pare așa de rău. Nici nu este, dar, dacă aplicăm procentele restricțiilor, mai ales pe Rusia, vom avea un proces
al cărui succes va depinde și de abilitatea de a balansa
și echilibra a comisiei de repartizare.

www.the guardian.com
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LOUIS BERGER,
o companie globală
pentru bunăstarea
fiecărei națiuni

Mădălina Rândașu
madalina.randasu@louisberger.ro
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proiecte, peste
6 miliarde de euro

O rețea modernă de
transport — una care să cuprindă șosele, căi ferate, cursuri de
apă navigabile și alte moduri de
transport — este vitală pentru bunăstarea unei națiuni. În ultimii
douăzeci de ani, Louis Berger a
finalizat aproape o sută zece proiecte din domeniul transporturilor,
acoperind toate tipurile de transport (drumuri, poduri, căi ferate,
aeroporturi și porturi), în regiunea Europei de Est și Centrale și
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Sf. Gheorghe
statie,
Romania

PlovdivSvilengrad,
Bulgaria

a țărilor CSI. Valoarea de investiție a acestor proiecte
depășește șase miliarde de euro. În aceste proiecte,
specialiștii noștri au asigurat clienților sprijinul necesar pe toată durata ciclului de viață al unui proiect,
începând cu faza studiilor de pre-fezabilitate și fezabilitate, și terminând cu cea a supervizării lucrărilor
şi a asistenţei tehnice în cadrul proiectelor de infrastructură, finanţate atât prin mijloacele tradiţionale
de achiziţie publică (cu fonduri europene, respectiv de
la bugetul de stat), cât şi prin scheme de parteneriat
public-privat.

2014, an foarte bogat în Balcani
Podul Ada
Serbia

Acum, la final de an, putem spune că 2014 s-a dovedit a fi mai activ din punctul de vedere al unor
noi investiţii în infrastructura de transport în ţările
vecine decât în România. Spre exemplu, în Macedonia, Louis Berger a semnat un contract de servicii de
consultanță în valoare de șapte milioane de euro, constând în proiectarea și elaborarea documentației de
achiziție publică a lucrărilor pentru construirea unei
linii de cale ferată electrificate, pe o lungime de 62,3

km, pentru trafic mixt, de călători
și de marfă. Această linie feroviară
face parte din Coridorul Pan-European VIII, venind să completeze
tronsonul lipsă dintre Macedonia
și Albania. În Serbia, anul acesta
a însemnat și finalizarea cu succes
a podului mixt (rutier și feroviar), hobanat asimetric, cu cea mai
mare deschidere din lume. Podul
Ada peste râul Sava, ce traversează Belgradul, reprezintă unul
dintre cele mai mari proiecte de
construcții desfășurate vreodată în Serbia. Louis Berger a oferit
sprijin Primăriei din Belgrad în
tot ceea ce privește managementul proiectului pe întreaga sa perioada de desfăşurare, începând cu
verificarea proiectului tehnic, pregătirea documentației de atribuire
lucrări, asistenţa pentru derularea

procedurii de achiziție publică și continuând cu supervizarea lucrărilor și administrarea contractelor
de execuție. În Bosnia și Herțegovina, respectiv în
Republica Srpska, societatea națională de drumuri
construiește o nouă șosea care să lege între ele cele
două orașe principale, Banja Luka și Doboj. Aceasta
este o autostradă cu câte două benzi pe sens și cu o
lungime de 76 km, finanțată de Banca Europeană de

lideri în mișcare

Modernizări în Republica Moldova și România

Investiții, și reprezintă unul dintre
cele mai importante obiective de
infrastructură construite în Republica Srpska datorită conexiunii cu
Coridorul Pan-European V, Ramura C. Autostrada nou-construită va
duce la o creștere a comerțului și a
economiei din regiune, precum și
a schimburilor cu Federația Bosniei și Herțegovinei (FBiH), Croația
și Serbia. Louis Berger a câștigat
în 2014 contractul de consultanță
pentru supervizarea proiectării și
execuției acestei autostrăzi. În Bulgaria, companiei noastre i s-a cerut
anul acesta să-și continue sprijinul
în ceea ce privește managementul
demersurilor de electrificare și
modernizare a căii ferate PlovdivSvilengrad. Această importantă
linie feroviară face parte din Coridoarele Pan-Europene IV și IX,
iar lucrările cuprind refacerea și
dublarea parțială a circa 150 km
de cale ferată, construirea unui
sistem de suspensie catenară și a
substațiilor de tracțiune aferente,
montarea sistemelor de semnalizare, telecomunicații și control prin
radio, precum și construirea structurilor care să permită dublarea
completă pe viitor. Această cale ferată asigură o legătură între Uniunea Europeană și Asia prin Turcia,
aspectul cel mai important fiind că
integrează sistemul feroviar bulgăresc în rețeaua trans-europeană.
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TimisoaraLugoj,
Romania

