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În cadrul evenimentului, reprezentanţii 
Ministerului Transporturilor din Regatul 
Unit şi ai Ambasadei Marii Britanii în 
România au oferit mai multe detalii 
despre cum se va desfăşura transportul 
rutier în Marea Britanie în epoca post-
Brexit, care sunt cele mai importante 
provocări şi la ce trebuie să fie atenţi 
transportatorii rutieri din România.

Secretarul general al UNTRR, Radu 
Dinescu, a sintetizat, într-un interviu 
exclusiv pentru TIR Magazin, concluziile 
care s-au desprins după discuţiile dintre 

reprezentanţii transportatorilor şi cei ai 
Ministerului Transporturilor din Marea 
Britanie.

TIR Magazin: Care au fost concluziile 
la care s-a ajuns după discuţiile cu 
reprezentanţii Ministerului Transporturilor 
din Marea Britanie?

Radu Dinescu: E bine că am avut o 
discuţie cu reprezentanţi ai Ministerului 
Transporturilor din Marea Britanie, de 
la care să aflăm informaţii. Am discutat 
despre accesul transportatorilor români 

în Marea Britanie după ieşirea acesteia 
din Uniunea Europeană. Concentrarea 
este pe scenariile cele mai defavorabile. 
Discuţia a fost despre accesul şoferului, 
camionului şi al mărfurilor care sunt 
transportate. 
În privinţa şoferului, Marea Britanie spune 
că va accepta, în continuare, cărţile de 
identitate. În privinţa camionului, spune 
că va permite accesul camionului, în 
continuare, în baza licenţei comunitare.
În privinţa mărfurilor, există o necunos-
cută datorită prevederilor legate de 
apartenenţa la Uniunea Vamală sau 

RADU DINESCU, SECRETAR GENERAL UNTRR: 
CONCLUzIILE DISCUŢIILOR CU REPREzENTANŢII 

GUvERNULUI bRITANIC DESPRE PERIOADA 
POST-bRExIT ÎN TRANSPORTURI

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a organizat, miercuri,  
10 iulie 2019, la Hotel Ramada Plaza, o masă rotundă cu tema „viitorul transportului rutier în 
Marea britanie în perioada post-brexit”.
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nu. Dar, au în vedere introducerea 
unor aspecte de tehnologie care să nu 
presupună controlul fizic sau al mărfurilor 
din punct de vedere vamal, la frontieră, 
iar acesta să poată fi făcut ulterior. Şi să 
existe o răspundere, nu doar exclusivă a 
transportatorilor, ci a expeditorului şi a 
beneficiarului.
Vor să recunoască certificatele de 
competenţă profesională. În mare, e un 
mesaj pe care l-am primit şi în august 
anul trecut, prin care autorităţile britanice 
încearcă să transmită mesajul că sunt 
adepţii libertăţii de mişcare, de transport. 
Spun că vor menţine prevederile legate 
de cabotaj. Au o abordare extrem de 
pozitivă. Ei îşi doresc să aibă un răspuns 
similar din partea Uniunii Europene. 
Răspunsul UE nu e la fel de relaxat, e 
mult mai focusat. 
Răspunsul UE vine şi din prisma celor 
mai puternice state din UE. Franţa şi 
Germania au tot interesul să limiteze 
transportul între Marea Britanie şi UE 
la o abordare bilaterală. Adică, orice 
transportator din Marea Britanie poate 
merge în orice ţară din UE şi orice 
transportator din Franţa sau Germania 
poate merge în UK. Această abordare, 
pentru transportatorul român, nu este 
bună, este catastrofală. Sunt foarte mulţi 
transportatori români care operează pe 
Europa de Vest, care operează între 
Marea Britane şi diverse state sau între 
diverse state şi Marea Britanie. 
Faţă de anul trecut, lucrurile au fost 
aprofundate şi luate mai în serios, legat 
de cele mai rele situaţii, cum ar fi ieşirea 
din UE fără acord. Au început să se uite 
la detalii. Situaţia este volatilă din punct 
de vedere politic. Se aşteaptă un nou 
premier care va imprima o nouă direcţie 
pentru modul în care se va întâmpla 
Brexit-ul. Probabilitatea este ca Marea 
Britanie să iasă din UE mai devreme sau 
mai târziu. Există perioada de extindere 

a negocierilor. Dacă nu va fi niciun 
accord în octombrie, încă cel puţin două 
luni vor continua lucrurile aşa cum sunt 
acum. Va fi o perioadă în care Marea 
Britanie va reactiva acordurile bilaterale 
de transport cu fiecare stat membru din 
UE. Guvernul Marii Britanii promite că nu 
va cere viză, nu va cere paşaport şi nu 
va cere autorizaţii în măsura în care nu 
vor fi blocaţi de Comisia Europeană. 

TIR Magazin: Transportatorii prezenţi 
la întâlnie au insistat pe problema 
„Cartea verde”. Ce le puteţi spune 
transportatorilor, în urma discuţiilor cu 
reprezentanţii guvernului britanic?

Radu Dinescu: A fost o abordare 
surprinzătoare şi pentru noi, dar care a 
fost clarificfată în final. De ce Comisia 
Europeană ar trebui să aibă un cuvânt de 
spus legat de apartenenţa Marii Britanii 
la sistemul de asigurare „Carte verde”, 
având în vedere că ţări precum România 
au fost membri în acest sistem de Carte 
verde înainte să fie membri ai UE. 
Comisia Europeană are un cuvânt de 
spus legat de menţinerea Marii Britanii 
în sistemul „Carte verde” pentru că 
Marea Britanie a intrat în sistemul 
„Carte verde” ca membru al UE şi nu 
separat. Noi, din România, am intrat în 

sistemul „Carte verde” înainte să fim 
în UE şi nu ni se poate lua acest statut 
de Comisia Europeană, chiar dacă noi 
am ieşi din UE. Fără Marea Britanie în 
sistemul „Carte verde”, ar putea apărea 
unele complicaţii de natură birocratică, 
deoarece o altă asigurare sau alt tip 
de document ar trebui produs pentru a 
dovedi valabilitatea asigurării. 
Dar probleme vor fi pentru britanicii care 
vin în Uniunea Europeană şi nu invers. 
Pentru că Marea Britanie spune că va 
continua să accepte aceste documente 
„Carte verde”. Abordarea autorităţilor 
britanice este una pozitivă, una care 
se doreşte prietenioasă. O colaborare 
în speranţa de a obţine şi ei drepturi 
rezonabile de acces la piaţa de transport 
şi la uniunea vamală, un subiect foarte 
sensibil. Iar UE nu va permite ca Marea 
Britanie să iasă din UE dar să rămână 
în Uniunea Vamală, pentru că ar fi prea 
simplu şi exemplul ar putea fi urmat de 
alte state. 
Lucrurile au început să fie împărţite 
în segmente mai mici, să se uite mai 
cu atenţie la toate scenariile posibile. 
În septembrie, există posibilitatea de 
a avea o nouă vizită a autorităţilor din 
Marea Britanie în România. 
Noi, ca reprezentanţi ai domeniului 
transporturilor, suntem foarte interesaţi 
de o întâlnire de acest tip, la un nivel mai 
înalt, cu mai mulţi transportatori şi cu 
personal, atât din zona transporturilor din 
Marea Britanie, dar şi din zona vamală. 

TIR Magazin: Pot fi mai liniştiţi şoferii 
faţă de perspectiva, tot mai vehiculată, a 
cozilor la graniţa cu Marea Britanie?

Radu Dinescu: Cu aşteptatul în vamă, 
toată lumea a fost de acord că este 
vorba despre o abordare administrativă. 
E vorba, în principal, din partea Franţei 
şi mai puţin din partea Marii Britanii. 

  Publicitate
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Teoretic, procedura de ieşire din UE şi 
de intrare în Marea Britanie ar trebui să 
fie simplă, ca procedură. Dar, legat de 
capacitatea de procesare, nu ar trebui 
să existe mari schimbări. Autorităţile din 
Marea Britanie au spus că sunt pregătite 
să primească fluxul de vehicule, în timp 
ce intrarea în Franţa ar putea constitui o 
problemă. Pentru că, intrând din afara 
Uniunii Europene, verificările, şi azi, sunt 
mult mai amănunţite decât între două 
state membre UE, indiferent dacă sunt 
sau nu membre Schengen. 

Reprezentanţii Ministerului Transpor-
turilor din Marea Britanie au prezentat 
viitorul transportului rutier în Regatul Unit 
după Brexit
În cadrul evenimentului, reprezentanţii 
Ministerului Transporturilor din Regatul 
Unit şi ai Ambasadei Marii Britanii în 
România au prezentat mai multe detalii 
despre cum se va desfăşura transportul 
rutier în Marea Britanie în epoca post-
Brexit, care sunt cele mai importante 
provocări şi la ce trebuie să fie atenţi 
transportatorii rutieri din România.
Reprezentanţii britanici au informat 
că Marea Britanie îşi manifestă 
deschiderea pentru a menţine în vigoare 
regulamentele şi legislaţia UE existente 
privind accesul la piaţa transportului 
rutier de mărfuri după ieşirea Regatului 
Unit din Uniunea Europeană. În acest 
sens, licenţele comunitare ar putea fi, 
în continuare, valabile şi recunoscute 
de Marea Britanie pentru a se asigura 

că operatorii de transport rutier din UE 
îşi pot continua activitatea din şi către 
Marea Britanie. Aceasta înseamnă că 
vor rămâne în vigoare Regulamentele 
nr. 1071/2009, 1072/2009, astfel încât 
transportatorii din UE care deţin o licenţă 
comunitară pot continua să îşi desfăşoare 
activităţile în Marea Britanie, fără a avea 
nevoie de autorizaţii de transport.
În ceea ce priveşte documentele 
obligatorii pentru şofer, atât Cartea 
de identitate - CI cât şi certificatul de 
calificare profesională continuă - CPC 
emise de statele membre ale UE rămân 
valabile pentru a intra în Regatul Unit, 
însă va fi nevoie de Cartea Verde ca 
dovadă a asigurării autovehiculului.  
În privinţa formalităţilor vamale, în absenţa 
unui acord de retragere, acestea vor fi 
reintroduse deoarece Marea Britanie 
nu va mai fi membră a Uniunii Vamale 
UE. Companiile de transport rutier vor 
putea lăsa la latitudinea expeditorului/ 
destinatarului mărfurilor procedurile 
vamale, cu menţiunea că toate 
documentele trebuie verificate înainte 
dacă sunt completate corespunzător şi 
că respectă legislaţia, pentru a se evita 
timpii de aşteptare la frontiere.
În încheiere, reprezentanţii britanici au 
menţionat că scenarii şi informaţii mai 
detaliate despre ieşirea Marii Britanii din 
Uniunea Europeană, în special în cazul 
unei ieşiri fără acord, vor fi disponibile 
până în luna septembrie după ce noul 
prim-ministru al Marii Britanii îşi va 
începe mandatul.
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"În ultimii doi ani, transportul rutier de 
mărfuri a fost principalul contributor 
la exportul de servicii al României. 
Numai anul trecut, transportul rutier 
a contribuit la exportul de servicii al 
României cu un total de 5,144 miliarde 
de euro, cu aproape 14% mai mult decât 
întreaga ramură de servicii telecom şi IT, 
următoarea ca importanţă în exportul de 
servicii, potrivit datelor Băncii Naţionale 
a României (BNR).

În acest context, semnalăm situaţia 
incertă a firmelor româneşti de transport 
rutier internaţional, a căror competitivitate 
pe piaţa europeană riscă să fie profund 
afectată de prevederile extrem de 
restrictive ale Pachetului Mobilitate 1. 
Reamintim că Pachetul Mobilitate 1 a 
fost publicat de Comisia Europeană 
în 2017 pe fondul protecţionismului în 
creştere al Statelor vestice membre 
ale Alianţei Rutiere, însă nu a putut fi 

adoptat în legislatura 
e u r o p e a n ă 
precedentă urmare 
n u m e r o a s e l o r 

intervenţii şi acţiuni de protest UNTRR 
alături de asociaţiile de transport rutier 
din mai multe State Membre afectate, 
precum şi opoziţiei Eurodeputaţilor 
români şi din alte State Membre. Cu toate 
acestea, sub presiunea Alianţei Rutiere, 
Parlamentul European (PE) a adoptat 
rapoarte la prima lectură cu prevederi 
extrem de restrictive privind cele 3 
dosare fierbinţi ale Pachetului Mobilitate 
1 (04.04.2019), în timp ce, la finalul anului 
trecut (03.12.2018), Consiliul Miniştrilor 
de Transport din UE a adoptat poziţia 
sa (abordare generală) privind Pachetul 
de Mobilitate 1, bazată pe propunerile 

(

,

Publicitate

UNTRR SOLICITĂ GUvERNULUI ROMÂNIEI 
ŞI EURODEPUTAŢILOR ROMÂNI SĂ APERE 

INTERESELE ROMÂNIEI LA NIvEL EUROPEAN
Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR semnalează situaţia 
periculoasă a Pachetului Mobilitate 1 la nivel european şi implicaţiile majore pentru viitorul 
transportatorilor români în UE.
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extrem de restrictive ale Preşedinţiei 
Austriece, susţinute de Alianţa Rutieră. La 
intervenţia UNTRR, Preşedinţia Română 
nu a iniţiat procedura de trialog pentru 
Pachetul Mobilitate 1, însă este foarte 
probabil ca noua Preşedinţie finlandeză 
a UE să iniţieze procedura de trialog în 
cea de a doua parte a acestui an.

UNTRR SOLICITĂ GUVERNULUI 
ROMÂNIEI ŞI EURODEPUTAŢILOR 
ROMÂNI SĂ APERE INTERESELE 
ROMÂNIEI LA NIVEL EUROPEAN
UNTRR face apel la Ministrul Transportu-
rilor şi la noii Eurodeputaţi români să 
continue lupta împotriva Pa-chetului 
Mobilitate 1 aflat într-un moment decisiv 
la începutul noii legislaturi europene!
Ministrul Transporturilor din România şi 
noii Eurodeputaţi români, indiferent de 
apartenenţa la grupurile politice din PE, 
au responsabilitatea să apere viitorul 
transportatorilor români în UE prin 
intervenţii coordonate cu toate Statele 
Membre afectate pentru respingerea 
Pachetului Mobilitate 1, iniţiat de 
Alianţa Rutieră a Statelor din Vest! 
Atenţionăm că, deşi aparent aceste 
noi reguli comune s-ar aplica uniform 
în UE, impactul acestora este diferit, 
cele mai afectate fiind Statele estice 
şi periferice: creşterea costurilor va fi 
mult mai mare pentru transportatorii 
din ţările periferice, distorsionând astfel 
condiţiile de concurenţă egală pe piaţa 

transporturilor rutiere din UE.

Ministrul Transporturilor din România 
şi noii Eurodeputaţi români au respon-
sabilitatea să participe activ în procesul 
legislativ european, pentru eliminarea 
celor mai nefavorabile măsuri ale Pache-
tului Mobilitate 1 care afectează industria 
transporturilor rutiere din România - 
principalul contributor la exportul de 
servicii al României în ultimii ani:

NU întoarcerii acasă OBLIGATORII a 
vehiculelor! 
• Vehiculele sunt mijloacele de producţie 
ale transportatorilor pentru serviciile de 
transport şi transportatorii au dreptul la 
libera circulaţie a serviciilor lor în UE!
• Întoarcerea acasă obligatorie a 
vehiculelor va conduce la o creştere 
dramatică a curselor în gol şi a emisiilor 
de CO2 - contrar viziunii UE de decar-
bonizare a transporturilor.

NU restricţionării cabotajului şi intro-
ducerii perioadei de "răcire" (cooling 
off)!
• Restricţionarea cabotajului şi a acce-
sului la piaţă sunt împotriva politicii comu-
ne a UE în domeniul transporturilor, în 
contradicţie cu obiectivele sale privind 
decarbonizarea şi eficienţa reţelei de 
transport.
 NU interzicerii repausului săptămânal 

normal în cabină, având în vedere 
criza acută de parcări sigure şi secu-
rizate pentru camioane în UE şi 
abuzurile autorităţilor de control din 
Franţa şi Belgia, contrare clarificărilor 
Comisiei Europene !

NU aplicării detaşării la transportul 
rutier! 
• Şoferii profesionişti sunt lucrători hiper-
mobili, nu lucrători detaşaţi! 
• Regulile şi poverile detaşării blochează 
transportul rutier internaţional în UE, 
impunând transportatorilor să calculeze 
& plătească diferite salarii naţionale 
pentru 1 şofer, pe 1 lună
• Împărţirea transportului rutier interna-
ţional în bilateral şi “crosstrade” cu dife-
rite regimuri de detaşare va complica 
şi mai mult povara administrativă şi va 
distorsiona operarea în condiţii echitabile 
în sectorul transporturilor rutiere prin 
aplicarea unor regimuri de plată diferite 
pentru şoferii profesionişti din aceeaşi 
companie, care efectuează tipuri dife-
rite de operaţiuni de transport rutier inter-
naţional.
UNTRR solicită Ministrului Transporturilor 
din România şi Eurodeputaţilor români 
să apere viitorul transportatorilor rutier 
români în UE şi să acţioneze împreună cu 
toate statele afectate împotriva măsurilor 
restrictive propuse de Pachetul Mobilitate 
1!", se spune în comunicatul de presă al 
UNTRR.
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UNTRR solicită suportul eurodeputaţilor 
români pentru desecretizarea scrisorii 
primite de autorităţile române de la 
Comisia Europeană (CE) în data de 19 
iulie 2018, de punere în întârziere cu 
privire la normele referitoare la asigurarea 
obligatorie de răspundere civilă auto 
(RCA). Cererea e făcută în contextul în 
care ASF susţine modificarea legislaţiei 
RCA, în condiţiile în care legea actuală a 
avut efecte pozitive determinante în piaţă, 
iar tarifele RCA practicate în prezent de 
asigurători se situează sub tariful de 
referinţă, potrivit UNTRR.
”Totodată, UNTRR a iniţiat o acţiune juridică 
la Curtea Europeană de Justiţie împotriva 
Comisiei Europene, după ce instituţia 

europeană a refuzat să desecretizeze 
scrisoarea transmisă autorităţilor române, 
deşi modificarea legislaţiei RCA are un 
impact financiar uriaş pentru posesorii 
celor 8 milioane de vehicule înmatriculate 
în România”, se arată în comunicat.
Astfel, patronatul se opune ferm modificării 
Legii 132/2017, în sensul eliminării tarifu-
lui de referinţă cât şi a limitei de 25% a 
cheltuielilor administrative şi de vânzare 
ale poliţei de asigurare, incluse în tariful 
de primă.

