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Cele mai multe căutări de slujbe din 
luna ianuarie au fost în domenii pre-
cum: transport -peste 36.000 de cău-
tări, financiar contabil -peste 27.000 
de căutări, inginerie -peste 19.000 
de căutări, vânzări -peste 14.000 
de căutări, resurse umane -peste 
10.000 de căutări, În ianuarie 2019, 
volumul de solicitări de slujbe a cres-
cut cu 10% faţă de aceeaşi perioadă 
a anului trecut.

Ce zice BNR
Nu e de mirare că sectorul transpor-
turilor este unul foarte atractiv. Trans-
porturile s-au clasat pe prima poziţie 
într-un clasament al exporturilor pe 
servicii. Transporturile au reprezen-
tat 6 miliarde de euro, dintr-un export 
total de servicii de 20 de miliarde 
euro, în anul 2018. Creşterea faţă de 
anul 2017 a fost de 5% (5,6 miliarde, 
în 2017). 
În ceea ce priveşte strict exporturile 
din domeniul transportului rutier de 
marfă, ele s-au cifrat la 4,595 miliar-
de de euro, în creştere cu peste 7% 
faţă de anul 2017, când exporturi-

le pe transportul de mărfuri au fost 
de 4,287 miliarde de euro. Dat fiind 
că, în 2018, exporturile pe domeniul 
transportului de mărfuri au fost de 
4,594 miliarde de euro, iar importu-
rile de numai 1,036 miliarde de euro, 
rezultă o balanţă pozitivă de 3,56 mi-
liarde euro.
Pe locul doi s-a situat sectorul IT, cu 
4 miliarde euro şi o creştere faţă de 
anul 2017 de 16%. În total, exportu-
rile de servicii au ajuns la 20,1 mili-
arde euro, în creştere cu 7% faţă de 
anul 2017, când s-au înregistrat 18,8 
miliarde euro.

În top 
Datele statistice privind exportul şi 
importul de servicii sunt compila-
te conform metodologiei prevăzute 
de ediţia a şasea a Manualului FMI 
privind Balanţa de plăţi şi poziţia in-
vestiţională internaţională (BPM6) şi 
sunt prezentate pe tipuri de servicii 
conform clasificării EBOPS (Clasifi-
carea extinsă a componentei Servi-
cii din Balanţa de plăţi), arată Banca 
Naţională a României.

La finalul anului trecut, sectorul de 
transport a primit încă o veste bună. 
România se află pe locul 5 în topul 
european al creşterii înregistrate de 
transportul rutier de marfă, conform 
oficiului european de statistică–Eu-
rostat. În perioada 2016-2017, trans-
portul rutier de marfă a crescut în 
medie cu 4,5% în UE în tone pe kilo-
metri, cel mai mare salt înregistrân-
du-se în Lituania (+ 26,2%), Cipru 
(+17,5%), Grecia (+15,5%), Polonia 
(+15,3%). România a înregistrat o 
creştere de 13,6%, de trei ori cât me-
dia europeană. În schimb, cea mai 
mare scădere a avut loc în Belgia 
(-13,4%) şi Cehia (-12,0%).
Conform Eurostat, Polonia şi Ger-
mania domină transportul rutier eu-
ropean de mărfuri în 2017, în termeni 
de tone pe kilometri în UE, urmate fi-
ind de Spania, Franţa, Regatul Unit 
şi Italia.

TRANSPORTUL RUTIER DE MĂRFURI, 
CREŞTERE DE 7% ÎN 2018

Meseria de şofer este căutată, în timp ce transportul a contribuit cel mai mult la exporturi.
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La şedinţa coordonatorilor 
TRAN din 21 ianuarie 2019, 
aceştia nu au putut lua o deci-
zie referitoare la următoarele 
etape privind cele trei dosare 
cheie ale Pachetului de mobi-
litate 1 (timpii de conducere şi 
de odihnă, detaşarea, accesul 
la piaţă/cabotajul). 

Se aşteaptă ca problema să fie aborda-
tă încă odată la următoarea reuniune a 
coordonatorilor TRAN, posibil pe 29 ia-
nuarie 2019.
Această situaţie reprezintă încă o întârzi-
ere a procesului, ceea ce face extrem de 
dificil un trialog de amploare şi semnifica-
tiv, chiar şi în cazul unei decizii pozitive în 

cazul votului în plenul Parlamentului Eu-
ropean cu privire la aceste trei dosare.
Iată care sunt opţiunile potenţiale, care 
sunt în prezent analizate în cadrul Parla-
mentului European, aşa cum apar după 
votul din 10 ianuarie al Comisiei TRAN:
a) să se solicite Conferinţei Preşedinţilor 
să reintroducă cele trei dosare pe ordi-
nea de zi a sesiunii plenare;
b) să se solicite Conferinţei Preşedinţilor 
să introducă pe ordinea de zi a sesiunii 
plenare pentru a se supune la vot nu-
mai dosarul privind accesul la piaţa de 
transport rutier de marfă/cabotaj, întru-
cât acesta a fost singurul dosar care a 
obţinut un vot pozitiv în cadrul reuniunii 
TRAN din 10 ianuarie 2019;
c) să se lase cele trei dosare pentru ur-
mătorul Parlament European (şi viitorul 
Comitet TRAN, care va fi constituit după 
alegerile europene).
În cazul în care se aleg a) şi/sau b), se 
preconizează aplicarea următoarei pro-
ceduri, având în vedere faptul că numai 
Conferinţa Preşedinţilor are cuvântul fi-
nal (deoarece cele trei dosare sunt con-
siderate “blocate” în plen):
- TRAN nu poate solicita decât Conferin-
ţei Preşedinţilor înscrierea dosarelor pe 
ordinea de zi a şedinţelor plenare. Cu 
toate acestea, Conferinţa Preşedinţilor 
are ultimul cuvânt dacă vor fi supuse la 
vot şi dezbatere sau numai la vot;
- De asemenea, este de competenţa 
Conferinţei Preşedinţilor să decidă date 
specifice şi să stabilească termene pen-
tru amendamente.
Totodată, este important să menţionăm 
că un grup politic poate, de asemenea, 
solicita înscrierea dosarelor pe ordinea 

de zi a şedinţei plenare, şi ştim cu certitu-
dine că este cel puţin un grup politic care 
intenţionează să facă acest lucru.
În ceea ce priveşte amendamentele în 
plen:
- TRAN poate depune amendamente 
numai la dosarul care a fost votat pozi-
tiv pe 10 ianuarie 2019 (acces pe piaţă/
cabotaj),
- Comisia EMPL ar putea să prezinte 
amendamente în şedinţa plenară cu pri-
vire la celelalte două dosare (timpii de 
conducere şi de odihnă şi detaşarea), 
deoarece acestea sunt cele două dosare 
cu care este asociată EMPL,
- un grup politic sau un grup de 38 de de-
putaţi europeni ar putea depune amen-
damente în şedinţă plenară.
Este important să reamintim că, având 
în vedere că cele trei dosare au fost res-
pinse în plen, în iulie anul trecut, toate 
amendamentele care au fost luate în 
considerare înainte de această dată sunt 
considerate “respinse”, însă un grup po-
litic sau un grup de 38 de deputaţi eu-
ropeni poate să re-depună unele sau o 
parte din ele.
Să reamintim, de asemenea, că, în cazul 
unui vot pozitiv în cadrul şedinţei plenare 
a Parlamentului European privind cele 
trei dosare ale pachetului de mobilitate 1, 
această decizie va deveni baza activităţii 
următorului Parlament European, după 
alegerile europene din această vară.

Costuri mici 
pentru planuri MARI!
Alege oferta de finanþare pentru vehicule comerciale grele, 
noi ºi rulate, de la Raiffeisen Leasing [i beneficiezi de:

 0% avans;
 Asistenþã rutierã cu doar 12 Euro/lunã;
 CASCO [i RCA cu posibilitatea plãþilor în rate lunare;
 Posibilitatea facturãrii ratelor în Euro.

0%
avans

email: partener.raiffeisen@evwholding.ro
www.evwholding.ro; www.raiffeisen-leasing.ro

Publicitate

PACHETUL MOBILITATE 1 - ULTIMELE 
EVOLUŢII ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN
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Uniunea Naţională a Transportatorilor 
Rutieri din România (UNTRR) solicită 
Guvernului şi Parlamentului României 
alocarea unui buget în anul 2019 pen-
tru formarea/reconversia profesională a 
forţei de muncă disponibile pentru exer-
citarea profesiei de şofer profesionist, 
în condiţiile în care cererea de forţă de 
muncă calificată în transporturile rutiere 
internaţionale este în continuă creştere, 
atât în România cât şi în UE, iar trans-
portatorii rutieri români se confruntă cu o 
lipsă de şoferi profesionişti, având cami-
oane care nu mai pot fi operate din lipsa 
şoferilor calificaţi disponibili în piaţă. 
În acest sens, UNTRR solicită Guver-
nului şi Parlamentului alocarea unui 
buget în anul 2019 pentru formarea/ 
reconversia profesională a forţei de 
muncă disponibile pentru exercita-
rea profesiei de şofer profesionist, 
respectiv a unei forţe de muncă de 
20.000 lucrători, prin emiterea unei 
hotărâri care să asigure cadrul legal 
de finanţare a formării profesionale 
necesare pentru a compensa lipsa 
acută de şoferi profesionişti cu care 

se confruntă sectorul transporturilor 
rutiere, în vederea creşterii competiti-
vităţii firmelor româneşti de transport 
rutier de marfă şi persoane. 
Costul estimat de reconversie profesi-
onală a şoferilor profesionişti este de 
aproximativ 10.000 lei/persoană, care 
include permis de conducere categoria 
C+E, atestat conducător auto transport 
marfă (CPC), examinări medicale şi psi-
hologice, cardul tahograf. 

La nivel european, state precum Ungaria 

au aplicat măsuri similare, guvernul ma-

ghiar realizând cu succes un cadru regle-

mentat pentru reconversie profesională 

de formare a şoferilor profesionişti, astfel 

atenuând la nivel naţional criza de forţă 

de muncă în acest sector industrial. 

Transportatorii români au nevoie de so-

luţii urgente şi eficiente la această criză 

acută de şoferi profesionişti, astfel încât 

industria românească de transport rutier 

să poată continua să opereze în parame-

tri optimi şi eficienţi, în condiţiile în care 

transportul rutier este principalul contri-

butor la exportul de servicii al României, 

cu o contribuţie de peste 4,75 miliarde 

euro la exportul de servicii al României. 

În prezent, România are un deficit de 

45.000 de şoferi profesionişti. 

UNTRR susţine formarea profesională a 

personalului din transporturi la standarde 

europene şi în conformitate cu regula-

mentele europene în vigoare, pentru asi-

gurarea unui mediu concurenţial corect, 

în condiţii de competitivitate ridicată.

UNTRR SOLICITĂ BUGET PENTRU FORMAREA 
A 20.000 DE ŞOFERI PROFESIONIŞTI 
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Uniunea Naţională a Transportatorilor 
Rutieri din România - UNTRR salută in-
trarea în vigoare a noilor Norme privind 
autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei 
vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimen-
siuni ce depăşesc masele şi/sau dimen-
siunile maxime admise prevăzute în Or-
donanţa Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor.

Modificarea şi completarea normelor pri-
vind transportul agabaritic era necesa-
ră întrucât de la intrarea în vigoare a Le-
gii 198/2015 de modificare a OG 43/1997 
privind regimul drumurilor au trecut 4 ani 
iar normele vechi erau perimate, lăsând 
loc la interpretări de aplicare.
Normele au fost aprobate printr-un Or-
din comun a trei ministere (Ministerul 
Transporturilor, Ministerul Dezvoltării Re-
gionale şi Administraţiei Publice şi Minis-
terul Afacerilor Interne).
Având în vedere că o parte din membrii 
UNTRR efectuează transporturi agabari-
tice şi erau direct afectaţi de lipsa Nor-

melor de aplicare a Legii 198/2015, UN-
TRR a solicitat autorităţilor elaborarea 
unui nou act care să reglementeze fără 
echivoc noile prevederi legislative.
UNTRR a făcut parte din grupul de lucru 
privind regimul drumurilor încă din 2015, 
însă  proiectul de Norme a fost elaborat 
şi publicat de reprezentanţii Ministerului 
Transporturilor abia în data de 19 apri-
lie 2018. Ca asociaţie reprezentativă la 
nivel naţional, UNTRR a solicitat consti-
tuirea unei subcomisii de specialitate în 
cadrul Comisiei de Dialog Social în care 
normele să fie dezbătute de specialişti 
altfel încât aplicarea acestora să fie faci-
lă şi în concordanţă cu legislaţia Uniunii 
Europene.
Propunerile UNTRR pentru îmbunătăţi-
rea proiectului de Ordin în marea lor ma-
joritate au fost considerate viabile şi se 
regăsesc în cadrul Normelor aprobate şi 
publicate în Monitorul Oficial.
Printre reglementările propuse de UN-
TRR introduse în document şi care vin 
în sprijinul operatorilor economici speci-
alizaţi în transportul 
rutier agabaritic se 
află şi cele legate 
de semnalizarea 
vehiculelor desti-
nate din construc-
ţie transportului de 
autoturisme, care 
sunt exceptate de la 
afişarea panourilor 
suplimentare pentru 
transportoare. Anul 
trecut foarte multe 
firme specializate au 
primit amenzi pentru 
lipsa acestui panou 
suplimentar. În UE, 
această reglemen-
tare nu există. De 
asemenea, în cazul 
vehiculelor cu plat-
forme extensibile s-a 
hotărât ca dimen-
siunea maximă a 
vehiculului în stare 
extinsă să fie con-
siderată dimensiu-
nea constructivă.
Alte reglementări 
conţinute de actul le-
gislativ se referă la: 
- pregătirea condu-
cătorului auto care 

efectuează transporturi agabaritice pe 
teritoriul României şi care trebuie să de-
ţină cunoştinţe minime de limba română. 
Această reglementare este identică cu 
cea din legislaţia Germaniei, unde şoferii 
români nu pot efectua transporturi aga-
baritice dacă nu cunosc limba germană;
- emiterea autorizaţiei speciale de trans-
port-AST de către CNAIR-SA pentru alte 
drumuri decât cele de interes naţional;
- prelungirea valabilităţii şi termenele de 
eliberarea a AST;
- condiţii de întocmire a proiectului de 
transport;
- condiţii de întocmire a studiului de tra-
seu.
La nivel naţional, considerăm că, în 
acest moment, legislaţia din România 
privind transporturile rutiere agabaritice 
respectă aproape în totalitate normele 
europene.

Publicitate

NOI NORME PRIVIND TRANSPORTURILE 
AGABARITICE
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Cea mai mare companie de 
transport şi logistică din Euro-
pa, Girteka Logistics, a reuşit o 
creştere anuală de peste 30%. 

Motivul acestui succes este reprezentat 
de capacitatea companiei de a satisfa-
ce nevoile şi cerinţele clienţilor. Girteka 
Logistics deschide oportunităţi partene-
rilor recunoscuţi la nivel global pentru 
a-şi atinge obiectivele de dezvoltare 
durabilă şi prin faptul că efectuează 
transporturi cu camioane GNL cu gaz.
Testele recente au arătat că un camion 
alimentat cu gaz natural lichefiat (GNL) 
poate reduce emisiile de CO2 utilizând 
Bio LNG cu până la 85% comparativ cu 
un vehicul diesel.
Având flota proprie de 5.600 de camio-
ane, compania testează, în prezent, 
camioanele IVECO LNG. Descoperirea 
amprentei de mediu a fost făcută după 
efectuarea unor teste cu camioanele 
alimentate cu gaz Iveco Stralis 460 NP 

LNG. 
“Am început primele noastre teste cu 
camioane GNL anul trecut. Apoi am ob-
servat că distanţa de 100 de kilometri 
acoperită de un camion alimentat cu 
GNL este mai eficientă şi protejează 
mediul cu fiecare kilometru parcurs. Am 
verificat atât consumul de combustibil, 
cât şi distanţa pe care o poate aco-
peri cu un plin de rezervor. Rezultatele 
au arătat că şoferii noştri au reuşit să 
conducă 1.500 de kilometri cu un rezer-
vor plin de combustibil”, a declarat Do-
natas Načajus, Chief Transport Officer 
Girteka Logistics.

Camionul a fost testat în ţările din Bene-
lux şi în Franţa, deoarece aceste ţări au 
cea mai dezvoltată reţea de gaz natural 
GNL.
Transportul alternativ presupune multe 
provocări, însă experienţa îndelungată 
a IVECO arată că există şi avantaje 
semnificative. Transportul pe bază de 
gaz înseamnă o economie de 15%, iar 
cu un rezervor plin se pot străbate până 
la 1.600 kilometri. Emisiile de CO2 sunt 
reduse considerabil prin utilizarea Bi-
oLNG (până la 85%), iar reducerea 
particulelor şi a oxidului de azot (NOx) 
este de până la 95%.

GIRTEKA LOGISTICS ŞI CAMIOANELE IVECO 
STRALIS 460 NP LNG 
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UNTRR împreună cu asociaţiile trans-
portatorilor rutieri din Bulgaria, Es-
tonia, Letonia, Lituania, Polonia şi 
Ungaria au semnat şi transmis o scri-
soare comună prin care solicită ca Pa-
chetul Mobilitate 1 să fie lăsat pentru 
următoarea legislatură parlamentară 
europeană. 

Uniunea Naţională a Transportatorilor 
Rutieri din România (UNTRR) împreună 
cu asociaţiile transportatorilor rutieri din 
Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Po-
lonia şi Ungaria au semnat şi transmis 
o scrisoare comună către Preşedintele 
Parlamentului European (PE), Antonio 
Tajani, şi către Preşedinţii celor 8 grupuri 
parlamentare din PE, prin care solicită ca 
Pachetul Mobilitate 1 să fie lăsat pentru 
următoarea legislatură parlamentară eu-
ropeană. 
Cele 7 asociaţii fac apel la Preşedinte-

le Parlamentului European şi Preşedinţii 
grupurilor parlamentare să acorde aten-
ţie cazului transportatorilor rutieri din 
statele periferice şi din alte state mem-
bre ale UE, în luarea deciziei în cadrul 
următoarei Conferinţe a Preşedinţilor cu 
privire la Pachetul Mobilitate 1, care ar 
afecta toţi transportatorii rutieri în mod 
disproporţionat negativ.
Asociaţiile transportatorilor rutieri semna-
tare ale scrisorii comune nu pot accepta 
propuneri care nu au nicio legătură cu o 
abordare care trebuie să fie echitabilă, 
echilibrată şi bazată pe dovezi. Dezba-
terile actuale se îndreaptă într-o direcţie 
politizată, populistă şi chiar radicală, în-
aintea alegerilor europene, fără a face o 
evaluare a impactului măsurilor propuse 
asupra industriilor, consumatorilor şi sta-
telor membre ale UE.
UNTRR protestează împotriva acestor 
propuneri deoarece sunt discriminatorii, 

ridicând bariere în transportul rutier cu 
efecte semnificative, provocând o mare 
povară administrativă, organizaţională şi 
financiară, precum şi fragmentarea pie-
ţei europene a serviciilor de transport. 
Propunerile nu vor atinge obiectivele 
declarate, ci doar vor afecta performanţa 
transportului rutier şi vor determina cos-
turi extrem de mari de respectare a nor-
melor, precum şi distorsionarea competi-
tivităţii şi excluderea de pe piaţa UE. Mai 
mult, transportatorii din UE care lucrează 
într-o concurenţă strânsă cu operatorii 
din ţări terţe ar fi cei mai afectaţi, având 
în vedere că Pachetul de Mobilitate 1 nu 
este aplicabil transportatorilor din afara 
UE.
Măsurile protecţioniste, cum ar fi: 
i) aplicarea detaşării la transportul rutier 
internaţional cu toate cerinţele adminis-
trative însoţitoare; 
ii) interzicerea odihnei săptămânale în 
vehicule fără o infrastructură de parcări 
adecvată; 
iii) întoarcerea acasă obligatorie a cami-
oanelor; 
iv) piaţa supra-restricţionată la cabotaj 
-toate acestea sunt încălcări evidente ale 
libertăţilor fundamentale, ale Pieţei Unice 
şi ale politicii de mediu a UE.
Asociaţiile subsemnate au aşteptat de-
cizii echilibrate şi totodată fundamentate 
din punct de vedere economic, social şi 
ecologic. În absenţa acestora, anticipând 
daune importante atât pentru  condu-
cătorii auto, cât şi pentru operatorii de 
transport rutier, UNTRR şi celelalte aso-
ciaţii ale transportaotrilor fac apel la Con-
ferinţa Preşedinţilor să lase Pachetul de 
Mobilitate 1 pentru următorul Parlament 
European.

FARA TAXE DE DRUM DIN 2019 
TRECI PE GAZ SI ECONOMISESTI PANA LA 30.000€ PE AN*

  
Fara taxe de drum in 2019 si 2020
Pana la 30000€ pe an economie*

20% mai putin combustibil consumat **

100% PRIETENOS CU MEDIUL100% ECONOMIE
LA TAXA DE DRUM 

20% ECONOMIE
DE CARBURANT

90% mai putin NO2
99% mai putine PM

95% mai putin CO2 cu biometan

Publicitate

UNTRR SOLICITĂ AMÂNAREA DEZBATERII 
PACHETULUI MOBILITATE 1
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Uniunea Naţională a Transportatorilor 
Rutieri din România (UNTRR) a soli-
citat Prim-Ministrului României, Vio-
rica Dăncilă, Ministrului Interimar al 
Ministerului Transporturilor, Rovana 
Plumb, Ministrului Afacerilor Externe, 
Teodor Meleşcanu, Ministrului delegat 
pentru afaceri europene, George Ci-
amba, Reprezentantului Permanent al 
României pe lângă Uniunea Europea-
nă, Luminiţa Odobescu, Ataşatului res-
ponsabil de transport terestru la Re-
prezentanţa permanentă a României 
pe lângă Uniunea Europeană, Mircea 
Ionescu, şi tuturor Eurodeputaţilor ro-
mâni să oprească legalizarea segregării 
Vest-Est a transporturilor rutiere în UE 
prin amânarea Pachetului Mobilitate 1 
pentru următoarea legislatură parlamen-

tară europeană, în ideea că mai bine 
niciun compromis, decât un compro-
mis dezastruos pentru transportatorii 
români! 
Pachetul Mobilitate 1, publicat de Comi-
sia Europeană pe 31.05.2017, cuprinde 
măsurile protecţioniste propuse de Alian-
ţa Rutieră a Statelor Vest-europene de 
modificare a legislaţiei europene actuale, 
pentru a limita accesul transportatorilor 
români şi estici la piaţa de transport rutier 
de marfă în UE, prin: 
1.) aplicarea detaşării la transportul rutier 
internaţional alături de cerinţe adminis-
trative împovărătoare; 
2.) interzicerea odihnei săptămânale în 
vehicule fără o infrastructură de parcări 
adecvată; 
3.) întoarcerea acasă obligatorie a cami-

oanelor; 
4.) piaţa supra-restricţionată la cabotaj 
-toate acestea sunt încălcări evidente ale 
libertăţilor fundamentale, ale Pieţei Unice 
şi ale politicii de mediu a UE. 
UNTRR atenţionează că măsurile Pa-
chetului Mobilitate 1 vor conduce la 
reducerea semnificativă a transportu-
rilor rutiere internaţionale operate de 
transportatorii români în UE cu conse-
cinţe negative asupra economiei Ro-
mâniei, în condiţiile în care transpor-
tul rutier de mărfuri este principalul 
contributor la exportul de servicii al 
României, conform datelor BNR.   
La acest moment, soarta Pachetului 
Mobilitate 1 se află într-o etapă critică la 
nivelul Parlamentului European, după ce 
Comisia de Transport şi Turism–TRAN 

UNTRR, SOLICITARE ADRESATĂ 
EURODEPUTAŢILOR ROMÂNI

UNTRR solicită acţiunea coordonată a Preşedinţiei României a Consiliului European şi a Eurode-
putaţilor români pentru amânarea Pachetului Mobilitate 1 pentru următoarea legislatură parla-
mentară europeană.
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IVECO EURO 6 SCR ONLY
Oferta exclusiva ALL-INCLUSIVE pe care nu o poti rata!
Fiabilitatea de care ai nevoie, Flexibilitatea pe care ti-o doresti!
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pentru oferta de leasing financiar pe o durata de 60 luni si avans de 10%. Oferta de finantare este supusa unor conditii de 
aprobare. Garantia speciala IVECO este oferita in limita a 24 luni, cu posibilitate de prelungire pana la 36 luni. Vehiculul din 
imagine este cu titlu de prezentare.
**Serviciul Mobility Care acopera orice defectiune al carei cost de reparatie este de pana la 5000 de Euro si include 
asistenta rutiera si tractare.

OFERTA INCLUDE
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Publicitate

PE din 10.01.2019 nu a putut adopta 
propunerile de compromis pentru două 
dosare cheie ale Pachetului Mobilitate 1, 
privind legea specială de aplicare a de-
taşării la transporturile rutiere şi modifi-
carea timpilor de conducere şi de odihnă 
ai şoferilor profesionişti, iar compromisul 
adoptat de TRAN pentru cel de al treilea 
dosar cheie al pachetului mobilitate este 
inacceptabil pentru transportatorii români 
şi est-europeni, pentru că vizează restric-
ţionarea accesului acestora la profesie şi 
la piaţa europeană de transport rutier de 
marfă. 
În acest context, se aşteaptă ca problema 
Pachetului Mobilitate 1 să fie abordată în 
cadrul următoarei Conferinţe a Preşedin-
ţilor Parlamentului European, din data de 
07.02.2019, existând riscul ca cele trei 
dosare cheie ale Pachetului Mobilitate 1 
să fie reintroduse pe ordinea de zi a ple-
nului Parlamentului European, pentru a 
fi adoptate la presiunea Statelor Vestice, 
membre ale Alianţei Rutiere. Vă infor-

măm că, pe 01.02.2019, UNTRR împre-
ună cu asociaţiile transportatorilor rutieri 
din Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, 
Polonia şi Ungaria au semnat şi transmis 
Preşedintelui PE, Antonio Tajani, şi pre-
şedinţilor celor opt grupuri parlamentare 
din PE, o scrisoare comună prin care so-
licită ca Pachetul Mobilitate 1 să fie lăsat 
pentru următoarea legislatură parlamen-
tară europeană.
UNTRR atrage atenţia asupra conjunc-
turii extrem de nefavorabile transpor-
tatorilor români şi est-europeni, după 
ce Consiliul Miniştrilor de Transport 
din UE a adoptat, pe 03.12.2018, po-
ziţia sa (abordare generală) privind 
Pachetul de Mobilitate 1, bazată pe 
propunerile restrictive ale Preşedinţi-
ei austrice, susţinute de Alianţa Ruti-
eră a Statelor din Vestul UE, prin care 
transportatorii estici sunt trimişi aca-
să. 
UNTRR atenţionează că această abor-
dare, iniţiată de Alianţa Rutieră şi spriji-
nită de Consiliul Miniştrilor de Transport 
prin poziţia adoptată la începutul lunii 
decembrie 2018, excedează zona trans-
porturilor rutiere, vizează legalizarea se-
gregării Vest–Est în transporturile rutie-
re, cu impact economic major pe termen 
mediu şi lung, transferul companiilor şi 
personalului din ţările din Est în ţările din 
Vest, din cauza costurilor de operare ri-
dicate în mod artificial de acest pachet 
legislativ care, deşi, în mod ipocrit, sus-
ţine reguli egale pentru toţi jucătorii din 
piaţă, impactul acestor reguli va duce la 
imposibilitatea de a opera transporturi 
rutiere internaţionale în Europa de Vest 
de către firme situate în Europa de Est. 
În următorii 5 ani, peste 20% din firme-
le de transport de top din Est (capital 
local şi subsidiare ale multinaţionalelor) 
vor migra în Vest, cu şoferi şi cu familiile 
acestora, care vor fi implicate în furniza-
rea altor servicii pentru ţări cu populaţie 
îmbătrânită. 