MCC
Moldova

În Republica Moldova, Louis Berger a inaugurat
recent 48 de kilometri de drum (Chișinău-SorocaCostești) care leagă Moldova de Ucraina, proiectul în
valoare de 50 milioane de dolari fiind finanțat de Millennium Challenge Corporation (SUA). În anul 2014,
companiei noastre i s-a atribuit un nou contract de
supervizare, pentru lucrări de reabilitare a drumului M3 Chișinău-Giurgiulești. În România, în 2014,
numărăm de asemenea aspecte pozitive şi reuşite.
Spre exemplu, în cadrul unui proiect mai amplu, a
fost finalizată staţia de cale ferată şi infrastructura
aferentă din Sf. Gheorghe şi au început cele de la staţia de cale ferată din Târgu Mureş. De asemenea, au
fost demarate lucrările lotului 2 necesare construcţiei
autostrăzii Timişoara – Lugoj. Lotul 1 a fost finalizat
înainte de termen, fiind, din câte ştim noi, cel de-al
doilea proiect de transport din Romania terminat
înainte de data contractuală de finalizare. Primul a
fost podul de la Cernavodă, parte din proiectul „10
poduri în Dobrogea”, finalizat sub supervizarea Louis
Berger în 2011, cu 13 luni înainte de data prevăzută
în contract.

Optimism pentru viitorul transporturilor

Privind spre viitor, suntem optimişti pentru că „ne aşteptăm ca investiţiile majore în sectorul de transport
să fie reluate în 2015. Astfel de investiţii în infrastructura de transport rutier, susţinute în parte de fonduri
europene, trebuie să fie o prioritate pentru guvernul
României şi suntem încrezători că suntem pe drumul
cel bun” după cum estimează dl. Chris Germanacos,
vice-preşedinte senior pentru Europa Centrală şi de
Est şi CSI. Louis Berger se clasează constant în Top 10
al consultanților din transporturi, clasament realizat
de publicația Engineering News-Record la nivel global, și se numără printre primele 20 de firme din lume
în sectoarele: aeroporturi, poduri, șosele, căi ferate
sau transport în comun.

Fundaţia Academia
de Transport Intern
şi Internaţional

Ministerul
Transporturilor
şi Infrastructurii

AUTORIZAŢI
ŞI APRECIAŢI DE:

Comisia Naţională
pentru Controlul
Activităţilor Nucleare

împreună cu cei

puternici

Academia
IRU Geneva

Asociaţia Europeană
a Institutelor de Pregătire în
Domeniul Transporturilor Rutiere

DATE
CONTACT

B-dul Iuliu Maniu, nr. 381-391, sector 6 Bucureşti
www.fatii.ro; e-mail: office@fatii.ro
Tel. 031.402.56.20: Fax: 031.402.56.19
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Need For Speed

Joc secund

Cristina Hățulescu
cristina.hatulescu@artri.ro

T

are jocul ăsta – Need For
Speed – NFS, cică-i mai
scurt! Am văzut ieri, pe stradă, o mașinuță tunată care avea și
numărul de înmatriculare NFS. Ce
poate fi mai trendy? Mi-ar plăcea să
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pot șofa ca ăia din joc!
3 minute să fierbi un ou tare! Mamă, e enorm! N-am
răbdare! Oare cum reușea bunica să vânture o zi întreagă boabe de fasole într-o oală ca să facă o mâncare?
Aoleu! Întârzii! În 2 minute trebuie să ajung jos!
Pornesc motorul, ies în strada mare, buluc la semafor! E deja ceva normal! Se întâmplă în fiecare
dimineață! Iar eu sunt un car de nervi!!! Deja stau aici
de ceva timp și nu mă mișc. Mă uit la ceas. Cum? Au
trecut doar 3 minute? Pare o veșnicie! Dacă descarc
ceva de pe net, în 3 minute m-apucă plictisul și iau foc.
Am pornit. Dau bice, că sunt în întârziere! E galben,
nu-i bai! Bag forjă! Of, și baba asta acu’ s-a găsit să sară