Tarifele vor creşte vertiginos
”Reamintim că înainte de plafonarea 
tarifelor RCA şi de intrarea în vigoare a legii 
132/2017, unii asigurători aveau cheltuieli 

administrative uriaşe, de până la 80%, 
în condiţiile în care acestea includeau 
cheltuielile aferente tuturor liniilor de 
business”, se arată în comunicat.
UNTRR consideră că modificarea 
legislaţiei RCA în sensul propus de ASF şi 
de unii asigurători va determina reintrarea 
în criză a pieţei RCA, iar tarifele vor creşte 
vertiginos pentru toate categoriile de 
vehicule.
”UNTRR solicită Consiliului Concurenţei 
publicarea raportului final privind 
investigaţia asupra sectorului pieţei de 
asigurări, în condiţiile în care 9 companii de 
asigurări şi o asociaţie au fost sancţionate 
cu o amendă de 53 milioane euro pentru 
încălcarea reglementărilor naţionale şi 
europene din domeniul concurenţei prin 
coordonarea comportamentelor pe piaţă 
în vederea majorării tarifelor la asigurările 
obligatorii de răspundere civilă (RCA)”, se 
arată în comunicat.
Patronatul avertizează că modificarea 
legislaţiei actuale RCA, prin eliminarea 
tarifului de referinţă şi a limitei de 25% 
a cheltuielilor administrative, va facilita 
apariţia unor noi posibile practici de cartel 
pe piaţa RCA românească, în ciuda 
declaraţiilor ipocrite ale companiilor de 
asigurări în favoarea pieţei libere.
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UNTRR, ACŢIUNE JURIDICĂ LA CURTEA 
EUROPEANĂ DE JUSTIŢIE ÎMPOTRIvA 

COMISIEI EUROPENE
Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a anunţat, miercuri, 24 iulie 2019, că 
a iniţiat o acţiune juridică la Curtea Europeană de Justiţie împotriva Comisiei Europene (CE), în condiţiile 
în care se opune ferm modificării legislaţiei RCA solicitate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 
(ASF), şi solicită suportul eurodeputaţilor români pentru desecretizarea scrisorii RCA, primită de la CE.
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Forţele de securitate mexicane au ar-
estat un grup de 51 de imigranţi fără 
documente care erau transportaţi în-
tr-un camion supraîncărcat în statul 
Zacatecas, în nordul ţării, a infor-
mat ministerul securităţii, potrivit AFP.
Operaţiunea a avut loc în municipali-
tatea Concepción del Oro, când forţele 
de securitate, folosind echipamente 
de detecţie cu raze X, au descoperit 
mai multe persoane care călătoreau 
în remorcă, a precizat ministerul.
Cei 51 de străini, dintre care 21 de mi-
nori, originari din Guatemala, Hondu-
ras, Salvador Nicaragua şi din Ecua-
dor, vor fi trimişi în ţările lor de origine.
“După ce le-a fost acordat primul aju-
tor, migranţii au rămas sub protecţia 
Institutului naţional pentru migraţie 
unde, după identificarea naţionalităţii, 
vor primi consiliere pentru asistenţă 
la repatriere”, a indicat comunicatul.
În cursul operaţiunii, autorităţile au arestat 
un individ care îi transporta pe imigranţii fără 
acte şi avea asupra lui 225.000 de pesos 
(circa 11.800 de dolari) bani lichizi, a de-
clarat ministerul. Şoferul şi banii confiscaţi 
au fost puşi la dispoziţia procuraturii.
Din octombrie, numărul imigranţilor il-
egali care traversează Mexicul pentru a 
ajunge în Statele Unite a crescut sem-
nificativ, situaţie ce a tensionat relaţiile 
dintre Washington şi vecinul de la sud.
Luna trecută, guvernul lui Andrés Manuel 
Lopez Obrador, sub ameninţarea 
sancţiunilor comerciale din partea 
administraţiei preşedintelui american Don-
ald Trump, a acceptat să înăsprească 
politica sa migratorie pentru a reduce 
acest aflux, desfăşurând peste 21.000 
de agenţi de securitate la frontiere.

Macedonia. Şoferul de camion a sărit 
din cabină
Poliţiştii de frontieră din Macedonia de 
Nord au anunţat că 34 de imigranţi af-
gani au fost răniţi într-un accident pe 
autostradă după ce şoferul unui cami-
on care îi transporta a sărit din vehicul 
la vederea poliţiei, scrie swissinfo.ch.
Trei imigranţi şi şoferul macedone-
an de camion au fost răniţi grav în 
Macedonia de Nord, după ce cami-
onul s-a răsturnat şi a ajuns într-o 

prăpastie de 14 metri, a spus poliţia.
Răniţii, inclusiv copiii, au fost duşi la spital.
Traseul urmat de migranţi din Balcani a 
fost închis oficial în 2015, când statele 
de pe acest traseu au decis să impună 
controale la frontieră. Turcia, Grecia şi 
statele din Balcani, au blocat speranţa 
migranţilor de a ajunge în Europa de Vest.

Marea Britanie. Înghesuiţi în remorca 
frigorifică
BBC a scris că doi copii au fost descopriţi 

într-un grup de 12 migranţi în remorca 
unui camion frigorific. Autovehiculul a fost 
oprit la London Road, Send, lângă Ripley, 
la ora 14:00 GMT, a anunţat Surrey Police. 
Grupul a primit apă şi tratament medical. 
Cei doi copii au fost luaţi în poliţie iar adulţii 
au fost trimişi oficialilor de la Departamen-
tul imigrare. Doi bărbaţi au fost arestaţi 
pentru suspiciunea de a permite intrarea 
ilegală în Marea Britanie. Un bărbat în 
vârstă de 26 de ani de la Hull şi un bărbat 
în vârstă de 64 de ani care nu are o adresă 
fixă se află în custodia poliţiei, a spus 
purtătoarea de cuvânt a poliţiei din Surrey.

Ungaria: pedepse grele pentru sufoca-
rea a 71 de migranţi
Un tribunal maghiar a decis condam-
narea la 25 de ani de închisoare patru 
persoane găsite vinovate pentru impli-
carea lor în drama petrecută în 2015, 
când 71 de migranţi au murit sufocaţi în 
remorca frigorifică a unui camion pe o 
autostradă în Austria. Principalul acu-
zat este un afgan, iar complici sunt trei 
bulgari care au fost condamnaţi pentru 
crimă şi pentru că au făcut parte dintr-o 
reţea internaţională de trafic de persoane. 
Alţi 10 inculpaţi au fost condmanaţi la 
pedepse între 3 şi 10 ani. Toţi sunt bulgari. 

CAMIOANELE, PREFERATE DE MIGRANŢI 
PENTRU A TRECE GRANIŢA

Din Mexic până în România şi din Macedonia în Turcia, mii de oameni, care fug de sărăcie şi război, 
se ascund în camioane pentru a ajunge în libertate. De multe ori, călătoria se termină tragic. 
Mexic–2.000 de dolari, biletul de camion
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Cu un deficit estimat de 5.000 de 
şoferi, Portugalia a devenit un stat im-
portator de şoferi. În special din Bra-
zilia. Şi asta pentru ca sistemul său 
de transport să nu intre în faliment.
Datele din industrie publicate de "Jor-
nal de Notícias" arată că aproxima-
tiv 2000 de şoferi de camion din Bra-
zilia  au fost angajaţi în Portugalia 
anul trecut, la care se adaugă alte 
1.000 de persoane din Venezuela. 
Patrícia Barreira, de 43 de ani, este 
obişnuită să traverseze Europa cu tone 
de mărfuri. Ea spune că "abia ştia cum 
să conducă" când era în Brazilia. "Am 
lucrat în magazine, fabrici, şi, mai târziu, 
am întâlnit brazilieni care erau şoferi de 
camioane aici în Portugalia. Mi-au spus 
soţului şi mie să încercăm", spune ea.
Patrícia subliniază ca aspecte pozitive sal-
ariul şi siguranţa, dar rutina este o povară. 
Interesul conaţionalilor săi pentru această 
profesie i-a transformat pe Patrícia şi pe 
soţul ei în „Youtubers”. Cei doi postează 
video-uri pe un canal de Youtube în care 
îşi prezintă viaţa de zi cu zi, pe drum. 
Au avut, deja, 500.000 de vizualizări.

De unde criza
Lipsa şoferilor profesionişti de camioane 
din Portugalia reprezintă o combinaţie de 
factori: în special salariile mai mici decât 
în statele din vestul Europei. În timp ce 
salariul de bază este de 630 de euro, val-
oarea salariului se dublează în alte ţări 
europene, precum Franţa şi Germania. 
Beneficiind de mobilitatea oferită de Eu-
ropa, mulţi portughezi aleg să lucreze în 
alte ţări. În plus, mulţi şoferi îmbătrânesc 

şi este dificil să atragi tinerii într-o 
carieră petrecută în spatele volanului.
„Vârsta legală minimă de 21 de ani este 
un alt factor provocator pentru sector, de-
oarece există o întârziere de trei ani între 
terminarea liceului şi momentul în care te 
poţi angaja ", spune Asociaţia Naţională a 
Transportatorilor Rutieri de Mărfuri, care 

reuneşte peste 200 de companii din sector.
În afară de vorbirea limbii, brazilienii 
se bucură de un avantaj mai mare: un 
acord bilateral le permite să-şi trans-
forme permisul de conducere brazilian 
într-un permis de conducere portughez.
Cu toate acestea, privilegiul este valabil 
numai pentru brazilieni. Pentru maşini 
şi motociclete, schimbul este simplu. În 
cazul vehiculelor grele - categoriile C 
şi D - este necesar un curs suplimen-
tar, aşa cum este necesar în întreaga 
Uniune Europeană. Formarea variază 
de la 30 la 140 de ore, în funcţie de 
tipul şi durata permisului de conducere.
Cerinţele de funcţionare pe piaţa europeană 
-care respectă regulile şi reglementările 
stricte de siguranţă- împiedică şoferii care 
ajung în Portugalia fără o documentaţie 
adecvată să intre pe piaţa muncii.

CRIzA ŞOFERILOR. PORTUGALIA 
ANGAJEAzĂ 2.000 DE ŞOFERI DIN bRAzILIA

Dificultatea de a găsi şoferi de camioane în Portugalia este atât de mare încât transportatorii 
oferă bonusuri pentru recrutarea din alte state.
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CONCEPTUL SERIALULUI
Serialul “DOI ŞOFERI” este cea mai nouă 
producţie a CROWN COMMUNICATIONS, 
realizată în exclusivitate pentru 
TIRMagazin.ro.
Echipa serialului, devenit viral, “CON-
TROALELE ISCTR” s-a reunit pentru 
o nouă producţie. De această dată, cu 
scopul de a le smulge un zâmbet tuturor 
celor care vizionează serialul pe www.
TIRMagazin.ro sau pe www.Facebook.
com/TIRMagazin.
În rolurile principale din acest serial au 
fost distribuiţi: Emil Mitrache, cunoscut 
publicului pentru rolul “Americanul” din 
serialul “La bloc” de la Pro TV, şi Nae 
Alexandru, starul noii generaţii de actori 
ai Teatrului “Constantin Tănase” din 
Bucureşti.
Serialul prezintă episoade diferite din 
viaţa de zi cu zi a doi şoferi profesionişti, 
Ghiţă şi Liţă.

Pentru că îşi propune nu doar să amuze, 
ci şi să sondeze preferinţele tuturor celor 
care compun piaţa transporturilor rutiere 
din România, fiecare episod vine cu un 
gen diferit de umor. 
”Am considerat că acest experiment este 
util, dar şi interesant, în acelaşi timp, 
pentru că publicul căruia i se adresează 
serialul este unul extrem de eterogen. 
Umorul este o chestiune extrem de 
delicată. Nu râdem la acelaşi gen de 
glume. În funcţie de nivelul de educaţie, 
de background-ul nostru socio-economic, 
putem să râdem la o anecdotă pe care 
ne-o spune cineva, putem doar să 
zâmbim, putem să fim indiferenţi sau 
chiar să ne simţim ofensaţi!”, a declarat 
Emil Pop, creatorul serialului “DOI 
ŞOFERI”.
“Ne-am propus, din start, să venim cu 
un umor care să corespundă criteriului 
<<general audience>>, adică să fie safe 

pentru întreaga familie. Am eliminat 
orice fel de situaţie care să îl pună într-o 
situaţie neplăcută pe un părinte atunci 
când urmăreşte acest serial împreună cu 
copilul său.
Cu alte cuvinte, am decupat de la început 
din scenariul serialului “DOI ŞOFERI” 
aşa-numitele “glume de autobază”, chiar 
dacă pentru unii doar acesta este genul 
de umor pe care îl agrează.”, a mai spus 
Emil Pop.
“Este un serial în care am evitat să 
pedalăm pe conflictele din lumea 
transporturilor rutiere. Ne-am propus să 
abordăm un umor general uman, pozitiv, 
despre ceea ce ne apropie unii de 
alţii, într-un moment în care societatea 
românească este extrem de divizată, iar 
internetul geme de hateri.”, a adăugat 
Emil Pop.
Din echipa care a realizat serialul fac 
parte: Alina Anton-Pop, Production 

În luna august 2019, lansăm trailerul celui de-al patrulea episod al serialului "DOI ŞOFERI", "Pistruiatul se 
întoarce". După 46 de ani, actorul care a jucat în rolul "Pistruiatul", din serialul cu acelaşi nume, joacă rolul 
unui patron de firmă de transport în serialul de comedie "Doi şoferi". 

SERIALUL DE COMEDIE "DOI ŞOFERI" - 
TRAILER - PISTRUIATUL SE ÎNTOARCE
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Manager, Dan Constantinescu, Director 
of Photography, şi Petre Ardelean, 
Sound Manager.
Întregul serial a fost realizat în parteneriat 
cu CEFIN TRUCKS, dealerul din 
România al FORD TRUCKS, şi Uniunea 
Naţională a Transportatorilor Rutieri din 
România (UNTRR).

Episodul 01
“Liţă aduce o veste care pare proastă. 
Ghiţă îi cere să vorbească despre asta 
<<pe larg>>.”- acesta este sinopsisul 
premierei primului serial de comedie 
din istoria transporturilor româneşti, cu 
episodul “LA LOC COMANDA”.

Episodul 02
În cel de-al doilea episod al serialului 
“DOI ŞOFERI”, “Soarele şi pionierii”, 
Ghiţă îi povesteşte lui Liţă despre cum 
era el “mare ştab” pe vremea lui Nea 
Nicu. 

Episodul 03
În cel de-al treilea episod al serialului 
“DOI ŞOFERI”, “Întreb pentru un prieten”, 
Liţă este îndrăgostit şi Ghiţă îl pregăteşte 
pentru prima întâlnire amoroasă. 

AUDIENŢE
Până la data de 29 iulie 2019, primul 

episod al serialului “DOI ŞOFERI” a 
acumulat peste 37.000 de vizualizări pe 
Facebook, episodul al doilea a depăşit 
76.000 de vizualizări, iar episodul 03 a 
sărit de 38.000. 
Toate episoadele se află într-o continuă 
creştere pe Facebook.

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
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Prin acest parteneriat, cele trei companii 
şi-au asumat un obiectiv comun: reduce-
rea impactului serviciilor de transport asu-
pra mediului, prin promovarea inovaţiei 
tehnologice ca pilon de sustenabilitate.