La începutul acestui an, UNTRR a or-
ganizat două acţiuni de protest împo-
triva Pachetului Mobilitate, pentru a 
semnala autorităţilor europene îngrijora-
rea şi revolta transportatorilor români cu 
privire la prevederile abuzive ale acestui 
pachet legislativ european: 
· Pe 11 ianuarie 2019, UNTRR a pro-
testat în faţa Reprezentanţei Comisi-
ei Europene din Bucureşti, împotriva 
ipocriziei şi lipsei de acţiune CE, care, în 
loc să oprească interpretările abuzive ale 
legislaţiei UE în mai multe state membre 
din Vestul UE, precum legile de aplicare 
a salariilor minime naţionale pentru şo-
ferii de transport internaţional sau inter-
dicţia efectuării repausului săptămânal 
normal în cabină - de fapt, prin Pachetul 
Mobilitate, CE a propus preluarea aces-
tora în cadrul legislaţiei europene. 
· Pe 10 ianuarie 2019, UNTRR a organi-
zat alături de asociaţiile profesionale 
ale transportatorilor rutieri din Bulga-
ria, Lituania şi Polonia un amplu pro-
test la Bruxelles, în faţa Parlamentului 
European, în timpul votului TRAN privind 
Pachetul Mobilitate, solicitând eurodepu-
taţilor respingerea fermă a acestui pachet 
legislativ abuziv pentru transportatorii 
români şi est- europeni. Protestul a fost 
susţinut şi de asociaţiile transportatorilor 
rutieri din Croaţia, Slovenia şi Ungaria.
UNTRR solicită Preşedinţiei Române 
a Consiliului de Transport UE şi Euro-
deputaţilor români să nu cedeze presi-
unilor Alianţei Rutiere, ci să acţioneze 
în coordonare cu celelalte State Mem-
bre afectate, în vederea amânării Pa-
chetul Mobilitate 1 pentru următoarea 
legislatură parlamentară europeană.
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“Credeţi că ar trebui impus 
prin lege un tarif minim de 
transport pe kilometru, care 
să împiedice unele firme să 
ofere servicii la valori sub ni-
velul de costuri?”, aceasta este 
întrebarea la care răspund cei 
patru transportatori în cel de-
al şaselea episod al serialului 
VERSUS.

George Niţă, director general Holleman, 
Mircea Mănescu, director general Ahead 
Logistics, Marius Dan, acţionar Licu-
rici Impex şi South Line, şi Ionel Cipere, 
acţionar Practicom, sunt protagoniştii ce-
lor 7 episoade ale celui mai nou show din 
transporturile rutiere româneşti.
VERSUS este un nou serial produs în 
exclusivitate pentru TIRMagazin.ro şi 
Facebook.com/TIRMagazin. În fiecare 
dintre cele 7 episoade ale show-ului, pa-
tru patroni de firme de transport răspund 
la câte o întrebare lansată de jurnaliştii 
revistei TIR. Cele 7 întrebări sunt formu-
late după o minuţioasă analiză a celor 

mai importate subiecte de business, care 
îi frământă în prezent pe transportatorii 
români.

Alina Anton-Pop, Director Marketing & 
PR revista TIR: Credeţi că ar trebui im-
pus prin lege un tarif minim de transport 
pe kilometru, care să împiedice unele fir-
me să ofere servicii la valori sub nivelul 
de costuri?

George Niţă, director general Holle-
man: Cred că acest lucru nu este posi-
bil. Mi-ar plăcea să fie ca la notari, să 
avem doi euro pe kilometru, indiferent 
de situaţie şi să ne punem noi condiţii. 
Nu suntem noi atât de uniţi şi nu cred că, 
pe timpul vieţii mele, se va întâmpla aşa 
ceva. Este acces uşor la această profe-
sie. Orice şofer îşi poate lua un camion 
second-hand şi este patron. Şi atunci 
cu aceste chestiuni ne vom confrunta în 
continuare. Depinde de clientelă, cum 
îşi selectează furnizorii de transport, 
ce calitate prezintă fiecare, ce grad de 
siguranţă, asigurări şi alte condiţii.

Mircea Mănescu, director general 
Ahead Logistics: Ar fi destul de compli-
cat să se calculeze anumite tarife min-

ime, pentru că fiecare firmă negociază 
cu producătorii preţul camioanelor, 
negociază cu angajaţii, cu furnizorii de 
piese, de motorină. E greu de avut un tar-
if minim, dar ar putea exista o înţelegere 
între transportatori de creştere graduală 
a tarifelor, în funcţie de creşterea 
procentuală a motorinei. Nu neapărat 
un tarif minim. Ci o înţelegere ca, de la 
o anumită dată, să se aplice global o 
majoare de tarif. Acest lucru se petrece 
în transportul maritim, când armatorii au 
înţelegeri între ei să aplice creşteri grad-
uale de cotaţii pentru a compensa anu-
mite creşteri de costuri care influenţează 
tarifele de transport.

Marius Dan, acţionar Licurici Impex 
şi South Line: Da, ar fi nemaipomenit, 
dacă şi conştiinţa tuturor ar fi cea din 
Germania sau din vestul Europei. De 
ce? Pentru că românul, inventiv ca de 
obicei, va găsi o portiţă să fenteze şi 
această prevedere legală şi să acorde 
facturi, sponsorizări, prestări de serv-
icii suplimentare, discounturi sau alte 
soluţii, încât să poată continua să luc-
reze pe preţuri mai mici decât ceilalţi şi 
astfel să îşi asigure comenzi de transport 
mai multe decât concurenţii lor. Cred 

VIDEO: VERSUS EP.06 - UN TARIF MINIM DE 
TRANSPORT PE KILOMETRU
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că aceşti oameni, care preferă un ase-
menea mod de lucru, se înşeală foarte 
mult şi nu fac decât să îşi decapitalizeze 
firmele şi să accepte să muncească pen-
tru alţii. Dacă toţi patronii din România 
ar avea conştiinţa celor din Vest, ar fi o 
măsură benefică. Dar, în condiţiile actu-
ale, nu cred că ar avea succes. 

Ionel Cipere, acţionar Practicom: Un 
preţ unic pe tip de transport. Nu e acelaşi 
lucru să lucrezi, să spunem, cu clasicul 
20 de tone, care are un preţ. Un alt preţ e 
dacă faci transport naţional sau de scurtă 
distanţă sau transport comunitar sau ex-
tracomunitar şi altceva este dacă lucrezi 
pe distribuţie, în oraş. Până la urmă, 
dacă ne uităm pe statistici, numărul 
maşinilor de mică capacitate e mult mai 
mare decât al autovehiculelor licenţiate. 
Este o idee, se vorbeşte de 20 de ani, se 
dă exemplul Franţei. Putem discuta de 
un preţ unic, dar pe categorii.

VIDEO: VERSUS EP.05 - VIITORUL 
TRANSPORTULUI RUTIER ESTE CU 
SAU FĂRĂ ŞOFERI?

“Cum vedeţi viitorul transportului rutier: 
cu şoferi sau fără ei, cu vehicule auto-
nome?”, aceasta este întrebarea la care 
răspund cei patru transportatori în cel de-
al cincilea episod al serialului VERSUS.

George Niţă, director general Holle-
man: În domeniul nostru nu văd să existe 
vreo posibilitate să mergem fără şofer. Îi 
aşteptăm, în continuare, la serviciu. 

Mircea Mănescu, director general 
Ahead Logistics: Nu este chiar o 
variantă foarte apropiată în timp. Dar 
am fi foarte interesaţi să existe un grad 

de autonomie al camioanelor care să ne 
permită să avem nevoie de mai puţină 
forţă umană pe camioane. Este vorba şi 
de faptul că se acumulează foarte multă 
oboseală, este greu să îşi desfăşoare ac-
tivitatea şi, atunci, vehiculele autonome 
nu ar mai avea această problemă, nici cu 
timpii de condus. Sunt mai multe prob-
leme care s-ar rezolva prin acest lucru. 

Marius Dan, acţionar Licurici Impex 
şi South Line: Va fi o combinaţie între 
cele două metode. Combinaţia va avea 
proporţii diferite. Deja, în lume sunt locaţii 
în care se lucrează fără şofer.
Mă refer la ultima extensie a portului 

din Rotterdam, unde toate containerele 
sunt manipulate de vehicule fără şofer, 
comandate de un computer uriaş care 
gestionează câteva sute de astfel de 
maşini. Ei au eliminat cu totul factorul 
uman. Dar, asta se întâmplă într-o incintă 
închisă, care poate fi uşor de controlat şi 
unde nu există riscuri suplimentare. Pe 
şosea sau în traficul liber, probabil, că va 
exista o combinaţie, vor fi centre logistice 
sau hub-uri de unde vor pleca convoaie 
întregi de camioane fără şofer, până în 
următorul hub, de unde vor fi preluate de 
şoferi şi se va face distribuţia către locaţii. 
Eu aşa îmi imaginez că se va întâmpla. 
Probabil! Specialiştii ştiu mai bine lucru-
rile astea. Cu siguranţă, acesta va fi un 
prim pas către autonomie. 

Ionel Cipere, acţionar Practicom: De-
pinde de care viitor vorbim: apropiat, 
depărtat. Vorbim de 5, 10, 20 de ani? 
Cu siguranţă, vom avea nevoie foarte 
mulţi ani de şoferi. Partea de „long dis-
tance”, condusul pe autostradă, este 
situaţia în care s-ar putea cel mai uşor 
renunţa la şofer. Dacă ne gândim la 
distribuţia în oraşe, este mai greu. Vii-

torul nu este ceva care să ne sperie. Aici 
este o discuţie. Vor mai apela cei care au 
nevoie de transport la firme de transport 
sau îşi vor lua singuri maşini?

VIDEO: VERSUS EP.04 - ÎŞI MERITĂ 
ŞOFERII PROFESIONIŞTI VENITUR-
ILE?

“Ce salarii le oferiţi şoferilor şi celorlalţi 
angajaţi din firmă şi cât de mult vă recu-
peraţi banii prin munca lor?”, aceasta este 
o întrebare delicată la care răspund cei 
patru transportatori în cel de-al patrulea 
episod al serialului VERSUS. 

Alina Anton-Pop, Director Marketing & 
PR revista TIR: Ce salarii le oferiţi şofe-
rilor şi celorlalţi angajaţi din firmă şi cât 
de mult vă recuperaţi banii prin munca 
lor?

George Niţă, director general Holle-
man: Plătim şoferii la nivel european. 
Toată lumea ştie cum se plăteşte pe 
comunitate. Suntem acolo la 90-95%, 
numai că noi nu facem transport pe 
comunitate. Noi facem transport tur-retur. 
La fel şi colegii de la birou sunt plătiţi la 
nivel foarte bun. Cum recuperăm banii?! 
Prin muncă, prin a ne găsi clientelă care 
plăteşte şi care ne respectă şi prin a găsi 
nişele care ni se potrivesc pentru a aco-
peri aceste cheltuieli. Mergem şi facem 
transport către Ucraina în condiţii foarte 
proaste. Am început să mergem spre 
Norvegia, unde găsim posibilităţi mai 
bune de plată.

Mircea Mănescu, director general 
Ahead Logistics: Şoferii au salarii 
substanţiale. Nu sunt aliniate la nivelul 
şoferilor care desfăşoară activitatea pe 
extern, din cauza supraimpozitării. Dar 
media salarială este undeva între 4.000 
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şi 5000 de lei net. Noi am dori să le of-
erim mai mult, dar din păcate nici clienţii 
nu ne oferă tarife suficient de mari ca 
să ne putem permite să oferim salarii 
mai mari. Şi impozitele sunt foarte mari. 
Practic, avem mai multe impedimente. 
Recuperarea banilor este relativă. Există 
şi curse care se desfăşoară greoi şi pe 
care încercăm să le evităm, care sunt 
mai puţin rentabile. Şoferul trebuie plătit 
pentru zilele lucrate chiar dacă face 
mai puţini kilometri, chiar dacă stă la 
încărcare sau descărcare ore în şir. Noi 
trebuie să le achităm zilele lucrate şi este 
greu să îţi desfăşori activitatea în aceste 
condiţii.

Marius Dan, acţionar Licurici Im-
pex şi South Line: La prima întrebare 
răspunsul este foarte simplu. Nivelul 
salariilor pe care le oferim este undeva 
la mijlocul plajei salariale din domeniu, 
nu suntem nici cel mai bun angajator din 
punctul acesta de vedere, dar nici cel 
din urmă. O diurnă la 65 de euro pe zi, 
pentru şoferi, iar pentru ceilalţi angajaţi 
salariile sunt în funcţie de zona în care 
lucrează. Avem salarii diferenţiate în 
funcţie de regiunea ţării şi de capacitatea 
şi serviciile pe care le prestează. Nu ştiu 
sau nu cred că salariul este factorul cel 
mai important care să motiveze un an-
gajat. Este adevărat că stă la bază, dar 
pe lângă salariu mai sunt şi alte condiţii 
de lucru pe care trebuie să le oferi, astfel 
încât retenţia lor să fie la un nivel cât mai 
mare. E vorba de condiţiile de la locul de 
muncă, de vehiculul cu care circulă, de 
alte beneficii – concedii plătite, de even-
tualele asigurări de sănătate şi servicii 
adiacente. Referitor la a doua întrebare, 
răspunsul este greu de dat pentru că nu 
avem un sistem foarte bine pus la punct 
de evaluare a muncii fiecăruia. Dar, în 
mare, cam 70-75% din angajaţi merită 
salariile pe care le oferim. Există un pro-
cent de oameni care nu înţeleg eforturile 
pe care le face o firmă pentru a le asigura 
constant şi la timp banii şi atunci încearcă 
să tragă în piept colegii, firma, câştigând 
aceeaşi bani. Avem şoferi care, atunci 
când trebuie să aştepte undeva, preferă 
să facă asta, în loc să pună un pic de 
presiune pe beneficiarul respectiv. Dacă 
stă şi doarme în camion, poate e mai 
bine pentru el decât să descarce şi să 
plece din nou la drum. Astfel de oameni, 
pe măsură ce îi descoperim, uşor-uşor 
încercăm să îi conectăm şi, dacă nu 
reuşim, ne despărţim de ei.

Ionel Cipere, acţionar Practicom: Încep 
cu partea a doua a întrebării. Descoper-
im de la an la an că recuperăm din ce în 
ce mai mult. Adică, oamenii sunt din ce în 

ce mai buni şi rezultatele confirmă ceea 
ce spun. Salariile sunt o componentă 
importantă. Toate studiile arată că sala-
riile ocupă locul 5 pentru un salariat care 
să îţi dea rezultate şi să vină să lucreze 
în companie. Mai sunt alte elemente 
care, împreună cu salariul, să creeze un 
climat în care un om să vină să lucreze 
relaxat, cu satisfacţie profesională şi, nu 
în ultimul rând, pe bani.

VIDEO: VERSUS EP.03 - PORTRETUL 
ŞOFERULUI PROFESIONIST ROMÂN

“Ce părere aveţi despre şoferii profesi-
onişti din România?”, aceasta este în-
trebarea la care răspund cei patru trans-
portatori în cel de-al treilea episod al se-
rialului VERSUS.

Alina Anton Pop, Director Marketing & 
PR Revista TIR: Ce părere aveţi despre 
şoferii profesionişti din România?

George Niţă, director general Holle-
man: Sunt şoferi şi şoferi. Sunt unii care 
au mai multă conştiinţă şi înţelegere şi ştiu 
ce trebuie să facă. Sunt alţii pe care nu 
îi interesează decât banul, nu doresc să 
progreseze. Şoferul trebuie să înţeleagă 
că anumite chestiuni sunt „şofereşti” – 
gen verificarea presiunii în pneuri, verifi-
carea lubrefierii automate sau mecanice 
după caz, verificarea trenului de rulare, a 
condiţiilor de siguranţă. Mulţi dintre noii 
şoferi, care au devenit şoferi profesionişti 
ca să câştige pur şi simplu bani, nu dau 
atenţie şi atunci depinde de conducerea 
fiecărei firme să accentueze educaţia 
şoferilor şi să semnaleze unde nu sunt 
lucrurile în regulă sau să nu facă com-
promisuri. Eu nu fac compromisuri, indif-
erent ce se întâmplă. Şoferul trebuie să 
fie şofer.

Mircea Mănescu, director general 
Ahead Logistics: Pot vorbi de şoferii 
care desfăşoară activitatea pe in-
tern. Din păcate, au la dispoziţie o 
infrastructură foarte deficitară. Nu există 
parcări, infrastructură suficientă pentru 
a desfăşura activitatea în bune condiţii. 
Din păcate au multe piedici în a-şi 
desfăşura corect activitatea. Nu îşi pot 
lua pauzele, după care vin autorităţile 
şi îi amendează pe ei sau pe noi că nu 
şi-au făcut pauzele. Pentru ei, e foarte 
greu să găsească parcări civilizate, 
păzite. Traficul este aglomerat, este greu 
să îşi desfăşoare activitatea. Nu este 
uşor să îşi ducă la bun sfârşit cursele. 
Există mulţi clienţi care ţin camioanele la 
încărcare, la descărcare, stau ore în şir, 
pretind ca şoferul să asiste la încărcare, 
la descărcare, deşi stau în rampă zeci 

de ore şi îşi pierd programul de condus. 
Apoi, trebuie să ajungă la timp.

Marius Dan, acţionar Licurici Impex 
şi South Line: Există idei preconcepute 
că şoferii ar fi o a treia categorie, idei pe 
care nu le accept şi nu le agreez. Inclusiv 
la noi în firmă, sunt şoferi cu studii su-
perioare care preferă să fie şoferi pentru 
veniturile pe care le pot obţine. Există 
oameni buni şi oameni mai puţini buni, 
ca în orice domeniu. E o meserie dificilă, 
care îi solicită mult. Faptul că stau singuri 
în cabină şi nu dau satisfacţie nimănui 
pentru ceea ce fac, şi aici mă refer inclu-
siv la familie, îi fac un pic să se creadă 
imuni sau greu de atins. Sunt oameni 
care îşi dezvoltă o personalitate foarte 
puternică în această perioadă şi cu care 
este destul de dificil de lucrat. Consider 
că marea majoritate a şoferilor au o cali-
tate mult mai bună decât în urmă cu 7-10 
ani. Poate datorită experienţei căpătată 
în timp sau pentru că au lucrat afară, au 
văzut ce pretenţii sunt, modul de lucru 
din Vest. Aceşti oameni, venind înapoi, 
au adus cu ei o nouă conştiinţă.

Ionel Cipere, acţionar Practicom: Am 
o părere foarte bună despre şoferi. Sunt 
căutaţi de toţi, de la români, la orice ţară 
europeană.

Categoric, mai e de lucrat o perioadă 
lungă, de fapt permanent, la selecţie sau 
la formarea şoferilor de calitate. 

VIDEO: VERSUS EP.02 - AUTORITĂŢILE 
ŞI TRANSPORTUL RUTIER
Cei patru transportatori răspund, în cel 
de-al doilea episod al serialului VER-
SUS, la întrebarea: Ce ar trebui să facă 
autorităţile din România şi nu fac pentru 
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a stimula şi proteja afacerile din transpor-
tul rutier?

George Niţă, director general Holle-
man: Cred că autorităţile din România 
sunt prea permisive. Noi întâlnim tot fe-
lul de situaţii în vestul Europei şi, cel mai 
mult, în Germania. Suntem opriţi pentru 
că nu ştim limba germană şi, în trans-
porturile speciale, ni se cere să înlocuim 
şoferul. Pierdem timp, pierdem bani, 
primim amedă! Asta ni s-a întâmplat, 
anul acesta, de cel puţin 12 ori. Ar trebui 
să aplicăm acelaşi tratament şoferilor 
străini: să ştie şi ei limba română, să 
citească autorizaţiile. Şi, în general, am 
observat că sunt, în alte ţări, bariere ne-
tarifare de îngreunare a accesului trans-
portatorilor români la piaţa respectivă. 
Ce pot face autorităţile?! Nu cred că prea 
mult. Să facă controale adecvate.

Mircea Mănescu, director general 
Ahead Logistics: Una dintre măsurile 
pe care statul român ar trebui să le ia ar 
fi leagată de renunţarea la impozitarea 
diferenţiată a diurnei pe intern versus 
diurna pe internaţional. Pe intern, este 
deductibilă 42,5 ron diurna, iar, pe ex-
tern, 87 euro, un ecart fantastic între cele 
două diurne. Ele ar trebui egalizate, pen-
tru a nu se produce o diferenţiere care 
nu se justifică între cele două activităţi. 
Nu este normal să existe acest lucru. Altă 
măsură ar fi legată de şcolile de şoferi. 
Statul ar putea accesa fonduri europene 
şi să şcolarizeze şoferi, în special din me-
diu rural, care pot desfăşura activitatea 
de transport rutier intern şi internaţional.

Marius Dan, acţionar Licurici Impex 
şi South Line: Sunt câteva măsuri care 
trebuie luate în sprijinul transportatorilor 
şi cea mai rapidă ar fi eliminarea accizei 
pe motorină, care ne încarcă costurile de 
producţie. Dar aici comentariile pot fi mult 
mai lungi şi laborioase. O altă măsură pe 
care autorităţile ar putea-o lua imediat ar 
fi să scadă puţin presiunea pe compani-
ile private şi pe firmele mici, în special. 
Şi aici mă refer la controalele abuzive, 
care se fac atât în trafic cât şi la sediul 
firmelor, la amenzile care la noi nu au 
rolul de a preveni abateri, ci de a aduce 
bani la buget. Pe termen mediu şi lung, 
ar fi realizarea infrastructurii rutiere, de 
care avem nevoie ca de aer. Pentru toată 
lumea este o piedică, vitezele şi condiţiile 
de deplasare sunt extrem de grele şi di-
ficil de parcurs distanţele din România în 
aceste condiţii. 

Ionel Cipere, acţionar Practicom: 
Primul lucru, în opinia mea, ar fi să nu 
încurce. Când discutăm de ce s-ar 

putea face, discutăm de foarte multe. 
Noi, Practicom, avem o gamă largă de 
servicii din domeniul transporturilor, de 
la distribuţia în oraşe, la nivel naţional, 
de lungă distanţă, cum se spune în do-
meniul nostru „pe comunitate”. Fiecare 
are particularităţile lui. Spre exemplu, 
ne pare firesc, la partea de transport „pe 
comunitate”, să putem face inspecţiile 
tehnice acolo. Nu să trebuiască să venim 
în România, o dată pe an, pentru o verifi-
care şi, până la urmă, pentru o ştampilă. 
În ceea ce priveşte transportul în oraşe, 
ar trebui o bună colaborare cu primăriile, 
pentru că ne lovim de aspecte care se 
bat cap în cap, ceea ce face imposibilă 
aprovizionarea unui magazin.

VERSUS EP.01 - CRIZA ŞOFERILOR 
PROFESIONIŞTI
“Cum credeţi că poate fi rezolvată pro-
blema lipsei de şoferi profesionişti?”, 
aceasta este întrebarea pe care le-a 
adresat-o celor patru transportatori Alina 
Anton-Pop, director Marketing & PR al 
revistei TIR.

George Niţă, director general Holle-
man: Eu cred că nu avem o lipsă de şoferi 
profesionişti. Cred că, pe cap de locuitor, 
avem mulţi şoferi profesionişti. Şoferii 
profesionişti sunt plecaţi în alte state din 
Occident să lucreze şi depinde de noi 
cum îi atragem. Trebuie să înţelegem că 
există o medie a salarizării la nivel eu-
ropean la care trebuie să ajungem sau 
să ajungem să fim peste. Dar mai sunt 
şi alte elemente prin care să îi atragem, 
nu doar cu bani. Dar, criza nu există, fie-
care trebuie să îşi găsească nişa, trebuie 
să facă profit, să acopere şi veniturile pe 
care le cer şoferii.  

Mircea Mănescu, director general 
Ahead Logistics: Una dintre varian-
tele pe care le sugerăm este aceea de 
a aduce şoferi extracomunitari. Întrucât 
piaţa permite creşterea şi dezvoltarea 
domeniului, considerăm că este foarte 
important să fie admişi şi cei din zonele 
extracomunitare pentru a suplini acest 
deficit de forţă de muncă.

Marius Dan, acţionar Licurici Impex 
şi South Line: Din păcate, nu există o 
singură soluţie la o astfel de problemă. 
Cu siguranţă, piaţa va rezolva de la sine 
problema în modul în care şi patronii vor 
înţelege că trebuie să acorde salarii mai 
mari şoferilor, iar şoferii vor accepta un 
nivel salarial care să reflecte munca lor. Şi 
aici mă refer la un singur lucru. Pretenţiile 
actuale ale şoferilor sunt să primească 
salarii ca în Vest, în condiţiile în care vor 
să muncească ca în Est. Ceea ce este 

extrem de greu de rezolvat. Chiar dacă 
ai fi dispus să accepţi un salariu de 2600-
2700 de euro net, categoric acel şofer va 
trebui să presteze un serviciu echivalent 
cu cel din Germania. Asta înseamnă că 
va trebui să lucreze permanent tot anul 
având doar concediu legal, exact ca în 
Germania. Este dificil să oferim astfel 
de sume unor oameni care doresc ca la 
şase săptămâni să se întoarcă acasă, 
pentru una sau două săptămâni şi să fie 
plătiţi în continuare în aceleaşi condiţii.

Ionel Cipere, acţionar Practicom: Pri-
ma dată ar trebui să vedem dacă există 
o lipsă. Dacă citim statisticile de la ARR 
avem 127 de mii de licenţe de transport şi 
340 de mii de atestate profesionale. Dacă 
vorbim din perspectiva acestei cifre, nu 
putem discuta de o lipsă de şoferi. Putem 
discuta, în mod particular, despre fiecare 
companie cum reuşeşte să atragă şoferii 
de care are nevoie. Cea mai bună soluţie 
este a avea un department de HR profe-
sionist. Nu mai merge ca acum 20 de ani, 
când chemam şoferul, îi dădeam cheile 
şi îi spuneam să pornească la drum. E 
nevoie de profesionalismul oamenilor din 
HR.