pe trecere!
Deodată simt o mare liniște. Mă
dor toate, dar sunt foarte calm. Încerc să mă mișc. Nu știu de ce, dar
nu reușesc prea ușor. Cu greu, mă
uit pe geam. Simt un gust sărat sau
poate amar…
Doamne! Pe trecere e bunica!
Cum se poate? Ea a plecat demult
“dincolo de albastru”? O umbră se
ridică de pe zebră – vine spre mine,
e bunica și-mi zâmbește:
- Puiule, răbdarea-i o virtute! Ea se

cultivă și crește, așa ca fasolica aia de care ți-ai amintit de dimineață!
Parcă aș avea două pachete de vată îndesate în urechi,
dar tot aud pe cineva strigând:
- Am sunat eu! Salvarea vine în 5 minute!
5 minute??? Glumește asta, nu? Încă 5 minute pentru
o examinare rapidă. Câte minute până la spital? Multe
mâini mă pipăie, mă “evaluează”.
- Mai încet, fraților! Unde-i graba?
4, 3, 2, 1 …. GAME OVER! Need For Speed – Joc
secund – cea mai rapidă cale de la Pământ la Cer!!!
https://www.youtube.com/watch?v=d0Oi-t4A3lA
Ce-i aia RĂBDARE?
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Trend 2015

Redistribuirea
piețelor globale
Chiar dacă nu avem încă niște date generale însumate, anul 2014 a însemnat, mai mult ca oricând,
migrația masivă a interesului comercial global
dinspre meridianele de vest spre cele din Extremul
Orient. Dezvoltarea economică fără precedent din
Asia nu este o cauză exclusivă. Factorul geopolitic
a determinat intensificarea migrației capitalurilor și
tehnologiilor spre acele meridiane.

Viorel patrichi
vpatrichi@yahoo.com

Cine cu cine mai face afaceri
și de ce
Oficiul european pentru Statistică
(Eurostat) arată că zona euro înregistra în luna septembrie un excedent al balanței comerciale de 18,5
miliarde de euro, comparativ cu un
plus de 10,8 miliarde de euro în perioada similară din 2013, în timp ce
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Uniunea Europeană a obținut un excedent de 2,6 miliarde de euro, față de un deficit de 0,7 miliarde euro. În
topul partenerilor comerciali, în perioada ianuarie-august 2014, excedentul balanței comerciale a UE a crescut pe relația cu SUA (65,1 miliarde euro, comparativ
cu 60,8 miliarde euro în perioada similară din 2013), a
scăzut pe relația cu Elveția (26 miliarde euro comparativ cu 56 miliarde de euro) și Turcia (12,6 miliarde de
euro comparativ cu 18,9 miliarde de euro). Deficitul
balanței comerciale a UE a scăzut pe relația cu Norvegia (minus 23,7 miliarde de euro față de minus 28
miliarde de euro), China (minus 85,4 miliarde de euro
față de minus 85,3 miliarde euro) și Rusia (minus 58
miliarde de euro față de minus 59 miliarde de euro). În
primele opt luni ale anului, cel mai ridicat excedent s-a
înregistrat în Germania (138,8 miliarde euro), Olanda
(38,5 miliarde euro), Italia (26,6 miliarde euro) și Irlan-

da (23,2 miliarde euro), iar cel mai semnificativ deficit
s-a observat în Marea Britanie (minus 89,8 miliarde
euro), Franța (minus 49,3 miliarde euro), Spania (minus
16,6 miliarde euro) și Grecia (minus 13,6 miliarde euro).
Eurostat arată că, în perioada ianuarie-august 2014,
deficitul balanței comerciale a României s-a menținut
la 3,8 miliarde euro, comparativ cu perioada similară
din 2013. Exporturile României au crescut cu 7%, de
la 32 miliarde de euro la 34,2 miliarde euro, importurile au avansat cu 6%, de la 35,8 miliarde de euro la 38
miliarde euro.