Grijă pentru mediu
Camionul, pus la dispoziţie de Paviani Eu-
rocar şi Scania, face parte dintr-un proiect 
pilot şi va efectua curse între cele 18 de-
pozite ale Coca-Cola HBC de pe teritoriul 
României. 
Comparativ cu combustibilii clasici, gazul 
natural comprimat (CNG) are un impact 
mult mai redus asupra mediului, este mai 
economic şi mai sigur, iar, din punct de ve-
dere al eficienţei tehnice, măreşte durata 
de viaţă a motorului.
Această iniţiativă, aflată în stadiul de pro-
iect-pilot, este comunicată în cadrul plat-
formei de sustenabilitate După Noi. Lan-
sată în 2016, platforma După Noi reflectă 
filosofia de sustenabilitate a Coca-Cola 
HBC, aceea de a lăsa în urmă o lume mai 
bună, prin protejarea mediului şi a resur-
selor, prin implicarea în proiecte relevante 
pentru comunitate şi promovarea valorilor 
şi tradiţiilor din România.
„Grija faţă de mediu şi sustenabilitatea 
sunt piloni importanţi din strategia pe ter-
men lung şi termen scurt a companiei, 
integrate în toate operaţiunile pe care le 
derulăm. Printre măsurile pe care le luăm 
pentru reducerea impactului pe care îl 
avem asupra mediului se numără şi re-
ducerea emisiilor de CO2 rezultate din 
activităţile de transport şi distribuţie a bă-
uturilor noastre. Obiectivul nostru este ca, 
după finalizarea perioadei de testare, să 
ne extindem la o flotă mai mare de ast-
fel de camioane. Aşa cum puteţi vedea în 
cele mai recent Raport de Sustenabilitate 
al companiei noastre, Coca-Cola HBC 
România foloseşte în procesele de pro-
ducţie doar energie din surse regenerabi-
le şi curate şi a redus deja, în 2017 faţă 

de 2015, cu 7% nivelul emisiilor celor trei 
fabrici din România şi cu 15% consumul 
de apă implicat în procesele de producţie. 
Acestea - şi multe alte măsuri pe care le 
luăm pentru protecţia mediului şi sprijini-
rea comunităţilor - fac din compania noas-
tră cea mai responsabilă companie de pe 
piaţa locală, conform studiului CSR Index 
din ultimii trei ani”, a declarat Jevgeni  
Rudkovski, Supply Chain Manager al Co-
ca-Cola HBC România.
„M-am alăturat acestui proiect din două 
motive: în primul rând, nu putem privi ne-

păsători cum casa noastră se degradea-
ză din ce în ce mai mult. Aerul, apa, solul, 
sunt grav afectate de poluarea mediului. 
Cu toţii putem lua măsuri, chiar şi la scară 
mai mică, dacă realizăm că schimbarea 
porneşte de la fiecare dintre noi.  
Apoi, este provocarea profesională: a fi în 
pas cu tehnologia, pentru mine, înseamnă 
evoluţie, iar a testa şi aplica soluţiile ino-
vatoare printre primii nu poate decât să-
mi aducă o satisfacţie enormă”, a precizat  
Alexandru Păun, director al companiei de 
transport Paviani. 

COCA-COLA HbC ROMÂNIA, PAvIANI ŞI SCANIA 
AU ÎNCHEIAT UN PARTENERIAT PENTRU A 
REDUCE EMISIILE DE CO2 ŞI A PROMOvA 

SUSTENAbILITATEA ÎN TRANSPORT
Compania Coca-Cola HbC România, liderul industriei locale de băuturi, în parteneriat cu Paviani 
Eurocar, unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii de transport ai acesteia şi producătorul 
de autocamioane Scania, folosesc în premieră un camion care funcţionează pe bază de gaz natural 
comprimat (CNG), un combustibil ce permite reducerea cu 15% a emisiilor de dioxid de carbon 
generate în atmosferă faţă de cele produse de un camion clasic, alimentat cu motorină. 
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„Protejarea planetei şi a mediului înconju-
rător trebuie să fie, azi, una dintre cele mai 
importante priorităţi pentru orice compa-
nie şi persoană de pe planetă. Dar numai 
când ne unim forţele cu alţi jucători cheie, 
vom putea atinge aceste obiective ambi-
ţioase. Formând acest parteneriat, vom 
avea o poziţie unică pentru a implementa 
soluţii inteligente, eficiente şi sustenabi-
le pentru transportul şi logistica noastră. 
În ultimii ani, am demonstrat că trecerea 
către un transport comercial sustenabil a 
început să funcţioneze, iar piaţa răspun-
de. Totuşi, trebuie făcut mai mult pentru a 
diminua efectul nociv al emisiilor gazelor 
de seră.  Nimeni nu poate face asta sin-
gur, ci doar prin cooperare vom reuşi. Iată 
de ce fundaţia pe care o punem acum cu 
acest parteneriat este un pas foarte im-
portant, reprezentând modalitatea în care 
vom realiza o schimbare reală”, a afirmat 
Mihai Paşol, Director de Marketing &  
Comunicare la Scania România.

Despre După Noi
După Noi este platforma care reuneşte 
toate proiectele de responsabilitate socia-
lă derulate de compania Coca-Cola HBC 

în România. Lansată în 2016, platfor-
ma de CSR reflectă filosofia Coca-Cola 
HBC, aceea de a face tot ce este posibil 
pentru a lăsa în urmă o lume mai bună, 
prin protejarea mediului înconjurător şi 
a resurselor, prin promovarea valorilor, 
a tradiţiilor, a poveştilor şi a locurilor din 
România. Platforma îşi propune să inspi-
re cât mai mulţi oameni să conştientizeze 
cât de important este ce lasă în urma lor şi 
să adopte un stil de viaţă cât mai respon-
sabil, pe care să-l transmită şi generaţiilor 
viitoare.
Proiectul a început în Ţara Dornelor – prin 
crearea de conţinut pentru promovarea şi 
susţinerea zonei - şi a continuat prin iniţia-
tive punctuale, cum sunt „ThinkBIGar”, ini-
ţiativa angajaţilor de la fabrica Coca-Cola 
HBC din Timişoara pentru amenajarea 
traseului eco-turistic din jurul cascadei Bi-
găr, „Poveşti din Ciocăneşti”, un serial on-
line cu poveştile autentice ale oamenilor 
din satul muzeu Ciocăneşti sau proiectul 
de educaţie în vederea colectării selective 
„După Noi, strângem tot noi”. 

Despre Coca-Cola HBC România
Coca-Cola HBC este unul dintre cei mai 

mari îmbuteliatori ai companiei Coca-Co-
la, având vânzări de peste 2 miliarde de 
unităţi. Compania activează într-o zonă 
geografică extinsă, având operaţiuni în 28 
de ţări, deservind o populaţie de aproxi-
mativ 590 milioane de oameni. Coca-Co-
la HBC oferă o gamă variată de băuturi 
răcoritoare din categoria celor carboga-
zoase, sucuri, apă, energizante, ceaiuri 
şi cafea. Coca-Cola HBC promovează 
o dezvoltare durabilă, generând valoare 
pentru afacerea sa şi pentru societatea în 
care activează. În acest sens, compania 
furnizează băuturi răcoritoare care sati-
sfac nevoile diverse ale consumatorilor, 
încurajând în acelaşi timp un mediu de 
lucru deschis şi desfăşurându-şi activita-
tea într-un mod responsabil, astfel încât 
să protejeze şi să menţină neschimbat 
mediul înconjurător, contribuind la dez-
voltarea socio-economică a comunităţilor 
locale. Conform studiului „Impactul socio-
economic al Sistemului Coca-Cola în Ro-
mânia”, realizat pe baza datelor financiare 
din 2015, prezenţa acestui sistem pe piaţa 
locală generează o valoare adăugată de 
448 milioane de euro, echivalentul a 0,3% 
din PIB.
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Acesta este rezultatul unei analize a 
preţurilor făcută la finalul lunii iulie. Cifrele 
au fost luate de pe Monitorului Preţurilor 
pentru Carburanţi, aplicaţie lansată în 
urmă cu două săptămâni de Consiliul 
Concurenţei.

10 lei în buzunar
Astfel, în weekend-ul ales ca referinţă, la 
staţiile Petrom de pe A2, benzina standard 
costă 5,81 lei pe litru, iar motorina 
standard, 5,78 lei pe litru. În benzinăriile 
OMV, carburanţii sunt şi mai scumpi: 
5,86 lei la benzină şi 5,85 lei la motorină. 
Într-o benzinărie Petrom din Capitală, 
respectiv cea de la Nicolae Grigorescu, 
benzina standard are un preţ de 5,66 lei 
pe litru, iar motorina costă 5,71 lei. De 
asemenea, în benzinăria Petrom din Eforie 
Nord, un litru de benzină costă 5,58 lei, iar 
unul de motorină, 5,55 lei.
Situaţia este similară şi la Rompetrol, a 
doua reţea de benzinării din România ca 
mărime. La staţiile de la Feteşti, de pe A2, 
benzina costă 5,86 lei pe litru, iar motorina 
5,85 lei.
În Bucureşti, staţia Rompetrol din zona 
Mihai Bravu are un preţ de 5,70 lei pentru 
benzină şi 5,75 lei pentru diesel, iar la 
staţia din Constanţa benzina costă 5,79 lei 
pe litru şi motorina 5,66 lei pe litru.
Având toate aceste cifre la dispoziţie, la 

un rezervor mediu de 50 de litri, şoferii pot 
economisi peste 10 lei dacă alimentează 
maşina înainte să intre pe Autostrada 
Soarelui.

Ca în Europa
Acesta nu este un fenomen care carac-
terizează doar România. La fel se întâmplă 
şi în Ungaria, Austria sau Germania, 
unde preţurile din benzinăriile de pe 
autostrăzi sunt mai mari decât media. 
În plus, pe Autostrada Soarelui, business-
ul benzinăriilor este unul sezonier, adică, 
odată cu terminarea sezonului estival, 
fluxul de clienţi scade considerabil. Chiar 
şi vara, turiştii folosesc benzinăriile de pe 
autostradă mai mult ca punct de oprire şi 
de odihnă.
Consiliul Concurenţei a lansat, pe 1 
iulie, platforma online “Monitorul pre-
ţurilor carburanţilor”, care permite 
consumatorilor să afle preţurile practicate 
de către marile reţele de distribuţie a 
carburanţilor auto. Principalul scop al 
aplicaţiei este creşterea concurenţei pe 
piaţa carburanţilor şi ieftinirea produselor.
“Monitorul preţurilor carburanţilor” este 
valabil atât sub formă de aplicaţie web, cât 
şi ca aplicaţie mobilă (IOS şi Android) ce 
poate fi descărcată din App Store şi Google 
Play şi afişează preţurile pentru carburanţii 
standard şi premium (benzină şi motorină) 

practicate în staţiile companiilor OMV 
Petrom, Mol, Rompetrol, Lukoil, Socar 
şi Gazprom din întreaga ţară, oferind 
multiple facilităţi de căutare, sortare şi 
filtrare a datelor. 

Noi reguli
Consiliul Concurenţei susţine implemen-
tarea unei reguli prin care toţi operatorii 
să afişeze simultan majorările preţurilor 
la carburanţi, în anumite zile şi la ore 
stabilite.Autoritatea de Concurenţă 
solicită adoptarea acestei măsuri în 
urma derulării unei anchete sectoriale 
pe piaţa comercializării cu amănuntul de 
carburanţi din România care a confirmat 
faptul că existenţa unui lider, care deţine 
aproximativ jumătate din piaţă, are efect 
direct asupra modului în care se modifică 
preţurile cu amănuntul la carburanţi, 
acesta fiind, de regulă, şi iniţiatorul 
modificărilor de preţ. În acelaşi timp, 
fiecare companie monitorizează constant 
activitatea concurenţilor şi reacţionează la 
modificările de preţuri ale acestora. Astfel, 
companiile concurente preferă să adopte 
un comportament similar cu cel al liderului 
din punct de vedere al modificărilor de 
preţuri, acestea realizându-se, de cele mai 
multe ori, într-un interval de maximum 24 
de ore.

ExPERIMENT. COMbUSTIbILUL ESTE MAI 
SCUMP SPRE LITORAL DECÂT ÎN CAPITALĂ

Şoferii care pleacă din bucureşti spre staţiunile de pe litoral vor găsi la benzinăriile de pe Autostrada 
Soarelui carburanţi mai scumpi decât în oraşe, iar diferenţa pentru un plin depăşeşte 10 lei.
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În ceea ce priveşte înmatricularile de 
vehicule comerciale noi (LCVs, HCVs, 
Minibuse), acestea înregistrează în 
România, după 6 luni luni din 2019, o 
creştere de 6,5% pe segmentul celor noi 
şi o scădere de 5,4% la cele rulate.

Evoluţia vânzărilor de camioane în 
luna iunie a anului 2019/ respectiv pe 
primele şase luni ale anului
DAF a vândut 143 de camioane în luna 
iunie şi un total de 647 în cursul anului 
2019.
FORD TRUCKS a vândut 56 de camioane 
în luna iunie şi un total de 301 în cursul 
anului 2019.
IVECO a vândut 23 de camioane în luna 
iunie şi un total de 288 în cursul anului 
2019.
MAN a vândut 135 de camioane în luna 
iunie şi un total de 706 în cursul anului 
2019.
MERCEDES BENZ a vândut 131 de 
camioane în luna iunie şi un total de 1.037 
în cursul anului 2019.
RENAULT TRUCKS a vândut 8 de 
camioane în luna iunie şi un total de 139 
în cursul anului 2019.
SCANIA a vândut 98 de camioane în luna 
iunie şi un total de 480 în cursul anului 
2019.
VOLVO TRUCKS a vândut 69 de 
camioane în luna iunie şi un total de 602 

în cursul anului 2019.
ÎN TOTAL s-au vândut 663 de camioane 
în luna iunie şi un total de 4.170 în cursul 
anului 2019.
În funcţie de ţara de provenienţă a 
autoturismelor, situaţia se prezintă astfel: 
România, o pondere de 31,0%, Germania 
17,5%, Cehia 10,6%, Turcia 10,2% şi 
Spania 8,4%.
În funcţie de tipul de combustibil, 
autoturismele pe benzină deţin un procent 
de 71,6% din total, semnificativ mai mare 
comparativ cu ponderea pe care o aveau 

în primele şase luni ale lui 2018 (59,0%). 
Dintre primele 10 mărci / modele cele mai 
vândute, 6 mărci şi respectiv 9 modele 
au o pondere în vânzări cu motorizări pe 
benzină peste această medie.
Pe de altă parte, în luna iunie, a crescut 
cu 1,5 puncte procentuale ponderea 
motorizărilor diesel, faţă de cota avută 
în luna mai (22,8% faţă de 21,3%). În 
acest context, ponderea la care ajung 
autoturismele cu motoare diesel după 6 
luni din 2019 este 24,8%. 

CREŞTERE DE 6,5% ÎN CEEA CE PRIvEŞTE 
ÎNMATRICULĂRILE DE vEHICULE 

COMERCIALE NOI
Conform datelor comunicate de către DRPCIv (Direcţia de Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a vehiculelor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne), în luna iunie au fost 
înmatriculate 14.082 autoturisme noi, această cifră fiind cu 15% mai mare decât cea înregistrată 
în luna similară a anului trecut (când au fost înmatriculate 12.241 autoturisme).



1 8 I N V E S T I G A T O R U L ' S  T I R  |   A U G U S T  2 0 1 9   |  w w w . t i r m a g a z i n . r o

“Reamintim că transportul rutier a fost anul 
trecut principalul contributor la exportul 
de servicii al României, cu un total de 
5,144 miliarde de euro, cu aproape 
14% mai mult decât întreaga ramură 
de servicii telecom şi IT. Transportul 
rutier generează aproape un sfert din 
exportul total de servicii al României, de 
22 miliarde de euro, iar în 2018 a realizat 
un excedent de 3,765 miliarde de euro, 
reprezentând aproape jumătate din 
soldul total al comerţului internaţional cu 
servicii, de 8,1 miliarde euro.
Prin restituirea supraaccizei firmelor de 
transport rutier, consumul de motorină 
este menţinut în România, de unde statul 
poate încasa TVA şi restul de acciză. 
Potrivit ultimelor date de la Comisia 
Europeană din data de 08.07.2019, 
analizate de UNTRR, rezulta un cost 

pentru firmele de transport rutier 
(preţ motorină fără TVA şi cu acciza 
recuperabilă) de 0,96 euro/litru în 
România, în comparaţie cu Ungaria – 
0,95 euro/litru, Bulgaria – 0,92 euro/litru 
sau Slovenia – 0,94 euro/litru.
Fără acciza recuperabilă şi TVA, costul 
pentru firmele de transport rutier din 
România ar ajunge la peste 1 euro/litru, 
iar volumele de motorină alimentate de 
transportatorii rutieri vor migra către 

ţările vecine, cu impact negativ asupra 
bugetului de stat. Totodată, transportatorii 
rutieri vor fi nevoiţi să majoreze tarifele de 
transport cu cel puţin 12% ca urmare a 
întârzierii rambursării supraaccizei pentru 
transportatorii rutieri, creştere care se va 
resimţi direct şi imediat în preţurile plătite 
de populaţie.
În perioada 2014-2017, au fost aprobate 
2.638 cereri de restituire a supraaccizei, 
în valoare de peste 67,6 milioane lei.

UNTRR SOLICITĂ SUPLIMENTAREA bUGETULUI 
ALOCAT ÎN 2019 RESTITUIRII SUPRAACCIzEI 

PENTRU TRANSPORTATORII RUTIERI
Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR solicită Guvernului, Ministerului 
Finanţelor Publice (MFP) şi Ministerului Transporturilor (MT) suplimentarea bugetului alocat în 
2019 restituirii supraaccizei pentru transportatorii rutieri, pentru a putea acoperi toate cererile din 
partea firmelor şi pentru a menţine competitivitatea industriei de transport rutier româneşti.