VIDEO: VERSUS EP.01 BONUS - UN 
ŞOFER PROFESIONIST VORBEŞTE 
DESPRE CRIZA ŞOFERILOR 

Constantin Daniel Cimpoeru, un şofer 
profesionist care lucrează în Germa-
nia, a dorit să exprime un punct de ve-
dere după ce a urmărit episodul 01 al 
serialului VERSUS.

Într-un videoclip filmat în cabina camionu-
lui pe care îl conduce, el analizează punct 
cu punct, din perspectiva angajaţilor, 
soluţiile pe care le-au exprimat, în 
legătură cu rezolvarea crizei şoferilor 
profesionişti, George Niţă, director gen-
eral Holleman, Mircea Mănescu, director 
general Ahead Logistics, Marius Dan, 
acţionar Licurici Impex şi South Line, şi 
Ionel Cipere, acţionar Practicom.
“Vreau să îi răspund domnului Marius 
Dan, acţionar Licurici Impex şi South 
Line care a avut o intervenţie în filmul 
„Versus” realizat de publicaţia TIR. 
El face, cu tot respectul, o mare greşeală. 
Din interviul acordat, eu am tras con-
cluzia că nu prea ştie despre ce e vorba. 
Încercaţi să manipulaţi şoferii sau minţile 
lor cu texte precum: nu putem oferi sala-
riu de 2.600 de euro net. Spuneţi că dacă 
vom oferi salarii ca în Germania, şoferii 
vor trebui să muncească tot anul. Spuneţi 
că dacă veţi plăti şoferul ca în Germania, 
şoferul nu va mai avea concediu legal 
decât o dată pe an. Ziceţi că şoferii cer 
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salarii ca în Vest dar vor să lucreze ca 
în Est. Aţi mai făcut o ultimă remarcă şi 
aţi zis „salarii”, apoi aţi corectat spunând 
„venituri”.
Să luăm pe rând. Eu sunt şofer român 
profesionist în Germania. Aţi spus că în 
străinătate lucrăm tot anul. Corect. Dar 
noi avem domiciliul aici unde lucrăm, 
şi nu în ţară. Din ceea ce spuneţi, am 
înţeles că vă doriţi şoferi pe care să 
îi plătiţi cu 2.600 de euro net, dar să 
lucraţi cu ei tot în stil comunitar. Deci, 
nu pe naţional. Noi, şoferii stabiliţi în ţări 
străine, avem chirii de plătit, familii, aici 
avem rezidenţa, domiciliul. Aşa cum, 
dacă aş lucra în România, m-aş întoarce 
în fiecare seară sau o dată la două seri 
acasă. Asta aş vrea: să pot sta la mine în 
ţară, nu să fiu plecat să fac comunitate 
cu lunile. 
Spuneţi că vrem salarii ca în Vest, dar 
că vrem să muncim ca în Est. Cum se 
lucrează în Est, că nu înţeleg această 
frază?! Cum pot să o înţeleg – că în 
blocul comunist se lucrează cu magneţi, 
telecomenzi, cu staţia în braţe. Cum de 
lucrează în Est? Vă spun eu cum: cu 
salariu minim pe economie, fără plata 
sporurilor legale şi fără respect de ambe-
le părţi. Şoferul e plătit cu salariu minim 
şi diurnă. Spuneţi că şoferul, după şase 
săptămâni, vrea să stea la domiciliu o 
săptămână sau două dar şi să fie la fel 
plătit. Nu înţelgeţi de ce vor oamenii să 
se întoarcă acasă lângă familie după ce 
au fost şase săptămâni detaşaţi? Păi, nu 
s-au căsătorit cu camionul. Au familie şi 
copii. 
De ce vrea omul să stea acasă? Pentru 
că e dreptul şi e timpul lui de recuperare 
pentru perioada de detaşare. Nu induceţi 
lumea în eroare, mai ales ieşind public. 
Mai spunea cineva că se gândeşte la 
forţa de muncă din afara ţării. Aduceţi-o! 
Dacă aşa credeţi că se rezolvă lucrurile.
Mi-au plăcut domnul George Niţă, direc-
tor general Holleman şi domnul Ionel 
Cipere, acţionar Practicom. Sunt 340 de 
mii de şoferi. Foarte mulţi. Licenţe sunt 
120 de mii de  transport. Nu există o 
criză de şoferi, ci de plată a drepturilor 
salariale corect plătite. Patronii români 
asta ştiu: să se plângă că nu sunt şoferi, 
că i-a luat Vestul. Nu e aşa. Au plecat de 
bună voie pentru că nu plătiţi cu salarii 
cu toate drepturile, ci doar salariu minim 
pe economie şi o jonglaţi din diurnă, care 
este cheltuiala zilnică a şoferului cu mân-
carea, de exemplu. O mare parte dintre 
voi nu sunteţi capabili să daţi act adiţional 
cu diurna, pe care o negociaţi la angajare 
pe motiv că se poate impozita, că trebuie 
plătite taxe. Nu există aşa ceva. Chiar 
dacă s-ar plăti taxe, e dreptul angajatului  
să decidă dacă va plăti sau nu taxele. Zi-

cea domnul Ionel Cipere, acţionar Prac-
ticom că nu mai suntem cu 20 de ani în 
urmă când îi dădea cheia şoferului şi el 
pleca în cursă. Dar, din păcate, tot aşa se 
întâmplă. Să semnăm repede, să nu fie 
atent şoferul la ce semnează, ia actele 
şi du-te că restul ţi le trimit eu pe drum. 
La care companie nu se întâmplă aşa, tot 
respectul meu!
Spuneţi că nu puteţi oferi salariu de 2600 
de euro pe lună, dar eu, Cimpoeru Dan-
iel, vă spun că şoferul român, care e şi 
naţionalist, nu vrea să plece de nebun 
din ţara lui. Toţi care suntem plecaţi avem 
inima frântă, pentru că în ţara noastră 
nu avem înţelegere, nu găsim veniturile 
alea care să ne confere un trai decent, 
siguranţa zilei de mâine.
Aţi putea lua modelul gândirii domnilor 
de la Holeman şi Practicom care au ex-
pus bine problema. Şi-au dat seama că 
este o problemă de resurse umane. Oa-
meni profesionişti care să aibă grijă de 
profesionişti, care să le înţeleagă nevoile, 
care să îi testeze la angajare. Trebuie să 
vezi dacă e sau nu profesionist, dacă 
ştie regulamentul, dacă are orientare pe 
traseu. E mai uşor să ne văităm şi să 
aducem şoferi din alte ţări. 
Eu m-aş întoarce şi sunt convins că mulţi 
s-ar întoarce şi pe 2000 de euro salariu. 
Să lucrăm pe naţional, chiar dacă sunt 
curse tur-retur mai lungi de o săptămână. 
Aţi zis că în Germania lucrăm tot anul, 
dar seară de seară poţi ajunge acasă. 
Şi în Germania poţi ajunge doar la final 
de săptămână, în funcţie de firma la care 
lucrezi. Dar lumea e happy. E un servi-
ciu normal, concediul e plătit. Nu îi pui 
perioada de recuperare drept concediu. 
Mare mi-a fost mirarea că cei doi oameni 
ştiau despre ce e vorba: nu e o criză a 
şoferilor, ci de abordare, de cum per-
cepem, de cum interacţionăm cu şoferul, 
cum îi înţelegem nevoile. De multe ori 
nu un venit exorbitant conteză pentru un 
şofer. Unii ar accepta un venit mai mic 
decât pe comunitate dar să fie acasă cu 
familia.”, afirmă Constantin Daniel Cim-
poeru.

VIDEO: VERSUS EP.01 - BONUS 02 - 
MARIUS DAN CONTRAATACĂ
După ce l-a ascultat cu mare atenţie pe 
şoferul profesionist Constantin Daniel 
Cimpoeru, Marius Dan, acţionar Licu-
rici Impex şi South Line, a decis să îi 
răspundă. În acelaşi fel, de la volanul 
unui camion!
“Am stat un pic pe gânduri dacă e bine 
să vă răspund sau nu, dumneavoastră, 
domnule conducător auto profesionist. 
Dar, nu vreau să intru într-o polemică 
cu dumneavoastră, ci doar să vă provoc 
la un exerciţiu de imaginaţie. După cum 

vedeţi, ceea ce faceţi dumneavoastră, 
fac şi eu. Cu siguranţă, fac cel puţin la fel 
de profi, ca şi dumneavoastră, această 
meserie de conducător auto. 
Însă, între noi doi există nişte diferenţe. 
În primul rând, o diferenţă de vârstă. Şi 
spun asta în condiţiile în care am cel 
puţin 20 de ani de muncă în plus faţă de 
dumneavoastră şi în condiţiile în care 
am reuşit, până acum, să înfiinţez o 
companie la care lucrează peste 300 de 
angajaţi, din care peste 60 în domeniul 
transportului de marfă. Dacă vorbim de 
conducători auto, mă mândresc foarte 
mult că am printre cei mai buni şoferi din 
România în această companie. Colegi 
de-ai noştri au luat locul trei la Consursul 
Scania, concurs profesional, locul doi la 
Volvo şi locul unu la Mercedes, oameni 
cu care ne mândrim. Avem şoferi cu stu-
dii superioare. Avem oameni serioşi, care 
merită tot respectul nostru. Dar avem 
şi mercenari. Eu aşa prefer să împart 
şoferii, în două mari categorii: oameni 
serioşi şi oameni care te vând pentru 50 
de euro. Care au venit pentru 50 de euro 
în plus şi vor pleca la primii 50 de euro în 
plus primiţi din altă parte. Sunt suficient 
de mulţi. Avem şi începători, oameni pe 
care i-am format de la zero. Şi aici, la fel, 
s-a respectat principiul. Cei serioşi au 
rămas la noi, iar mercenarii, după şase 
luni, cu o carte de vizită subţire, au ple-
cat mai departe spunând că sunt şoferi 
profesionişti şi au lucrat la Licurici.
În acest condiţii, provocarea mea e 
următoarea. Încercaţi să vă puneţi şi în 
pielea celor care oferă salarii, diurne, 
venituri pe care le primiţi şi în Germania 
sub aceeaşi formă de salariu şi diurnă, 
dar numai la noi se vede asta. Încercaţi, 
pentru o clipă, să vă imaginaţi că sunteţi 
proprietarul unui număr de camioane, că 
trebuie să angajaţi un număr de şoferi, să 
faceţi „comunitate” cu ei, pentru că este o 
piaţă liberă şi deschisă, şi pentru voi ca 
angajaţi dar şi pentru companii. Putem 
lucra oriunde în Europa. Să continuăm 
exerciţiul. Aveţi câteva camioane, trebuie 
să angajaţi şoferi, a căror pretenţie este 
să muncească maxim opt luni pe an 
din cele 12, pentru că, o dată la şase 
săptămâni sau la două luni, vor să vină 
acasă pentru odihnă, recuperare, cum 
vreţi să îi spuneţi dumneavostră. Dar, 
totuşi, vor salarii ca cel pe care îl primiţi 
dumneavostră în Germania, pentru un 
an întreg de muncă, cu o singură lună de  
concediu. Puneţi-vă în situaţia asta, dacă 
credeţi că puteţi face un asemenea efort 
financiar, credeţi-mă că vin, oricând, să 
mă învăţaţi cum aţi făcut. Vă mulţumesc 
mult şi vă urez drumuri bune şi success.”, 
spune în videoclip Marius Dan, acţionar 
Licurici Impex şi South Line. 
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Uniunea Naţională a Transpor-
tatorilor Rutieri din România 
(UNTRR) atenţionează asupra 
faptului că probabilitatea unui 
Brexit dur, ”fără acord”, este 
foarte mare, cu implicaţii se-
rioase pentru companiile de 
transport rutier de marfă şi 
companiile logistice din Rega-
tul Unit, UE27 şi Spaţiul Econo-
mic European (SEE).
 
UNTRR prezintă un material cu informa-
ţiile referitoare la aspectele în care există 
deja certitudini, dar în care trage şi un 
semnal de alarmă acolo unde este ne-
cesară luarea unor poziţii, în condiţiile în 
care prudenţa este necesară deoarece 
situaţia actuală este incertă. 
În prezent, între UE şi Regatul Unit există 
un acord preliminar de retragere şi a fost 
pregătit un document general referitor la 
viitoarea relaţie UE-Regatul Unit. Acordul 
preliminar de retragere a fost aprobat de 

guvernul britanic şi de şefii de stat ai UE. 
Camera Comunelor a Regatului Unit a 
respins acest acord la 15 ianuarie 2019 
cu o majoritate covârşitoare. 
”Toate produsele pe care România le va 
importa din Regatul Unit vor fi mai scum-
pe. Estimările arată că toate costurile 
vor creşte între 10-18% tocmai datorită 
timpilor de aşteptare, procedurilor admi-
nistrative şi a costurilor cu taxele vamale 
pentru produsele care vor fi transportate 
din Regatul Unit şi UE”, a declarat Radu 
Dinescu, Secretar General UNTRR. 
La sfârşitul anului 2018, Comisia Euro-
peană a luat în considerare şi varianta 
unui Brexit fără acord. La 19 decembrie 
2018, a fost prezentat un plan de con-
tingenţă (plan B) care include o serie de 
propuneri legislative în cazul în care Ma-
rea Britanie ar părăsi UE fără un acord. 
Planul şi propunerile legislative conţin 
măsuri unilaterale ale UE pentru accesul 
pe piaţa UE a transportatorilor rutieri sta-
biliţi în Regatul Unit şi pentru controlul va-
mal. Aceste propuneri trebuie examinate 
şi adoptate de Parlamentul European 
şi de Consiliu. Intrarea lor în vigoare va 

depinde de măsurile reciproce britanice 
pentru transportatorii stabiliţi în UE27. 
Comisia Europeană ar putea prezenta 
mai multe propuneri legislative privind 
transportul rutier de mărfuri. 

Operatorii de transport ar trebui să se 
pregătească din timp, în condiţiile în 
care multe aspecte sunt incerte? 
La 30 martie 2019, Regatul Unit nu va 
mai fi un stat membru al UE şi va deveni 
o ţară terţă. Acest lucru va implica fap-
tul că, fie că va exista sau nu un acord, 
formalităţile vamale vor trebui respectate 
de operatorii stabiliţi de UE, SEE şi Ma-
rea Britanie. Mărfurile vor trebui declara-
te pentru import şi export. Operatorii de 
transport rutier de marfă şi operatorii de 
logistică vor avea mai multe opţiuni: să 
efectueze ei înşişi formalităţile vamale, 
sau să lase la latitudinea clientului (cli-
enţilor) să efectueze formalităţile vama-
le, sau să externalizeze acest serviciu. 
În cazul în care operatorii de transport 
nu vor efectua formalităţile vamale ei în-
şişi, vor trebui, cel puţin, să se asigure 
că toate documentele au fost completate 

ANALIZĂ UNTRR CU PRIVIRE LA VIITORUL 
TRANSPORTULUI RUTIER ÎN MAREA BRITANIE
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corect înainte de începerea cursei. În ca-
zul în care autovehiculul va fi oprit pentru 
control, toate documentele trebuie să fie 
completate corect. 

Vor fi reintroduse autorizaţiile de 
transport? 
La 30 martie 2019, licenţa de transport/
comunitară nu va mai fi suficientă pentru 
operatorii de transport care au firme cu 
sediile în UE şi SEE şi care efectuează 
operaţiuni de transport către şi din Rega-
tul Unit. Pentru firmele de transport rutier 
de mărfuri şi firmele logistice cu sediile 
în Regatul Unit, licenţele comunitare şi 
copiile conforme eliberate de autorită-
ţile competente din Regatul Unit vor în-
ceta să mai fie valabile şi vor trebui să 
fie înlocuite cu un echivalent britanic. În 
cazul în care UE şi Regatul Unit vor con-
veni asupra unui acord de liber schimb 
multilateral şi vor include norme privind 
accesul la piaţa transportului rutier de 
mărfuri, nu ar trebui exclusă introducerea 
autorizaţiilor pentru operatorii care au se-
dii în Regatul Unit şi în UE în vederea 
efectuării transporturilor bilaterale, terţă 
ţară sau operaţiuni de tranzit. Cabotajul 
s-ar putea să nu mai fie permis. Un astfel 
de acord este improbabil. Operatorii de 
transport rutier de marfă şi operatorii de 
logistică ar trebui să evalueze de urgenţă 
impactul asupra operaţiunilor lor actuale 
şi să încerce să estimeze numărul de 
autorizaţii necesare pentru diferitele ti-
puri de operaţiuni de transport pe care le 
efectuează. 
Începând cu 30 martie 2019, autorizaţiile 
CEMT vor fi necesare pentru operatorii 
britanici în vederea efectuării transportu-
rilor rutiere internaţionale de mărfuri pe 
teritoriul statelor membre UE şi SEE şi, la 
rândul lor, operatorii de transport din UE 
şi SEE vor trebui să utilizeze autorizaţii 
CEMT în vederea efectuării transportu-
rilor rutiere internaţionale de mărfuri pe 
teritoriul Regatului Unit. În prezent, aces-
te autorizaţii sunt limitate la număr şi nu 
sunt disponibile pentru operaţiunile de 
transport către şi din Regatul Unit. Înce-
pând cu 30 martie 2019, utilizarea auto-
rizaţiilor CEMT ar putea fi singura moda-
litate de a efectua anumite operaţiuni de 
transport către Regatul Unit. Autorizaţia 
CEMT se utilizează pentru trei curse, 
după care vehiculul trebuie să ajungă în 
ţara de origine, astfel că sunt avantajate 
companiile britanice spre deosebire de 
cele româneşti care operează, de exem-
plu, relaţia Marea Britanie- Franţa sau 
Marea Britanie-Germania. 

Vor rămâne valabile certificatele şi 
atestatele? 
La 30 martie 2019, certificatele de califi-

care profesională continuă pentru opera-
torii de transport rutier de mărfuri elibera-
te de autorităţile competente din Regatul 
Unit vor înceta să mai fie valabile în UE. 
Autorităţile britanice au precizat că astfel 
de certificate eliberate de statele mem-
bre ale UE sau SEE vor fi acceptate în 
Regatul Unit. 
Certificatele de competenţă profesiona-
lă pentru şoferi eliberate de autorităţile 
competente din Regatul Unit vor înceta, 
de asemenea, să fie valabile. Şoferii bri-
tanici care lucrează pentru o companie 
cu sediul într-una din statele UE 27 sau 
şoferii cetăţeni ai UE 27 care au reşe-
dinţa în Regatul Unit (ţara de reşedinţă), 
dar care sunt angajaţi la o firmă cu sediul 
într-una din statele UE 27, vor trebui să 
urmeze cursuri profesionale în statele 
membre UE 27, respectiv în ţara în care 
firma, care a angajat acei şoferi, îşi are 
sediul. Regatul Unit a precizat că va re-
cunoaşte aceste certificate emise de sta-
tele membre UE 27. 
Şoferii britanici care nu sunt rezidenţi pe 
termen lung în UE şi care sunt angajaţi la 
o firmă cu sediul într-una din statele UE 
27 vor trebui să obţină un atestat de con-
ducător auto (acest atestat este obligato-
riu pentru şoferii care nu sunt cetăţeni ai 
UE, conform art. 5 din Reg. 1072/2009) 
de la autoritatea competentă din statul 
membru în care firma îşi are sediul. 
Statele membre care sunt părţi contrac-
tante la Convenţia de la Viena din 1968 
privind circulaţia rutieră sau la Convenţia 
de la Geneva din 1949 privind circulaţia 
rutieră (statele care nu au ratificat prima 
Convenţie) vor avea un sistem de recu-
noaştere reciprocă a permiselor de con-
ducere şi a certificatelor de înmatriculare 
a autovehiculelor (conform Comisiei Eu-
ropene, următoarele state membre s-ar 
putea să nu recunoască aceste permise: 

Germania, Croaţia, Estonia, Letonia şi 
Lituania.). 
Nu va fi introdusă viza pentru a intra pe 
teritoriul Regatului Unit şi nici cetăţenii 
britanici nu vor avea nevoie de viză pen-
tru a intra în UE. Cu toate acestea, şofe-
rilor profesionişti li se va recomanda să 
folosească mai degrabă paşaportul decât 
cartea de identitate pentru cursele către 
şi din Marea Britanie. Există voci care 
susţin că ar fi mai sigură utilizarea pa-
şapoartelor, totuşi şi astăzi cetăţenii din 
România pot merge cu cartea de iden-
titate în Elveţia şi Norvegia, cele două 
ţări fiind parte a spaţiului Schengen, dar 
şi în Serbia, Muntenegru, Albania, Bos-
nia-Herţegovina, care nu sunt în spaţiul 
Schengen, însă există un acord între UE 
şi ţările în cauză. Regatul Unit nu face 
parte din spaţiul Schengen. 

Vor exista controale la frontieră? 
Autovehiculele grele de transport marfă 
care intră în Marea Britanie sau care ies 
din Marea Britanie sunt oprite la frontieră 
în vederea verificării identităţii şi, atunci 
când intră în Marea Britanie, se mai efec-
tuează şi controale împotriva migraţiei 
ilegale. Acestea din urmă sunt aleatorii, 
dar deja provoacă timpi de aşteptare 
mari la frontiere. 
După retragerea Regatului Unit din UE, 
vor fi sporite controalele menţionate an-
terior. Se vor adăuga, de asemenea, atât 
controalele vamale cât şi verificarea au-
torizaţiilor. Regatul Unit a precizat deja 
că nu va introduce controale vamale sis-
tematice la frontierele sale, dar ar putea 
redirecţiona unele mărfuri pentru a fi ve-
rificate în anumite puncte vamale (s-au 
menţionat Heathrow şi Holyhead). 
Provocările legate de criza migraţiei ile-
gale vor continua. Verificarea autovehi-
culelor în vederea depistării persoanelor 
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clandestine vor continua să fie efectuate 
la frontierele din afara UE şi ar putea fi 
întărite aleatoriu. Transportatorii români 
sunt sfătuiţi să facă instructaje cu şofe-
rii pentru prevenirea incidentelor cu imi-
granţii atunci când conduc în Regatul 
Unit pentru că, în cazul în care sunt de-
pistate persoane clandestine în autove-
hicul, amenzile sunt foarte mari. În acest 
sens, UNTRR pune la dispoziţia celor in-
teresaţi trei broşuri informative pentru şo-
ferii români de camioane şi autocare, cu 
privire la „Codul de practică”, „Prevenirea 
furturilor de şi din camioane” şi „Preve-
nirea migraţiei ilegale”. Cele trei broşuri 
detaliază sfaturi practice şi oferă date de 
contact ale autorităţilor competente care 
pot fi sesizate în cazul unui incident.
Anumite mărfuri, cum ar fi fructele şi legu-
mele proaspete, carnea, peştele, florile, 
vor fi, de asemenea, supuse controalelor 
fitosanitare la frontiere şi ar putea necesi-
ta pregătirea unei documentaţii specifice. 
Alte tipuri de mărfuri, cum ar fi animale 
vii sau deşeurile, pot, de asemenea, să 
facă obiectul unor cerinţe suplimentare 
specifice. Operatorii de transport rutier 
de marfă şi de logistică ar trebui să ve-
rifice întotdeauna cu clienţii lor aceste 
aspecte referitoare la verificările care ar 
fi necesare şi dacă va fi disponibilă do-
cumentaţia necesară. Autovehiculele pot 
fi oprite în cazul în care documentele nu 
sunt complete. Regatul Unit a precizat că 
nu va impune verificări sistematice pen-
tru astfel de mărfuri. 
Pe ambele părţi ale Canalului Mânecii 
sunt întreprinse diferite iniţiative în ve-
derea reducerii cozilor lungi de autove-
hicule de transport marfă la punctele de 
trecere a frontierei, prin construirea unor 
zone suplimentare de parcare pentru 
camioane şi prin testarea măsurilor de 
filtrare, pentru a se apropia, treptat, de 
punctele de control. 
Operatorii de transport rutier de mărfuri 
ar trebui să discute aceste aspecte cu 
clienţii lor, ar trebui să ia măsuri supli-
mentare şi să ia în considerare costurile 
suplimentare, întârzierile şi timpii de aş-
teptare în relaţiile contractuale cu clienţii 
lor. 

Perioada de tranziţie 
Începând cu 29 martie 2019, Regatul 
Unit va deveni o ţară terţă şi vor fi intro-
duse formalităţile vamale. Aceste forma-
lităţi depind de disponibilitatea Regatului 
Unit de a continua să utilizeze sistemul 
NCTS ca parte contractantă admisă re-
cent la Convenţia privind regimul de tran-
zit comun. În cazul unui Brexit fără acord, 
nu va mai exista o perioadă de tranziţie 
pentru respectarea procedurilor vamale. 
Totuşi, ar putea exista o perioadă de tran-

ziţie pentru accesul la piaţa transportului 
rutier de mărfuri în cazul în care Regatul 
Unit va părăsi UE fără un acord. Comisia 
Europeană a prezentat o propunere de a 
acorda transportatorilor din Regatul Unit, 
în cazul unui Brexit fără un acord, acce-
sul la piaţa internă a UE pentru o perioa-
dă de nouă luni. Accesul va fi limitat doar 
pentru transporturile bilaterale (directe) 
cu puncte de plecare şi puncte de des-
tinaţie în UE sau în Regatul Unit. Sunt 
incluse şi operaţiunile de tranzit în UE 
şi al ţărilor terţe către un stat membru al 
UE. Cabotajul, transportul terţă ţară între 
două state membre ale UE şi tranzitarea 
UE către şi dinspre o ţară terţă nu sunt 
incluse în propunerea CE. Aceste ultime 
două tipuri de operaţiuni de transport vor 
putea fi efectuate cu autorizaţie CEMT. 
Intrarea în vigoare a regulamentului pro-
pus de CE va face obiectul măsurilor 
reciproce din partea Regatului Unit şi nu 
prevede posibilitatea prelungirii perioadei 
de nouă luni. 

Proceduri vamale 
În lipsa unui acord de retragere şi a unei 
perioade de tranziţie, Regatul Unit va 
deveni ţară terţă la 30 martie 2019, iar 
formalităţile vamale vor fi introduse pen-
tru că Regatul Unit nu va mai fi membru 
al Uniunii vamale a UE. Recent, Comisia 
Europeană a subliniat că, în cazul unui 
Brexit fără un acord, toată legislaţia re-
levantă a UE privind mărfurile importate 
şi exportate se va aplica de la data re-
tragerii. Statele membre vor trebui să fie 
pregătite să aplice Codul Vamal al Uni-
unii şi normele relevante privind impo-
zitarea indirectă pentru toate importurile 
şi exporturile din şi către Regatul Unit. 
Statele UE ar trebui să utilizeze posibi-
lităţile existente în vederea emiterii au-
torizaţiilor pentru măsurile de facilitare 
prevăzute în Codul Vamal al Uniunii. În 
decembrie 2018, UE a acceptat Regatul 
Unit ca parte contractantă la Convenţia 
privind regimul de tranzit comun. Acest 
lucru va permite utilizarea în continuare 
a sistemului NCTS de la data retragerii. 
Regatul Unit nu a ratificat încă Convenţia 
privind regimul de tranzit comun (se pre-
conizează ca ratificarea să se facă în ia-
nuarie 2019). Sistemul TIR va deveni, de 
asemenea, un instrument util de vămuire 
în paralel cu sistemul NCTS. În funcţie 
de gradul de pregătire al Regatului Unit, 
declaraţiile vamale bilaterale de import şi 
de export la frontiere sau în sistemul TIR 
ar putea fi singurele instrumente disponi-
bile pentru vămuire în perioada imediată 
post-Brexit. 
Codul Vamal al Regatului Unit va reflecta 
într-o foarte mare măsură Codul Vamal 
al Uniunii, dar vor exista unele diferenţe. 