Uzură în Occident,
profit pentru Extremul Orient
UE și SUA au extins restricțiile la importurile Rusiei de
mărfuri alimentare și ne-alimentare. Rusia a reacționat
în oglindă. Așa arată mutările lui Putin încă din 1999,
încât ai putea crede că nu Kremlinul este vinovat.

www.businesstimes.com.sg
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noticiascarrosok.blogspot.com

În tot acest timp de măcinare geo
politică, doar China tace și face.
Consiliul de Afaceri China-ASEAN
a elaborat un raport din care rezultă că schimburile Țării-de-subCer cu statele din Extremul Orient
s-au dublat în primele trimestre ale
anului 2014, comparativ cu aceeași
perioadă a anului 2013. În aceeaşi
perioadă, rata de creştere a volumului importurilor şi exporturilor Chinei a fost de 3,3%, valoare
calculată în dolari. În primele trei
trimestre, volumul exporturilor
Chinei în ţările ASEAN a fost de
aproximativ 192,63 miliarde de
dolari, în creştere cu 9,3%. De asemenea, volumul importurilor din
ţările ASEAN a fost de aproximativ 153,97 miliarde de dolari, fiind
înregistrată o creştere cu 5,3 faţă
de aceeaşi perioadă a anului anterior, potrivit Radio China Internaţional. Tot în primele trei trimestre
ale anului, ponderea volumului
comerţului China-ASEAN a fost de
11 la sută din totalul volumului comerţului exterior al Chinei.
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Noi investiții masive în piața din China
Volkswagen construiește două noi fabrici în China, în
colaborare cu compania parteneră First Automotive
Works, al treilea mare constructor de automobile din
această ţară. Anunţul a fost făcut în timpul celei de-a
şaptea vizite a cancelarului german Angela Merkel
în China. VW şi First Automotive Works vor investi
împreună circa 2 miliarde de euro pentru creşterea
capacităţii de producţie, iar grupul german speră ca
până în 2018 să ajungă la o producţie anuală de peste
4 milioane de vehicule. Airbus Helicopters, divizie a
constructorului european de avioane Airbus, a semnat contracte cu trei operatori chinezi, pentru un total de 123 de elicoptere, între care aparate de familie
monomotor din familia Ecureuils şi aparate cu două
motoare, din gama C135.
Lufthansa a anunţat la rândul său că a încheiat un
acord de formare a unei companii mixte cu concurentul chinez Air China. Cooperarea va oferi Lufthansa un
acces mai bun la a doua mare piaţă aeriană din lume,
după cea a Statelor Unite. Companiile aeriene chineze au transportat anul trecut 350 de milioane de
pasageri, în creştere cu 11% faţă de anul precedent.
Exporturile Germaniei în China au atins anul trecut
67 de miliarde de euro, statul asiatic fiind a doua
mare piaţă pentru statul german, după Statele Unite. Vânzările chineze în Germania sunt de peste 73 de
miliarde de euro. Deci și în detrimentul Germaniei.
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Marea Britanie şi China au încheiat
contracte comerciale în valoare
de peste 14 miliarde de lire sterline (23,7 miliarde dolari), în timpul
vizitei la Londra a premierului chinez Li Keqian. Cel mai important
contract este cel prin care grupul
BP va furniza companiei chineze
CNOOC gaze naturale lichefiate
în valoare de 20 de miliarde de dolari (aproape 12 miliarde de lire)
pe parcursul a 20 de ani. Au fost
încheiate acorduri de parteneriat
de către compania Rolls-Royce, în
domeniul energiei nucleare, şi de
către operatorul bursier London
Stock Exchange, cu bănci chineze.
China Minsheng Investment, cel
mai mare grup chinez de investiţii
private, va investi 1,5 miliarde de
dolari în domenii precum serviciile financiare, inginerie offshore,
energie regenerabilă şi protecţia
mediului, urmând să îşi stabilească
sediul central european la Londra,
potrivit Bloomberg. Și Franța a încheiat acorduri în valoare de 18 miliarde de euro cu China, în timpul
vizitei preşedintelui Xi Jinping la
Paris. Preşedintele francez Francois Hollande a declarat, după întâl-
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nirea cu omologul său Xi Jinping de la Palatul Elysee,
că au fost încheiate 50 de contracte, care vor crea mii
de locuri de muncă, inclusiv în industria auto franceză.
Între contractele semnate, producătorul auto chinez
Dongfeng şi PSA Peugeot Citroen au oficializat un
acord prin care compania din China cumpără o participaţie de 14% la grupul francez, pentru 800 de milioane
de euro, potrivit Euronews. Acordurile bilaterale includ şi un contract pe 10 ani prin care Airbus va continua să asambleze avioane A320 în oraşul Tianjin, până
în 2025. În timp ce transnaționalele din Europa hrănesc
Pajura, finanțele Uniunii Europene gâfâie tot mai sacadat. Cine mai plătește impozite pentru asistații rămași
în țările occidentale?