Total/an Nr. de cereri aprobate Sumă totală restituită - lei

Total  2014 7 180.844

Total 2015 615 15.525.208

Total 2016 947 24.182.125

Total 2017 1.069 27.773.891



Publicitate

La finalul anului 2018, în urma intervenţiilor 
UNTRR privind implementarea unei 
scheme de rambursare a supraaccizei, 
aproape 150 de firme de transport rutier 
au depus 311 cereri şi au beneficiat de 
facilitate, MFP achitând către acestea 
peste 8,18 milioane lei, în condiţiile în 
care operatorii de transport au avut 
posibilitatea de a solicita restituirea de 
accize începând cu data de 25 august 
2018 prin sistemul informatizat pentru 
motorina achiziţionată începând cu data 
de 30 martie 2018.
Pentru 2019, bugetul alocat pentru 
restituirea supraaccizei a fost de 20 
milioane lei, acesta fiind deja epuizat.
În acest sens, UNTRR solicită Guvernului 
să aloce un buget suficient schemei de 
rambursare a supraaccizei în 2019 şi să 
plătească sumele aferente firmelor de 
transport rutier fără întârzieri, în termenul 
prevăzut de legislaţie.”, se spune în 
comunicatul UNTRR.
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În 2018, la nivel mondial vânzările de 
autoturisme şi producţia de automobile 
au înregistrat primele scăderi din ultimii 
nouă ani, iar 2019 se aşteaptă să rămână 
provocator pentru industria automobilelor. 
Vânzările de vehicule noi uşoare ar 
trebui să scadă în SUA (-2%, până la 
16,8 milioane de unităţi), din cauza 
finanţării mai puţin susţinute şi a unei 
concurenţe sporite cu piaţa second-hand 
în creştere. În China, cea mai mare piaţă 
de autoturisme (reprezentând mai mult 
de 29% din vânzările globale anul trecut), 
vânzările au început în 2019 într-un ritm 
lent şi ar trebui să beneficieze treptat doar 
de o redresare a încrederii consumatorilor 
în ceea ce priveşte stimulentele fiscale şi 
mandatele de emisie - două aspecte care 
au condus la prima scădere a vânzărilor 
după aproape trei decenii, în 2018. Piaţa 
UE se va strădui să evite stagnarea pe tot 
parcursul anului şi va avea performanţe 
lunare volatile în vânzări, comparativ 

cu turbulenţele de anul trecut cauzate 
de introducerea Procedurii de testare a 
vehiculelor uşoare armonizate la nivel 
mondial (WLTP).

Motorina, „pe ducă”
Înăsprirea reglementărilor, de la 
interzicerea traficului şi restricţiile de 
acces în oraşe la standarde stricte în 
ceea ce priveşte poluarea, continuă să 
intensifice tranziţia pieţei. Presiunea este 
ridicată în Europa, prin punerea în aplicare 
a certificării privind emisiile ecologice 
de transport rutier (RDE) în septembrie 
2019, dar şi ţintele de CO2 stabilite 
pentru 2020, 2025 şi 2030, cu ameninţări 
de sancţiuni financiare. Este de aşteptat 
o scădere mai rapidă a vânzărilor de 
motorină şi la o mai rapidă lansare a noilor 
modele conforme cu noile reglementări, 
care vor menţine înregistrările globale 
ale VE (vehicule electrice) la o creştere 
de două cifre. Cu toate acestea, costurile 

aferente de cercetare şi dezvoltare, 
implementare industrială, marketing se 
bazează pe marjele de funcţionare şi pot 
determina anumiţi actori să îşi adapteze 
portofoliile şi capacităţile de producţie 
prin investiţii şi inovare în maşini 
conectate şi autovehicule autonome. 
În acelaşi timp, sectorul rămâne în 
continuare vulnerabil la turbulenţele 
majore provocate de politica comercială 
Brexit şi SUA, ameninţările cu privire la 
tarifele SUA la importurile de automobile 
din UE (până la 25%) şi la potenţialele 
schimbări din China. Ne aşteptăm ca 
negocierile să se finalizeze până la 
sfârşitul primului semestru al anului 
2019. 
Rezultatele sunt incerte, dar au potenţialul 
de a tulbura comerţul internaţional cu 
autovehicule şi strategiile actuale de 
punere în aplicare şi interconexiunile 
lanţului de aprovizionare ale actorilor 
globali.

MARILE PROvOCĂRI ŞI INCERTITUDINI ALE 
SECTORULUI AUTO ŞI DE TRANSPORTURI

 Sectorul auto are o valoare la nivel mondial de 5.800 miliarde de dolari, dar prezintă şi un risc 
mediu, arată un studiu de specialitate.
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 Sectorul auto în România
Oarecum în contradicţie cu evoluţiile din 
statele dezvoltate, în România sectorul 
auto trece printr-o perioadă favorabilă, 
cu creşteri consecutive în ultimii cinci ani 
ale achiziţiilor de maşini noi la nivel local. 
Plusul de 20% înregistrat în 2018 fiind 
urmat de 6% creştere în primul trimestru 
al anului 2019 ar putea marca încă un 
an pozitiv. Principala pârghie de creştere 
rămâne exportul, numărul de maşini 
exportate depâşind semnificativ numărul 
de maşini importate an de an, asigurând 
un excedent comercial semnificativ în 
balanţa de plăţi.
Revenind la tendinţele globale, propen-
sitatea consumului către maşinile pe 

benzină în dauna celor diesel se confirmă 
şi local, ponderea primelor crescând spre 
2/3 din total faţă de circa 55% în 2018. 
De asemenea, maşinile electrice şi hibrid 
cresc ca pondere, dar încă nu deţin un 
volum semnificativ.
Impactul cel mai puternic asupra industriei 
auto europene în următorii ani este foarte 
probabil să apară nu datorită Brexit şi 
nici ca urmare a impunerii unor restricţii 
tarifare în relaţia cu Statele Unite, ci din 
alinierea la propriile regulamente ale 
Uniunii Europene de limitare a emisiilor 
de carbon.
Astfel, celor 20% necesar a fi reduse 
până în 2021 li se adaugă încă 15% până 
în 2025, respectiv 37,5% până în 2030 
– peste aşteptările iniţiale (-30%) ale 
producătorilor.
În lumina acestor constrângeri, a 
necesităţii prezervării marjelor într-o 
industrie ciclică aflată într-un stadiu târziu 
al ciclului economic, aşteptările pentru 
piaţa europeană sunt de creştere cu 2,6% 
a preţului mediu în perioada 2019-2020, 
respectiv o scădere a înregistrărilor de 

maşini noi cu 3,1%, ceea ce ar echivala 
cu o scădere de aproape 3 miliarde EUR 
în vânzările de maşini.

Prietenii din Germania 
Cu o pondere numai a Germaniei de 
peste 40% atât în exporturi, cât şi 
în importurile de vehicule cu motor, 
România nu poate rămâne imună la 
schimbările mai sus estimate la nivel 
continental. Deşi producătorii globali de 
automobile au acumulat rezerve-tampon 
importante începând cu 2010, iar în 
cazul celor activând în Europa începând 
cu anul 2014 – creştere anuală de 16% 
în vânzări, respectiv 22% în profituri 
operaţionale între 2015-2018 – presiunile 

pe venituri şi marje se vor intensifica.
Pentru menţinerea indicatorilor financiari 
în limite rezonabile, este de aşteptat 
ca producătorii să-şi exercite în ultima 
instanţă forţa de negociere superioară în 
relaţia cu furnizorii captivi, atât la nivelul 
marjelor de profit, cât şi al gestionării 
capitalului circulant.
 
La ce trebuie să fim atenţi?
• Scăderea vânzărilor de vehicule uşoare 
pe pieţele de top din SUA, China, Europa 
şi declinul rapid al vehiculelor diesel.
• Momentul de creştere a vehiculelor 
electrice în Europa şi schimbările în 
mediul de reglementare, în special 
subvenţiile publice pentru vehiculele 
electrice şi interzicerea motoarelor cu 
combustie internă.
• Inovarea în conducerea autonomă 
şi în noile servicii de mobilitate, care 
stimulează cheltuielile pentru cercetare şi 
dezvoltare, investiţiile în active fixe, piaţa 
de fuziuni şi achiziţii şi parteneriatele cu 
diverşi furnizori.
• Strategiile producătorilor şi ale lanţului de 

aprovizionare ca răspuns la incertitudinile 
Brexit şi la ameninţările SUA asupra 
tarifelor.

Subsectoare:
Producătorii de automobile:  
Producătorii se confruntă cu o presiune 
puternică din partea concurenţei globale: 
diversificarea geografică, lansările de 
modele inovatoare şi ajustările costurilor 
de operare rămân o strategie esenţială 
pentru a proteja profitabilitatea şi a finanţa 
cheltuielile pentru cercetare şi dezvoltare, 
capex, M&A şi parteneriate necesare 
pentru transformarea industriei.
 
Furnizori de autovehicule. Cel mai 
adesea furnizorii înregistrează o creştere 
mai mare a veniturilor şi a rentabilităţii 
comparativ cu producătorii. Tranziţia 
de pe piaţă este de a creşte conţinutul 
tehnic pe maşină şi de oportunităţi, dar 
pentru a reduce drastic necesitatea unor 
componente (adică a motorinei).

Punctele forte ale sectorului auto
- Intensificarea apetitului consumatorilor 
pentru vehiculele alimentate cu energie 
alternativă şi noile servicii de mobilitate.
- Diversitatea nevoilor locale (adică maşini 
de oraş în China, pickups în Thailanda).
- Cererea dinamică pe pieţele emergente 
(o creştere a clasei de mijloc, o rată 
scăzută a echipamentelor), susţinând 
perspectivele pe termen mediu ale pieţei.
- Cererea de modele premium şi 
vehicule sportive (SUV) mai mari, care 
susţin profitabilitatea producătorilor de 
automobile.
- Expertiza actorilor stabili pe probleme 
de diferenţiere (de exemplu design), de 
producţie şi de lanţ de aprovizionare.
 
Punctele slabe ale sectorului auto
- Încetinirea nevoilor de reînnoire şi a 
prevalenţei de conducere mai mici în 
rândul tinerei generaţii în oraşele mari ale 
pieţelor mature.
- Propunerea de valoare a vehiculelor 
electrice pe termen scurt, datorită costului 
bateriei, gamei de acţionare şi extinderii 
reţelei de încărcare.
- Intensificarea cerinţelor de mediu 
(poluare, emisii de CO2) care necesită 
investiţii grele şi care determină preţuri 
ridicate la maşini.
- Dependenţa de vânzările de maşini 
noi pe baza măsurilor publice (subvenţii, 
scutiri de taxe), a politicilor monetare 
(costul împrumutului), a preţurilor 
petrolului (costurile de funcţionare) şi a 
preţurilor pe piaţa de mâna a doua.
- Creşterea competiţiei de către giganţi şi 
start-up-uri în domeniul tehnologiilor de 
conducere conectate şi autonome.
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În aprilie 2017, Iosif Szentes, director CFR 
Călători la acea vreme, a fost chemat 
de ministrul Răzvan Cuc la el în birou. 
Szentes îi spune lui Cuc faptul că se fac 
presiuni mari pentru îndepărtarea sa din 
funcţie  şi că persoana care trebuia să-i ia 
locul, Valentin Dorobanţu, e un personaj 
controversat, implicat în mai multe 
scandaluri, cu probleme de integritate  şi 
un apropiat de Grupul Feroviar Român 
(GFR), controlat de Gruia Stoica. 
Răzvan Cuc îi răspunde că nu are ce 
face, pentru că decizia fusese deja 
luată,  şi poate doar să-i ofere alte 
funcţii. Szentes îi mai spune ministrului 
că i s-a oferit  şpagă 500.000 de euro să 
rezolve o licitaţie  şi, dacă nu ia banii, o 
să se dea ni şte bani cuiva numai să se 
rezolve problema, potrivit înregistrărilor 
prezentate de B1 TV.

„Dumneavoastră sunteţi prea curat”
În una dintre înregistrările audio, Szenteş 
îi spune ministrului că i s-a oferit jumătate 
de milion de euro mită pentru a favoriza o 
firmă la o licitaţie, iar, în cazul în care nu 
primeşte banii, va fi schimbat din funcţie. 
„Deci pentru a plăti astea de R 8 mi s-au 
propus 500.000 de euro, 500.000 de euro. 
Şi am spus: ”Domnule, duceţi-vă de aici! 
Niciun leu, niciun miliard, nici orice sumă 
îmi puteţi zice nu mă interesează”. Şi au 
zis: ”Avem 250.000 de euro, cu juma de 
preţ, cu juma de sumă te schimbăm”, ar 
spune Szenteş în înregistrarea difuzată 
de B1 TV. 
„Dumneavoastră sunteţi prea curat, vreţi 
prea mult să faceţi multe”, este replica 
atribuită ministrului Răzvan Cuc, care îl 
asigură că licitaţia despre care se discută 
„e beton”.
Peste câteva luni, când Răzvan Cuc nu 
mai era la Ministerul Transporturilor, Iosif 
Szentes chiar a fost schimbat prin ordin 
de ministru. 

Cum se apără Cuc
După ce a revenit în Guvern, Răzvan 
Cuc a avut grijă să-l numească în funcţia 
de director CFR Călători fix pe Valentin 
Dorobanţu, cel despre care se spune în 
înregistrare că face presiuni cu bani să 
ia funcţia.

”Mai era o a treia persoană în birou. 
El s-a cerut să vină la mine, pentru că 
(,) Consiliul de Administraţie voia să-l 
schimbe din funcţie. Când am venit în 
minister, am găsit ni şte nereguli la CFR, 
după un control. I-am spus că ar fi bine să 
se concentreze pe reparaţia de vagoane, 
nu pe cumpărarea de tablete. 
Am spus că nu e vocea mea?
Szentes nu a fost schimbat în mandatul 
meu, ci în timpul unui alt ministru, de către 
Consiliul de Administraţie.
O să-i fac o plângere penală domnului 
Szentes. Eu i-am spus că nu eu iau 
decizia, ci Consiliul de Administraţie. Modul 
ăsta de a pune presiune... În mai multe 
certuri a făcut afirmaţii legate de aceste 
înregistrări, când voia să se întoarcă la 
CFR. E foarte bine că au apărut aceste 
înregistrări, ca să clarificăm lucrurile.
L-am auzit când spune chiar el că vreau 
să fac multe lucruri  şi că sunt curat”, a 
declarat Răzvan Cuc, pentru B1 TV.
Întrebat de ce nu s-a dus la DNA, de 
vreme ce a auzit chiar în biroul său despre 
şpăgi de 500.000 de euro, ministrul Cuc 
a răspuns: ”De ce să mă duc la DNA?! A 
venit cineva să-mi dea ceva?! De ce nu 
s-a dus domnul Szentes?”

Cuc a mai precizat că a treia persoană 
prezentă la discuţii era un consilier de-ai 
săi.

Se duce la DNA
Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a 
anunţat, ulterior, că va depune plângere 
penală după ce în spaţiul public au apărut 
înregistrări care ar fi fost realizate în 
perioada primului său mandat la minister 
şi în care fostul director al CFR Călători, 
Iosif Szentes vorbeşte despre presiuni şi 
despre o presupusă mită de jumătate de 
milion de euro. Cuc spune că înregistrările 
demonstrează că nu poate fi implicat în 
acest scandal.

Szentes, atacat ! 
La câteva zile distanţă după ce Szentes s-a 
autodenunţat, în presă au apărut rapoarte 
în care acesta era acuzat de nereguli. 
Un raport de control la CFR Călători care 
vizează perioada în care la conducerea 
societăţii feroviare de stat se afla Iosif 
Szentes scoate la iveală nereguli grave în 
ceea ce prive şte încheierea  şi derularea 
contractelor, precum  şi favorizarea unor 
firme private. Documentul a fost trimis  şi 
organelor de urmărire penală.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR,  
PRINS ÎN SCANDALUL UNEI MITE  

DE JUMĂTATE DE MILION DE EURO
Afaceri de zeci de milioane de euro şi şpăgi de cel puţin 500.000 de euro. Despre asta discută 
ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, în biroul său, după cum o demonstrează o înregistrare.
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CNAIR are 100 de kilometri de autostradă 
construiţi în 2018, din care în jur de 60 
de kilometri vor fi daţi în trafic până la 
finele anului, declara, anul trecut, Narcis 
Neaga, director general al CNAIR. Neaga 
încerca să lungească aceşti kilometri de 
autostradă după ce promisese că, de 
Centenar, se obligă să deschidă 100 de 
kilometri de drum de mare viteză.

Demitere amânată
“Anul acesta, noi trebuie să terminăm 
100 de kilometri de autostradă. Pe 31 
decembrie 2018, şeful CNAIR trebuie 
să vină şi să-mi spună: Avem cei 100 de 
kilometri de autostradă. Dacă zice nu-i 
avem, pleacă acasă. Deci avem un act 
semnat, am promis acest lucru, trebuie 
să-l facem”, a afirmat Dăncilă, potrivit 
unui interviu difuzat de Antena 3.
Astfel, premierul Viorica Dăncilă a 

declarat, pe 11 decembrie 2018, că, în 
cazul în care nu vor fi finalizaţi 100 de 
kilometri de autostradă până la încheierea 
anului, atunci şeful CNAIR va fi demis.
Cu tupeu, Narcis Neaga i-a răspuns 
anunţând-o că nu poate pune presiune 
suplimentară pe constructori, pentru ca 
restul de 40 de kilometri, pe care există 
deja asfalt turnat, să fie daţi în circulaţie, 
pentru că pot apărea probleme, oferind 
exemplul unei noi surpări de teren 
apărută, la acea dată pe A1, tronsonul 
Lugoj-Deva.
Dar Neaga ştia că este de neclintit, având 
sprijinul liderului PSD, Liviu Dragnea. 
Când acesta din urmă a fost arestat, 
Neaga a rămas fără protecţie. Premierul 
nu a uitat incompetenţa şi insolenţa lui 
Neaga şi i-a cerut demisia. Neaga a mai 
supravieţuit, astfel, şapte luni ca director 
general al CNAIR, de unde a încasat, 

lunar, aproape 5.000 de euro. Dar acesta 
e o altă poveste, pe care o vom dezvolta 
puţin mai jos. 
Măsura Vioricăi Dăncilă este îndreptăţită, 
dacă ne uităm şi la cifrele de anul acesta. 
Ministrul interimar al Transporturilor, 
Rovana Plumb, anunţa pentru acest an 
180 de kilometri de autostradă. Specialiştii 
spun să ne aşteptăm la un sfert  

Ziua judecăţii
Conducerea Companiei Naţionale de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere 
(CNAIR) a blocat în mod nejustificat 
evoluţia unor proiecte, a declarat prim-
ministrul Viorica Dăncilă, care a anunţat 
că a cerut demiterea din funcţie a şefului 
CNAIR, Narcis Neaga. “Este foarte 
important ca avansul economic să fie 
susţinut de implementarea proiectelor 
de investiţii, atât de necesare pentru 

NARCIS NEAGA A DEMISIONAT DUPĂ CE 
PREMIERUL I-A CERUT SĂ ÎŞI FACĂ bAGAJELE 

Rămas fără sprijinul politic al lui Liviu Dragnea, Narcis Neaga, cel care a prăbuşit o bucată din 
Autostrada Sebeş-Sibiu a fost dat afară de viorica Dăncilă pentru incompetenţă.