Va exista obligaţia de a se face o pre-
declaraţie suplimentară privind siguranţa 
şi securitatea pentru fiecare transport 
în parte. Va exista un formular cu 21 de 
câmpuri, în care vor trebui introduse in-
formaţii despre transport. Această pre-
declaraţie poate fi făcută de operatorul 
de transport rutier de mărfuri, de opera-
torul de logistică, de client (clienţi) sau de 
un reprezentant. 

Vor trebui operatorii de transport să 
se ocupe de formalităţile vamale? 
Aceasta este alegerea operatorului de 
transport rutier de mărfuri şi logistică, 
care poate lăsa acest aspect la latitu-
dinea clientului sau poate apela la un 
reprezentant, caz în care operatorul va 
trebui să verifice dacă toate documentele 
sunt disponibile şi completate corespun-
zător şi că toate formalităţile sunt respec-
tate. În caz contrar, autovehiculul poate 
fi oprit. 
În cazul în care operatorii de transport 
rutier de marfă şi logistică decid să se 
ocupe singuri de formalităţile vamale, 
aceştia vor trebui să solicite un Număr 
de Înregistrare şi Identificare a Operato-
rilor Economici (EORI) de la autorităţile 
vamale naţionale competente. Acest nu-
măr de identificare este necesar atunci 
când o companie doreşte să se ocupe de 
formalităţile vamale. 
Chiar şi atunci când companiile utilizea-
ză un reprezentant, iar declaraţiile se fac 
în nume propriu, este necesar un număr 
EORI. În cazul unui Brexit fără un acord, 
companiile care se hotărăsc să se ocupe 
de formalităţile vamale ar putea fi obli-
gate să solicite mai mult de un număr 
EORI. Numerele EORI obţinute într-un 
stat membru UE27 vor permite numai ex-
portul din şi importul către UE. Un număr 
EORI din Regatul Unit va fi necesar pen-
tru exportul din şi importul către Regatul 
Unit. Partenerii pot fi solicitaţi să se ocu-
pe atât de importuri, cât şi de exporturi. 
Companiile de transport rutier şi de lo-
gistică, alături de conducătorii auto, ar 
trebui să cunoască procedurile vamale 
pentru a evita timpii de aşteptare la fron-
tiere, atunci când nu au fost îndeplinite 
toate formalităţile. 
Este necesar ca firmele de transport ruti-
er să obţină Statutul de Operator Econo-
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mic Autorizat (AEO)? 
În prezent, foarte puţini operatori de 
transport rutier de marfă au statutul de 
AEO, deoarece nu este necesar şi nece-
sită investiţii şi eforturi considerabile pen-
tru a-l obţine. Obţinerea AEO va oferi be-
neficii numai dacă o companie decide să 
se ocupe singură de formalităţile vamale. 
Pentru a putea beneficia de acest statut 
în UE şi în Regatul Unit, va fi necesar un 
acord de recunoaştere reciprocă între 
cele două părţi. Aceasta înseamnă că, în 
cazul unui Brexit fără un acord, va trebui 
să se solicite un statut AEO în UE27 şi 
în Regatul Unit, pentru ca operatorul să 
poată beneficia de acest statut pe ambe-
le părţi ale Canalului Mânecii. 

Ce reguli se vor aplica combustibililor 
şi lubrifianţilor utilizaţi de autovehicu-
le şi containere speciale? 
La 30 martie 2019, Regatul Unit devine o 
ţară terţă. Dispoziţiile Directivei 2003/96 /
CE privind impozitarea produselor ener-
getice şi a electricităţii nu se vor mai apli-
ca autovehiculelor înregistrate în Regatul 
Unit care intră în UE. În schimb, dispozi-
ţiile Regulamentului (CE) nr. 1186/2009 
privind sistemul comunitar de scutire ale 
drepturilor vamale se vor aplica acestor 
vehicule. Prezentul regulament menţio-
nează faptul că combustibilii şi lubrifian-
ţii din rezervorul standard al vehiculului 
sunt scutiţi de taxe la intrarea în UE. Cu 
toate acestea, statele membre pot deci-
de să limiteze scutirea la 200 de litri. Nor-
me speciale pot fi aplicate şi în zonele de 
frontieră situate la 25 km de graniţă. 

Accesul la piaţă 
Propunerea Comisiei Europene privind 
asigurarea conectivităţii de bază pentru 
transportul rutier de mărfuri în cazul unui 

Brexit fără un acord indică faptul că, fără 
un acord de retragere şi o perioadă de 
tranziţie, statelor membre UE nu li se va 
permite să negocieze cu Regatul Unit 
acorduri bilaterale privind transportul 
rutier de mărfuri. Propunerea prevede 
un regim de acces bilateral la piaţa UE 
pentru operatorii de transport rutier de 
mărfuri şi logistică stabiliţi în Regatul Unit 
pentru o perioadă de tranziţie de nouă 
luni. Cabotajul, operaţiunea de transport 
de terţă ţară între două state membre ale 
UE şi tranzitarea între UE şi o ţară terţă 
nu sunt incluse în propunere. Domeniul 
de aplicare nu se limitează la vehiculele 
de peste 3,5 tone. Drepturile de acces la 
piaţă în Regatul Unit pentru operatorii de 
transport rutier de mărfuri şi logistică sta-
biliţi în UE sau SEE vor depinde de noile 
norme stabilite de Regatul Unit. 
Autorizaţiile CEMT vor deveni mai impor-
tante pentru a garanta transportul rutier 
de marfă între Regatul Unit şi UE 27 în 
cazul unui Brexit fără un acord. Începând 
cu anul 2020, autorizaţiile CEMT pot de-
veni singurele mijloace pentru accesul 
la piaţă. Autorizaţiile CEMT vor permite 
operaţiunile de tranzit, transportul bilate-
ral şi operaţiunile de transport terţă ţară. 
Cabotajul nu va fi permis. Unele state 
membre ale UE27, cum ar fi Belgia, au 
deschis deja posibilitatea de a solicita 
autorizaţii CEMT pentru Regatul Unit. 
Regatul Unit şi-a început deja procedura 
de solicitare în septembrie 2018. 

Transportul neînsoţit va deveni mai 
atractiv? 
Dacă accesul la piaţa transportului rutier 
de marfă se restricţionează, trimiterea de 
semiremorci sau remorci neînsoţite către 
şi dinspre Regatul Unit ar putea deveni o 
opţiune. Cu toate acestea, în prezent, nu 

există nicio garanţie că accesul acestora 
la piaţă nu va fi restricţionat. În plus, for-
malităţile vamale vor trebui respectate. 
Capacitatea disponibilă pentru alte mo-
duri de transport ar putea fi limitată. S-ar 
putea înregistra timpi de aşteptare şi în-
târzieri suplimentare, care ar putea avea 
un impact asupra obligaţiilor contractua-
le. Ar trebui stabilite parteneriate pentru a 
se asigura preluarea unităţilor neînsoţite. 
Operatorii de transport rutier de marfă 
şi de logistică ar trebui să discute acest 
lucru cu clienţii lor şi să informeze alţi 
furnizori de transport modal despre dis-
ponibilitatea şi formalităţile vamale care 
trebuie respectate în timp util. În cazul în 
care semiremorcile din Regatul Unit sunt 
tractate de vehicule înmatriculate în UE, 
semiremorcile din Regatul Unit ar trebui 
să aibă propriul număr de înmatriculare. 

Se vor schimba regulile de acces la 
piaţă pentru transportul în cont pro-
priu? 
În prezent, transportul rutier de mărfuri în 
cont propriu poate fi efectuat fără acces 
la profesie şi la licenţa comunitară. Nu 
este încă sigur în ce măsură transportul 
rutier de mărfuri în cont propriu va nece-
sita o licenţă sau autorizaţii specifice. 

Cerinţe sanitare şi fitosanitare 
În absenţa unui acord de retragere şi a 
unei perioade de tranziţie, intrarea în UE 
a mai multor mărfuri şi animale care fac 
obiectul normelor sanitare şi fitosanita-
re va fi interzisă, cu excepţia cazului în 
care Regatul Unit este acceptat ca ţară 
terţă ”listată”. Regatul Unit va trebui să 
îndeplinească toate condiţiile aplicabile 
prevăzute de legislaţia veterinară a UE, 
pentru a permite intrarea animalelor vii şi 
a produselor de origine animală. Regatul 
Unit a iniţiat deja procedura de solicita-
re pentru a deveni o ţară ”listată”. Atunci 
când Regatul Unit va deveni o ţară ”lis-
tată”, vor fi necesare condiţii stricte de 
sănătate la importurile din ţările terţe, iar 
aceste importuri vor trebui supuse con-
troalelor sanitare şi fitosanitare de către 
autorităţile statelor membre la punctele 
de control la frontieră. Noile puncte de 
control la frontiere şi cele existente care 
sunt extinse vor trebui aprobate de Co-
misia Europeană. Regatul Unit a emis o 
notă care indică faptul că, în cazul unui 
Brexit fără un acord, nu ar exista nicio 
modificare imediată a procedurilor actu-
ale de import, în cazul în care mărfurile 
sau animalele provin direct din UE27.
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Prin intermediul noii campanii lansate 
de divizia de vehicule rulate a brandu-
lui Iveco, OK TRUCKS are ca principal 
obiectiv întinerirea parcurilor de vehi-
cule ale transportatorilor români, prin 
achiziţionarea unui Iveco Stralis Euro 
6 semi-nou, în schimbul vehiculului 
lor vechi!

Astfel, până în data de 30 Aprilie 2019, 
puteţi participa cu vehiculul dumnea-
voastră vechi, la această campanie, în 
orice sediu OK TRUCKS din ţară. Orice 
autoutilitară, autoturism, sau cap tractor 
este eligibil pentru Trade-In, indiferent de 
vechime. Singura condiţie este ca aces-
ta să aibă o normă de poluare sub cea 
Euro 6. 
Vehiculele oferite de către OK TRUCKS 
sunt Iveco Stralis, Euro 6, cu o vechime 
maximă de 4 ani. 70 la sută dintre aces-
tea au şi garanţie, valabilă pentru un an 
de zile. Avantajele deţinerii unui Iveco 
Stralis Euro 6 constau în costurile mici 
de întreţinere şi fiabilitatea. Iveco a fost 
primul producător de vehicule comercia-
le care a reuşit să atingă standardul de 
poluare Euro 6 fără utilizarea unui sistem 
EGR. Astfel, prin faptul că această com-
ponentă nu este folosită, Iveco Stralis 
SCR ONLY este mai fiabil, mai puternic 
şi are un cost total de operare mai scăzut 
faţă de modelul anterior. Având în vedere 
faptul că OK TRUCKS reprezintă divizia 
de rulate a brandului Iveco, toate vehi-
culele comercializate de către aceasta 
sunt inspectate şi certificate de specia-
liştii brandului italian. De asemenea, OK 
TRUCKS pune la dispoziţia clienţilor săi 
şi servicii de After-Sales dezvoltate, ser-
vice-uri certificate şi servicii de asistenţă 
internaţională precum Mobility-Care. 
OK TRUCKS România oferă persoane-
lor care doresc să achiziţioneze un Iveco 
Stralis Euro 6, posibilitatea finanţării cu 
un avans de doar 5 la sută, ofertă valabi-
lă de asemenea în cadrul campaniei de 
Trade-In. 

OK TRUCKS ROMÂNIA LANSEAZĂ 
CAMPANIA DE TRADE-IN EURO 6
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• Daimler Trucks a avut unul dintre cei mai 
buni ani din istorie din punct de vedere al 
vânzărilor •  Livrările realizate în primele 
11 luni ale anului 2018 au depăşit cu 11% 
livrările din aceeaşi perioadă a anului pre-
cedent, rezultatele finale urmând să fie 
raportate pe 6 februarie •  Divizia Trucks 
a Mercedes-Benz România îşi menţine 
poziţia de lider pe piaţa de camioane din 
România pentru al cincilea an consecu-
tiv, cu 1.718 de unităţi înmatriculate şi o 
cotă totală de piaţă de 21.65% •  Daimler 
Trucks a prezentat mai multe inovaţii în 
materie de conducere autonomă în cadrul 
CES, în Las Vegas (7-11 ianuarie 2019) 
•  Martin Daum, membru al Consiliului de 
Administraţie al Daimler AG, responsabil 
pentru divizia Trucks&Buses: „2018 a 
fost unul dintre cei mai de succes ani din 
istoria Daimler Trucks. Vânzările noastre 
la nivel global sunt cu mult mai mari faţă 
de cele de anul trecut. Cu peste 500.000 
de unităţi vândute, am reuşit performanţa 
celui mai mare volum de vânzări din ulti-
mii 10 ani. Această reuşită este dovada 
că oferim clienţilor din întreaga lume pro-
duse performante, în spatele cărora se 
află o echipă la fel de puternică. Aş vrea 
aşadar să le mulţumesc colegilor pentru 
devotamentul de care au dat dovadă în 
ultimul an. În 2019, avem acelaşi obiec-
tiv – de a asigura, zi de zi, succesul 
clienţilor noştri prin soluţii inovatoare de 
transport. La acest aspect se adaugă şi 
transformările tehnologice ale industriei 

în care activăm, care încurajează camio-
anele automatizate, electrice, cu diverse 
opţiuni de conectivitate.”

Daimler Trucks, liderul mondial pe seg-
mentul camioanelor, a înregistrat, în 2018, 
unul dintre cei mai buni ani în materie de 
vânzări din istorie. Conform rezultatelor 
iniţiale, volumul total de vânzări realizat la 
nivelul diviziei a crescut, atingând peste 
500.000 de unităţi comercializate în 2018 
(2017: 470.000). Cifrele de vânzări finale 
vor fi comunicate public de Daimler AG 
în cadrul conferinţei anuale de presă, ce 
va avea loc pe data de 6 februarie 2019. 

Având în vedere condiţiile pozitive de 
piaţă, divizia Trucks a Daimler şi-a ma-
jorat numărul de livrări cu 11%, atingând 
aproximativ 466.900 unităţi la sfârşitul 
lunii noiembrie 2018, faţă de rezultatele 
înregistrate în aceeaşi perioadă a anu-
lui precedent (ianuarie-noiembrie 2017: 
422.500). 
„2018 a fost unul dintre cei mai de suc-
ces ani din istoria Daimler Trucks. 
Vânzările noastre la nivel global sunt cu 
mult mai mari faţă de cele de anul trecut. 
Cu peste 500.000 de camioane comer-
cializate, am reuşit performanţa celui mai 
mare volum de vânzări din ultimii 10 ani. 
Această reuşită este dovada că oferim 
clienţilor din întreaga lume produse per-
formante, în spatele cărora se află o 
echipă la fel de puternică. Le mulţumesc 
aşadar colegilor pentru devotamentul 
de care au dat dovadă în ultimul an. În 
2019, avem acelaşi obiectiv – de a asig-
ura, zi de zi, succesul clienţilor noştri prin 
soluţii inovatoare de transport. La acest 
aspect se adaugă şi transformările teh-
nologice ale industriei în care activăm, 
care încurajează camioanele automa-
tizate, electrice, cu diverse opţiuni de 
conectivitate”, a declarat Martin Daum, 
membru al Consiliului de Administraţie 
al Daimler AG, responsabil pentru divizia 
Trucks&Buses.

Creşterea vânzărilor şi a cotei de piaţă în 
Europa şi în România
În regiunea UE30 (Uniunea Europeană, 
Elveţia şi Norvegia), vânzările Daim-
ler Trucks au crescut cu 4% în 2018, în 
intervalul ianuarie-noiembrie fiind vân-

DAIMLER TRUCKS A VÂNDUT PESTE 500.000 
DE CAMIOANE ÎN 2018

Valeriu Zaharia, Managing Director Divizia Trucks&Buses Mercedes-Benz România
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dute aproximativ 76.200 de unităţi, faţă 
de aceeaşi perioadă a anului precedent 
(73.600 de unităţi). Mercedes-Benz 
Trucks şi-a menţinut poziţia de lider în 
segmentul autovehiculelor comerciale 
medii şi grele, cu o cotă de piaţă de 
20,4%. De la jumătatea anului 2019, Mer-
cedes-Benz Trucks aşteaptă un nou im-
puls de vânzări de la noul Actros, care a 
fost foarte bine primit în urma prezentării 
de la Salonul Auto Internaţional pentru 
Autovehicule Comerciale IAA Hanovra, 
din septembrie 2018.
La nivelul pieţei locale, divizia 
Trucks&Buses a Mercedes-Benz 
România îşi menţine poziţia de lider pe 
piaţa de camioane din România pentru 
al cincilea an consecutiv, cu 1.718 de 
unităţi înmatriculate şi o cotă totală de 
piaţă de 21,65%. 

Mercedes-Benz România este lider în 
segmentul de autocare cu lungime mai 
mare de 12 m, în segmentul de auto-
buze interurbane cu lungime mai mare 
de 12 m, precum şi în întregul segment 
al vehiculelor de transport persoane mai 
lungi de 12m, rezultând o cotă de piaţă 
de 36%.
„Cei 5 ani în topul pieţei de camioane din 
România ne motivează să continuăm să 
identificăm constant cele mai bune soluţii 
în materie de transport pentru clienţii 
noştri. De asemenea, aceste rezultate 
reflectă importanţa pieţei locale pentru 
operaţiunile Daimler în Regiunea UE30 
pe segmentul Trucks&Buses.” a de-
clarat Valeriu Zaharia, Managing Direc-
tor Trucks & Buses în cadrul Mercedes-
Benz România.  

Lider în inovaţie şi în 2019 pentru camio-
ane autonome, electrice şi conectate 
Fiind liderul mondial pe segmentul ve-
hiculelor comerciale, Daimler Trucks 
îşi propune să continue în 2019 inova-
rea în materie de conducere autonomă, 
electrică, conectată. Cu noul Actros, Mer-
cedes-Benz Trucks a prezentat publicu-
lui, în cadrul Salonului Auto Internaţional 
pentru Autovehicule Comerciale IAA 
2018, un autovehicul care atinge un nou 
nivel, în segmentul autocamioanelor, 
în materie de inovaţii tehnologice. Noul 
Mercedes-Benz Actros cu Active Drive 
Assist este primul camion din producţia 
de serie care permite conducerea semi-
autonomă (nivel 2) pe drumurile publice. 
Cu Active Drive Assist, noul Actros poate 
vira şi frâna în mod independent, mărind 
semnificativ nivelul de siguranţă în trafic, 
prin monitorizarea constantă a împreju-
rimilor. Mai mult, transmisia optimizată, 
sistemul MirrorCam, care înlocuieşte 
oglinzile retrovizoare laterale, şi funcţia 
de ultimă generaţie Active Brake Assist 5 
fac ca noul Actros să fie unul dintre cele 
mai sigure şi eficiente camioane din seg-
mentul din care face parte. 
Daimler Trucks lucrează continuu pen-
tru a creşte disponibilitatea camioanelor 
şi a autobuzelor, digitalizarea şi conec-
tivitatea având un rol foarte important. 
Daimler este lider în conectarea ve-
hiculelor comerciale, cu aproximativ 
600.000 de vehicule deja conectate în 
întreaga lume. Truck Data Center este 
nucleul tuturor serviciilor Daimler Trucks. 
Acest modul stă la baza tuturor servici-
ilor de conectivitate, precum Fleetboard 
sau Mercedes-Benz Uptime, precum şi a 
soluţiilor de telematică: Detroit Connect 
pentru brandul Freightliner şi Truckonnect 
pentru FUSO. Precum un smartphone 
modern, Truck Data Center comunică, 
prin intermediul tehnologiilor Bluetooth, 
a serviciilor de telefonie mobilă sau a 
GPS-ului, cu infrastructurile, celelalte 
vehicule şi entităţile implicate în proce-
sul logistic. Prin intermediul Truck Data 
Center, un camion Daimler Trucks este 
mereu conectat la cloud, devenind parte 
a Internet of Things.

Martin Daum, membru al Consiliului de Administraţie al Daimler AG
responsabil pentru Trucks&Buses
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Cea mai mare reţea de dealeri BMW 
din Europa Centrală şi de Est conti-
nuă povestea de succes a BMW în Ro-
mânia, începută în anul 1994.

MHS Holding îşi consolidează poziţia de 
lider de piaţă în Europa Centrală şi de 
Est.
MHS Holding, entitatea sub care operea-
ză unele dintre cele mai mari reţele de 
dealeri auto din Europa, a înregistrat în 
anul 2018 o cifră de afaceri de peste 387 
milioane euro şi o creştere totală a vân-
zărilor de autovehicule noi cu 14% faţă 
de anul precedent, reprezentând peste 
7600 de vehicule livrate la nivel euro-
pean.
La 25 de ani de la înfiinţare, Automobile 
Bavaria, cea mai mare reţea de dealeri 
BMW şi MINI din Europa Centrală şi de 
Sud-Est, continuă să fie lider de piaţă în 
reţeaua dealerilor BMW autorizaţi în Ro-
mânia, cu o creştere a vânzărilor de au-
tovehicule noi BMW de 8% faţă de anul 
2017.
În cei 25 de ani de activitate, Automobile 
Bavaria a vândut peste 45.000 de vehi-
cule şi peste 1.050.000 de clienţi au vizi-
tat atelierele de service autorizate BMW, 
MINI şi Rolls-Royce.
MHS Truck&Bus, importatorul MAN în 
România a înregistrat o creştere cu 35% 
a vânzărilor de autocamioane noi MAN 
faţă de anul 2017 şi o dublare a număru-
lui de contracte de service. 
Toate companiile din cadrul MHS Holding 
(Automobile Bavaria, MHS Truck&Bus, 
Schmidt Automobile, Schmidt Premium 
Cars, MHS Motors şi Bavaria Mobility), 
au avut o evoluţie pozitivă în 2018, cifra 
de afaceri totală însumând peste 387 mi-
lioane euro. 

În anul 2018, Automobile Bavaria, a în-
registrat o creştere cu 8% a vânzărilor 
de automobile BMW, înregistrând 1.622 
livrări, la care se adaugă 206 de unităţi 
MINI noi vândute. 
MHS Motors, noul dealer Opel din Târgu 
Mureş, a vândut, în primul an de la des-
chiderea oficială, 121 de automobile noi.

Vânzările automobilelor rulate, la nivelul 
MHS Holding, au înregistrat o evoluţie 
pozitivă, depăşind pragul de 3000 unităţi 
livrate în România şi Germania, repre-
zentând o creştere cu 15%, faţă de anul 
2017. 
Cele 12 locaţii Automobile Bavaria, auto-
rizate BMW şi MINI, au fost vizitate, în 
2018, de 56.154 de automobile, iar cifra 
de afaceri în zona de servicii BMW şi 
MINI a avut o creştere de 4,5 milioane 
EUR.

Un interviu exclusiv cu Michael Sch-
midt, Preşedintele MHS Holding

Alina Anton Pop, Director Marketing & 
PR revista TIR: Cum aţi rezuma activi-
tatea din ultimii 25 de ani a Grupului de 
firme condus de dumneavoastră?

Michael Schmidt, Preşedinte MHS 
Holding: Am început activitatea, în 
1994, cu trei angajaţi. În primul an, am 
vândut 11 autoturime BMW. Între 1994 şi 
1998, a fost cea mai grea perioadă din 
aceşti 25 de ani. După 2008, în fiecare 
an am avut creştere de cel puţin 10%, fie 
cu autoturisme, fie cu camioane. În 2001, 
am preluat contractual de importator pe 
camioane MAN şi autobuze Neoplan. 
Am avut convingerea că acest busine-
ss lipseşte în România, de asemenea, 
şi această marcă. Timp de trei ani de 
zile, am luptat pentru a primi contractul. 
În final, l-am primit dar cu o investiţie de 
două milioane de mărci, fără nicio garan-
ţie. Doar ca să demonstrez partenerilor 
că iau această chestiune în serios şi că 
o să prelucrez piaţa cum trebuie şi până 
acum am dovedit-o.

Schmidt Automobile–joint venture cu 
Pappas Holding GmbH
“Anul 2019 aduce o serie de schimbări 
şi investiţii importante la nivelul reţelei de 
dealeri BMW din Germania. Anul trecut 
am a încheiat un joint venture cu Pap-
pas Holding GmbH, una dintre cele mai 
puternice companii din domeniul auto din 
Europa, cu o cifră de afaceri anuală de 
1,5 miliarde euro, fiind prezentă prin 40 
de dealeri în patru ţări. Holdingul are în 

25 DE ANI DE AUTOMOBILE BAVARIA 
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protofoliu 20 mărci auto şi înregistrează 
vânzări anuale de peste 35.000 unităţi, 
cu peste 2.800 de angajaţi. Ei au desem-
nat noul CEO al companiei, în timp ce eu 
am desemnat noul CFO. 
La finalul anului 2018 am lansat noul 
BMW X5, unul dintre cele mai de succ-
ces modele livrate de BMW în România, 
în cei 25 de ani de prezenţă aici. Avem 
încredere în faptul că şi noua generaţie 
va depăşi, ca preformanţe de vânzări, 
modelele anterioare.
Pentru 2019, avem ca obiectiv principal 
consolidarea poziţiei de lider în cadrul 
reţelei BMW din România, prin continu-
area investiţiilor în modernizare şi imple-
mentarea celor mai noi standarde BMW 
la nivelul reţelei de service-uri, precum şi 
lansarea noilor modele BMW X7, BMW 
Seria 3, BMW Seria 7, pe piaţa din Ro-
mânia.” a explicat Preşedintele Automo-
bile Bavaria Group, Michael Schmidt.

Vânzările BMW şi MINI au crescut în 
reţeaua Automobile Bavaria Group, în 
anul 2018, fiind îndeplinite obiectivele 
propuse la început de an
În anul 2018, reţeaua de dealeri auto Au-
tomobile Bavaria Group a livrat în Româ-
nia 1.622 automobile BMW noi, 206 de 
automobile noi marca MINI. Segmentul 
automobilelor rulate, reprezentat la nive-
lul Grupului prin Bavaria Used a depăşit 
1.000 de unităţi livrate, creştere susţinu-
tă prin serviciile premium oferite clienţi-
lor. Pachetele atractive oferite la achizi-

ţionarea unui autoturism rulat, istoricul 
certificat al automobilelor şi garanţia de 
24 de luni, dar şi flexibilitatea serviciilor 
de finanţare au contribuit semnificativ la 
creşterea acestui segment. 
Automobile Bavaria Group a livrat anul 
trecut flote importante pentru mărcile 
BMW i, MINI şi modelele BMW iPerfor-
mance. La finalul lui 2018, Automobile 
Bavaria a livrat cea mai mare flotă de au-
tomobile BMW plug-in hybrid din Româ-
nia, cu o valoare de peste 700.000 euro, 
către grupul de companii Teaha. Costul 
de utilizare redus, eficienţa motoarelor, 
emisiile scăzute de noxe şi programele 
atractive de finanţare au generat un inte-
res crescut din partea clienţilor.