avtolog.com
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Marcel Pungă
marcel.punga@keci.ro

Ce a devenit realitate din viziunea anului 2005 despre „noua
mobilitate”
Până în 2005, conceptul de mobilitate în business făcea referire la
transportul cu un automobil. Totuși,
costurile de leasing auto erau percepute ca fiind mari și inflexibile;
blocajele în trafic erau tot mai frecvente și lungi; reducerea poluării și
a gazelor cu efect de seră erau subiecte de interes la nivel mondial.
Cercetările din acea perioadă semnalizau următoarele tendințe: 1.
Urbanizarea în masă, preconizând
că, până în 2025, mai mult de 60%
din populația lumii va locui în megaorașe, fapt care va genera utilizarea
intensă a transportului în comun și
tot mai puține spații de parcare. 2.
Generația „Y” - mult mai interesată
de o lume mai bună și mai puțin interesată de statutul social. 3. Epuizarea resurselor naturale de petrol
până în 2050.
www.rinspeed.eu

De la automobil,
la „noua mobilitate”,
la „noul automobil” (I)
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re menite să reducă consumul de carburant și emisiile
de CO2; investirea economiilor realizate prin pașii de
mai sus și dezvoltarea automobilelor electrice și a infrastructurii aferente. Privind înapoi astăzi, aproape
după 10 ani, observăm că am fost cuprinși de evoluția
tehnologiei comunicațiilor. Astăzi, toată lumea are
acces la un smartphone, Viber, Skype etc. Reducerea
accentuată a necesității călătoriilor nu a fost dezvoltată de industria auto. Soluții alternative la călătorii,
angajați în costume călătorind cu trenul, nu prea avem.
În zilele noastre nu există un puternic model de business în leasing-ul auto, nu există soluții internaționale.
Emisiile de CO2 au fost drastic reduse de către industria auto, au fost dezvoltate automobilele hibride și
electrice. Chiar dacă emisiile reale ale automobilelor
hibride încă sunt aprins discutate, normele fiscale din
majoritatea statelor au condus la reducerea interesului
pentru aceste automobile. Programe de training și recompensare care să încurajeze comportamentul ecologic al șoferilor nu există. S-a propus reinvestirea pentru
scăderea continuă a CO2. Da, industria producătoare
auto a făcut, dar nu s-au raportat investiții semnificative efectuate de către companiile de leasing.
(Partea a II-a, în ediția din ianuarie 2015)

Cum s-a dezvoltat conceptul de
„noua mobilitate”?
În căutarea de noi concepte alternative câștigătoare, s-a dezvoltat
„planul de mobilitate în 5 pași”.
Aceștia sunt: Efectuarea de călătorii doar când este absolut necesar,
utilizarea teleconferințelor; alegerea soluțiilor alternative (transportul public, tren, bicicletă etc.);
ecologizarea transportului cu automobilul; îmbunătățirea comportamentului șoferilor prin motivare
sau chiar programe de recompensa-

macedoniaonline.eu
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Pericole

ascunse în baterii
PAUL Bârsănescu
paulbarsanescu@yahoo.com

Când poate exploda bateria
Bateriile tip plumb-acid sunt utilizate pe scară largă în industria
constructoare de autovehicule,
cu toate că ele prezintă un anumit grad de risc: electrolitul lor
conține acid sulfuric, plumbul din
plăci este toxic, hidrogenul se poate degaja pe durata încărcării lor
sau ca urmare a procesului de co-
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www.propertycasualty360.com