I N V E S T I G A T O R U L ' S  T I R  |   A U G U S T  2 0 1 9   |  w w w . t i r m a g a z i n . r o 2 5

dezvoltarea economiei. Am primit o 
analiză detaliată a stadiului proiectelor 
de infrastructură, iar rezultatele nu au 
fost deloc mulţumitoare. Conducerea 
Companiei Naţionale de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a blocat în 
mod nejustificat evoluţia unor proiecte”, 
a spus Viorica Dăncilă, în debutul unei 
şedinţe a Executivului.
Premierul a dat ca exemplu autostrada 
Sibiu-Piteşti, secţiunea 4, care “avea 
documentaţia gata din luna mai a anului 
2018”, însă “actualul management a 
anulat-o şi, timp de mai bine de un an, nu 
a făcut niciun demers pentru promovarea 
investiţiei”.
“Un alt exemplu îl reprezintă secţiunile 3 
şi 4 aferente drumului expres Craiova - 
Piteşti ale căror proceduri de proiectare şi 
execuţie sunt blocate de către CNAIR, deşi 
documentaţia este definitivată încă din 
anul 2017. Aceeaşi conducere a CNAIR 
şi-a asumat termene total nerealiste în 
cazul finalizării proiectelor şi a dezinformat 
cu privire la stadiul şi evoluţia unor investiţii 
majore. Mă refer la deschiderea integrală 
a circulaţiei pe autostrada Sibiu - Nădlac, 
precum şi la realizarea a 180 de kilometri 
de autostradă până la finalul acestui an”, 
a precizat Dăncilă.

Prim-ministrul a punctat că “blocajele 
şi întârzierile înregistrate în evoluţia 
proiectelor arată clar lipsa de interes 
pentru aceste obiective foarte importante 
pentru România”.
“Din acest motiv am cerut demiterea 
directorului general interimar al CNAIR. 
Aşa cum am spus, nu mai accept niciun fel 
de întârziere în implementarea proiectelor 
de investiţii, nici din partea autorităţilor şi 
nici din partea constructorilor. Domnule 
ministru Răzvan Cuc, am încredere că vă 
veţi implica în continuare în monitorizarea 
atentă a proiectelor, astfel încât investiţiile 
în infrastructură să se realizeze în termene 
cât mai scurte”, a transmis premierul. 

CNAIR: o valoare
Pentru că a fost până în ultima clipă 
moşia lui, Neaga şi-a anunţat plecarea pe 
site-ul CNAIR printr-un comunicat intitulat 
lacrimogen: „Directorul general al CNAIR: 
Am decis să renunţ la funcţie” (de fapt 
a decis Dăncilă să renunţe el la funcţie, 
n.red.).
„Având în vedere importanţa dezvoltării 
infrastructurii rutiere pentru bunul mers al 
economiei româneşti şi faptul că, pentru 
a reuşi să atingem cu succes acest 
obiectiv, este nevoie de bună credinţă 

şi de colaborarea necondiţionată a 
tuturor factorilor de decizie din România 
precum şi în urma unei discuţii pe care 
am avut-o cu preşedintele Consiliului de 
Administraţie, Costin Mihalache, am decis 
să renunţ la funcţia de director general al 
CNAIR SA.
În opinia mea acesta este şi sensul 
mesajului transmis de premierul Viorica 
Dăncilă, pe care îl respect.
Bineînţeles că am să continui să fac toate 
eforturile pentru a sprijini în continuare 
proiectele importante de infrastructură, 
indiferent de poziţia socială sau de funcţia 
pe care o voi ocupa în viitor.
Vă asigur că, pe întreaga perioadă a 
mandatului meu, am făcut tot ce mi-a stat 
în putinţă pentru a debloca proiectele de 
infrastructură sau pentru a le continua pe 
cele aflate deja în derulare, astfel încât 
românii să beneficieze de o infrastructură 
modernă, aşa cum este normal să existe 
într-o ţară europeană.
Aşa am reuşit să lansez împreună cu 
ceilalţi colegi din CNAIR proiecte în 
valoare de aproape 4 miliarde de euro, 
care în mod sigur vor asigura României în 
următorii ani dezvoltarea necesară unei 
economii europene.
Sper ca şi cei care vor prelua mandatul 
de director general al CNAIR să înţeleagă 
responsabilitatea pe care o presupune 
această funcţie”, spune Neaga.

Salariul lui Neaga nu e pentru muritori
Că Neaga nu dădea doi bani nici pe 
instituţie, nici pe contribuabilii care îi 
plăteau salariul s-a văzut dintr-un episod 
petrecut în iunie anul acesta. Prin lege, 
demnitarii şi angajaţii plătiţi de la buget 
sunt obligaţi ca, începând cu 15 iunie a 
anului în curs, să îşi publice declaraţia 
de avere. S-au conformat preşedintele 
României, premierul, întreg cabinetul de 
miniştri, Parlamentul, primarii mai mici 
şi mai mari, angajaţii lui Neaga de la 
CNAIR. Mai puţin Neaga care, plutind 
deasupra legii, a publicat o declaraţie de 
avere în care a şters cu carioca sumele 
de bani pe care le încasa de la companie 
ca să rezilieze contracte de autostrăzi, să 
promită, să anunţe Studii de fezabilitate, 
dar şi să nu inaugureze autostrăzi. 

Cum interpretează Neaga legea
„Precizăm că prevederile Codului Muncii, 
lege organică, obligă imperativ angajatorul 
să asigure confidenţialitatea tuturor datelor 
privind relaţiile de muncă, inclusiv salariul. 
Astfel, Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii), 
cu modificările şi completările ulterioare 
prevede la Art. 40 alin. (2) Angajatorului 
îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
lit. i) să asigure confidenţialitatea datelor 
cu caracter personal ale salariaţilor, iar la 
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Art. 163 alin. (1) Salariul este confidenţial, 
angajatorul având obligaţia de a lua 
măsurile necesare pentru asigurarea 
confidenţialităţii.
De asemenea, în condiţiile implementării 
directivei europene cu privire la protecţia 
datelor cu caracter personal, CNAIR a 
fost obligată să ia măsuri eficiente pentru 
a nu aduce atingere drepturilor personale, 
aşa cum sunt stabilite inclusiv la nivel 
european.
Reamintim că potrivit legii, singura instituţie 
din România abilitată să proceseze datele 
care derivă din declaraţiile de avere şi 
de interese este Agenţia Naţională de 
Integritate”, zice comunicatul de presă 
în care CNAIR explica de ce nu trebuie  
Neaga să îşi publice averea.

Ce zice cu adevărat legea
Potrivit legii, publicarea declaraţiilor de 
avere este obligatorie. „Nerespectarea 
obligaţiilor prevăzute de lege de către 
persoanele desemnate să asigure 
implementarea prevederilor legale 
privind declaraţiile de avere şi de 
interese constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 50 lei la 
2.000 de lei“, potrivit Legii 76 din 2010. 
Ghidul de completare al declaraţiilor de 
avere şi interese spune că persoanele 
responsabile „asigură afişarea şi 
menţinerea declaraţiilor de avere şi ale 
declaraţiilor de interese pe pagina de 
Internet a instituţiei, dacă aceasta există, 
sau la avizierul propriu, în termen de cel 
mult 30 de zile de la primire”.

5.000 euro pe lună
După vreo săptămână, la presiunea opiniei 
publice, Neaga şi-a desecretizat cifrele 

din Declaraţia de avere care, e drept, 
arată foarte bine la el în buzunar. Pentru 
noi, care rămânem doar fără autostrăzi, 
arată mai prost. Fostul directorul general 
al CNAIR a câştigat, anul trecut, de la 
buget, suma de 179.134 de lei şi mult 
mai puţin - 16.191 de lei ca secretar 
de stat în Ministerul Transporturilor. 
Narcis Neaga a fost numit director general 
al CNAIR în luna aprilie 2018, astfel încât 
a prins 8 luni în această poziţie. De aici 
rezultă că Neaga a câştigat, lunar, suma 
de peste 22.000 de lei, adică 4.800 de 
euro pe lună. Pentru aceşti bani, Neaga a 
reuşit, anul trecut, să deschidă puţin peste 
50 de kilometri de autostradă, din 100 
promişi. Cu aceste „realizări”, România 
rămâne ultima în materie de autostrăzi 
din Europa.
 
Neaga cheltuie tot ceea ce câştigă
Nu ne este clar ce face Narcis Neaga cu 
cele 7 salarii medii pe economie pe care 
le duce, lunar, acasă. El menţionează, în 
„Declaraţia de avere”, că are un teren la 
Tuzla de 1.200 de metri pătraţi şi patru 
clădiri, toate dobândite înainte de 2003 în 
judeţul Sibiu de către soţia sa. Neaga nu are 
bunuri mobile, imobile şi nici bani în bancă 
Are o datorie de 230.000 de lei, urmare a 
unui credit luat în 2015 şi scadent în 2020. 
Chiar şi fără dobânzi, Neaga trebuie să 
plătească rate de 1.000 de euro pe lună. 
Tot i-ar mai rămâne, lunar, aproape 4.000 
de euro, pe care, aflăm din declaraţia sa 
de avere, îi cheltuie, el nereuşind să pună 
niciun ban deoparte. Sau, poate pune 
banii la saltea.

Cele mai tari minciuni ale lui Neaga în 
materie de autostrăzi

Neaga a condus CNAIR între 2013 şi 2015 
şi în perioada mai 2017 – iulie 2018. 
Revista TIR a scris, în repetate rînduri, 
despre incompetenţa acestuia care 
se vede şi în numărul de kilometri de 
autostradă rămaşi închişi în mandatele 
lui. Reperele unei cariere care ne arde pe 
noi la buzunare arată cam aşa:

2012
Neaga nu era director general, dar se pre-
gătea. El a cerut o “atenţie” de 30 de mii euro. 
Narcis Neaga era, la acea dată, doar di-
rectorul Direcţiei Concesiuni din compa-
nie. Pe 2 octombrie 2012, Compania de 
drumuri l-a suspendat din funcţie pentru 
că a trecut, într-un caiet de sarcini pen-
tru o licitaţie, un autoturism de 30.000 de 
euro pe care urma să îl folosească perso-
nal. Urmare: CNADNR comunica, la 1 oc-
tombrie 2012, ca l-a suspendat din funcţie 
şi că îl cercetează disciplinar pe directorul 
Direcţiei Concesiuni, Narcis Neaga, după 
ce, în documentaţia de selecţie a con-
sultantului pentru autostrada Comarnic-
Brasov, au fost trecute printre cerinţe un 
autoturism în valoare de 25-30.000 euro 
şi 30-40.000 euro pentru instruirea anga-
jaţilor CNADNR.

2013 
Narcis Neaga, director în CNADNR sus-
pendat din funcţie şi cercetat disciplinar 
în toamna anului trecut, a fost avansat în 
poziţia de director general, acesta fiind 
numit în locul lui Mircea Pop. Anunţul era 
făcut de premierul de la acea data, Victor 
Ponta.
Neaga s-a apucat să promită cu spor. 
“Există trei ofertanţi, pentru Comarnic-
Braşov, Vinci-Strabag-Aktor, Impregilo-
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Salini şi UMB-Tehnostrade. Evaluarea va 
dura maximum până la sfârşitul lunii, când 
vom şti cine este câştigătorul. Deschide-
rea traficului este preconizată pentru anul 
2016, iar noutatea este că nu acceptăm 
revizuirea preţului în sus, pentru că ne 
trezim cu surprize”. La autostrada în ca-
uză nici nu au început lucrările.

“Lărgirea la 4 benzi a Centurii de Sud 
a Bucureştiului este foarte importantă 
pentru asigurarea accesibilităţii traficului 
din DN 4, DN 5, DN 6 şi drumurile judeţene 
care converg către A1 şi A2. În acest sens, 
în noul SF sunt prevăzute atât 4 benzi, cât 
şi separatoare de sens pe toată lungimea 
şi mai ales denivelarea şi sistematizarea 
prin soluţii moderne a tuturor intersecţiilor 
cu drumurile principale”, declara, acum 
şase ani ani, Narcis Neaga, directorul 
general al CNADNR SA. În acest moment, 
Centura Sud a Bucureştiul este într-un 
blocaj complet – nu se lucrează deloc.
La începutul primului mandat a lui Neaga, 
toată lumea era sigură că Autostrada 
Craiova–Sibiu va demara în scurt timp. 
„Autostrada Piteşti-Craiova se află 

în procedura de negociere competitivă 
şi va avea un câştigător stabilit în luna 
februarie sau martie”, spunea Dan Şova, 
fost ministru al Transporturilor şi şeful de 
atunci al lui Neaga.
Cinci consorţii internaţionale au depus, 
la acea vreme, oferte pentru construcţia 
autostrăzii Craiova-Piteşti, cu o valoare 
estimată de 1,7 miliarde de euro. Finanţa-
rea urma a fi asigurată de constructor. În 
2019, tot în mandatul lui Neaga, Dragnea 
şi Cuc au montat trei borduri, semn că lu-
crările pe Craiova–Piteşti au început.

2014
Lotul trei al autostrăzii Sebeş-Deva, între 

Sălişte şi Cunţa, inaugurat cu mare pom-
pă electorală de Victor Ponta şi Ioan Rus, 
în noiembrie 2014, a fost închis la începu-
tul lunii septembrie 2015, din cauza unor 
crăpături în asfalt. Şeful CNADNR Narcis 
Neaga a spus iniţial că sunt nişte crăpături 
minore, fără importanţă, atingându-şi ni-
velul de incompetenţă şi, contrazis de re-
alitate, a întors-o cum că problemele ar fi 
fost cauzate de infiltraţii de apă la 10 metri 
sub autostradă. După care, contrar celei 
mai elementare logici, a dat vina pe alu-
necările de teren, iar ulterior a invocat vicii 
ascunse pentru lucrările de terasamente 
(constructorii înţeleg aberaţia), sfârşind 
prin a spune că problemele au apărut din 
cauza “execuţiei necorespunzătoare a 
lucrărilor” realizate de compania italiană 
Salini Impregilo. Vina a purtat-o exclusiv 
Narcis Neaga care a decis deschiderea 
în totalitate a autostrăzii Sibiu-Orăştie, în-
aintea alegerilor prezidenţiale din noiem-
brie 2014, pentru ca Victor Ponta să nu îl 
dea afară din poziţia de director general 
interimar al CNADNR.
În anul 2014 au fost deschişi doar 50 de 
kilometri de autostradă.

2015
Consecinţa directă a jocului lui Narcis 
Neaga, pe atunci încă director general al 
CNADNR (CNAIR): în septembrie 2015, 
o porţiune din Autostrada Sibiu-Deva 
s-a prăbuşit. O porţiune de 20 de kilo-
metri între Cunţa şi Sălişte a fost închisă 
pentru lucrări ample de reparaţii. Abia, în 
octombrie 2016, autostrada a fost redată 
circulaţie.
Neaga a fost artizanul unei uluitoare con-
traaperformanţe. România a avut neşan-
sa ca, în 2015, să doboare un record ru-
şinos la capitolul infrastructură: minus 9 
kilometri de autostradă.
Pe 24 decembrie 2015, Narcis Neaga a 

fost audiat, timp de peste şase ore, de 
procurorii anticorupţie în dosarul privind 
autostrada Sibiu-Orăştie, în care era acu-
zat de abuz în serviciu. Pentru modul în 
care a gestionat contractul autostrăzii Se-
beş-Sibiu, Narcis Neaga a fost reţinut de 
procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 
El a fost obligat să plătească o cauţiune 
de peste 70.000 de euro. 
O zi mai târziu, noul ministru al Transpor-
turilor, Dan Costescu, l-a demis pe şeful 
Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Dru-
muri Naţionale din România (CNADNR), 
Narcis Neaga, şi a anunţat că societatea 
de administrare a reţelei de drumuri va fi 
reformată şi va avea management privat.

2016
Neaga e cu adevărat greu de îndepăr-
tat din CNADNR. Deşi este cercetat de 
DNA pentru dezastrul de la autostra-
da Cunţa-Sălişte, fostul şef al CNAD-
NR Narcis Neaga a fost mutat pe altă 
funcţie şi plătit cu o sumă colosală. 
20.000 de mii de lei pe lună a primit Ne-
aga, din nou director al Direcţiei de Con-
cesiuni.

2017
Deşi obligat să facă dese drumuri la poli-
ţie, urmare a faptului că era pus sub con-
trol judiciar, în martie, Narcis Neaga a fost 
numit consilier pe probleme de aviaţie al 
ministrului Transporturilor Răzvan Cuc.
 
2018
La finalul lunii februarie 2018, Narcis Ne-
aga a reuşit să scape de sub urmărirea 
penală, beneficiind de o controversată 
decizie a Curţii Constituţionale din 2016, 
prin care a fost dezincriminat parţial abu-
zul în serviciu.
La 1 mai este numit, din nou director ge-
neral al CNAIR. A promis, imediat, des-
chiderea a 100 de kilometri de autostradă 
până la finalul anului. Realitatea: 60 de 
km de autostradă pe şapte tronsoane au 
fost realizaţi în 2018, potrivit datelor pre-
zentate de premierul Viorica Dăncilă în 
Parlament. Ce nu s-a spus este că o tre-
ime fuseseră moşteniţi din anul anterior 
dar aspect birocratice au dus la amâna-
rea recepţiei.