Marca Opel în portofoliul Automobile 
Bavaria Group
MHS Motors, dealerul Opel inaugurat 
anul trecut la Târgu Mureş, a înregistrat 
vânzări record, de 121 unităţi, în primul 
an de la deschidere.
Operaţiunile multibrand ale Grupului vor 
include începând cu acest an şi primul 
dealer Volkswagen.

Principalele direcţii pentru MHS Hol-
ding 
“Cu un număr de peste 7600 vehicule li-
vrate, anul 2018 este unul dintre cei mai 
bun ani din istoria holdingului. În acest 
context, ne-am propus o serie de inves-
tiţii strategice pentru consolidarea struc-
turii MHS Holding şi a reţelei de dealeri, 
diversificarea serviciilor cu valoare adău-
gată pentru client. 
Creşterea cotei de piaţă pentru mărcile 
BMW şi MINI, împreună cu investiţii în 
proiecte strategice, în zona segmentului 
de automobile electrice, cu infrastructura 
specifică, fac parte din obiectivele pentru 
anul 2019. 
Începând cu octombrie 2018, toţi deale-
rii Automobile Bavaria au devenit dealeri 

autorizaţi BMWi. Autorizarea a implicat 
achiziţia de echipamente speciale şi trai-
ningul personalului specializat.
În 2019, ne vom concentra să păstrăm 
evouţia pozitivă din anii anteriori. Ne-am 
bugetat o creştere peste media pieţei, 
susţinută dintr-un mix de creştere orga-
nică si expansiune regională. Conside-
răm că segmentul de automobile rulate 
are un potenţial de creştere similar cu cel 
din anii anteriori.”, explică Georg Pfeffer, 
CEO Automobile Bavaria.
Georg Pfeffer a fost numit în funcţia de 
CEO Automobile Bavaria la începutul 
acestui an, având o vastă experienţă, 
de peste 25 de ani, la nivel de manage-
ment, în domeniul auto. De asemenea, 
el a lucrat până în prezent în cadrul MHS 
Holding, la conducerea dealerilor BMW 
din Germania şi în cadrul Automobile Ba-
varia la mijlocul anilor 2000, în perioada 
în care a fost lansat showroom-ul BMW 
din Băneasa.
 
Despre MHS Holding
Automobile Bavaria Group deţine 12 
locaţii BMW pentru automobile noi şi 
rulate în România şi singurul service 
Rolls-Royce din regiune. Automobile Ba-
varia Group este primul dealer BMW M 
din România, reprezentând cu mândrie 
“cea mai puternică literă din lume” şi este 
singurul Centru de Competenţă pentru 
Vânzări Speciale către autorităţi şi di-
plomaţi din ţară. Începând cu anul 2018, 
toţi dealerii Automobile Bavaria au deve-
nit dealeri autorizaţi BMW i. Automobile 
Bavaria comercializează toată gama de 
motociclete şi scutere BMW Motorrad şi 
deţine singurul dealer MINI din România, 
împreună cu două centre MINI Service, 
la Cluj şi Timişoara.

MHS Truck&Bus Group România este 
distribuitorul general MAN în România. 
Deţine opt centre proprii de competenţă 
pentru vehicule comerciale MAN. Este 
cel mai mare şi mai performant distribui-
tor MAN din Europa Centrală şi de Sud-
Est.
Schmidt Automobile deţine cinci dea-
lershipuri BMW în Germania şi un dea-
lership Rolls-Royce la Munchen.
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Vânzările de camioane noi MAN au 
crescut, în 2018, cu 35% faţă de anul 
precedent, în contextul creşterii pieţei 
totale de vehicule comerciale grele, 
doar cu 14%.
Planurile de extindere ale reţelei naţi-
onale de service MHS Truck Service 
includ, în 2019, deschiderea unui nou 
centru de competenţă MAN în Ora-
dea.

Un an extraordinar
Alina Anton Pop, Director Marketing & 
PR revista TIR: Ce rezultate a avut MHS 
Truck&Bus, în 2018, în România?
Claudia Iordache, CEO MHS 
Truck&Bus: Anul 2018 a fost unul de 
creştere pentru grupul MHS Truck&Bus. 
Am încheiat cu 120 de milioane cifră de 
afaceri. O creştere de 35% la vânzări de 
autovehicule faţă de 2017. Pe partea de 
„after-sales” am avut creşteri pe vânzări 
de piese originale MAN, cu 12%, iar, pe 
partea de manoperă, cu 14%. În conclu-
zie, un an extraordinar.

Rezultate 2018
2018 a reprezentat pentru MHS 
Truck&Bus Group, cel mai performat im-
portator şi distribuitor MAN vehicule co-
merciale din Europa Centrală şi de Est, 
un an de creştere şi dezvoltare. Com-
pania a fost distinsă cu locul I de către 
Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti 
pentru activitatea desfăşurată în dome-
niul său, în anul precedent.
Cota de piaţă înregistrată în 2018 de 
MHS Truck&Bus Group, în ceea ce pri-
veşte vânzările de vehicule comerciale 
grele noi, a fost în valoare de 19%, în 

condiţiile eliminării înmatriculărilor de 
vehicule vândute de organizaţiile din 
afară. Aceasta a reprezentat o creştere 
de 35% pentru vânzările de camioane 
noi, în comparaţie cu anul precedent. De 
asemenea, grupul a înregistrat o cifră de 
afaceri în valoare de 120 milioane euro, 
cu 30% mai mare faţă de 2017.
MHS Truck&Bus Group a livrat în 2018 
câteva flote de peste 30 de unităţi. Ma-
joritatea camioanelor livrate au fost des-
tinate transportului internaţional. De ase-
menea, a fost înregistrată o creştere de 
2,4% faţă de anul precedent pentru vân-
zările de vehicule specializate din gama 
medie şi mare. Modelul cel mai solicitat a 
fost autotractorul MAN TGX 18.500 Effi-
cientLine3, precum şi basculanta MAN 
TGS 41t, 8x4.
În 2018, MHS Truck&Bus Group a oferit 
clienţilor săi trei ediţii speciale de auto-

tractoare destinate transportului interna-
ţional, acestea având dotări speciale, în 
funcţie de ediţia aleasă: Ediţia Centena-
ră, Ediţia FC Viitorul MAN, Ediţia Bava-
reză.
Pe segmentul autocarelor şi autobuzelor, 
compania a livrat un număr de 12 unităţi, 
dintre care 8 unităţi au fost destinate li-
citaţiilor.
Activitatea grupului în domeniul cami-
oanelor rulate a fost de succes în 2018, 
fiind livrate aproximativ 400 unităţi cami-
oane rulate. Optimizarea continuă a plat-
formei online de prezentare a ofertelor 
de camioane rulate disponibile în stoc 
permite accesul extrem de facil al clien-
ţilor la toată gama de oferte disponibile. 
De asemenea, cele mai multe vânzări au 
fost realizate în centrele second hand din 
Otopeni, Sibiu, Braşov şi Timişoara. Re-
zultatul obţinut în anul precedent a fost 
sprijinit şi de un proces de reorganizare 
şi optimizare a întregului departament de 
vânzari a camioanelor rulate MAN.
Creşteri pentru cei mai importanţi indi-
catori s-au înregistrat şi în activitatea de 
After Sales a MHS Truck&Bus Group, şi 
anume: creştere a intrărilor în service cu 
4%, faţă de 2017, precum şi o creştere 
a orelor de manoperă prestate cu 10% 
faţă de anul precedent. Vânzările de 
piese şi accesorii originale realizate prin 
reţeaua naţională MHS Truck Service au 
crescut, în 2018, cu 12%, faţă de 2017. 
O îmbunătăţire semnificativă, care atestă 
încrederea şi loialitatea clienţilor faţă de 
reţeaua de service MHS Truck Service, o 

MHS TRUCK&BUS GROUP A ÎNREGISTRAT, 
ÎN 2018, O CIFRĂ DE AFACERI CU 30% MAI 

MARE FAŢĂ DE ANUL PRECEDENT
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reprezintă dublarea contractelor de ser-
vice Comfort şi ComfortPlus încheiate în 
2018. Contractele de service Comfort şi 
ComfortPlus cuprind toate operaţiunile 
de mentenanţă preventive care sunt enu-
merate în planul de revizii al autovehicu-
lului, cel din urmă oferind şi reparaţiile 
mecanice şi electrice ale tuturor sisteme-
lor care echipează vehiculele comerciale 
MAN. Fiecare contract de service achi-
ziţionat include şi un curs gratuit MAN 
ProfiDrive.
În anul precedent, activitatea de After 
Sales s-a caracterizat şi printr-un grad 
ridicat de ocupare a serviceurilor susţinut 

de campanii permanente pentru piesele 
de schimb originale MAN, programul de 
garanţie extinsă a pieselor de schimb, 
oferte speciale trimestriale de soluţii 
complete de reparaţii (pachete pentru 
piese de schimb şi manoperă adecvate 
modelului şi sezonului). MHS Truck Ser-
vice oferă în mod constant tarife speciale 
de manoperă pentru vehicule cu vechi-
me mai mare de 6 ani.
Unul dintre elementele importante de 
garantare a calităţii la cel mai înalt nivel 
a serviciilor oferite de MHS Truck&Bus 
Group clienţilor săi îl reprezintă dezvol-
tarea continuă a sistemului de sondaj în 
ceea ce priveşte satisfacţia clienţilor, atât 
pentru activitatea de Vânzări cât şi pentru 
cea de After Sales. Astfel, prin verificarea 
constantă a Indexului de satisfacţie a cli-
enţilor, calitatea serviciilor oferite acesto-

ra este menţinută la cel mai înalt nivel. 
Un alt element de garantare a calităţii la 
cel mai înalt nivel a serviciilor oferite de 
MHS Truck&Bus Group îl reprezintă or-
ganizarea constantă a cursurilor pentru 
tehnicienii MAN, prin intermediul celor 
două centre de perfecţionare din Bucu-
reşti şi Sibiu. Cursurile respectă concep-
tele MAN Academy şi standardele MAN, 
cele două centre de perfecţionare oferind 
atât cursuri teoretice cât şi cursuri prac-
tice.
Programul de instruire pentru tineri, dez-
voltat de către Departamentul de training 
al MHS Truck&Bus Group, înregistrează 
anul acesta a şaptea generaţie de cur-
sanţi. Acest sistem atractiv de internship 
oferă posibilitatea participanţilor de a de-
veni specialişti în domeniile mecanică, 
electrică, tinichigerie şi vopsitorie pentru 
autovehiculele MAN.

Primul an de activitate VW vehicu-
le comerciale uşoare în cadrul MHS 
Truck&Bus Group
Dealerul VW vehicule comerciale uşoare 
din cadrul MHS Truck&Bus Group, inau-
gurat în a doua jumătate a anului 2017, 
a înregistrat în anul precedent vânzări de 
peste 200 unităţi vehicule noi şi rulate, 
înscriindu-se pe locul trei în topul deale-
rilor VW vehicule comerciale uşoare din 
România. 

Sediul dealerului se află în locaţia repre-
zentanţei MAN din Braşov, MHS Truck 
Service-Braşov. Divizia de vehicule co-
merciale grele MAN cât şi cea de vehi-
cule comerciale uşoare VW, aparţin de-
alerului MHS Truck Service din Braşov 
şi oferă atât servicii de vânzare vehicule 
comerciale noi şi rulate cât şi servicii de 
After Sales. 

Parteneriate sportive
În 2019, MHS Truck&Bus Group sărbăto-
reşte 10 ani de parteneriat cu Academi-
aGheorge Hagi, fiind principalul sponsor 
pentru mijloacele de transport necesare 
echipelor sale.
De asemenea, în 2018, MHS Truck&Bus 
Group a devenit sponsor oficial şi al echi-
pei de rugby, campioană naţională a Ro-
mâniei, Timişoara Saracens. 

Perspective pentru 2019
Anul 2019 reprezintă un an dedicat dez-
voltării investiţiilor aferente reţelei naţio-
nale de serviceuri MHS Truck Service. 
Astfel, un nou centru de competenţă 
MAN va fi deschis în partea de vest a ţă-
rii, la Oradea, acesta oferind atât servicii 
de vânzare cât şi servicii de After Sales 
clienţilor săi din zona respectivă.
“Dezvoltarea continuă şi îmbunătăţirea 
serviciilor de After Sales oferite clienţilor 
prin reţeaua naţională de serviceuri re-
prezintă o preocupare constantă pentru 
compania noastră. În anul 2019, dorim 
extinderea reţelei de service prin des-
chiderea unui nou centru de competenţă 
MAN la Oradea. Astfel, vom asigura, prin 
dezvoltarea reţelei de serviceuri proprii 
MAN şi cu sprijinul reţelei partenerilor de 
service autorizaţi, o prezenţă mult mai 
activă în întâmpinarea solicitărilor clien-
ţilor noştri.”, a declarat Michael Schmidt, 
Preşedinte al MHS Holding.
În 2019, MHS Truck&Bus Group se va 
concentra, la fel ca şi în anul precedent, 
în a-şi sprijini clienţii şi activitatea aces-
tora prin îmbunătăţirea continuă a ser-
viciilor oferite. “În ceea ce priveşte anul 
2019, dorim să avem aceeaşi perfor-
manţă din anul precedent. De aceea, pe 
lângă produsele premium, fiabile, oferite 
clienţilor, lucrăm constant la îmbunătă-
ţirea serviciilor de After Sales, pentru a 
asigura simplificarea activităţilor derulate 
de companiile acestora.”, a adăugat Cla-
udia Iordache, CEO al MHS Truck&Bus. 
Pachetul de servicii After Sales include 
MAN Mobile 24, contractele de service 
special concepute ţinând cont de speci-
ficul activităţii clienţilor, oferte speciale 
pentru piesele originale MAN şi manope-
ră, precum şi garanţie extinsă 24 de luni 
pentru piesele originale MAN, ecoline şi 
accesoriile originale MAN, garanţia fiind 
disponibilă atât la nivel european cât şi la 
nivel internaţional. 
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Din ianuarie 2019, şasiul de containe-
re al semiremorcii S.CF completează 
portofoliul de produse al companiei 
Schmitz Cargobull.

Pentru clienţii specializaţi în transport 
intermodal, există disponibile trei varian-
te ale şasiului cu GOOSENECK pentru 
transportul optim şi sigur al containere-
lor de la 40’ până la 45’ lungime: S.CF 
GOOSENECK 45’ EURO, S.CF GOO-
SENECK 45’ EURO LIGHT şi S.CF GO-
OSENECK 40’ LX.

Toate şasiurile sunt caracterizate de ope-
rare uşoară, întreţinere redusă şi dispo-
nibilitate ridicată.

S.CF GOOSENECK 45´ EURO este un 
şasiu universal. Transportă containere 
standard, de la containerele EC de la 20´ 
la 45´.

Prin extensia frontală, acţionată manual 
cu mecanismul de blocare MULTILOCK 
brevetat, se asigură un grad mare de si-
guranţă. Mecanismele de blocare KLAPP 
LOCK fixează containerul din faţă pen-
tru încărcare de 2 x 20’. Două opţionale 
STEP LOCKS permit reglarea fără între-
ruperi a mecanismului de blocare de pe 
extensia din spate.
În cazul transportului eficient a containe-
relor de 20 ‘(2 x 20’ sau 20’ „flush with 
rear”) şi containerul de 40’, S.CF GOO-
SENECK 40’ LX este soluţia perfectă. 
Şasiul de 40’ are un fascicul frontal rigid. 
Acest lucru permite blocarea containe-
relor de 40’ în aceeaşi poziţie. Reglajul 
“extensiei din spate” este mult simplificat 
deoarece nu sunt necesare diferite pozi-
ţii de blocare pentru cele două tipuri de 
containere.
Semiremorca pentru containere S.CF 
GOOSENECK 45’ EURO LIGHT este 
opţiunea uşoară a celor trei şasiuri. Este 
folosită cel mai bine atunci când majori-
tatea operaţiunilor de transport sunt efec-
tuate cu containere de 40’ şi 45’. Şasiul 
optimizat pentru sarcină utilă şi greutate 
cântăreşte doar 4.250 kilograme şi are o 
capacitate de încărcare mai mare.

Ce este nou
Extensia centrală spate permite reglarea 
uşoară şi fără greutate a poziţiilor dorite 
ale recipientului. Tija de piston a cilindru-
lui extensibil este protejată în interiorul 
tubului central, astfel încât durata de via-
ţă a acestuia să fie considerabil mărită. 
Poziţia containerului permite conectarea 
directă la rampa de încărcare. Barele de 
apropiere sunt poziţionate la înălţimea 
rampelor pe rama containerului din spa-
te. Protecţia împotriva coliziunii, care se 

extinde peste lăţimea vehiculului, previne 
daunele atunci când se încarcă folosind 
un stivuitor.
Grinzile deschise ale containerului împie-
dică colectarea apei şi astfel reduc riscul 
de deteriorare prin ruginire. Un profil op-
timizat prin calculele FEM permite o mai 
mare elasticitate a grinzilor atunci când 
containerul este plasat pe poziţie, împie-
dicând în mod eficient fisurile şasiului.

SEMIREMORCA S.CF PENTRU TRANSPORT 
CONTAINERE DE LA SCHMITZ CARGOBULL
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Transportul containerelor este conside-
rat drept coloana vertebrală a lanţurilor 
globale de aprovizionare. Aproape toate 
mărfurile ambalate ajung, prin containe-
re, în porturile maritime europene. 
Flexibilitatea şi viteza, mai presus de toa-
te, sunt importante în transportul comer-
cial. “Şasiul containerului este o compo-
nentă cheie a soluţiei de transport rutier 
şi feroviar, combinat”, explică Andreas 
Schmitz, preşedintele Schmitz Cargobull 
AG. “Din acest motiv, vom aduce înapoi 
semiremorca pentru transporturi de con-
tainere S.CF”. Începând cu anul 2019, 
comenzile vor fi disponibile pentru trei 
şasiuri standard pentru containere de 
serie S.CF, dezvoltate de Schmitz Car-
gobull şi furnizate de partenerul turc, Ko-
luman Otomotiv Endüstri.
Datele actuale subliniază faptul că, în vii-
tor, containerele vor continua să joace un 
rol esenţial în transportul global de măr-
furi: 38 de milioane de containere sunt în 

prezent în circulaţie în întreaga lume. 
98% din toate mărfurile ambalate sosesc 
sau părăsesc cel mai mare port maritim 
din Germania, Hamburg, în containere. 
Şi actualul Indice de manipulare a contai-
nerelor RWI/ISL a atins punctul maxim în 
octombrie 2018, ajungând la 134,6 punc-
te. “În acest climat actual şi ca răspuns 
la dorinţele clienţilor noştri, am decis să 
reintroducem şasiul semiremorcii pentru 
containere în gama noastră de produse”, 
explică Andreas Schmitz.
Cererea de şasie pentru containere a 
scăzut în mod serios în timpul crizei eco-
nomice şi financiare din 2008/2009. Sch-
mitz Cargobull a încetat producţia atunci. 
“Cererea a revenit acum. Vedem un vo-
lum anual de piaţă cuprins între 9.000 şi 
12.000 de vehicule pe an.”, spune Boris 
Billich, directorul de vânzări al Scmitz 
Cargobull AG.
“Schmitz Cargobull va oferi trei vehicu-
le din gama S.CF: S.CF Gooseneck 45’ 

Euro Light, S.CF Gooseneck 45’ Euro 
şi S.CF Gooseneck 40’ LX. Principalele 
noastre pieţe sunt Germania, Olanda, 
Belgia şi Scandinavia. Dar, vehiculele 
vor fi disponibile peste tot. Vânzările, 
configuraţia şi serviciile pentru clienţi vor 
fi pe deplin gestionate de Schmitz Cargo-
bull.”, explică Boris Billich.
“Schmitz Cargobull se va ocupa cu cer-
cetarea şi dezvoltarea noului şasiu de 
containere. Am găsit un partener de 
producţie competent în Koluman Otomo-
tiv Endüstri şi am încheiat un acord de 
colaborare cu acesta”, afirmă preşedin-
tele Andreas Schmitz. Volumul producţi-
ei este stabilit la 1.000 de unităţi pe an 
până în 2021.

Parteneriat pentru excelenţă
Koluman Otomotiv Endüstri este, de ase-
menea, un partener al Daimler şi are mulţi 
ani de experienţă în producţia de vehicu-
le comerciale. “Considerăm cooperarea 
noastră bazată pe încredere cu Schmitz 
Cargobull foarte pozitivă”, explică Kaan 
Saltik, preşedintele Koluman Otomotiv 
Endüstri. “Valorile noastre comune şi 
standardele de calitate reprezintă o con-
diţie excelentă pentru un parteneriat efi-
cient”, crede Saltik.
Andreas Schmitz afirmă: “Procesul de 
producţie va fi pe deplin configurat pen-
tru a se conforma standardelor noastre şi 
pentru a garanta clienţilor calitatea care 
pe care o aşteaptă de la noi. Clienţii noş-
tri vor primi vehicule originale Schmitz 
Cargobull”.

Noi abordări în domeniul transportului intermodal

SCHMITZ CARGOBULL READUCE ŞASIUL 
PENTRU CONTAINERE

Odată cu extinderea portofoliului său de 
produse în segmentul van, de la trei la 
şase tone, Schmitz Cargobull a dezvoltat 
şi a lansat un produs inovator şi un nou 
concept de caroserie. Calitatea corpuri-
lor de caroserie era convingătoare, dar, 
în contextual în care pe piaţă compania 
trebuie să rămână competitivă, producţia 
în configuraţia actuală nu este eficientă 
din punct de vedere economic pe termen 

lung. Prin urmare, Schmitz Cargobull a de-
cis să înceteze producţia
V.KO DRY şi să închidă facilităţile din Ber-
lin. Pentru V.KO COOL, feed-back-ul după 
prezentarea la IAA 2018 a fost foarte bun, 
astfel încât poziţionarea strategică în acest 
domeniu este în curs de examinare.
Până la închiderea definitivă a facilităţi-
lor din Berlin, comenzile deja primite şi 
confirmate vor fi onorate, iar kiturile V.KO 

vor fi livrate clienţilor în conformitate cu 
acordurile respective în următoarele câ-
teva săptămâni. Cu toate acestea, noi 
comenzile nu vor mai fi luate.
În cazul reparării suprastructurilor V.KO, 
Schmitz Cargobull asigură piese de 
schimb şi soluţii adecvate prin reţeaua 
sa.

SCHMITZ CARGOBULL ÎŞI ÎNCHIDE UNITATEA DIN BERLIN
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Uniunea Naţională a Transportato-
rilor Rutieri din România (UNTRR) 
atenţionează asupra faptului că votul 
din Comisia de Transport şi Turism a 
Parlamentului European (TRAN) lasă 
în continuare Pachetul Mobilitate 1 în-
tr-o situaţie incertă şi extrem de peri-
culoasă pentru transportatorii rutieri, 
după mai bine de un an şi jumătate de 
dezbateri şi negocieri dificile la nivel 
european.

Pachetul Mobilitate 1 a fost publicat de 

Comisia Europeană pe 31.05.2017 şi cu-
prinde opt domenii cheie de modificare 
a legislaţiei europene (accesul la piaţa 
transporturilor rutiere de mărfuri şi acce-
sul la profesie pentru operatorii de trans-
port de persoane şi de mărfuri, autovehi-
cule de transport marfă închiriate fără şo-
feri, taxarea rutieră şi taxarea electronică, 
normele privind timpii de conducere şi de 
odihnă, detaşarea lucrătorilor, aplicarea 
legislaţiei şi controlul, impozitarea auto-
vehiculelor, monitorizarea şi raportarea 
emisiilor de CO2 pentru autovehiculele 
grele) în domeniul transporturilor rutiere, 
cele mai de impact fiind:
- Legea specială pentru aplicarea Directi-
vei detaşării nr. 71/1996 la transporturile 
rutiere, 
- Revizuirea Regulamentului 561/2006 
privind timpii de conducere şi de odihnă 
ai şoferilor profesionişti, 
- Modificarea Regulamentului 
nr.1071/2009 privind accesul la profesie 
şi a Regulamentului 1072/2009 privind 
accesul la piaţa de transport rutier de 
marfă.

Totodată, la nivel european, mai sunt în 
discuţie Pachetul Mobilitate 2, publicat 
în data de 8 noiembrie 2017, şi care cu-
prinde: accesul la piaţa de autobuze şi 
autocare, directiva privind vehiculele 
nepoluante, directiva privind transportul 
combinat, norme privind emisiile de CO2 
pentru autoturisme şi utilitare, iniţiativa 
privind bateriile şi Pachetul Mobilitate 3, 

publicat în data de 17 mai 2018, şi care 
include: standardele privind emisiile de 
CO2 pentru autovehiculele grele, digita-
lizarea documentelor pentru transportul 
de mărfuri (toate modurile de transport), 
implementarea tehnologiei avansate în 
domeniul transporturilor, gestionarea si-
guranţei infrastructurii.
În data de 10 ianuarie 2019, Comisia 
de Transport şi Turism a Parlamentului 
European (PE) a respins toate amen-
damentele de compromis pentru două 
dintre dosarele cheie ale Pachetului Mo-
bilitate 1–cel referitor la timpii de condu-
cere şi de odihnă, precum şi cel referitor 
la detaşare. 

Cu toate acestea, a fost adoptat ra-
portul privind accesul la profesie şi la 
piaţa de transport rutier, care cuprin-
de prevederi inacceptabile, precum:

-limitarea cabotajul la 3 zile, urmate de 
o perioada de “răcire” (cooling-off) de 60 
de ore,

-obligativitatea întoarcerii acasă a auto-
vehiculului la fiecare patru săptămâni,

- aplicarea Regulamentului Roma I, ast-
fel încât contractele de muncă să reflecte 
locul de muncă obişnuit al şoferilor, iar 
sediul de înfiinţare al firmei să fie locul în 
care sau de la care şoferii îşi desfăşoară 

UNTRR: PATRU SCENARII POSIBILE PENTRU 
VIITORUL INDUSTRIEI DE TRANSPORT RUTIER
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în mod obişnuit activitatea în conformi-
tate cu Regulamentul (CE) nr. 593/2008 
(Roma I).

Raportorii TRAN responsabili cu cele 
trei dosare au avut o întâlnire după vot, 
în efortul de a găsi un acord privind ur-
mătoarea etapă, dar nu s-a ajuns la ni-
ciun rezultat şi discuţiile au fost amânate, 
urmând a se lua o decizie până pe 21 
ianuarie 2018 la Bruxelles. 