rodare chimică. Cu oxigenul din aer, hidrogenul poate forma un amestec inflamabil sau chiar exploziv.
Sursa de aprindere a amestecului poate fi o scânteie

www.mayerbrown.co.uk

produsă într-o instalație electrică
defectă sau chiar de către electricitatea statică.
Cuva bateriei nu este proiectată
să reziste ca un vas sub presiune.
Cu toate acestea, atunci când degajarea de hidrogen este rapidă,
se poate ajunge la o creștere semnificativă a presiunii din baterie. În
situații extreme ea poate exploda,
proiectând fragmente solide cu
viteză mare și expulzând electrolit coroziv. Explozia bateriei poate produce avarii importante în
spațiul motor. Mai mult, circa 10%
dintre bateriile care explodează
produc răniri. Numai în S.U.A. sunt
raportate anual peste 20.000 de

răniri produse de către bateriile auto. Aproape 2/3
dintre acestea sunt grave, în special cele produse la
ochi. Aceste răniri grave determină pierderi de cca.
2 miliarde de dolari anual, în timp ce măsurile suplimentare de protecție ar implica cheltuieli de 50-100
de ori mai mici. Măsurile de protecție vizează următoarele direcții principale: o mai bună ventilare a bateriei; protejarea suplimentară a spațiului în care este
montată bateria, astfel încât să se limiteze cât mai
mult zona în care pot fi proiectate fragmente solide
și electrolit; realizarea unei neutralizări chimice rapide, după producerea exploziei; realizarea unor baterii
care să reziste mai bine la explozii etc.

Vulnerabilitățile bateriilor cu ioni de litiu
Pentru automobilele electrice se utilizează alte tipuri de baterii, cum ar fi cele cu ioni de litiu, care pot
furniza mai multă energie și au o densitate de pute37

parteneriat

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

www.autopassione.ro

re mare. Totuși, performanțele și
durata de viață a acestor noi baterii sunt afectate semnificativ de
condițiile de mediu (temperatură
și umiditate). În condiții extreme,
ele necesită chiar climatizare (răcire în cazul climatelor foarte calde
sau încălzire pentru cele foarte
reci). Climatizarea bateriei poate
absorbi până la 20% din energia pe
care aceasta o stochează.
Bateriile cu ioni de litiu prezintă
și ele un risc potențial. Deși probabilitatea producerii unui incendiu sau a unei explozii la bateriile
cu ioni de litiu este de doar unu la
milion, s-au înregistrat numeroase
incidente la bateriile montate pe
autobuze și automobile electrice,
avioane, laptop-uri și telefoane
mobile. În ultimii opt ani, din cauza
supraîncălzirii bateriilor cu ioni de
litiu, s-au produs în întreaga lume
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nouă incendii la bordul unor avioane și zeci de mii de
incendii sau explozii ale telefoanelor mobile. Bateriile defecte au condus la chemarea unor mari loturi
de produse în service (de la laptop-uri la automobile
electrice și hibride).
Bateriile cu ioni de litiu prezintă mari avantaje față
de cele clasice. Totuși, siguranța lor rămâne încă un
obstacol în calea realizării unor baterii de mari dimensiuni. Dat fiind interesul uriaș pentru dezvoltarea autovehiculelor hibride și electrice, pe plan
mondial se fac numeroase cercetări privind realizarea unor baterii cu ioni de litiu mai sigure, precum și
pentru realizarea de noi tipuri de baterii (Li-metal,
Li-aer, Li-S etc.).
În perspectiva răspândirii rapide a autovehiculelor
electrice și hibride și a surselor de energie regenerabilă, accidentările produse de către diverse tipuri de
baterii ar putea crește semnificativ. Siguranța bateriilor cu ioni de litiu trebuie îmbunătățită și mai mult.
Mai multe căi de creștere a siguranței au fost explorate, însă ele duc la scăderea performanțelor bateriei.
Realizarea unui echilibru optim între performanțele
electrochimice și stabilitatea termică este dificilă.

Acum pe Smartphone și tabletă!

Conducem împreună
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