2019
La începutul anului, au fost promişi 180 
de kilometri de autostradă. Până la 
jumătatea anului nu s-a deschis niciunul.
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Directorul general al CNAIR, Narcis Nea-
ga, a anunţat, pe 9 iulie 2019, că a decis 
să renunţe la funcţie, după ce premierul 
Viorica Dăncilă a solicitat cu o zi înainte 
revocarea lui Neaga, în urma unei anali-
ze a nou înfiinţatului Departament pentru 
dezvoltarea, promovarea şi monitorizarea 
proiectelor de investiţii în infrastructură.
Pe 10 iulie, Consiliul de Administraţie al 
CNAIR a anunţat numirea lui Scarlat în 
funcţia de director general.
„Consiliul de Administraţie al CNAIR S.A. 
l-a desemnat astăzi, 10.07.2019, în func-
ţia de Director General interimar al Com-
paniei pe Sorin Scarlat, care până acum 
a ocupat funcţia de Director General Ad-
junct al Direcţiei Dezvoltare Infrastructură 
Rutieră.
Sorin Scarlat este de profesie inginer 
constructor, specializat în construcţia de 
drumuri, poduri şi căi ferate.
A absolvit Universitatea Tehnică de Con-
strucţii Bucureşti în anul 2004 şi de atunci 
a lucrat în domeniul construcţiei de dru-
muri, poduri şi autostrăzi atât în mediul 
privat cât şi în cel public”, spune comuni-
catul CNAIR.

Doctorand la Căi ferate şi drumuri
Scarlat este absolvent al Universităţii 
Tehnice de Construcţii Bucureşti, faculta-
tea de Căi ferate, Drumuri şi Poduri. Între 
2004 şi 2005, el a realizat studii apro-
fundate în domeniul construcţiilor tot la 
Universitatea Tehnică de Construcţii Bu-
cureşti, dar la Facultatea de Construcţii 
Civile, Industriale şi Agricole. La aceeaşi 
facultate, în 2016, s-a înscris la doctorat 
în domeniul „Inginerie civilă şi instalaţii”. A 
urmat cursuri FIDIC la Facultatea de Căi 
Ferate Drumuri şi Poduri. 
Potrivit, propriului CV, Scarlat a lucrat şi la 
stat şi în privat:
- iulie 2004 - septembrie 2005: manager 
de proiecte la Romstrade, unde s-a ocu-
pat de coordonarea activităţilor tehnice 
pentru proiecte de infrastructură rutieră – 
extindere la 4 benzi DN7 Bucureşti – Bâl-
dana, Reabilitare Centura sud Bucureşti. 
- septembrie 2005 - 2008: manager de 
proiecte la CNAIR, unde s-a ocupat de 

coordonarea activităţilor tehnice şi eco-
nomice pentru proiecte de infrastructură 
rutieră autostrada Braşov – Târgu Mureş 
– Cluj – Oradea (valoare contract 2,8 mi-
liarde lei fără TVA).
- februarie 2008 – noiembrie 2008: Aso-
cierea UMB Spedition – PA&CO – Euro-
construct. A fost inginer pentru coordona-
rea activităţii serviciului tehnic pentru pro-
iecte de infrastructură rutieră, Autostrada 

Bucureşti – Ploieşti (km 19 -62).
- iunie 2011 – mai 2014. Adjunct manager 
proiect în cadrul Asocierii Astaldi – Euro-
construct Trading – Alstom pentru coor-
donarea activtăţilor tehnice şi economice 
pentru proiectarea infrastructurii rutiere 
autostrada Orăştie – Sibiu (lot 4).
- ianuarie 2014 – octombrie 2014: mana-
ger proiect în cadrul consorţiului Switel-
lsky – Alstom – Strabag – Arcada – Eu-

ILEGALITĂŢI DIN PARTEA NOULUI ŞEF AL 
CNAIR – NU ŞI-A TRECUT SALARIUL  

ÎN DECLARAŢIA DE AvERE
Un fost director general adjunct din cadrul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere (CNAIR), Sorin Scarlat, a fost numit director general, după demisia lui Narcis Neaga, 
potrivit unei decizii a Consiliului de Administraţie.
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roconstruct. S-a ocupat de coordonarea 
activităţilor tehnice şi economice pentru 
proiecte de infrastructură feroviară, sec-
ţiunea Vinşu de Jos – Simeria, tronson 
Blandiana – Aurel Vlaicu, valoare con-
tract – 1,6 miliarde lei fără TVA.
- octombrie 2014 – august 2016: Coor-
donator activitate la SFI Construction 
engineering group pentru „coordonarea 
acyivităţilor din tehnice pentru proiecte de 
infrastructură rutieră”
- august 2016 – februarie 2017: Inginer 
CNAIR unde s-a ocupat de gestionarea 
proiectelor de infrastructurtă rutieră (con-
tracte de execuţie lucrări şi contracte de 
consultanţă, Autostrada Bucureşti – Plo-

ieşti, Autostrada Braşov – Târgu Mureş – 
Cluj - Oradea).
- februarie 2017 – mai 2018. Director 
Adjunct Direcţia Dezvoltare Autostrăzi 
şi Drumuri Expres în cadrul CNAIR. S-a 
ocupat de gestionarea proiectelor de in-
frastructură (contracte de execuţie lucrări 
şi contracte de consultanţă, Autostrada 
Sebeş - Turda, Autostrada Braşov – Târ-
gu Mureş – Cluj - Oradea).
- mai 2018 – prezent: Director General 
Adjunct la Direcţia Generală de Dezvol-
tare Infrastrtructura Rutieră din cadrul 
CNAIR.

Câteva concluzii:
1. A fost promovat o dată cu venirea la 
putere a lui Narcis Neaga (mai 2018).
2. O mare bilă albă – a terminat o facul-
tate de specialitate şi pare să fi continuat 
specializarea în acest domeniu, azi fiind 
doctorand.
3. A lucrat şi în cadrul CNAIR dar şi la pri-
vat, cu multe firme din sectorul transpor-
turilor, ceea ce iarăşi este o bilă albă.

4. Atât la CNAIR dar şi în cadrul compa-
niilor de construcţii private a lucrat la pro-
iecte care fie nu s-au finalizat, fie au fost 
amânate cu ani de zile. În cadrul CNAIR 
s-a ocupat de autostrada Braşov – Târ-
gu Mureş – Cluj – Oradea timp de cinci 
ani. În acest moment, se lucrează, potri-
vit documentelor oficiale pe mai puţin de 
100 de kilometri. Cu o lungime de 415 
kilometri, Autostrada Transilvania a fost 
deschisă abia pe un sfert. Contractul cu 
Bechtel a fost semnat în anul 2004, pen-
tru suma de 2,2 miliarde euro. Ulterior 
însă, sumele au crescut, vehiculându-se 
o valoare cuprinsă undeva între cinci şi 
şapte miliarde de euro (aproximare din 

decembrie 2009). Lucrările au fost în-
trerupte la jumătatea anului 2005, când 
autorităţile au început reanalizarea con-
tractului încheiat de guvernarea prece-
dentă. Ca urmare a sistării lucrărilor, ter-
menul de finalizare a autostrăzii, stabilit 
iniţial pentru anul  2012, a fost prelungit 
cu un an. Cum, în 2011, lucrările trenau 
în continuare, Ministerul Transporturilor 
a cerut renegocierea contractului. Sorin 
Scarlat s-a ocupat de acest proiect din 
partea CNAIR fix în perioada în care lu-
crările au stagnat (2005 – 2008).
5. Scarlat a lucrat pentru firme private: 
Romstrade, Astaldi, UMB Spedition, 
Euroconstruct, PA&CO unele dintre ele 
conduse de aşa numiţii „regi ai asfaltu-
lui” din anii 2000, cunoscuţi mai degrabă 
pentru că ştiau să încaseze bani dar să 
facă lucrări cel mult de mântuială. Peste 
un an a fost manager de proiecte la rea-
bilitarea Centurii sud a Capitalei. Aceas-
tă porţiune arată, azi, deplorabil, circu-
lându-se pe o singură bandă. A lucrat o 
perioadă pe Autostrada Ploieşti – Bucu-

reşti inaugurată şi ea cu mari întârzieri. 
Timp de trei ani a fost, din partea Astaldi, 
adjunct manager de proiect pe lotul 4 al 
Autostrăzii Orăştie – Sibiu. Aici întârzie-
rea a fost de numai jumătate de an. 

Ce bogăţii are
Potrivit Declaraţiei sale de avere, Sorin 
Scarlat are un teren la Sibiu şi unul foar-
te mic (12 mp) la Bucureşti. El deţine un 
apartament în Capitală de 70 de metri 
pătraţi. A achiziţionat un autovehicul Hon-
da din anul 2018 şi deţine o colecţie de 
ceasuri şi obiecte de artă estimate la 67 
mii lei. Are 11.000 lei în bancă şi 51 de 
mii la un fond de pensii private. De ase-

menea, are datorii de 57 mii euro şi 140 
mii de lei. 
Sorin Scarlat nu şi-a trecut sumele de 
bani încasate de la CNAIR. Ca Neaga, 
el a preferat să le şteargă cu o carioca, 
lucru ilegal. Revista TIR Magazin îi amin-
teşte şi noului director general al CNAIR 
că publicarea salariului în declaraţia de 
avere nu este opţională. 
Potrivit legii, publicarea declaraţiilor de 
avere este obligatorie. „Nerespectarea 
obligaţiilor prevăzute de lege de către 
persoanele desemnate să asigure imple-
mentarea prevederilor legale privind de-
claraţiile de avere şi de interese constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amen-
dă de la 50 lei la 2.000 de lei“, potrivit Le-
gii 76 din 2010. Ghidul de completare al 
declaraţiilor de avere şi interese spune că 
persoanele responsabile „asigură afişa-
rea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi 
ale declaraţiilor de interese pe pagina de 
Internet a instituţiei, dacă aceasta există, 
sau la avizierul propriu, în termen de cel 
mult 30 de zile de la primire”.
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S-a ajuns aici din cauza faptului că, 
în ultimii 30 de ani, primarii oraşului 
au realizat prea puţine proiecte de 
infrastructură, asta în vreme ce Capitala 
a continuat să se dezvolte într-un ritm 
accelerat.

Date şi fapte:
•Aproximativ 4,2 milioane de locuitori are 
Zona Metropolitană Bucureşti;
•Aproape 1,5 milioane de vehicule sunt 
înmatriculate în Capitală, la care se 
adaugă maşinile în tranzit;
•Bucureştiul are prea puţină infastructură, 
lipsesc pasajele şi parcările;
•Nu mai există o taxă auto din 2016, 
ceea ce a dus la o creştere cu peste 20% 
a numărului de maşini;
•Nu se iau măsuri de interzicere a 
traficului în zonele centrale, pentru că 
astfel de decizii sunt nepopulare;
•Transportul în comun nu este deloc 
atrăgător, fiind şi el blocat în trafic;
•Consecinţe: Capitala României se 
află pe locul 5 într-un top al oraşelor cu 
cel aglomerat trafic din lume, conform 
Indexului TomTom;

•Cum se prezintă viitorul: Primăria are 
multe proiecte „în derulare”, dar pe hârtie, 
iar dacă nu se iau măsuri drastice, se va 
ajunge la situaţia în care unii şoferi îşi 
vor abandona maşinile în trafic din cauza 
timpului mare de aşteptare, spun experţi 
în mobilitate urbană.

De ce s-a ajuns la această situaţie, în 
care Bucureştiul se confruntă cu un 
trafic infernal?
„Dacă ne uităm în urmă, practic, toţi 
primarii sunt de vină, şi tot ce a însemnat 
administraţia oraşului. Niciodată, infra-
structura, cea de transport în general, 
nu a fost o prioritate pentru nicio 
administraţie, dar evident că toţi s-au 
lăudat şi au declarat că rezolvă problema 
traficului, iar fiecare a avut câte-o <<bubă 
suspendată>>. Oprescu, cu autostrada 
suspendată, şi chiar Firea cu tramvaiul 
suspendat. Dar în afară de aceste 
promisiuni fantezistice şi de proiectele 
faraonice, nu s-a făcut mai nimic, sau s-a 
făcut foarte puţin şi din inerţie”, a declarat 
Ionuţ Ciurea, director al Asociaţiei Pro 
Infrastructura.

Potrivit lui Ciurea, în Capitală nu există 
în prezent voinţă politică care să ajute 
la rezolvarea birocraţiei, iar din această 
cauză foarte multe proiecte zac „în 
sertarele” primăriei.
„Voinţa nu trebuie doar din gură, ea 
trebuie să se vadă şi faptic. Trebuie să 
asiguri finanţare, să rezolvi toate părţile 
de birocraţie la timp, precum studii şi 
avizare, să ai capacitatea administrativă 
să deblochezi investiţia respectică şi să 
o faci la timp, pentru că altfel investiţia 
trenează ani şi ani. De asemenea, 
trebuie să pui la dispoziţie din bugetul 
local fonduri pentru exproprieri, care nu 
pot fi asigurate din fonduri europene, 
chiar dacă investiţia este din aceşti bani”, 
susţine directorul Pro Infrastructura.

Circulaţia în oraş este aproape gratuită
Pe de altă parte, Andrei Avram, expert în 
mobilitate urbană, este de părere că unul 
dintre motivele pentru care Bucureştiul 
este atât de congestionat este că primarii 
au încurajat acest trafic, prin faptul că 
circulaţia în oraş este aproape gratuită.
„Pentru a circula cu maşina în Bucureşti 

CUM A AJUNS CAPITALA LA UN TRAFIC 
INFERNAL

bucureştiul este unul dintre cele mai aglomerate oraşe din lume, cu un trafic infernal. 
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este aproape gratuit. În afară de nişte 
taxe şi impozite generale, practic se 
parchează anapoda şi gratuit, iar şoferii 
nu-şi asumă nicio fărâmă din costul 
pe care îl induce maşina lor în spaţiul 
social, care este, de fapt, mult mai 
mare. S-a început acum să se plătească 
puţin parcarea, dar s-a început puţin 
cu stângul, în sensul în care s-au oferit 
parcări cu costuri foarte mari, iar, pe de 
altă parte, nu sunt interzise parcările 
pe trotuare, sau pe banda pe care ar 
putea circula transportul în comun. În 
ţările occidentale, tinerii nu prea îşi mai 
cumpără maşini pentru că este un efort 
imens şi ei ştiu că, în momentul în care 
au băgat cheia în contact, deja îi costă 
50 de euro taxele conexe, de parcare, 
de trafic sau de congestie”, a declarat 
Andrei Avram.

Se impune taxa auto
Potrivit specialistului în mobilitate urbană, 
dacă municipalitatea nu va lua măsuri 
urgente pentru rezolvarea traficului, se 
poate ajunge la situaţia în care şoferii îşi 
vor abandona maşinile în trafic.
„Se poate şi mai rău decât acum, pentru 
că Bucureştiul are cancer. Se poate 
ajunge la situaţii în care două-trei zile pe 
săptămână să avem congestii chiar şi de 
4 ore. Există situaţii în care, chiar şi la 
două ore în trafic, oamenii abandonează 
maşinile în stradă. O mămică cu doi 
copii mici nu stă după o amendă, îşi 
rezolvă problema care îi este prioritară, 
şi abandonează maşina. În momentul 
în care se depăşeşte limita de confort, 
lucrurile sunt foarte greu de controlat, iar 
limita este undeva la 4 ore. După 4 ore, 
omul nu mai suportă. Astfel de lucruri s-au 
întâlnit în alte ţări şi se poate ajunge şi la 
noi, ca şoferii să abandoneze maşinile în 
trafic”, explică Avram.
Iar toate datele arată că traficul ar putea 
deveni din ce în ce mai aglomerat, ţinând 
cont de faptul că numărul locuitorilor 
creşte de la an la an, iar oraşul continuă 
să se dezvolte din punct de vedere 
imobiliar. Pe de altă parte, potrivit 
Primăriei, eliminarea taxei auto a dus 
la o creştere a numărului de maşini cu 
peste 20%.

O creştere de 22% în trei ani
„Din punct de vedere al traficului, în luna 
aprilie 2019 a fost înregistrată o creştere 
cu aproximativ 22% faţă de anul 2016 
(de când a fost eliminată taxa auto - 
n.red.), în urma măsurătorilor efectuate 
în intersecţiile nodale din centrul 
Bucureştiului. Bucureştiul este cea mai 
mare aglomerare urbană din România, şi, 
deşi potrivit recensământului populaţiei 
din anul 2011, care arătă că populaţia 

este de 1,8 milioane de locuitori, în 
realitate, numărul real al celor care 
locuiesc, lucrează sau învaţă în regiune 
este mult mai ridicat decât cifra oficială”, 
explică Primăria Capitalei.
În ceea ce priveşte numărul real al 
locuitorilor din Capitală, Sorin Chiriţă, 
city managerul oraşului, spune că Zona 
Metropolitană, care cuprinde şi localităţi 
precum Pantelimon, Pipera sau Chiajna, 
are în prezent aproximativ 4,2 milioane 
de locuitori. Iar dacă vorbim de numărul 
maşinilor înmatriculate în prezent în 
Capitală, potrivit datelor furnizate de 
către Direcţia de Înmatricultări, acesta 
este de peste 1,3 milioane şi continuă să 
crească.

Într-un răspuns cu privire la măsurile 
concrete pe care actuala administraţie 
le-a luat pentru rezolvarea traficului, 
reprezentanţii Primăriei Capitalei spun 
că „au deblocat trei mari proiecte”, printre 
care Pasajul de la Piaţa Sudului - proiect 
început încă de pe vremea lui Sorin 
Oprescu.