Astfel, rezultatul este încă imprevizi-
bil, iar în acest moment se prefigurea-
ză 4 scenarii posibile:  

1. Raportorii ar putea decide să amâne 
discuţiile privind cele trei dosare, adi-
că cele trei dosare nu vor mai fi discutate 
de actualul Parlament înainte de alegeri;
2.  Raportorii ar putea decide să trimită 
cele trei dosare direct la vot în şedinţa 
plenară;
3.  Raportorii ar putea decide să supună 
la vot în plenul PE doar dosarul referitor 
la accesul la profesie şi cabotajul şi să 
amâne să ia vreo decizie privind celelalte 
două dosare în acest mandat. Această 
opţiune ar ignora natura interdependen-
tă a celor trei dosare, care au fost întot-
deauna prezentate ca un pachet; şi
4. Raportorii ar putea decide să redes-
chidă discuţiile privind aceste dosare în 
Comisia TRAN.
În data de 3 decembrie 2018, Consiliul 
Miniştrilor de Transport din UE a adop-
tat poziţia sa (abordare generală) privind 
Pachetul de Mobilitate 1, bazată pe pro-
punerile restrictive ale Preşedinţiei Aus-
triece, precum aplicarea regulilor detaşă-
rii la transporturile rutiere internaţionale, 
cu exceptarea tranzitului şi a transpor-

tului bilateral, definit extrem de restrictiv, 
restricţionarea cabotajului prin introduce-
rea unei perioade de “răcire” (cooling-off) 
de 5 zile, interzicerea efectuării perioadei 
de repaus săptămânal normal în cabină, 
întoarcerea acasă a şoferilor cel puţin o 
dată la patru săptămâni şi obligaţia do-
tării tuturor autovehiculelor care efectu-
ează operaţiuni de transport internaţional 
cu tahograf inteligent până la sfârşitul 
anului 2024.

După aprobarea poziţiei Parlamentu-
lui European, Pachetul Mobilitate 1 va 
intra în procedura de trialog pentru ar-
monizarea poziţiilor celor trei institu-
ţii europene - Parlamentul European, 
Comisia Europeană şi Consiliul de 
Transport UE în vederea aprobării tex-
tului final.
Propunerile cuprinse în pachetul mobili-
tate au fost realizate pe fondul protecţi-
onismului în creştere al Statelor Membre 
din Vestul UE reunite în cadrul Alianţei 
Rutiere, iar transportatorii români şi est-
europeni vor fi cei mai afectaţi de măsu-
rile propuse, care vor conduce la o creş-
tere semnificativă a costurilor lor de ope-
rare şi la restricţionarea transporturilor 
rutiere internaţionale operate de aceştia 
în cadrul UE. La începutul lunii ianuarie 
a acestui an, UNTRR a organizat două 
acţiuni de protest împotriva pachetului 
mobilitate, pentru a semnala autorităţilor 
europene îngrijorarea şi revolta transpor-
tatorilor români cu privire la prevederile 
abuzive ale acestui pachet legislativ eu-
ropean. 

UNTRR, în stradă
Pe 11 ianuarie 2019, UNTRR a protestat 
în faţa Reprezentanţei Comisiei Euro-

pene din Bucureşti, împotriva ipocriziei 
şi lipsei de acţiune CE, care în loc să 
oprească interpretările abuzive ale legis-
laţiei UE în mai multe state membre din 
Vestul UE, precum legile de aplicare a 
salariilor minime naţionale pentru şoferii 
de transport internaţional sau interdicţia 
efectuării repausului săptămânal normal 
în cabină -de fapt, prin pachetul mobilita-
te, CE a propus preluarea acestora în ca-
drul legislaţiei europene. De asemenea, 
pe 10 ianuarie 2019, UNTRR a organi-
zat alături de asociaţiile profesionale ale 
transportatorilor rutieri din Bulgaria, Litu-
ania şi Polonia un amplu protest la Bru-
xelles, în faţa Parlamentului European în 
timpul votului TRAN privind pachetul mo-
bilitate, solicitând eurodeputaţilor respin-
gerea fermă a acestui pachet legislativ 
abuziv pentru transportatorii români şi 
est-europeni.
Cele două proteste organizate de UNTRR 
au fost doar unele dintre multele acţiuni 
întreprinse pentru stoparea neoprotecţio-
nismului în creştere la nivelul statelor din 
Vestul Europei. UNTRR a fost prima şi 
singura asociaţie care a prezentat trans-
portatorilor rutieri principalele modificări 
din Pachetul Mobilitate 1, încă de la pre-
zentarea acestuia de către Comisia Eu-
ropeană (CE) la data de 31.05.2017, şi a 
oferit firmelor româneşti posibilitatea de 
a avea o dezbatere deschisă şi directă 
cu CE pe marginea acestuia, prin invita-
rea şefului de unitate al Direcţiei Trans-
port Rutier de la Direcţia Generală pentru 
Mobilitate şi Transporturi (DG MOVE) în 
cadrul unei conferinţe organizată la Bu-
cureşti în luna septembrie 2017.
UNTRR urmăreşte atent evoluţia pache-
tului mobilitate, solicitând participarea 
activă a autorităţilor române în cadrul 
procesului decizional european şi acţiu-
nea lor responsabilă pe durata Preşedin-
ţiei române a Consiliului UE, pentru apă-
rarea viitorului transportatorilor români şi 
estici în UE. 
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Transportatorii care tranzitează Unga-
ria sunt obligaţi să introducă noi infor-
maţii în sistemul de colectare a taxelor 
de drum HU-GO, precum marca auto-
vehicului, certificatul de înmatriculare 
şi anul fabricaţiei, pentru verificarea 
încadrării în normelor de poluare.

Începând din 3 februarie 2019 s-a instituit 
o obligaţie nouă de încărcare a datelor în 
sistemul de colectare a taxelor de drum 
HU-GO. Scopul îl reprezintă setarea co-
rectă a încadrării în categoria de poluare 
şi modernizare a verificării.

Măsuri introduse gradual
Societatea “National Toll Payment Ser-
vices” (NTPS) Plc., în cadrul sistemului 
HU-GO, care oferă posibilitatea de pla-
tă a taxei rutiere a autovehiculelor de 
marfă, care depăşesc greutatea maximă 
admisă de 3,5t, a iniţiat un program de 
dezvoltare al cărui scop este depistarea 
încadrărilor necorespunzătoare în cate-
goriile de poluare, ajungându-se astfel 
la dezvoltarea verificării şi modernizarea 
încasării taxei rutiere.
Prin urmare, elementele individuale ale 
programului vor fi introduse în mod conti-
nuu şi gradual, măsurile conexe urmând 
a deveni integrale cel mai curând în a 
doua jumătate a anului 2019. 
În prima etapă va avea loc încadrarea în 

baza de date unitară şi verificată a ca-
tegoriei de poluare a autovehiculelor de 
marfă, apoi va urma introducerea setării, 
respectiv verificării automate şi electroni-
ce a categoriei de poluare, care va com-
pleta metoda de verificare prin oprirea la 
faţa locului, aplicată de organele desem-
nate pentru verificarea taxei rutiere, mai 
spune sursa citată.

O perioadă de graţie
În ianuarie 2019 se realiza etapa de în-
cărcare cu date a programului. Pe pa-
gina HU-GO.hu<http://HU-GO.hu> toţi 
utilizatorii au avut posibilitatea să furni-
zeze datele de înregistrare de tip nou 
(marca, anul fabricaţiei, seria şasiului, 
certificatul de înmatriculare). Începând 
din 03 februarie 2019, aceste informaţii 
trebuie furnizate în mod obligatoriu în 
sistemul HU-GO de către clienţii care în-
registrează un autovehicul cu indicativ al 
unei ţări străine sau care modifică datele 
unui autovehicul deja înregistrat. Ulterior, 
încărcarea datelor va trebui realizată în 
cazul tuturor clienţilor HU-GO, ale căror 
date solicitate nu sunt disponibile în mod 
corespunzător.
Va exista şi o perioadă de graţie cores-
punzătoare, cât şi posibilitatea pregătirii 
cunoaşterii şi aplicării noilor măsuri şi 
servicii în decursul dezvoltării sistemului.
Cetăţenii români pot solicita asisten-

ţă consulară la numărul de telefon al 
Ambasadei României la Budapesta 
+3613847689, apelurile fiind redirecţio-
nate către Centrul de Contact şi Suport 
al Cetăţenilor Români din Străinătate 
(CCSCRS) şi preluate de către operatorii 
Call Center în regim de permanenţă.
De asemenea, românii care se confruntă 
cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter 
de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul 
de urgenţă al misiunii diplomatice a Ro-
mâniei la Budapesta: +3630535691.

Cum se calculează taxa
Ungaria a introdus, în 2013, sistemul de 
plată al taxei de drum pentru vehicule 
de peste 3,5 tone, care se calculează în 
funcţie de numărul kilometrilor parcurşi 
în această ţară. 
Toate autovehiculele de marfă a căror 
masă maximă autorizată depăşeşte 3,5 
tone sunt obligate să achite taxa de drum 
pe segmentele de drum expres şi şosea 
principală. Cuantumul taxei plătite pro-
porţional cu distanţa parcursă depinde 
de tipul de drum utilizat, categoria vehi-
culului (J2, J3, J4) şi clasificarea sa în 
funcţie de clasa de emisie. Taxa de drum 
poate fi plătită folosind una din cele două 
metode: biletul cu rută fixă sau prin inter-
mediul unităţii de bord (OBU).

UNGARIA SCHIMBĂ MODALITATEA DE 
COLECTARE A TAXELOR PENTRU CAMIOANE
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Clienţii Pharma, care sunt obligaţi să 
demonstreze siguranţa proceselor lor 
în cadrul auditului GDP în fiecare an, 
au un partener puternic în sectorul 
transporturilor. 

“Am trecut auditul GDP pentru unitatea 

TrailerConnect şi portalul de servicii te-

lematice”, a declarat Marco Reichwein, 

Managing Director al Cargobull Telema-

tics. TÜV SÜD a testat hardware-ul şi 

software-ul şi le-a certificat ca fiind con-

forme GDP la sfârşitul anului 2018.

Industria farmaceutică a crescut rapid 

în toată lumea în ultimii ani. Numai în 

Germania, vânzările, în 2017, au fost de 

41,5 miliarde de euro (o creştere de cinci 

procente faţă de anul precedent). Volu-

mul transporturilor şi, în special, cererea 

de monitorizare şi documentare, pe tot 

lanţul de aprovizionare, sunt în creştere. 

Astfel, încă din 2013, Comisia Europea-

nă a introdus “buna practică de distribu-

ţie a medicamentelor de uz uman (GDP)” 

pentru asigurarea calităţii şi protecţia 

împotriva medicamentelor contrafăcute. 

Producătorii, comercianţii cu amănuntul 

şi farmaciştii trebuie să-şi revizuiască 

anual auditul GDP.

“Prin intermediul certificatului nostru 

GDP putem asigura o siguranţă comple-

tă a procesului pe întreg lanţul de apro-

vizionare, de la înregistrarea datelor în 

remorcă şi stocarea acestora şi până la 

transmiterea acestora în API (interfaţa 

pentru transferul de date la sisteme ter-

ţe)”, explică Hendrik Voth, Product Ma-

nager la Cargobull Telematics.

Certificatul este valabil timp de doi 

ani

Ca parte a auditului, au fost examinate în 

detaliu următoarele domenii: descrierea 

interfeţei, stocarea datelor, protecţia da-

telor, analiza riscurilor pentru dezvoltarea 

de software/ actualizări de software/ pro-

tecţia datelor, manualul software, speci-

ficaţia senzorului, descrierea companiei, 

raportul de management pentru 2017 şi 

ISO 9001. “În contrast cu multe alte com-

panii, avem acum un certificat oficial cu 

un număr de test şi de acreditare de la 

TÜV SÜD”, explică Voth. Acest lucru este 

valabil pentru o perioadă de doi ani.

“Clienţii noştri pot, desigur, să solicite 

acest certificat de la noi pentru auditul 

GDP”, spune Reichwein. Acest lucru le 

economiseşte cheltuielile şi le permite 

să demonstreze că acum sunt pe deplin 

conformi în ceea ce priveşte documen-

taţia de siguranţă pentru întregul lanţ de 

aprovizionare.

SCHMITZ CARGOBULL TELEMATICS TRECE 
AUDITUL GDP REALIZAT DE TÜV
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Orice medic poate să te lase fără per-
misul de conducere, începând cu ia-
nuarie 2019, dacă suferi de anumite 
afecţiuni medicale.

Medicul care suspectează o afecţiune 
medicală poate să recomande şoferi-
lor o examinare medicală. 
În cazul în care un conducător auto 
este declarat inapt, este obligat să 
predea permisul de conducere al au-
toturismului Poliţiei Rutiere. O serie de 
afecţiuni medicale au fost declarate de 
Ministerul Sănătăţii incompatibile cu deţi-
nerea unui permis de conducere. Pe lista 
afecţiunilor care pot să lase şoferul fără 
permis se află insuficienţa cardiacă se-
veră, anevrismul aortic, aritmii, angină, 
infarct, operaţie de bypass, diabet. De 
asemenea, aceste noi reglementări se 
aplică şi celor care au implantate dispo-
zitive cardiace, precum defibrilatoarele 
sau stimulatoarele. Lista a fost aprobată 
prin Ordinul Ministerului Sănătăţii.
Medicul, atunci când constată că un 
conducător auto, aflat în evidenţa sau 
îngrijirea sa, prezintă afecţiuni medicale 
prevăzute în Ordinul Ministerului Sănătă-
ţii este obligat să emită bilet de trimitere 
către o unitate de asistenţă medicală. În 
baza biletului de trimitere, în termen de 3 
zile lucrătoare de la comunicarea aces-
tuia, persoana care posedă permis de 
conducere este obligată să se prezinte la 
unitatea de asistenţă medicală autoriza-
tă pentru a efectua examinarea medicală 
de specialitate.

Afecţiunile medicale care nu permit 
obţinerea permisului auto

Boli cardiovasculare
Afecţiunile sau bolile cardiovasculare pot 
determina o alterare bruscă a funcţiilor 
cerebrale. Constituie un pericol pentru 
siguranţa rutieră, reprezentând un motiv 
pentru interzicerea, cu titlu temporar sau 
permanent, a conducerii unui autovehi-
cul.
În cazul următoarelor afecţiuni cardio-
vasculare, candidaţilor sau conducă-
torilor auto din grupele indicate nu li 
se pot elibera sau reînnoi permisele 
de conducere:
a) implantare a unui defibrilator; această 

prevedere se aplică în cazul grupei 2;
b) boli vasculare periferice – anevrism 
aortic toracic şi abdominal, atunci când 
diametrul maxim al aortei este de natură 
să predispună la un risc semnificativ de 
ruptură bruscă şi, prin urmare, la un risc 
de apariţie a unui eveniment invalidant 
subit; această prevedere se aplică în ca-
zul grupelor 1 şi 2;
c) insuficienţă cardiacă:
d) dispozitive de asistenţă cardiacă; 
această prevedere se aplică în cazul 
grupei 2;
e) cardiopatie valvulară însoţită de re-
gurgitare aortică, stenoză aortică, regur-
gitare mitrală sau stenoză mitrală, dacă 
se estimează capacitatea funcţională la 
clasa NYHA IV sau dacă au existat epi-
soade de sincopă; această prevedere se 
aplică în cazul grupei 1;
f) cardiopatie valvulară de clasa NYHA 
III sau IV sau fracţia de ejecţie mai mică 
de 35%, stenoză mitrală şi hipertensiune 
pulmonară severă sau cu stenoză aorti-
că severă evaluată ecocardiografic sau 
stenoză aortică care provoacă sincope; 
cu excepţia stenozei aortice severe com-
plet asimptomatice, în cazul în care se 
îndeplinesc cerinţele testului de toleranţă 
la efort;
g) cardiomiopatii structurale şi electri-
ce–cardiomiopatie hipertrofică cu an-
tecedente de sincopă sau atunci când 
sunt prezente două sau mai multe dintre 

următoarele condiţii: grosimea peretelui 
ventriculului stâng (VS) mai mare de 3 
cm, tahicardie ventriculară nesusţinută, 
antecedente familiale de moarte subită 
la o rudă de gradul I, tensiune arterială 
care nu creşte la efort fizic;
h) sindrom de QT lung însoţit de sincope, 
torsada vârfurilor şi QTc mai mare de 500 
ms;
i) sindrom Brugada cu episoade de sin-
copă sau revenire din moarte cardiacă 
subită;

În cazul următoarelor afecţiuni cardio-
vasculare, candidaţilor sau conducă-
torilor auto le pot fi eliberate sau re-
înnoite permisele de conducere auto 
numai după ce afecţiunea în cauză a 
fost efectiv tratată şi sub rezerva avi-
zului eliberat de medicul de specialita-
te cardiologie şi, după caz, prin efec-
tuarea unui control medical periodic:

a) bradiaritmii–boală de nod sinusal şi 
tulburări de conducere şi tahiaritmii, arit-
mii supraventriculare şi ventriculare, cu 
antecedente sau cu episoade de sincopă 
cauzate de tulburările de ritm cardiac;
b) bradiaritmii–boală de nod sinusal şi 
tulburări de conducere cu bloc atrioven-
tricular (AV) de grad II Mobitz II, bloc atri-
oventricular de grad III sau bloc de ramu-
ră alternant; această prevedere se aplică 
numai în cazul grupei 2;

AFECŢIUNILE MEDICALE CARE TE LASĂ FĂRĂ 
PERMIS AUTO
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c) tahiaritmii supraventriculare şi ventri-
culare;
d) simptome de angină; această preve-
dere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;
e) implantare sau înlocuire a unui stimu-
lator cardiac permanent; această preve-
dere se aplică în cazul grupei 2;
f) implantare sau înlocuire a unui defibri-
lator sau un şoc adecvat sau inadecvat 
produs de un defibrilator; această preve-
dere se aplică în cazul grupei 1;
g) pierdere tranzitorie a stării de conşti-
enţă şi a tonusului postural, caracterizată 
prin debut rapid, durată scurtă şi revenire 
spontană din cauza unei hipoperfuzii ce-
rebrale globale, suspectată a fi de origi-
ne reflexă, din cauze necunoscute, fără 
semne de boli cardiace subiacente;
h) sindrom coronarian acut;
i) angină stabilă, dacă simptomele nu 
sunt declanşate de un efort fizic uşor;
j) intervenţie coronariană percutanată;
k) operaţie de bypass coronarian cu gre-
fă;
l) infarct sau accident ischemic tranzito-
riu;
m) stenoză semnificativă de arteră caro-
tidă; această prevedere se aplică în ca-
zul grupei 2;
n) diametru maxim al aortei mai mare de 
5,5 cm; această prevedere se aplică în 
cazul grupei 2;
o) insuficienţă cardiacă:
p) transplant de cord;
q) dispozitiv de asistenţă cardiacă;
r) chirurgie valvulară;
s) hipertensiune arterială malignă–creş-
tere a tensiunii arteriale sistolice mai 
mare sau egală cu 180 mm Hg sau a 
tensiunii arteriale diastolice mai mare 
sau egală cu 110 mm Hg asociată cu o 
deteriorare iminentă sau progresivă a or-
ganelor; această prevedere se aplică în 
cazul grupelor 1 şi 2;
t) tensiune arterială grad III–tensiune 

arterială diastolică mai mare sau egală 
cu 110 mm Hg şi/sau tensiune arterială 
sistolică mai mare sau egală cu 180 mm 
Hg; această prevedere se aplică în cazul 
grupei 2;
u) cardiopatie congenitală; această pre-
vedere se aplică în cazul grupelor 1 şi 2;
v) cardiomiopatie hipertrofică fără sinco-
pe; această prevedere se aplică în cazul 
grupei 1;
w) sindrom de QT lung însoţit de sinco-
pe, torsada vârfurilor sau QTc mai mare 
de 500 ms; această prevedere se aplică 
în cazul grupei 1.

Diabet
În cazul în care un candidat sau un con-
ducător auto cu diabet zaharat urmează 
un tratament medicamentos, eliberarea 
sau reînnoirea permiselor se efectuează 
numai pe baza avizului medicului diabe-
tolog şi, după caz, pe baza unor controale 
medicale periodice efectuate la intervale 
de maximum 5 ani. Nu se eliberează şi 
nu se reînnoiesc permisele de conducere 
în cazul candidaţilor sau conducătorilor 
auto cu hipoglicemie cronică gravă decât 
dacă solicitările sunt susţinute de un aviz 
al medicului diabetolog şi de efectuarea 
unor controale medicale periodice. În ca-
zul hipoglicemiilor cronice grave în timpul 
orelor de activitate, permisul de conduce-
re auto se eliberează sau se reînnoieşte 
numai după ce au trecut 3 luni de la cel 
mai recent episod.

Studiu de caz: 14 morţi pentru că un 
şofer de TIR suferea de somnolenţă
14 români au murit şi doi se află în stare 
gravă la spital, în urma accidentului 
rutier petrecut în Ungaria. Printre per-
soanele decedate sunt şi trei copii.
În umă cu cinci ani, şoferul unui TIR care 
a fost implicat într-un accident în Ungaria, 
soldat cu 14 morţi, a fost reţinut. Bărba-

tul avea 31 de ani şi lucra la o firmă din 
Arad de trei ani. El a fost grav rănit în 
urma accidentului.
Şoferul camionului implicat în accidentul 
din Ungaria fusese la Urgenţă cu nu-
mai 36 de ore înainte de accident. Omul a 
refuzat internarea, deşi suferea de 
enterocolită. Medicii susţin că această 
boală poate provoca somnolenţă.
Potrivit directorului medical al Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, Teo-
dora Olariu, şoferul camionului, Ovidiu 
Munteanu, s-a prezentat  la Serviciul 
de Urgenţe, acuzând stare generală 
alterată, febră şi dureri abdominale.
“Pacientul a fost investigat şi diagnosticat 
cu enterocolită acută virală, cu reacţie 
urticariformă generalizată. Prezenta 
apatie, adinamie, scaune diareice, sin-
drom subfebril şi a fost trimis la Secţia 
de Boli Contagioase, unde i s-a propus 
internarea. Pacientul a refuzat internarea 
şi a semnat în registrul de consultaţii. În 
consecinţă, i s-a prescris o reţetă cu o 
medicaţie adecvată”, a declarat dr. Olar-
iu. 
Doctorii i-au recomandat arădeanului să 
ia câteva zile de repaus şi să meargă la 
medicul de familie pentru supraveghere 
medicală.
Acesta nu a ascultat sfatul medicului, 
care nu l-a putut opri să conducă. A ur-
mat tragedia.

Depistat cu cancer după accident
Un şofer în vârstă de 47 de ani, dintr-o 
localitate din vecinătatea Slatinei, nu a 
apreciat corect distanţa faţă de maşina 
din faţa sa, condusă de o femeie, şi a in-
trat în coliziune cu aceasta. În urma acci-
dentului a fost rănit şoferul vinovat, care 
a şi fost transportat la spitalul din Slatina, 
pentru investigaţii şi îngrijiri de speciali-
tate. În urma investigaţiilor, însă, a primit 
un diagnostic înfiorător, medicii consta-
tând că bărbatul suferea de cancer pul-
monar cu metastaze cerebrale. Cel mai 
probabil, din cauza afecţiunilor cerebra-
le s-a şi întâmplat accidentul. Pacientul 
a confirmat, însă, că nu avea habar de 
acest diagnostic, situaţie, de altfel, foar-
te des întâlnită de medicii specializaţi în 
imagistică medicală, care confirmă că în 
ultimii ani a crescut îngrijorător numărul 
pacienţilor depistaţi cu tumori maligne 
diverse.
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Centura Bucureşti se află în blocaj pe 
cea mai proastă bucată a sa -segmen-
tul din sud.

Autostrada A0 Sud este deosebit de im-
portantă pentru că ar trebui să închidă 
centura Capitalei în partea de sud, aşa 
cum puteţi vedea în imaginea alătura-
tă. Autostrada A0 Sud este împărţită în 
trei tronsoane, care totalizează 50 de 
kilometri. Licitaţia pentru proiectarea şi 
execuţia Lotului 3 (18 km) al autostrăzii 
de Centură Sud-A0, o şosea de mare 
viteză nouă, diferită de actuala centură, 
s-a finalizat pentru a doua oară, după ce 
anterior CNAIR a fost obligată să reeva-
lueze ofertele. Noul căştigător este Aso-
cierea Aktor SA-Euro Construct Trading 
98 SRL, cu o ofertă de 853 de milioane 
de lei. Urmează acum o nouă perioadă în 
care se pot depune contestaţii. Licitaţia a 
fost lansată din iulie 2017.  
 
Ce zic autorităţile
Potrivit CNAIR, „Asocierea Aktor SA-
Euro Construct Trading 98 SRL a fost 
desemnată, la finalul lunii ianuarie, câş-
tigătoarea contractului pentru proiecta-
rea şi execuţia lotului 3 al Autostrăzii de 
Centură Bucureşti, după ce CNAIR SA a 
finalizat procesul de reevaluare a oferte-
lor. Proiectarea şi construcţia acestui lot 
vor costa, potrivit ofertei, 853.422.022 
lei, fără TVA, sumă asigurată din fonduri 
europene nerambursabile.
Cei 17,965 km de autostradă trebuie pro-
iectaţi de Asocierea câştigătoare în 12 
luni şi construiţi în 30 de luni de la sem-
narea contractului. Constructorul trebuie 
să ofere inclusiv o garanţie de bună exe-
cuţie, pentru o perioadă de 5 ani.
Lotul 3 al Autostrăzii de Centură Bucu-
reşti (A0) este împărţit în două sectoare, 
cu lungimi de 15,465 km (sectorul 1, afe-
rent Centurii de Sud), respectiv 2,5 km 
(sectorul 2, aferent Centurii de Nord).
Contractul va putea fi semnat doar după 
ce expiră perioada legală de 10 zile de 
la transmiterea comunicărilor privind re-
zultatul procedurii, interval în care pot fi 
depuse contestaţii.
În cazul în care vor fi înregistrate contes-
taţii, CNAIR SA va trebui să aştepte soluţi-
onarea acestora. Lotul 3 al noii autostrăzi 
de Centură a Capitalei (A0) urmează să 
pornească după intersecţia cu DN 6, pe 

direcţia nord-vest, trecând la sud-vest de 
localităţile Clinceni şi Domneşti. La km 
93+150 traseul autostrăzii de centură tra-
versează CF 900 Bucureşti-Craiova, iar, 
în continuare, traseul traversează râul 
Sabar, la vest de Dărvani şi canalul de 
aducţiune Argeş. În continuare, traseul 
autostrăzii traversează pădurea Berceni, 
intersectează DJ 601 (km98+350), tra-
versează pârâul Ciorogârla (km 99+950) 
şi DJ 602 (km 100+150) şi se termină în 
proximitatea  autostrăzii Bucureşti-Piteşti 
(A1).
În ceea ce priveşte elementele în plan, 
traseul în aliniament trebuie să asigure o 
viteză de proiectare de 140 km/h, iar, în 
zonele unde acest lucru nu este posibil 
din cauza constrângerilor fizice din teren, 
trebuie asigurată o viteză minimă de pro-
iectare de 120 km/h”, arată CNAIR.
Din informaţiile de mai sus reiese că 
proiectarea şi finalizarea lucrărilor este 
estimată la 42 de luni, adică trei ani şi 
jumătate. În medie, perioada de rezolva-
re a contestaţiilor este de un an. De aici, 
rezultă că, în scenariul cel mai optimist, 
vom putea circula pe Autostrada 0 Sud 
(lot 3) în 2025.

Două tronsoane, în licitaţie
Loturile 1 şi 2 ale Autostrăzii A0 Sud sunt 
în continuare prinse în contestaţii. Ambe-
le loturi au nevoie de 3 ani şi jumătate 
pentru proiectare şi pentru construcţie. 
Cum şi ele sunt în perioada de contes-

taţii, la fel, 2025 este termenul cel mai 
optimist pentru deschiderea lor. 
În „Stadiul proiectelor de infrastructură 
pe luna ianuarie 2019”, consultat de re-
vista TIR, nu există nicio referire şi, deci, 
nicio asumare a vreunor termene pentru 
Autostrada A0 Sud. De asemenea, în 
documentul intitulat „Proiectul de auto-
străzi–pregătire”, despre Autostrada de 
Centură Bucureşti, Sector Sud se spune 
doar că are 51 de kilometri şi că va costa 
2,6 miliarde de lei. Altfel zis, autostrada 
există doar pe hârtie. Nu există termene, 
mai ales pentru începerea efectivă a lu-
crărilor.

Proiect: autostrada de centură a Capi-
talei-A0 -semi-inelul sudic
Lungime: 52 km
Cost: 530 mil. Euro (estimativ)

Lotul 1

Proiect: A2-CF 902 (aproape de Jilava)
Lungime: 17 km
Cost: 178 mil. Euro
Constructor: desemnat - Alsim Alarko 
Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS
Stadiu: în licitaţie, cu diferite contestaţii
Început în: licitaţia începută în iulie 
2017
Termen de finalizare: 12 luni pentru pro-
iectare şi 30 de luni pentru desfăşurarea 
lucrărilor, odată ce va fi emis ordinul de 
execuţie după semnarea contractelor.

MODERNIZAREA CENTURII BUCUREŞTI,
DUPĂ 2025. LICITAŢIILE NU SUNT FINALIZATE.

CINE SUNT CÂŞTIGĂTORII INTERMEDIARI
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Lotul 2

Proiect: CF 902 - DN6
Lungime: 16,3 km
Cost: 162 mil. Euro
Constructor: desemnat - Alsim Alarko 
Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS
Stadiu: în licitaţie, cu diferite contestaţii 
Început în: licitaţia începută în iulie 
2017
Termen de finalizare: 12 luni pentru pro-
iectare şi 30 de luni pentru desfăşurarea 
lucrărilor, odată ce va fi emis ordinul de 
execuţie după semnarea contractelor.

Lotul 3

Proiect: DN6-A1
Lungime: 17,5 km
Cost: 182 mil. Euro
Constructor: desemnat Asocierea Ak-
tor-Euroconstruct Trading -ianuarie 2019/
iniţial a fost desemnat iniţial UMB-Teh-
nostrade, dar au fost admise contestaţii 
şi ofertele au fost reevaluate. 
Stadiu: în licitaţie. 
Început în: licitaţia începută în iulie 
2017
Termen de finalizare: 12 luni pentru pro-
iectare şi 30 de luni pentru desfăşurarea 
lucrărilor, odată ce va fi emis ordinul de 
execuţie după semnarea contractelor.

Cine construieşte
Asocierea Aktor-Euroconstruct Trading 
(câştigător intermediar lot 3) a întâmpinat 
mari probleme pe lotul doi al Autostrăzii 
Sebeş-Turda. Cel mai lung dintre toate 
cele patru tronsoane de pe A1 prezintă 
multe lucrări cu un grad de dificultate ri-
dicată. În ritmul actual, finalizarea lotului 
până la finalul anului 2019 este tot mai 
greu de atins, spun specialiştii. Lotul are 

24,25 km şi continuă de la ieşirea din 
Alba Iulia (Pârâul Iovului) până la intra-
rea în municipiul Aiud, km 17+000–km 
41. Include nod rutier la Teiuş (km 26). 
Contractul în valoare de 549.332.493,62 
lei (fără TVA) a fost semnat în 14 noiem-
brie 2014. Termenul de finalizare din con-
tract a fost, iniţial 2 octombrie 2016, însă 
termenul actualizat este aprilie 2018. 
Ambele au fost cu mult depăşite.
Fostul ministru al transporturilor, Lucian 
Şova, a criticat dur întârzierile compa-
niei Aktor, care nu reuşea să finalize-
ze lucrările la intrarea în Bucureşti de 
pe autostrada care începea la Ploieşti. 
„Constructorul a întâmpinat probleme de 
lene, cred. Şi de slabă mobilizare. Sunt 
extrem, extrem de nemulţumit şi sunt dis-
pus, până în ultima zi de mandat, să iau 
cele mai extreme măsuri împotriva aces-
tui antreprenor”, a spus ministrul.  
Cei 3,2 km de la Şoseaua Popasului până 

la Centură au fost finalizaţi din 2015. În 
acelaşi an, a fost contractată şi construc-
ţia ultimilor 3,3 km din A3 spre Capitală, 
între Şoseaua de Centură şi Şoseaua 
Petricani. Aceştia aveau termen de fina-
lizare noiembrie 2017. Contractul a fost 
atribuit Asocierii Aktor-EuroContruct Tra-
ding 98 pentru 129.180.727,51 lei fără 
TVA. Întârzierea a fost de un an. 

Nu i-a văzut nimeni. Au participat la 13 
licitaţii
Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Tica-
ret AS, care va construi celelalte două 
tronsoane, este o companie turcească. 
Necunoscuţi în România, reprezentanţii 
Alsim Alarko au transmis, pentru presă, 
informaţii potrivit cărora sunt o companie 
de top 10 din Turcia şi pe locul 79 la nivel 
mondial. Alarko ar avea planuri mari în 
România, iar reprezentanţii firmei privesc 
proiectul A0 drept cel care va deschide 
drumul şi altor lucrări în ţara noastră şi 
în Europa. 
„Strategia companiei pe termen lung este 
de a investi în România prin Parteneria-
tele Publice Private, de aceea s-a pregă-
tit un plan de investiţii de 10 miliarde de 
dolari pentru următorii 10 ani”, au trans-
mis reprezentanţi ai societăţii.
Potrivit acestora, compania turcă a par-
ticipat deja la alte 13 licitaţii în Romania 
pentru proiecte de infrastructură, printre 
care Centura Timişoarei, Drumul expres 
Piteşti-Craiova sau lucrări de reabilitare 
cale ferată.
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Tronsonul Târgu Neamţ-Iaşi 
urmează a fi construit în Par-
teneriat Public Privat, iar es-
timarea autorităţilor este că 
ar costa 15 milioane de euro 
pe kilometru. Suma este mult 
peste standardele de cost în 
materie de autostrăzi existen-
te în România.

Autostrada Târgu Neamţ-Iaşi se desfă-
şoară pe teritoriul judeţului Iaşi şi are o 
lungime de 68 km. Cum investiţia este 
estimată la un miliard de euro, rezultă un 
cost de 14,7 milioane euro pe kilometru. 
Dacă ne uităm pe o hartă a României, se 
poate vedea că, între Iaşi şi Târgu Neamţ, 
este o zonă în care alternează câmpia cu 
muntele. Cum, în România, stadardele 
de cost pentru autostrăzi sunt evaluate 
la aproximativ 8,3 milioane (şes) şi 11,2 
milioane (deal), rezultă că statul este ex-
trem de generos în aprecierea costurilor 
pentru realizarea acestei autostrăzi. 
În cadrul Parteneriatului Public Privat, 
constructorul va trebui să facă rost de o 

finanţare de un milliard de euro şi, pentru 
recuperarea sumei şi pentru a realiza un 
profit, va primi drumul în exploatare pe o 
perioadă de 26 de ani. Pe care va institui 
taxe pentru vehicule.

Cum funcţionează un Parteneriat
Public Privat?
În urma organizării unei proceduri de 
atribuire, partenerul public şi investito-
rul privat încheie un contract pe o pe-
rioadă determinată. În baza acestui 
contract, se înfiinţează o companie de 
proiect care se organizează şi funcţio-
nează ca o societate comercială al că-
rei capital social este deţinut de că-
tre partenerul public şi investitorul privat. 
Compania de proiect gestionează toate 
etapele de derulare a contractului de 
PPP, iar, la finalizarea contractului, bu-
nul realizat prin contractul de PPP este 
transferat cu titlu gratuit partenerului 
public. Prin contractul de parteneriat pu-
blic-privat, companiei de proiect i se per-
mite să perceapă tarife corespunzătoa-
re pentru utilizarea de către terţi a bunului 
public pentru o perioadă stabilită, inves-
titorul putând astfel să îşi recupereze in-
vestiţia şi să realizeze profit.

Întrebarea rămâne
Având în vedere cifrele şi explicaţia 
conceptului de PPP, ne întrebăm de ce 
a stabilit statul român ca investitorul să 
plătească un preţ pe autostradă cu mult 
peste costurile/standardele maximale 
existente în legislaţia românească?
-O parte din cheltuieli vor fi suportate de 
statul român, în cazul în care traficul e 
prea mic. Acest aspect este foarte pro-
babil. De aici, pot apărea „parandărături”, 
şpăgi ori o prelungire a perioadei de ex-
ploatare etc.
-Autorităţile anunţă un preţ uriaş, pentru 
a lăsa loc de negocieri.
-Nu sunt bani la bugetul de stat şi, atunci, 
executivul joacă „all in”–ori se plăteşte un 
preţ exorbitant, ori autostrada nu se face. 
De altfel, executivul a arătat mai degrabă 
indiferenţă faţă de proiectele de infra-
structură din Moldova. Şi de autostrăzi, 
în general.

Cine face analiza
Comisia Naţională de Prognoză a publi-
cat pe site-ul oficial „Studiul de funda-
mentare pentru autostrada Târgu Neamţ-
Iaşi” ce ar urma să fie realizată printr-un 

GUVERNUL EVALUEAZĂ O AUTOSTRADĂ 
LA CÂT NU FACE ŞI PUNE TAXĂ DE 12 EURO 

PENTRU CAMIOANE
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parteneriat public-privat (PPP). Este unul 
dintre proiectele guvernului Dăncilă pro-
gramat pentru a fi realizat prin PPP, în loc 
de construirea cu ajutorul fondurilor eu-
ropene. Comisarul european Corina Cre-
ţu a criticat în repetate rânduri guvernul 
Dăncilă pentru că ignoră fondurile UE şi 
nu trimite proiecte mari de infrastructură 
pentru aprobare la Comisia Europeană. 
Dat fiind că va fi realizată pe cheltuia-
la (parţială) a unei firme, autostrada va 
avea o taxă de utilizare pentru fiecare 
autoturism.
Potrivit documentului, investiţia este es-
timată la peste un miliard de euro, sumă 
ce ar trebui asigurată de partenerul privat 
(firma) care va intra în parteneriat cu sta-
tul român. O parte va fi însă suportată şi 
de la bugetul de stat.

Cât plătesc şoferii de camion
Potrivit documentului, investiţia e estima-
tă la peste un miliard de euro (1,001 mili-
arde euro construcţia, costuri sisteme de 
taxare–12 milioane euro, costuri sisteme 
de securitate–2 milioane euro), sumă ce 
ar trebui asigurată de partenerul privat 
(firma) care va intra în parteneriat cu sta-
tul. Taxa de utilizare a autostrăzii care va 
fi plătită de un autoturism la 100 km de 

autostradă parcurşi este de 6,3 euro fără 
TVA, calculate în funcţie de distanţa par-
cursă de vehicul. Pentru un vehicul din 
categoria LGV se plătesc, pentru fiecare 
100 km autostradă, 8,8 euro fără tva, iar 
pentru un HGV şi un Bus se plătesc 12,6 
euro fără tva. Nivelul taxei poate fi supus 
indexării, la data de 01 martie a fiecărui 
an, proporţional cu rata de creştere a sa-
lariului mediu net din anul anterior.

Cele mai importante prevederi ale Pro-
iectului realizat de Comisia naţională 
de Prognoză:
„Autostrada Autostrada Târgu Mureş-
Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni, din care face 
parte şi tronsonul ce face obiectul pre-
zentului studiu de fundamentare, Târgu 
Neamţ-Iaşi, va străbate judeţele Mureş, 
Harghita, Neamţ şi Iaşi şi va avea o lun-
gime totală de aproximativ 320 de kilo-
metri. Proiectul de realizare a autostră-
zii a fost inclus, în anul 2007, în cadrul 
Programului de construcţie autostrăzi al 
Ministerului Transporturilor şi Infrastruc-
turii–Companiei Naţionale Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România (până 
acum, în zece ani, nu s-a realizat nimic, 
n.red).
Riscul cu traficul se poate traduce, însă, 

fie în plăţi de disponibilitate, fie în prelun-
girea duratei contractului, în cazul în care, 
la finele celor 30 de ani, partenerul privat 
nu a obţinut, din cauza traficului mai mic, 
profitul scontat. Studiul de Fezabilitate se 
va finaliza o dată cu Obţinerea Acordu-
lui de Mediu. Aşadar, va exista un Deviz 
numai după finalizarea Studiului de Fe-
zabilitate, la fel şi HG privind aprobarea 
indicatorilor tehnico–economici. 
Costurile investiţiei constau în: costuri 
pentru proiectare şi execuţie: 1001 mi-
lioane euro (fără TVA), costuri sisteme 
de taxare: 12 milioane euro (fără TVA), 
costuri sisteme de securitate: 2 milioane 
euro (fără TVA). Costul per puncte de tre-
cere aferenta nod este de 3,05 milioane 
euro. 
Costurile de întreţinere, reparare şi rea-
bilitare: costurile de întreţinere curentă şi 
reparaţii curente/km sunt: 0,09 milioane 
euro. Costurile de întreţinere periodică şi 
reparaţii curente/km sunt: 0,78 milioane 
euro. Costurile de reabilitare (frezare şi 
ranforsare/refacere sistem rutier în func-
ţie de criteriile de dimensionare aferente 
proiectării iniţiale a sistemului rutier)/km 
după 20 de ani sunt: 2 milioane euro. 
Costurile de operare considerate au fost 
estimate la 0,2 milioane euro/km şi includ 
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costurile cu iluminatul şi întreţinerea/
schimbarea echipamentului de taxare. 
Pe lângă costurile de exploatare şi între-
ţinere prezentate mai jos, modul finan-
ciar include, de asemenea, o estimare 
anuală a costurilor de asigurare de circa 
1 milion euro”, se arată în studiu.

Durata
„Perioada de proiectare şi construcţie 
începe de la data semnării contractului 
de parteneriat public-privat şi durează 48 
de luni, timp în care partenerul privat are 
obligaţia de a finaliza construcţia întregii 
autostrăzi şi a drumului de legătură la ni-
vel de autostradă care face legătura cu 
municipiul Iaşi”, se scrie în document.

Pericolul camioanelor
În cadrul studiului există o mică secţiune 
dedicată camioanelor. „La nivelul Drumu-
lui Naţional DN 28: aproximativ 36% din 
traseul drumului este amplasat în loca-
litate. La nivelul Drumului Naţional DN 
28, în anul 2016 au fost înregistrate: 128 
de accidente; 217 autovehicule implica-
te în accidente; 13 persoane decedate; 
55 persoane rănite grav; 150 persoane 
rănite uşor. În perioada 2012-2017 au 
existat un număr de aproximativ 600 de 
accidente”.
Printre cauzele accidentelor se regăseş-
te:
„Prezenţa camioanelor în zone urbane: 
ca urmare a temei de bază, prin care 
orice reţea strategică ar trebui să ţină 
traficul departe de zonele urbane, aco-
lo unde este posibil, în măsura în care 
vehiculele de transport de marfă trebu-
ie să treacă prin zone cu mare activitate 
pietonală, constituie un motiv de îngrijo-
rare; pe lângă impactul negativ asupra 
mediului produs de vehiculele de trans-
port de marfă (zgomot, calitatea aerului 
etc.), există, de asemenea, dovezi clare 
că aceste vehicule sunt implicate într-un 
număr disproporţionat de accidente în 
zonele urbane; statisticile referitoare la 
drumurile naţionale arată că vehiculele 
de transport mărfuri au fost implicate în 
aproape 40% din totalul accidentelor din 
mediul urban, ceea ce reprezintă o cifră 
considerabil mai mare decât proporţia 
traficului de transport de mărfuri în cadrul 
fluxului general (de obicei, sub 15%). 
Siguranţa camioanelor: importanţa spaţii-
lor de servicii şi parcare pentru camioane, 
în condiţii de siguranţă, este recunoscută 
de UE prin Directiva 2008/96/CE privind 
gestionarea siguranţei infrastructurii ruti-
ere, care ia act de faptul că este impor-
tantă existenţa unui număr suficient de 
zone de odihnă în condiţii de siguranţă, 
pentru prevenirea criminalităţii şi a pro-
blemelor de siguranţă rutieră; aceasta 

este şi o prioritate a următorului Program 
Operaţional de Transport. Prin evaluarea 
şi auditarea impactului de siguranţă ruti-
eră, această legislaţie garantează faptul 
că, atunci când sunt construite noi sec-
toare de drum, acestea sunt prevăzute 
cu spaţii de parcare corespunzătoare şi 
sigure. Mai mult, Directiva 2010/40/EU 
(articolul 3), defineşte specificaţiile pen-
tru furnizarea de servicii de informare şi 
de rezervare a locurilor de parcare, si-
gure şi securizate, pentru camioanele şi 
vehiculele comerciale. Lipsa locurilor de 
parcare pentru camioane din România 
este o problemă majoră pentru transpor-
tatori. Nu există nicio prevedere în ceea 
ce priveşte siguranţa, nici chiar pentru 
noile proiecte de autostradă. Acest lucru 
reprezintă o problemă de siguranţă şi se-
curitate pentru şoferi, care sunt frecvent 
amendaţi pentru parcări neregulamen-
tare. Există, de asemenea, un avantaj 
comercial din administrarea locurilor de 
parcare pentru camioane şi a zonelor de 
servicii generale, care nu este exploatat”, 
scriu autorii.

Să dăm drumul la promisiuni
Studiul face o analiză a situaţiei drumu-
rilor: „România va fi traversată de două 
coridoare ale reţelei centrale: coridorul 
Orient/Mediteranean de Est şi coridorul 
Rin-Dunăre. Această reţea centrală, con-
form obligaţiilor asumate de către Ro-
mânia, va trebui finalizată până în anul 
2030, la nivel de autostradă sau drum 
expres, în scopul reducerii timpilor de că-
lătorie pe teritoriul României. Obiectivul 
final, cu orizont de finalizare 2050, este 
acela ca marea majoritate a cetăţenilor 
şi a societăţilor comerciale din Euro-
pa să se afle la cel mult 30 de minute 
distanţă de această reţea. Cele mai im-
portante fluxuri de trafic se înregistrează 
pe rutele: Bucureşti-Constanţa, Bucu-
reşti-Ploieşti-Braşov; Centura Bucureşti; 
Bucureşti-Buzău-Focşani-Bacău-Iaşi, 
Bucureşti-Piteşti-Sibiu, Bucureşti-Pi-
teşti-Craiova-Calafat, Bucureşti-Giurgiu; 
Sibiu-Cluj; Sibiu-Sebeş-Turda-Cluj; Nă-
dlac-Arad-Timişoara-Lugoj-Sebeş-Sibiu-
Braşov şi Cluj-Târgu Mureş-Iaşi. Starea 
deficitară a infrastructurii de transport ru-
tier conduce la o slabă interconectare cu 
principalele centre economice şi urbane 
şi cu alte noduri de transport intermodal, 
cum ar fi porturile şi aeroporturile. Având 
în vedere deficienţele existente, este ne-
cesară continuarea lucrărilor de constru-
ire a autostrăzilor”.

Maşinile merg goale
„Datele colectate în cadrul anchetelor şi a 
numărătorilor pasagerilor autobuzelor şi 
autocarelor au arătat un grad mediu de 

ocupare a autoturismelor între 1,6 şi 1,9 
pasageri/vehicul (inclusiv şoferul), func-
ţie de scopul călătoriei, în timp ce, pentru 
autobuze, numărul mediu de pasageri a 
fost de 16,8, cu variaţii importante de-a 
lungul celor 10 cordoane. O anumită pro-
porţie din volumul total de trafic reprezin-
tă trafic intrazonal, adică trafic în cadrul 
zonei, considerat trafic local. Aceas-
tă proporţie a traficului este un indica-
tor pentru distanţă medie de parcurs a 
anumitor categorii de autovehicule. O 
pondere mare a traficului intrazonal in-
dică o distanţă medie de parcurs rela-
tiv scurtă. Autoturismele şi autobuzele 
autohtone prezintă o pondere ridicată a 
traficului intrazonal, adică volume de tra-
fic ridicate se înregistrează pentru depla-
sări pe distanţe scurte, de exemplu de-
plasările efectuate în vecinătatea oraşe-
lor care prezintă valori de trafic ridicate 
dar pe distanţe scurte. În ceea ce priveş-
te autovehiculele de marfă, ponderea 
traficului intrazonal scade invers propor-
ţional cu mărimea autovehiculelor; auto-
camioanele mai mici sunt folosite la dis-
tribuţia locală de marfă, în timp ce au-
tocamioanele grele operează pe distan-
ţe mari sau pe rute internaţionale”, arată 
proiectul.

Cât de necesar e proiectul
În urma testelor din modelul de transport 
au rezultat, în condiţiile realizării proiec-
tului de autostradă cu taxă, următoarele 
estimări ale valorilor de trafic referitoare 
la autovehiculele care vor traversa zona:
– aproximativ 75% din autoturisme vor 
utiliza autostrada,
– aproximativ 85% din autovehiculele 
mari pentru transport marfă vor utiliza 
autostrada,
– aproximativ 90 % din autovehiculele 
grele pentru transport marfă vor utiliza 
autostrada,
– aproximativ 90 % din autobuze/autoca-
re vor utiliza autostrada.
Reducerea numărului de accidente ca ur-
mare a implementării proiectului, ar con-
duce la salvarea a aproximativ 10 vieţi 
omeneşti într-un an, conform studiilor 
realizate anterior pentru acest proiect.

Miza de 80 milioane
Contractul de PPP este structurat în două 
etape principale, după cum urmează:
– perioada de închidere financiară, pro-
iectare şi execuţie cu durata de maxim 
48 luni de la data semnării contractului;
– perioada de operare cu durata de 26 
ani de la data finalizării perioadei de con-
strucţie.
În situaţia devansării lucrărilor perioadei 
de 48 luni aferentă lucrărilor de proiecta-
re şi execuţie, partenerul privat va primi 
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din partea partenerului public o primă de 
succes echivalentă cu ponderea într-un 
an a perioadei de devansare, valoarea 
totală a primei de succes fiind de 80 mi-
lioane euro/an.
În situaţia întârzierii finalizării perioadei 
de proiectare şi execuţie, partenerul pri-
vat va plăti partenerului public o amendă 
corespunzătoare ponderii în an a perioa-
dei de întârziere, amenda anuală fiind de 
80 milioane euro.

Partenerul privat beneficiază de trei 
categorii de venituri:
a) plăţi de disponibilitate din Fondul spe-
cial de finanţare a contractelor de parte-
neriat public-privat;
b) venituri din utilizarea infrastructurii se-
cundare (de exemplu, chirii sau redeve-
nţe achitate de entităţile care operează 
benzinării sau alte spaţii de servicii) –un 
procent de 60% din acestea urmând a 
reveni partenerului public şi fiind dedus 
din plata de disponibilitate,
c) venituri din taxa achitată de utilizatorii 

autostrăzii (acestea urmând a fi deduse 
din plata de disponibilitate.

Dacă autorităţile au estimat costul 
unui kilometru de autostradă pe ruta 
Târgu Neamţ-Iaşi la 15 milioane de 
euro, costurile standard pe kilometru 
de autostradă la câmpie şi deal (zone-
le dintre Iaşi şi Ungheni) sunt mult mai 
mici şi arată astfel:

AUTOSTRADA EXTRAURBANĂ ÎN 
ZONĂ DE ŞES: 8,3 milioane euro
Construcţii şi instalaţii (C+I) din care: 
4.281.637 euro/km
Terasamente: 888.423 euro/km
Lucrări drenaj: 130.409 euro/km
Structură rutieră: 2.691.508 euro/km
Parapete şi împrejmuiri: 551.815 euro/
km
Semnalizare rutieră: 19.482 euro/km.
AUTOSTRADA EXTRAURBANĂ ÎN 
ZONĂ DE DEAL: 11,2 milioane euro
Construcţii şi instalaţii (C+I) din care: 
5.608.246 euro/km

Terasamente: 2.038.338 euro/km
Lucrări drenaj: 265.209 euro/km
Structură rutieră: 2.691.508 euro/km
Parapete şi împrejmuiri: 591.231 euro/
km
Semnalizare rutieră: 21.960 euro/km.

Ce sunt standardele de cost
Standardele de cost aprobate prin Ho-
tărârea Guvernului nr. 1394/2010 repre-
zintă documente de referinţă cu rol de 
ghidare pentru verificarea modalităţii de 
stabilire a costurilor lucrărilor de execuţie 
pentru obiectivele de investiţii din dome-
niul infrastructurii de transport finanţa-
te din fonduri publice, precum şi pentru 
analizarea şi verificarea ofertelor depu-
se de operatorii economici în vederea 
adjudecării contractelor privind execuţia 
lucrărilor de construcţii pentru obiective 
de investiţii din domeniul infrastructurii 
de transport.
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Guvernul a anunţat că cinci investitori 
au depus oferte pentru realizarea prin 
Parteneriat Public-Privat a autostrăzii 
Ploieşti-Braşov. 

„Cinci investitori au depus oferte pentru 
atribuirea contractului de parteneriat pu-
blic-privat pentru realizarea Autostrăzii 
Ploieşti-Braşov, până astăzi, 17 decem-
brie 2018, ultima zi de depunere a cere-
rii de participare. Ofertele pentru primul 
contract strategic de parteneriat public-
privat din România, depuse la Comisia 
Naţională de Strategie şi Prognoză, sunt 
analizate de către o Comisie de evalua-
re, care include şi experţi cooptaţi, repre-
zentanţi ai partenerului public. Ofertele 
au fost deschise în prezenţa investitorilor 
privaţi care au depus solicitarea de par-
ticipare la acest proiect.”, a anunţat Gu-
vernul României într-un comunicat.