Ce s-a reuşit
„De la preluarea mandatului, actuala 
administraţie a deblocat şi finalizat trei 
mari proiecte de infrastructură care 
au contribuit semnificativ la fluidizarea 
traficului în Capitală: Pasajul rutier de la 
Piaţa Sudului (după ce a fost deblocat, 
pasajul a fost inaugurat în data de 23 
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iulie 2017, fiind un proiect complex prin 
care s-a realizat un nod multimodal care 
face legătura între toate mijloacele de 
transport în comun ce tranzitează Piaţa 
Sudului) şi care contribuie semnificativ 
la fluidizarea traficului în zona de sud a 
oraşului”, se arată în răspunsul PMB.
Celelalte două  proiecte de infrastructură 
sunt refacerea unui bulevard şi 
reabilitarea unei şosele cu tot cu şina de 
tramvai.
„B-dul Liviu Rebreanu - (proiect deblocat 
şi finalizat 2017) proiectul a presupus 
refacerea integrală a carosabilului şi a 
trotuarelor, reţea de canalizare nouă, 
sistem de irigaţie pentru linia de tramvai 

înierbată, locuri de parcare, iluminat 
public pe ambele sensuri.
Reabilitare sistem rutier şi linie tramvai - 
Şos. Iancului şi Şos. Pantelimon: (deblocat 
şi finalizat în anul 2018). Lucrările au 
presupus refacerea carosabilului, a 
trotuarelor, a racordurilor cu străzile 
adiacente, a sistemului de evacuare a 
apelor pluviale precum şi modernizarea 
liniei de tramvai şi semaforizare”, arată 
PMB.

“Ne trebuie 9 ani de când săpăm şi 
până să se circule cu călători”
„Cele mai mai probleme de trafic sunt 
pe rutele care traversează oraşul, când 
mergi din Drumul Taberei în Pipera, 
traseu pe care blochezi mai multe 

intersecţii. Această problemă se rezolvă 
doar cu investiţii majore. Pe termen lung, 
singura investiţie pentru Bucureşti, care 
are un impact foarte mare, este metroul, 
dar este şi cea mai scumpă. Cu trenuri 
cu tot, construirea reţelei de metrou costă 
100 de milioane de euro pe kilometru. 
Pentru că Bucureştiul este foarte dens, 
metroul este, pe termen mediu şi lung, 
singura soluţie viabilă, să circuli cât 
de cât OK. Doar că, pe lângă faptul că 
această soluţie este şi foarte scumpă, 
o astfel de investiţie este foarte greu de 
implementat în România, după cum s-a 
văzut cu licitaţiile, cu toate procedurile. 
În Drumul Taberei se lucrează de la 

sfârşitul lui 2011. Practic, ne trebuie 9 ani 
de când săpăm şi până să se circule cu 
călători”, susţine Ionuţ Ciurea, de la Pro 
Infrastructura.
Potrivit lui Ciurea, pe lângă metrou, şi 
transportul în comun de la suprafaţă 
este foarte important. Periodic, spune 
specialistul în infrastructură, trebuie 
schimbate liniile de tramvai, aduse 
tramvaie noi şi un transport în comun 
civilizat, de încredere, astfel încât 
călătorii să ştie că atunci când aleg să 
circule cu STB au aer condiţionat vara, 
căldură iarna şi să fie curat.
„Bucureştenii trebuie să fie încurajaţi 
să meargă cu transportul în comun, 
dar trebuie să li se ofere şi un transport 
civilizat. Şi timpul de aşteptare este foarte 

important. Dacă vin două tramvaie, sau 
două autobuze în acelaşi timp, apoi 30 
de minute nu mai vine nimic, este normal 
ca acest transport să nu mai fie atrăgător 
şi să se recurgă la maşina personală”, 
mai explică Ciurea.

Benzi speciale pentru autobuze
Andrei Avram susţine că transportul în 
comun eficient presupune amenajarea 
de benzi speciale pentru autobuze. 
Astfel, transportul în comun nu mai 
pierde timp în trafic, iar bucureştenii pot 
fi astfel descurajaţi să mai folosească 
propriile maşini.
„Avem nevoie de politici care să 

descurajeze transportul individual 
motorizat şi să încurajeze transportul 
alternativ, fie că vorbim de transportul în 
comun, dar care trebuie să fie prioritizat în 
trafic, să ajungă repede la destinaţie, să 
fie predictibil şi să fie confortabil. Benzile 
destinate transportului în comun sunt o 
soluţie, precum şi autobuzele de mare 
capacitate pentru zonele unde există 
trafic intens, care să aibă capacitatea 
unui tramvai. Astfel, o bandă dedicată 
transportului public îmi garantează mie 
că maşina mă întârzie, faţă de un autobuz 
care are traficul asigurat, şi astfel şoferii 
sunt descurajaţi, dar şi tinerii să-şi mai 
cumpere maşini”, spune Avram.
Fără îndoială, infrastructura rutieră este 
esenţială pentru ameliorarea traficului, 
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capitol la care Capitala stă foarte prost. 
Potrivit lui Ionuţ Ciurea, singura investiţie 
majoră în infrastructura bucureşteană, de 
după Revoluţie, este Pasajul Basarab, 
ceea ce este foarte puţin pentru o 
metropolă cu peste 4 milioane de 
locuitori.
„Primăria trebuie să facă şi ea nişte 
pasaje, şi nu doar pentru autoturisme, 
ci şi pentru tramvaie şi pentru autobuze. 
Intersecţiile sunt marea problemă, şi 
atunci trebuie făcute investiţii majore 
pentru pasaje. Ce s-a făcut până acum, 
cum este, de exemplu, pasajul de la 
Piaţa Presei, a rezolvat parţial problema, 
dar a dus aglomeraţia la intersecţia 
următoare. Ca atare, şi acolo trebuie un 
pasaj pentru a se circula cât de cât bine. 
După Revoluţie, singura investiţie majoră 
care s-a făcut în Bucureşti în ceea ce 
priveşte infrastructura rutieră este Pasajul 
Basarab, care are şi tramvai pe el. În rest, 
ne chinuim de 10 ani să facem drumul 
expres de la Virtuţii”, mai explică Ciurea.

Spre autostradă. Când?
Legat de drumul expres de la Virtuţii, 
proiectul de infrastructură este extrem de 
important pentru fluidizarea traficului, el 
fiind o alternativă la bulevardul Iuliu Maniu 
– arteră care în zilele de vineri este blocată 
de la cap la coadă – pentru ieşirea din 
Bucureşti pe A1. Dar, în prezent, drumul 
expres nu mai are pe unde să treacă, pe 
el fiind pe mai multe proprietăţi. În rest, 
Primăria anunţă finalizarea, „în proporţie 
de 90 la sută”, a pasajului peste Şoseaua 
Virtuţii, pasaj care atunci când va fi 
finalizat nu va ajuta cu nimic, pentru că el 
trebuie legat cu drumul expres.
„Penetraţie Splaiul Independenţei - Ciurel 
- Autostrada Bucureşti - Piteşti - Nodul 
Virtuţii - acest proiect, iniţiat în urmă cu 
12 ani, a fost preluat cu un grafic de 
execuţie de 10%, iar în prezent, nodul 
Virtuţii, componentă a acestei investiţii, 
e realizat în proporţie de 90%. Proiectul 
are 3 componente: Nodul Virtuţii (care 
presupune un pasaj peste râul Dâmboviţa 
şi peste Şoseaua Virtuţii cu descărcare 
imediat în Cartierul Drumul Taberei), o altă 
secţiune până în centura Bucureştiului şi 
a treia - din Centura Bucureştiului până în 
autostrada A1. Urmează ca, în perioada 
de vară, să fie amplasat tablierul peste 
Şoseaua Virtuţii”, transmite Primăria.
Administraţia are totuşi în plan mai multe 
investiţii, unele dintre ele deja începute, 
altele doar pe hârtie, dar care sunt 
foarte importante: supralărgire Fabrică 
de Glucoză, Străpungere Nicolae 
Grigorescu-Splai Dudescu, Modernizare 
Piaţa Eroii Revoluţiei şi Pasaj Pietonal, 
Penetraţie Prelungirea Ghencea 
Domneşti şi Supralărgire Bd Ghencea şi 

Str. Braşov şi Terminal tramvai 41, Pasaj 
rutier şos. Colentina-Dna Ghica, Pasaj 
Andronache. De asemenea, PMB are în 
plan construirea mai multor parcări, în 
zone cheie ale Capitalei.
Toate acestea, dacă s-ar realiza într-un 
ritm mai alert, şi nu aşa cum se construiesc 
proiectele importante în România, ar duce 
la o îmbunătăţire a traficului în oraş.
În ceeea ce priveştea impunerea unor 
măsuri de interzicere a traficului în 
anumite zone, sau impunerea unor taxe 
suplimentare pentru intrarea în zonele 
centrale, Primăria Capitalei spune că 
aceste proiecte nu pot fi puse în practică 
în prezent.
„Implementarea unui sistem de 
restricţionare a circulaţiei pentru anumite 
categorii de vehicule în Bucureşti, sau în 
zona centrală, reprezintă o ultimă soluţie 
din politica de mobilitate a Primăriei 
Capitalei. Aceasta s-ar putea aplica după 
implementarea tuturor celorlalte măsuri de 
descongestionare a traficului prevăzute în 
Planul Integrat de Calitate a Aerului(PICA) 
- primul document strategic care cuprinde 
soluţii reale pentru combaterea poluării în 
Capitală”, arată PMB.

Frica de măsuri nepopulare
Pe de altă parte, Irina Zamfirescu, 
de la Organizaţia pentru Promovarea 
Transportului Alternativ în România, 
susţine că Primăria Capitalei nu vrea să-
şi asume astfel de măsuri, pentru că sunt 
nepopulare.
„Este evident că primarul Gabriela Firea 
nu vrea să ia măsuri nepopulare, pentru 
că pierde în imagine. Toţi primarii au 
decis politic că trebuie să dea culoar liber 
maşinilor, pentru că s-au gândit ei că 
este foarte nepopular să impui restricţii 
de trafic. Absolut toate proiectele ce ţin 
de urbanism în zona de trafic conţin 
sintagma <<fluidizarea traficului>>. Din 
2008, de la Oprescu până în prezent, 
acesta a fost obiectivul primăriei. Ori 
ideea de fluidizare a traficului este de 
foarte mult timp abandonată în statele 
care se gândesc la mobilitatea urbană, 
şi acolo este înlocuită cu <<calmarea 
traficului>>”, a precizat Irina Zamfirescu.
Un prim pas, spune aceasta, este ca 
Primăria trebuie să facă astfel încât să-i 
determine pe bucureşteni să renunţe 
la maşina personală, să descurajeze 
utilizarea maşinii personale şi să 
încurajeze transportul alternativ şi pe cel 
public.
În ceea ce priveşte transportul alternativ, 
Primăria Capitalei a luat câteva măsuri, 
precum acordarea de vouchere pentru 
biciclete, însă lipsa infastructurii pentru 
acest transport îi descurajează pe mulţi 
bucureşteni să folosească bicicletele.

Cu şoferii din trafic la psiholog
Până la rezolvarea problemelor de trafic 
din Bucureşti, locuitorii Capitalei trebuie 
să suporte acest calvar, care ar putea 
avea consecinţe serioase din punct de 
vedere psihologic.
„Traficul a devenit un factor suplimentar 
de stres cotidian şi o sursă de multe 
nemulţumiri şi frustrări, care se exprimă 
prin trăiri interioare greu de controlat şi 
comportamente indezirabile. Persoanele 
devin agitate, tensionate, simt nervozitate, 
teamă, pierd atenţia sau devin triste. 
Au gesturi specifice nerăbdării, nu au 
putere de concentrare. Ecoul stărilor 
negative generate de trafic sunt duse 
de multe ori la locul de muncă şi acasă, 
sau la întâlnirile cu prietenii”, a declarat 
psihologul Keren Rosner.
Potrivit lui Rosner, bucureştenii se 
confruntă cu traficul în drumul spre serviciu 
şi spre casă, adică în momentele foarte 
importante ale zilei, respectiv înainte 
de începerea activităţii profesionale şi 
respectiv seara înainte de începerea 
activităţilor personale, familiale, de 
relaxare, ceea ce influenţează starea 
psihică şi implicarea la debutul acestor 
activităţi.
„Nerăbdătorii, claustrofobii, anxioşii sunt 
afectaţi de situaţiile care sunt fără putinţă 
de a fi controlate şi simt acut incapacitatea 
de a rezolva problema, aşa cum se 
întâmplă cu traficul. Petrecerea de mult 
timp în trafic este considerată pierdere 
de timp, şi aşa este dacă nu foloseşti acel 
timp simultan şi pentru ceva util, având 
în vedere deplasarea lentă şi opririle 
dese: să te gândeşti la proiectele zilei 
şi despre desfăşurarea lor, preocuparea 
legată de o temă interesantă, amintirea 
unor momente plăcute, anticiparea unor 
reuşite, autoanaliză, planuri de viitor, 
ascultarea de muzică preferată, citirea 
unei cărţi dacă eşti în autobuz sau nu eşti 
tu şoferul. Ai senzaţia că foloseşti acea 
perioada de timp eficient”, mai explică 
psihologul.
„În Bucureşti se înregistrează valori 
ridicate de trafic pe principalele artere 
rutiere care converg spre centru, 
precum şi pe arterele de intrare/ieşire 
din Capitală, în cursul zilelor lucrătoare, 
respectiv dimineaţa, între orele 07:30 – 
10:00 şi după-amiaza între orele 16:00 şi 
20:00”, se arată într-un răspuns al Poliţiei 
Capitalei.
Potrivit sursei citate, perioada din cursul 
anului în care sunt înregistrate cele mai 
mari valori de trafic este cea din intervalul 
octombrie – iunie, iar în intervalul iunie – 
septembrie sunt cele mai scăzute valori, 
datorită vacanţei şi concediilor.
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Pentru că nu au reuşit în aproape 
trei decenii trecute de la Revoluţie să 
modernizeze partea de sud din Centura 
Capitalei, Ministerul Transporturilor a găsit 
soluţia. Va face o alta de la zero, la nivel 
de autostradă, pentru o sumă uluitoare, 
de peste jumătate de miliard de euro.
Împărţită în trei tronsoane, Autostrada 
de Centură Sud Bucureşti va primi şi un 
supervizor. 
Ca să înţelegem: Autostrada de Centură 
Sud Bucureşti va dubla porţiunea existen-
tă a Centurii de sud a Bucureştiului care 
nu este modernizată şi unde se circulă 
prin gropi şi pe o singură bandă.
De ce nu ne bucurăm de anunţurile fes-
tiviste ale CNAIR în privinţa Autostrăzii 
de Centură Sud Bucureşti? Simplu. De 
ce i-am crede că sunt în stare să facă o 
Autostradă de Centură a Bucureştiului de 
la zero când ei nu au fost în stare să lăr-
gească actuala Şosea de Centură, în trei 
decenii.  

Minciuni în serie
Din documentele consultate de revista 
TIR Magazin reiese că Centura sud a 
Bucureştiului (cea pe care, azi, şoferii 
petrec ore în şir în coloană) a fost 
împărţită în trei tronsoane. Eşecul 
acestui proiect arată astfel:
Primii zece kilometri dinspre Constanţa au 
fost câştigaţi de Asocierea SC Delta ACM 
93 SRL-SC Tehnologica Radion SRL-SC 
SIRD SRL-SC Pro şi avea o nimica toată 
de problemă: un pod, două noduri rutiere 
şi două pasaje. Valoarea contractului 
era de 139 milioane de lei, iar lărgirea la 
patru benzi trebuia finalizată în doi ani. 
Constructorii de mai sus nu au reuşit să 
asfalteze nici măcar cinci kilometri pe 
an de şosea de centură. Termenul de 
finalizare a acestui tronson din Centura 
Sud a Capitalei era 11 aprilie 2014. Eşec 
total. Tehnologica Radion a intrat în 
insolvenţă, iar contractul a fost denunţat. 
Secţiunea de autostradă de la kilometrul 

33 la kilometrul 43 a Şoselei de Centură 
Sud, deşi nu are decât zece kilometri, 
are o întârziere de cinci ani. Mai corect 
ar fi să spunem că trebuia terminată în 
aprilie 2014, dar nu s-a lucrat aproape 
nimic. Asocierea care a câştigat proiectul 
de 149 milioane de lei era formată 
din Euroconstruct Trading 98 SRL şi 
Romstrade SRL şi nu a putut lărgi la 
patru benzi cinci kilometri pe an, plus un 
pod şi trei pasaje denivelate. O ruşine. 
Dan Besciu, unul dintre cei doi patroni 
ai Euroconstruct a fost arestat în 2015. 
Potrivit DIICOT, în perioada 2011-2014, 
Dan Besciu, alături de alte persoane, 
acţionari şi administratori la diferite firme, 
„au iniţiat şi constituit un grup infracţional 
organizat, ce a avut drept scop obţinerea 
prin mijloace frauduloase a unor mari 
sume de bani, provenite din fonduri 
publice angajate de companii aflate în 
portofoliul Ministerului Transporturilor 
(Compania Naţională de Căi Ferate 

SUPERvIzOR PENTRU AUTOSTRADA DIN 
JURUL CAPITALEI CARE NU ExISTĂ

Autostrada de Centură Sud va avea şi un supervizor pentru lucrările care nu ştim când vor începe. 
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şi CNADNR), pentru organizarea şi 
derularea unor achiziţii publice de lucrări 
de infrastructură feroviară şi rutieră“.
Ultimul tronson din Şoseaua de Centură 
Sud a Bucureştiului măsoară 12 kilometri 
şi a fost acaparat, pentru suma de 135 
milioane lei, de asocierea Straco Grup 
SRL-SCT Bucureşti SA-SC Genesis 
International SA-OJSC Mostobud-OJSC 
Altcom. Contractul a fost anulat în 2014 
din lipsa alocărilor bugetare. 
Exact, azi pe Centura Bucureştiului, 
partea de sud nu se lucrează deloc.
Fostul şef al CNAIR, Narcis Neaga 
spunea, în primul său mandat, 2013–
2015, după eşecurile de mai sus, că va 
face tot posibilul ca lucrările să înceapă în 
2016. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, 
în timpul guvernului tehnocrat a promis 
că la actuala şosea de centură lucrările 
vor începe în 2017. 
Cum nici acest lucru nu s-a întâmplat, 
noua guvernare PSD a decis să şteargă 
cu buretele tot trecutul de infrastructură 
al şoseleie de Centură a Capitalei şi să 
construiască de la zero Autostrada de 
Centură sud a Bucureştiului.