Cei cinci ofertanţi:
•Asocierea STRABAG-IC ICTAS (Lider 
de asociere STRABAG) - Austria/Turcia
•Asocierea China Communications Con-
struction Company LTD(CCCC) - MA-
KYOL (Lider de asociere CCCC) - China/
Turcia
•SINOHYDRO CORPORATION LIMI-
TED (ofertant) - POWER CHINA ROAD-
BRIDGE GROUP CO LTD (terţ susţină-
tor) - China 
•ERG Insaat Ticaret ve Sanayi A.S (ofer-
tant) - SSB SAUERWEIN & SHAEFER 
BAU AG (subcontractant) - Turcia/Elve-
ţia
•Asocierea ACCIONA CONCESIONES 
S.L- FCC CONSTRUCCION S.A.-cu 
subcontractant ACCIONA CONSTRUC-
CION SA (Lider de asociere ACCIONA 
CONCESIONES SL) - Spania

Să îi luăm pe rând:

•Asocierea STRABAG-IC ICTAS (Lider 
de asociere STRABAG) - Austria/Tur-
cia
Compania Strabag este implicată în 
numeroase proiecte (Pod suspendat la 
Mogoşoaia, lotul Târgu Mureş–Ungheni 
-sunt doar ultimele două exemple), ceea 
ce ar putea duce -cum s-a întâmplat în 
multe cazuri- la întârzieri în executarea 
proiectului. Austriecii au avut probleme 
cu autorităţile locale. „Cosmin Necula, 

primarul Bacăului, a anunţat, în urmă cu 
câţiva ani, că va depune plângere penală 
împotriva Strabag, care a realizat, între 
2008 şi 2011, conducta de aducţiune ce 
a lăsat 200.000 de oameni fără apă timp 
de opt zile. Austriecii au încasat 52 de 
milioane de euro şi au lăsat în urmă o 
lucrare atât de prost făcută, încât avariile 
erau la ordinea zilei, iar oraşul rămânea 
frecvent fără apă”, a scris presa locală. 
De asemenea, mai mulţi primari din ju-
deţul Suceava au fost revoltaţi de felul 
în care firma austriacă Strabag respectă 
contractele pentru lucrările de reabilitare 
a reţelelor de apă potabilă şi canalizare. 
În ultimii ani, Strabag a câştigat sute de 
licitaţii pentru lucrări din bani publici.
Într-o analiză realizată de portalul cur-
sdeguvernare.ro se arăta că, în 2012, 
Strabag AG derula, în paralel, şase con-
tracte, iar Strabag SRL–10 contracte. 
IC Ictas Holding este o companie gigant 
din Turcia care anunţa, în 2010, că va in-
vesti 1,4 miliarde de dolari în realizarea a 
17 centrale electrice. 

•Asocierea China Communications 
Construction Company LTD(CCCC) - 
MAKYOL (Lider de asociere CCCC) - 
China/Turcia
Chinezii sunt cei care au pus beţe 
în roate celei de-a doua încer-
cări de realizare a aceluiaşi tron-
son de autostradă în regim de PPP.  
„La numai zece zile de la anunţarea li-

citaţiei pentru autostrada Comarnic-Bra-
şov, o firmă din China a blocat licitaţia. 
Anunţul de concesionare a fost publicat 
în SEAP pe 8 decembrie 2012, iar, pe 19 
decembrie, compania China Communi-
cations Construction Company Limited, 
cu sediul în Beijing, a contestat la Con-
siliul Naţional de Soluţionare a Contes-
taţiilor (CNSC) fişa de date a achiziţiei 
şi a solicitat suspendarea procedurii”, 
potrivit informaţiilor apărute în presă.  
A fost nevoie de intervenţia premierului 
de atunci Victor Ponta, care a cerut gă-
sirea unei soluţii în instanţă pentru relua-
rea licitaţiei autostrăzii Comarnic-Braşov, 
arătând că aceasta a fost iar suspendată 
“pentru Sfântul Aşteaptă” de către Consi-
liul de Soluţionare a Contestaţiilor.
Amuzant este că, în 2013, „cea mai 
mare companie de construcţii din Chi-
na, care la începutul anului s-a înscris 
în cursa pentru desemnarea constructo-
rului tronsonului de autostradă Comar-
nic-Braşov (parte a autostrăzii scoase 
acum la licitaţie), a anunţat că se retra-
ge din procesul de selectare. Surse din 
cadrul Companiei de Autostrăzi şi Dru-
muri Naţionale -condusă atunci tot de 
Narcis Neaga- declarau, pentru presă, 
că aceşti chinezi au avut pretenţii care 
nu puteau fi acceptate. Printre acestea 
se regăsesc utilizarea exclusiv de ma-
teriale de construcţii fabricate în China, 
pentru care au solicitat anularea taxelor 
de import, forţă de muncă doar din Chi-

CHINEZI, TURCI ŞI UN DOSARE DE CORUPŢIE 
ÎN LICITAŢIA „AUTOSTRĂZII SPRE MUNTE”
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na. Altfel spus, chinezii doreau să facă 
o autostradă în România, dar “fabrica-
tă în China”-dacă se poate spune aşa.  
Mai mult, autorităţile române, chiar dacă 
îşi manifestă interesul pentru a atrage 
investiţii din China în modernizarea in-
frastructurii din România, au îndoieli cu 
privire la capacitatea tehnică şi calitatea 
autostrăzilor realizate de chinezi, spu-
nea aceeaşi sursă.
Pe site-ul de prezentare, compania Ma-
kyol susţine că se află printre cei mai 
mari 225 de contractori de lucrări în con-
strucţii la nivel mondial.

•SINOHYDRO CORPORATION LIMI-
TED (ofertant) - POWER CHINA ROAD-
BRIDGE GROUP CO LTD (terţ susţină-
tor) - China 

„Sinohydro Corporation Limited, unul 
dintre cei cinci investitori interesaţi de 
construirea Autostrăzii Ploieşti-Braşov, 
este implicat într-un mare scandal de co-
rupţie legat de contracte de infrastructură 
în Venezuela. Jurnaliştii spanioli de la El 
Pais scriu că cei de la firma chinezească 
l-ar fi plătit pe omul de afaceri venezue-
lean Diego Salazar, vărul fostului minis-
tru Rafael Ramirez, care a deţinut por-
tofoliul energiei şi al petrolului între 2004 
şi 2012, fiind în acelaşi timp preşedintele 
companiei petroliere de stat şi unul dintre 
apropiaţii lui Hugo Chavez, pentru a-i fa-
cilita semnarea mai multor contracte cu 
statul sud-american. Sinohydro Corpora-
tion Limited, un gigant cu 486 de proiecte 
în 72 de ţări, a participat în două faze la 
centrala termoelectrică La Cabrera, din 
statul Aragua. Valoarea proiectului, care 
a fost finalizat în 2014, s-a ridicat la 603 
milioane de dolari. 
Salazar a primit în total aproape 50 de 
milioane de dolari pentru servicii de con-
sultanţă şi intermediere de la mai multe 

multinaţionale asiatice pentru a le ajuta 
să câştige contracte cu statul venezue-
lean, conform unor documente analizate 
de jurnaliştii de la El Pais. 
Banii au fost depuşi la Bancă Privada 
d’Andorra (BPA), care este acuzată de 
justiţia andorreză de spălare de bani. 
Salazar a fost arestat, în decembrie anul 
trecut, în Caracaş”, scrie ziare.com. 

•ERG Insaat Ticaret ve Sanayi A.S 
(ofertant) - SSB SAUERWEIN & SHA-
EFER BAU AG (subcontractant) - Tur-
cia/Elvetia
Compania turcă a fost înfiinţată în anul 
1972 şi are lucrări de construcţii în nu-
meroase domenii: baraje, hidrocentrale, 
aeroporturi, termocentrale, lucrări de iri-
gaţii.

•Asocierea ACCIONA CONCESIONES 
S.L- FCC CONSTRUCCION S.A.-cu 
subcontractant ACCIONA CONSTRUC-
CION SA (Lider de asociere ACCIONA 
CONCESIONES SL) - Spania
Acciona Concesiones execută lucrări de 
infrastructură pe trei continente, în Eu-
ropa fiind prezentă în opt state, printre 
care Marea Britanie, Grecia, Polonia sau 
Germania. Compania a fost înfiinţată în 
1932. În urmă cu doi ani, compania fost 
implicată într-un mare scandal. Potrivit 
Reuters, în 2012, „doi executivi de rang 
înalt ai constructorilor spanioli Acciona şi 
FCC au fost arestaţi ca parte a unei an-
chete privind concesiunile ilegale efectu-
ate la compania de stat de apă Acuamed, 
au declarat surse implicate în această 
chestiune. Cei doi au fost printre cele 13 
persoane arestate, după ce poliţia spa-
niolă a percheziţionat birourile Acuamed 
din Madrid, Barcelona şi alte oraşe, în cel 
mai recent scandal de corupţie asupra 
modului în care au fost derulate contrac-
tele publice în timpul boom-ului economic 

al Spaniei de dinainte de 2008. Purtătorii 
de cuvânt ai companiilor au declarat că 
sediul lor a fost percheziţionat de poliţie, 
ca parte a investigaţiei, care este condu-
să de Înalta Curte a Spaniei. Au spus că 
au cooperat la anchetă”.
Cât costă autostrada
Circa 1,36 de miliarde de euro estimea-
ză Comisia Naţională de Prognoză că va 
costa proiectarea şi execuţia celor circa 
100 de kilometri de autostradă dintre Plo-
ieşti şi Braşov, conform procedurii lansa-
te în portalul de achiziţii publice pentru 
încheierea unui contract de parteneriat 
public-privat. 
Studiul de fundamentare detaliază că 
PPP-ul se va întinde pe o perioadă de 
44 de ani, dar în două etape. Prima 
etapă va fi de 24 de ani: 4 ani pentru 
proiectare+execuţie şi 20 de ani pentru 
operare. 
Şoferii vor plăti o taxă calculată la 6,3 
euro fără TVA pentru fiecare 100 de km 
parcurşi de un autoturism, iar pe parcur-
sul PPP-ului statul va plăti partenerului 
privat o sumă anuală pentru amortizarea 
investiţiei, dar şi o plată de disponibilitate 
pentru perioada de operare a autostră-
zii. 
Studiul ia în calcul şi taxarea încă din 
2019 a actualei autostrăzi dintre Bucu-
reşti şi Ploieşti.

A patra încercare
Construirea autostrăzii Ploieşti-Braşov 
prin PPP este încercată pentru a patra 
oară.
Deşi există fonduri europene pentru 
acest proiect, soluţia PSD este aceeaşi 
încercată de trei ori până acum, în 2003-
2005, 2007-2009 şi 2013-2015 şi care a 
eşuat de tot atâtea ori. Anul trecut, fostul 
premier Mihai Tudose a anunţat o premi-
eră în construcţia de autostrăzi: a trecut 
de la Ministerul Transporturilor un proiect 
eşuat direct în subordinea sa, urmând să 
fie gestionat împreună cu Banca Mondi-
ală. A fost pentru prima oară când un Gu-
vern a delegat practic gestionarea unui 
proiect atât de important unui organism 
extern, după ce Ministerul Transporturilor 
şi CNAIR au demonstrat că sunt incapa-
bile să construiască autostrăzi. O lună 
mai târziu, ministrul Fondurilor Europene 
de la acel moment, Marius Nica, anunţa 
oficial că Banca Mondială a acceptat să 
intre în proiect. După numai câteva luni şi 
fără a anunţa Banca Mondială, noul exe-
cutiv condus de Viorica Dăncilă a decis 
să concedieze experţii Băncii Mondiale şi 
să rezolve problema autostrăzii pe cont 
propriu.
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În contextul în care orice ban pen-
tru autostrăzi este foarte important, 
Compania Naţională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere finanţează hi-
mere.

CNAIR mai bifează o autostradă pe 
hârtie. Este vorba de Autostrada Si-
biu-Făgăraş, pentru care doreşte revi-
zuirea Studiului de Fezabilitate.

Potrivit planificării din secţiunea „Au-
tostrăzi”, proiectul Sibiu-Făgăraş este 
parte din Autostrada Braşov-Sibiu. În-
tregul proiect ar urma să coste 3,3 mili-
arde de lei. Compania mai menţionează 
că, pentru cei 73 de kilometri ai viitoa-
rei autostrăzi Sibiu-Făgăraş, se preco-
nizează realizarea unui „contract Revi-
zuire Studiu de Fezabilitate în derulare. 
Termen estimat pentru finalizare reactua-
lizare SF trimestrul al II-lea, 2018”.

Nu putem să nu ne întrebăm: de ce 
CNAIR decide, în 2018, să cheltuie 
aproape 20 de milioane de lei pentru 
un Studiu de Fezabilitate necesar unei 
autostrăzi care ar urma să lege alte 
două autostrăzi Sibiu-Piteşti şi Bucu-
reşti-Braşov care nu există? 
Mai mut, autostrada Făgăraş-Sibiu nici 
măcar nu apare în Master Planul de 
Transport.

De unde vin banii
„CNAIR, în calitate de Solicitant, a ela-
borat şi  depus Aplicaţia de Finanţare 
pentru proiectul -Revizuire Studiu de 

Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu-Fă-
găra - în vederea obţinerii de finanţare 
nerambursabilă alocată prin Programul 
Operaţional Infrastructura Mare 2014-
2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dez-
voltarea unui sistem de transport mul-
timodal, de calitate, durabil şi eficient. 
Obiectivul general al proiectului, ca parte 
din reteaua TEN-T Globală, este îmbu-
nătăţirea competitivităţii economice a 
României prin dezvoltarea infrastructurii 
de transport care facilitează integrarea 
economică în UE, contribuind astfel la 
dezvoltarea pieţei interne, cu scopul de a 
crea condiţiile pentru creşterea volumului 
investiţiilor, promovarea transportului du-

rabil şi a coeziunii în reţeaua de drumuri 
europene.
Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt: 
prestatorul va respecta structura minimă 
a Studiului de Fezabilitate conform HG 
28/2008, precum şi următoarea structură 
minimă: sinteza, studiul de trafic, studiul 
privind alternative de traseu, investigaţii 
şi studii de teren, activităţi de proiectare, 
evaluarea impactului asupra mediului, 
analiza cost-beneficiu şi modelul finan-
ciar, identificarea reţelelor şi instalaţiilor 
existente; etapele de construcţie şi as-
pectele de sănătate şi securitate, auto-
rizaţii, avize şi acorduri, estimări de cost, 
raportul de audit de siguranţă rutieră, do-
cumentaţia de atribuire a Contractului de 
proiectare şi execuţie.
Valoarea totală a  proiectului este 
de 19.907.426 lei şi va fi finanţat prin Pro-
gramul Operaţional Infrastructura Mare 
2014-2020 astfel: 75% contribuţia Uniu-
nii Europene din Fondul European de 
Dezvoltare Regională- 12.600.145 lei, 
25%, contribuţia proprie- 4.200.048,51 
lei, restul de 3.107.232,54 lei reprezen-
tând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA”, 
arată CNAIR.
Revista TIR a scris că unul dintre obiec-
tivele păguboase ale CNAIR din ultimii 
doi ani a fost acela de a revizui studii de 
fezabilitate în loc să se concentreze şi 
să aloce fonduri pentru un singur proiect 
sau două.
Autostrada Făgăraş-Sibiu nici măcar nu 
apare în Master Planul de Transport.

CNAIR VREA O AUTOSTRADĂ CARE SĂ LEGE 
DOUĂ AUTOSTRĂZI CARE NU EXISTĂ
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Şoferul care are o gestică şi o mimică 
din categoria “Jiji Becali” a adus un 
record absolut de audienţă pentru un 
videoclip din zona transportului ruti-
er: peste 1.033.713 de vizualizări pe 
Facebook. 

Astfel, cu cel de-al şaptelea şi ultimul epi-
sod al reality show-ului, CONTROALELE 
ISCTR a acumulat pe Facebook peste 
1.675.828 de vizualizări.

https://www.facebook.com/tirmaga-
zin.ro/posts/1869161959830907

Primul reality show din transporturi-
le rutiere româneşti a devenit viral pe 
Facebook. 
CONTROALELE ISCTR reprezintă un 
serial, în numai şapte episoade, care 
vă dezvăluie activitatea de zi cu zi a In-
spectoratului de Stat pentru Controlul în 
Transportul Rutier. 
Vă întâlniţi astfel cu situaţii în care şoferii 
profesionişti controlaţi sunt găsiţi în regu-
lă din punct de vedere legal, dar şi cazuri 
în care sunt amendaţi. 

Episoadele 06 şi 07. Cunoaşte-l pe 
“Jiji Becali” al şoferilor
În aceste ultime două episoade, un şofer 
profesionist din judeţul Argeş, cu o gesti-
că şi mimică gen “Gigi Becali”, abordea-
ză teme de politică şi geopolică, după ce 
se înfurie că a primit o amendă de 1.000 
de lei. El “explodează” când înţelege că 

nu poate fi iertat şi refuză să ridice pro-
cesul-verbal de contravenţie. Furia lui din 
episodul al şaselea ajunge la paroxism în 
ultimul episod. 

Episodul 05. Amenzi de 1000, 4500 şi 
6000 de lei
Inspectorii ISCTR îi amendează pe doi 
şoferi care au încălcat legislaţia privind 
timpii de muncă şi de odihnă şi pe un şo-
fer care circulă fără rovinietă. Amenzile 
aplicate sunt de proporţii “epice”!

Episodul 04. Amendă uriaşă pentru un 
şofer bucureştean
Lipsa înregistrărilor pentru timpii de con-
ducere şi odihnă -acesta este motivul 
pentru care inspectorii i-au dat o amendă 
uriaşă unui şofer de camion din Bucu-
reşti.

“Aveţi diagrame din 22.10.2018?”, în-
treabă inspectorul. “Suntem doar în luna 
a patra”, spune şoferul. “Unde sunt restul 
diagramelor?”, “Astea sunt toate”, “Tre-
buie să le aveţi pe cele din aparat şi 28 
de zile anterior”. “Da, dar…”, “Nu aveţi 

CONTROALELE ISCTR, EP.07 - PESTE 
1.000.000 DE VIZUALIZĂRI PE FACEBOOK 

VIZIONEAZĂ EPISOADELE ANTERI-
OARE AICI:

EPISODUL 01

https://www.facebook.com/tirmaga-
zin.ro/posts/1726162687464169

EPISODUL 02

https://www.facebook.com/tirmaga-
zin.ro/posts/1734161996664238

EPISODUL 03

https://www.facebook.com/tirmaga-
zin.ro/posts/1744014455678992

EPISODUL 04

https://www.facebook.com/tirmaga-
zin.ro/posts/1755548764525561

EPISODUL 05

https://www.facebook.com/tirmaga-
zin.ro/posts/1766323950114709

EPISODUL 06

https://www.facebook.com/tirmaga-
zin.ro/posts/1811541215592982?__
tn__=-R
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diagrame. Nu aveţi înregistrări manuale”. 
“Am fost la zăpadă”. “Păi nu mai există 
zăpadă de luni de zile. A fost zăpadă în 
ultimele 28 de zile în Bucureşti?”, “Noi 
am stat în aşteptare”, este dialogul fabu-
los dintre inspector şi şofer.
Inspectorul îi explică şoferului cum trebu-
ia să facă înregistrările manuale pentru 
zilele în care camionul nu lucrează. In-
spectorul îi spune că, în absenţa acestor 
documente, nu are de unde să ştie ce a 
făcut şoferul în tot acest timp. Situaţia 
este gravă deoarece şoferul nu are di-
agrame. El a fost amendat cu 6.000 de 
lei. 

Episodul 03. Un şofer revoluţionar din 
Brăila
Un şofer profesionist din Brăila protes-
tează împotriva numărului mare de con-
troale la care este supus dar şi împotriva 
stării precare a drumurilor din România.  
Inspectorul ISCTR îi cere şoferului să ră-
mână la remorcă până la analiza tuturor 
actelor. Şoferul, în aşteptare, se plânge 
că se stă foarte mult în trafic pe Cen-

tura Bucureştiului. “Facem 4-5 ore pe 
Centură şi mă controlează de 3-4 ori pe 
lună”, spune şoferul. Arată actele pentru 
a dovedi câte controale a avut. “Nu pot 
descărca marfa pentru că sunt controlat. 
Stau ore în şir pe Centură. Am patru zile 
de când am fost controlat şi eu ştiu că 
nu ar trebui să mai fiu controlat alte 28 
de zile. Maşina corespunde, am cauciu-
curi bune, respect timpii de conducere, 
remorca e în regulă, ce mai vor domn’e 
de la noi?”, se revoltă şoferul.   
În urma controlului efectuat nu s-au con-
statat abateri. 
Controlul nu a durat mai mult de 15 minu-
te. În final, şoferul a spus că a fost mulţu-
mit de cum a decurs controlul.

Episodul 02. Şofer de pe vremea lui 
Ceauşescu
Cel de-al doilea episod al primului reality 
show din transporturile rutiere româneşti 
îl are în obiectiv pe un şofer profesionist 
care şi-a început cariera pe vremea co-
muniştilor. Comportamentul lui l-a nemul-
ţumit pe inspectorul de la Inspectoratul 

de Stat pentru Controlul în Transportul 
Rutier.
Oprit în trafic, şoferul este întrebat în 
legătură cu tahograful şi cu diagrama. 
Este chestionat în legătură cu activitatea 
sa pe ultimele 28 de zile. Permis, bule-
tin, atestat de pregătire profesională, ta-
loanele, documentele de marfă, spune 
inspectorul ISCTR. Şoferul explică fap-
tul că nu are încărcătură. Inspectorul îi 
cere şoferului să se încalţe şi să îi aducă 
documentele la maşină. În film se vede 
cum inspectorul priveşte cu atenţie maşi-
na, făcând un ocol minuţios. Şoferul are 
porecla Generalul, potrivit plăcuţei puse 
în parbriz. După analiza actelor, inspec-
torul îi cere şoferului să reţină că, atunci 
când se efectuează un control, nu are 
voie să accepte maşini străine în apro-
piere. Chestionat de reporterii revistei 
TIR, şoferul a spus că i s-a atras atenţia 
atunci când un cunoscut s-a apropiat de 
camionul supus inspecţiei. Şoferul spune 
că toate actele sale sunt la zi şi că nu 
are nicio obiecţie faţă de control. El măr-
turiseşte că cea mai mare amendă luată 
de la ISCTR a fost, în urmă cu un an, 
în valoare de 200 de lei. „Am ales să fiu 
şofer de pe timpul comunismului şi aşa 
mi-a fost soarta. Asta am învăţat. Îmi pla-
ce mult profesia”, spune şoferul.

Episodul 01. Un veteran al şoferiei din 
Giurgiu
Un veteran al şoselelor este oprit de 
inspectorii ISCTR cărora le spune că a 
primit, în Bulgaria, o amendă de 100 de 
euro pentru că nu avea afişată pe par-
briz rovinieta. Şoferul mai spune că, în 
România, în aceeaşi zi, ar fi fost oprit de 
patru ori de ISCTR, dar inspectorii nu îl 
cred pe cuvânt. Ei verifică şi observă că 
nu există niciun proces-verbal de control 
pe numele şoferului pentru acea zi. In-
spectorul spune că şoferul are două ra-
poarte de control, dar ele sunt mult mai 
vechi, din 2017, când a şi fost sancţionat. 
Şoferului i se cere cardul şi, după o 
atentă analiză, inspectorii constată 
că şoferul nu respectă timpii de odih-
nă. “Veteranul” se apără spunând că 
nu are cine ştie ce încărcătură. În fi-
nal, şoferul este amendat cu 125 de 
lei, dacă plăteşte amenda în 48 de ore. 
Chestionat de reporterii revistei TIR, 
şoferul a spus că a fost un control care 
a decurs bine, iar amenda nu este una 
consistentă. Nu voi mai greşi niciodată, 
a dat asigurări şoferul. El le transmite ce-
lorlalţi şoferi să aibă o activitate legală.
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FORMULAR PENTRU
ABONAMENT LA 

REVISTA TIR

:
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Singapore a reţinut doi muncitori mi-
granţi chinezi care solicitau mită de 
un dolar de la şoferii de camioane.

Şoferii de camioane s-au plâns de mai 
multe ori că li se cerea o „taxă”, în schim-
bul asigurării că nu vor fi întârzieri la 
încărcarea şi descărcarea vehiculelor, 
anunţă BBC.
Dacă vor fi condamnaţi, Chen Ziliang, 47 
de ani, şi Zhao Yucun, în vârstă de 43 de 
ani, sunt pasibili de o pedeapsă de până 
la cinci ani de închisoare şi o amendă de 
100.000 de dolari.
Ambii muncitori se presupune că au co-
mis infracţiunea în timp ce lucrau la Co-
gent Container Depot.
Singapore se mândreşte cu reputaţia sa 
de a fi una dintre ţările cel mai puţin co-
rupte din lume.
Biroul de Investigaţii privind practicile de 
corupţie din Singapore a precizat că toţi 
angajaţii din ţară sunt aşteptaţi să lucre-

ze “în mod corect”.
“Chiar dacă suma de mită este extrem 
de mică, de 1 $, fapta contează”, a spus 
agenţia. “Mita de orice fel nu va fi tole-
rată.”
Naţiunea insulară se situează în mod 
constant printre ţările cel mai puţin corup-
te din lume, fiind pe locul şase la indicele 
de percepţie a corupţiei - Transparency 
International’s 2017 Corruption Percepti-
on Index.
Ce se întâmplă în România
Dacă muncitorii chinezi cereau un dolar 
de camion, vameşii români au pretins 
500 de dolari de camion. În 2010, apro-
ximativ 1.500 de euro au dat şpagă cei 
de la AC/DC în vama de la Nădlac ca 
să treacă graniţa în Ungaria cu cele 29 
de camioane cu echipamente. Iniţial 
drumarii le-ar fi cerut câte 500 de euro 
de camion. Reprezentanţii legendarei 
trupe care a concertat la Bucureşti au 
depus, atunci, o plângere la Compania 

Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţi-
onale. „S-a discutat pe seama rovinietei. 
Angajaţii au cerut rovinieta, ei au dat-o, 
dar apoi angajaţii au cerut rovinietele şi 
din timpul şederii în ţară, ceea ce nu era 
legal. Pentru că nu au avut documentele, 
angajaţii au cerut o sumă de bani ca să 
îi lase să plece. Din plângere reiese că 
li s-ar fi cerut câte 50 de euro pentru fie-
care dintre cele 29 de camioane”, a de-
clarat fostul director al CNADNR, Dorina 
Tiron.
Ultimele informaţii au arătat că angajaţii 
de la Compania de Drumuri au cerut ini-
ţial câte 500 de euro pentru fiecare din 
cele 29 de autocamioane ale trupei rock, 
adică 14.500 de euro pentru tot trans-
portul. Străinii au spus că e o sumă mult 
prea mare. A urmat o rundă de negocieri, 
în care s-a stabilit ca şpaga să fie de doar 
1500-2000 de euro pentru întregul trans-
port. Drumarii s-au mulţumit şi cu atât.

ARESTAŢI PENTRU CĂ CEREAU MITĂ UN 
DOLAR DE LA ŞOFERII DE CAMION
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Toți vorbesc. Doar unul acționează. 
Noul Actros.
MirrorCam. În locul oglinzii retrovizoare standard, noul Actros este echipat cu sistemul 
MirrorCam revoluționar, proiectat aerodinamic. Acest sistem oferă nu doar o vizibilitate 
ideală de jur împrejurul camionului, ci și o siguranță mărită la manevrele de parcare, virare 
și schimbarea benzii de rulare. www.mercedes-benz-trucks.com
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