Ce este Autostrada de Centură sud a 
Bucureştiului
În valoare de aproximativ 580 de milioane 
de euro, întregul proiect va permite 
descongestionarea circulaţiei în zona de 
Sud a Bucureştiului şi va asigura traficul 
rutier de tranzit pe segmentul românesc 
al Coridorului 4 Pan-european. Asta ne 
spunea CNAIR în 2017, atunci când a 
decis ca, în paralel cu nemodernizata 
Centură Sud a Bucureştiului să se 
construiască Autostrada de Sud a 
Capitalei. Şi tot atunci a dat drumul la 
licitaţii pentru construirea şi proiectarea 
celor trei tronsoane.
Proiectarea fiecărui lot al acestui 
Autostrăzii de Centură Sud a Municipiului 
Bucureşti va dura 12 luni, iar execuţia 30 
de luni, după atribuirea contractelor.
„Acest proiect, similar soluţiilor aplicate 
în zona marilor metropole europene, 
face parte din Master Planul General de 
Transport şi urmează să fie finanţat prin 
POIM 2014-2020.
Pentru Lotul 1: sector 1 km 52+070 – km 
52+770 aferent Centura Nord, sector 2 
km 52+770 – km 69+000 aferent Centura 
Sud s-a finalizat procesul de contestare 
în instanţă şi se aşteaptă motivarea 
acesteia.
Pentru Lotul 2: km 69+000 – km 85+300 
aferent Centura Sud, contractul pentru 
Proiectare şi Execuţie în valoare de 
750.849.942,12 lei fără TVA a fost 
semnat în data de 9 martie 2019, între 
CNAIR şi Compania Alsim Alarko Sanayi 
Tesisleri ve Ticaret AS, cu o perioadă de 

proiectare de 12 luni şi o perioadă de 
execuţie a lucrărilor de 30 de luni.
Pentru Lotul 3: sector 1 km 85+300 – km 
100+765 aferent Centura Sud, sector 2 
km 0+000 – km 2+500 aferent Centura 
Nord, contractul pentru Proiectare şi 
Execuţie în valoare de 853.422.022,52 
lei, fără TVA a fost semnat în data de 
14 aprilie 2019, cu Asocierea Aktor S.A. 
- Euro Construct Trading 98 S.R.L, iar 
durata de realizare este de 42 luni, din 
care 12 luni pentru proiectare şi 30 luni 
(2,5 ani) pentru execuţia lucrărilor”, ne 
spunea CNAIR.

Cât costă supervizarea
CNAIR a postat, la finalul lunii iulie, în 
sistemul electronic de achiziţii publice 
(SICAP) anunţul de participare pentru 
procedura de atribuire prin licitaţie 
deschisă, având ca obiect “Supervizare 
Proiectare şi Execuţie Autostrada de 
Centură Bucureşti km 0+000 – km 
100+900
Este vorba de trei loturi: lotul 1: sector 1 
km 52+070 – km 52+770 aferent Centura 
Nord, sector 2 km 52+770 – km 69+000 
aferent Centura Sud; lotul 2: km 69+000 
– km 85+300 aferent Centura Sud; lotul 
3: sector 1 km 85+300 – km 100+765 
aferent Centura Sud, sector 2 km 0+000 
– km 2+500 aferent Centura Nord”.
Valoarea estimată a procedurii de 
atribuire este de aproximativ 5.000.000 
euro, fără TVA, pentru fiecare lot în parte 
iar data limită de depunere a ofertelor 
este septembrie 2019.
Cele trei loturi ale Autostrăzii de Centură 
Sud a Municipiului Bucureşti vor avea o 
lungime însumată de aproximativ 52 de 

km şi după ce vor fi finalizate vor face 
face legătura între A1 şi A2.

Visată din 2006
Această Autostradă sud de Centură 
a Capitalei -care, repetăm, nu trebuie 
confundată cu Şoseaua de Centură a 
Capitalei - nu a apărut din neant.
În 2006, Consultantul Louis Berger 
SAS-Louis Berger Grup-Credinvest 
International Corporate Finance Ltd-Ţuca 
Zbârcea şi Asociaţii a evaluat proiectul 
Autostrăzii Centura Sud la 902 milioane 
de euro şi urma să aibă 48 de kilometri. 

Studiul de Fezabilitate a fost elaborat de 
IPTANA în anul 2007 şi au fost aprobaţi 
indicatorii tehnico-economici, prin HG, în 
martie 2008. 
Consultantul tehnic, juridic şi 
financiar urma să elaboreze “Studiul 
de fundamentare a deciziei de 
concesionare” în aprilie 2009. În funcţie 
de rezultatele acestui studiu, urmau să se 
deruleze procedurile privind modalitatea 
de achiziţie publică: concesiune sau 
licitaţie deschisă, se arăta într-un 
document al CNADNR (azi CNAIR).  
Data estimată de începere a lucrărilor 
era 2010. Tronsonul de autostradă urma 
să fie operat şi întreţinut de către viitorul 
concesionar. Perioada de garanţie ar fi 
fost inclusă în durata viitorului contract de 
concesiune, iar data de finalizare era 36 
de luni de la data ordinului de începere. 
Autostrada de Centură Bucureşti urma 
să aibă 36 de poduri şi 4 noduri de trafic 
şi trebuia să fie operaţională în 2013. 
Evident că nu s-a mişcat un deget pentru 
acest proiect.
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Ministrul s-a deplasat pe şantierul de pe 
DN 15, Poiana Largului – Bicaz, unde, în 
prezent, sunt executate lucrări de reface-
re a drumului în zona afectată, înlocuirea 
zidului de sprijin, refacerea şanţurilor de 
scurgere şi montarea de parapet metalic.
”La începutul mandatului, în judeţul 
Neamţ, am spus că se vor asfalta 150 
km. Până în prezent s-au asfaltat 80 km, 
urmând ca încă 70 km să se facă între 
Moţca şi Castelul de Apă şi între Târgu 
Neamţ şi localităţile învecinate. Aici am 
fost în luna martie şi încă nu se întâm-
plase nimic. Acum vedeţi că lucrurile au 
luat o altă turnură. Investiţiile vor continua. 
Un alt lucru foarte important: vorbeam de 
lansarea proiectului de Drum Expres Ba-
cău – Piatra Neamţ. Iată că am ajuns la 
final cu această procedură: s-au depus 4 
oferte. L-am rugat pe domnul director ge-
neral al CNAIR (demis între timp, n.red.) 
să întrunească, de urgenţă, Comisia şi să 
evalueze acest proiect, astfel încât, până 
la sfârşitul lunii august, să avem semnat 
contractul pentru elaborarea studiului de 
fezabilitate”, a spus ministrul.

Cuc a subliniat că şi-a propus ca, la sfâr-
şitul lunii iunie 2020, să fie lansate pro-
iectarea şi execuţia pentru acest proiect. 
Totodată, deşi perioada de elaborare a 
studiului de fezabilitate este de 14 luni, 
Cuc a spus că va discuta cu firma care va 
fi desemnată câştigătoare să comprime 
acest termen.

30 e mai mic ca 14
Un document offcial al CNADNR vine să îl 
contrazică pe Răzvan Cuc. Perioada pen-
tru care s-a licitat realizarea Studiului de 
Fezabilitate este mai mult decât dublă.
Acesta este anunţul oficial:
„COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINIS-
TRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE 
S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat şi 
depus, în data de 09 aprilie 2019, Aplica-
ţia de Finanţare pentru proiectul Elabora-
re SF pentru Drum expres Bacău-Piatra 
Neamţ, în vederea obţinerii de finanţare 
nerambursabilă alocată prin Programul 
Operaţional Infrastructura Mare 2014-
2020.
Obiectivul general al proiectului, ca parte 

din reţeaua TEN-T Globală, este îmbună-
tăţirea competitivităţii economice a Ro-
mâniei prin dezvoltarea infrastructurii de 
transport care facilitează integrarea eco-
nomică în Uniunea Europeană, contribu-
ind astfel la dezvoltarea pieţei interne cu 
scopul de a crea condiţii pentru creşterea 
volumului investitorilor, promovarea trans-
portului durabil şi a coeziunii în reţeaua de 
drumuri europene.
Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt:
- realizarea Studiului de Fezabilitate.
Valoarea totală a proiectului este de 
16.292.442,08 lei şi va fi finanţat prin Pro-
gramul Operaţional Infrastructura Mare 
2014-2020 astfel: 85% contribuţia Uniunii 
Europene din Fondul European de Dez-
voltare Regionala-11.689.051,32 lei, 15% 
contribuţia proprie-2.062.773,76 lei, restul 
de  2.540.617,00 lei reprezentând cheltu-
ieli neeligibile inclusiv TVA.
Durata proiectului: 30 luni”.
Astfel, Cuc trebuie să comprime durata 
Studiului de Fezabilitate de la 30 de luni 
(în contract), nu 14 cât crede el.

DRUM ExPRES bACĂU–NEAMŢ:  
CUM SE REDUCE „DIN PIx” DURATA PENTRU 

UN STUDIU DE FEzAbILITATE
Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a anunţat că, până la sfârşitul lunii august, va fi semnat 
contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru drumul expres bacău – Piatra Neamţ.
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Executivul crede că cea mai importantă 
autostradă pentru România este cea spre 
munte (Predeal - Sinaia - Braşov), un lu-
cru evident fals. Ea este tranzitată aproa-
pe exclusiv de turişti, transportul greu, cel 
care mişcă economia, evită această rută 
din câteva motive de bun simţ. 
După Braşov, potopul. Autostrada Tran-
silvania, care ar fi trebuit să meargă până 
la Oradea, este în uriaşă întârziere (s-a 
realizat o cincime din cei 410 kilometri). 
Oricum, traseul spre graniţa de vest este 
mult mai lung şi mult mai dificil. Pe de altă 
parte, în Master Planul pentru Transport, 
prioritar este Culoarul IV Paneuropean, 
unde mai este de finalizat doar porţiunea 
Piteşti – Sibiu (160 kilometri) pentru a 
avea o autostradă funcţională de la Con-

stanţa – Bucureşti – Nădlac (anul acesta 
se vor deschide două loturi de pe Deva 
- Lugoj).

Astfel, decizia guverului de a declara 
„infrastructură critică” Cormarnic – 
Ploieşti şi nu Piteşti – Sibiu denotă ori 
prostie, ori interese obscure. 

Acesta este contextul în care premierul a 
anunţat, la sfârşitul lunii iulie, intenţia gu-
vernului pe care îl conduce de a renunţa 
la construcţia autostrăzii Comarnic-Bra-
şov în parteneriat public-privat (PPP) din 
cauza obstacolelor birocratice şi finan-
ţarea integrală a proiectului din fonduri 
guvernamentale. ”După cum ştiţi, auto-
strada Comarnic - Braşov este în parte-

neriat public-privat. Am avut solicitare din 
partea unei societăţi chinezo-turce. Eu 
am hotărât, împreună cu colegii mei, să 
scoatem din parteneriat public-privat, iar 
în prima şedinţă de CSAT această auto-
stradă să devină de importanţă naţională 
sau de infrastructură critică, astfel încât 
să putem să demarăm cât mai repede 
lucrările pentru această autostradă. Bi-
rocraţia este destul de mare, procedurile 
sunt complicate, la noi s-a format această 
instituţie a contestaţiilor şi, pentru a trece 
de toate acest obstacole, cred că soluţia 
este ca această autostradă să devină de 
importanţă naţională astfel încât să înce-
pem construcţia cât mai repede din fon-
duri guvernamentale”, a anunţat Viorica 
Dăncilă.

DE CE COMARNIC – bRAŞOv NU POATE FI 
DECLARATĂ „INFRASTRUCTURĂ CRITICĂ” 

CUM vREA GUvERNUL
Guvernul a anunţat că nu mai vrea să construiască autostrada Comarnic – braşov prin 
parteneriat Public Privat, ci să o declare – prin CSAT – de importanţă strategică şi să o facă, 
rapid, din bani publici.
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Ce înseamnă proiecte de infrastructură 
critică
Revista TIR Magazin a căutat să afle 
ce înseamană acest concept atribuit de 
Dăncilă autostrăzii Comranic – Braşov. 
Am găsit definiţia în broşura „Protecţia 
infrastucturii critice”, elaborată de Servi-
ciul Român de Informaţii: 

„Deşi abordările diferă, având drept punct 
de plecare elementele comune privind 
importanţa funcţionării în siguranţă şi 
efectele induse, conceptul de infrastruc-
tură critică poate fi asimilat cu orice en-
titate economică funcţională, care oferă 
produse, bunuri şi servicii de utilitate pu-
blică, vitale pentru întreaga societate şi 
a cărei distrugere, degradare ori aducere 
în stare de nefuncţionare produce un im-
pact major în plan economico-social, la 
nivel micro şi macroregional…

O infrastructură poate fi considerată cri-
tică datorită: 
- condiţiei unice, dar şi compleme infra-
structurilor unui sistem sau proces; 
- rolului important pe care îl îndeplinesc 
în stabilitatea, fiabilitatea, sistemelor; 
- vulnerabilităţilor sporite la ameninţările 
directe, precum cele care vizează siste-
mele/ procesele din care fac parte;

Evaluarea în următoarele criterii: 
• fizic, sau criteriul prezenţei – locul în 
rândul celorlalt infrastructuri, mărimea, 
dispersia, anduranţa, fiabilitatea etc.; 
• funcţional, sau criteriul rolului – ce în 
cauză; 
• de securitate – care este rolul infrastruc-
turii în siguranţa şi securitatea sistemului 
(evaluat prin prisma elementelor genera-
te prin lezarea condiţiilor de bază); 
• de flexibilitate – unele dintre cele inclu-
se în categoria celor obişnuite putând a 
se transforma infrastructuri critice şi in-
vers; 
• de imprevizibilitate – care arată că une-
le dintre infrastructurile obişnuite sau 
speciale pot deveni, contextual, critice.

Ca parte componentă a unui sistem sau 
proces, dar şi prin propriile elemente ce 
întregesc ansamblul critice pot fi configu-
rate operaţional prin :
-părţile reprezentate de noduri ale in-
frastructurii: angajaţii, departamentele, 
contractorii şi subcontractorii, instalaţii şi 
echipamente.
-interacţiunile (legăturile) stabilite între 
noduri: servicii prestate, direcţionarea ie-
rarhică (schimbare/ reorientare), scheme 
şi reţele de legături de importanţă critică 
pentru evaluarea securităţii, eficienţei, 
sustenabilităţii, durabilităţii; 
-caracteristicile infrastructurii critice (oa-

meni, instalaţii, echipamente, sisteme) şi 
evaluarea lor în funcţie de gradul de se-
curitate, operaţionalitate, eficienţă etc.

În funcţie de diverşi factori, stări sau situ-
aţii, cauze determinante (riscuri asociate 
terorismului, fenomene meteorologice 
extreme ori riscuri tehnologice marcante) 
şi efecte, preponderent, în plan econo-
mic şi social, ce pot căpăta dezvoltări de 
tip „bulgăre de zăpadă”, infrastructurile 

pot întruni, la un moment dat, criteriile 
esenţiale de includere ori excludere din 
categoria celor critice”, se arată în bro-
şura SRI. 

Directiva Consiliului UE nr.114/2008/CE 
privind „Identificarea şi desemnarea infra-
structurilor critice europene şi evaluarea 

necesităţilor de îmbunătăţire a protecţiei 
acestora” (8 decembrie 2008) defineş-
te infrastructura critică după cum ur-
mează: „un element, sistem sau o parte 
componentă a acestuia, aflat pe teritoriul 
statelor membre, care este esenţial pen-
tru menţinerea funcţiilor sociale vitale, a 
sănătăţii, siguranţei, securităţii, bunăstă-
rii sociale sau economice a persoanelor, 
şi a căror perturbare sau distrugere ar 
avea un impact semnificativ într-un stat 

membru, ca urmare a incapacităţii de a 
menţine respectivele funcţii vitale”.

Concluzii
Din cele de mai sus reiese că Autostrada 
Braşov – Comarnic nu poate fi declarată 
„infrastructură critică deoarece nu înde-
plineşte criteriile de mai sus. Ea va fi o 
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autostradă pe care să meargă bucureş-
tenii la munte în weekend. În schimb, au-
tostrada Sibiu – Piteşti poate fi declara-
tă infrastructură critică deoarece adună 
majoritatea covârşitoare a traficului greu, 
este drumul naţional cel mai periculos, 
cu cel mai ridicat trafic. Specialiştii spun 
că România este păgubită de 1% din PIB 
în lipsa unei autostrăzi care să lege Con-
stanţa de vestul ţării prin Bucureşti.

Turcii şi chinezii, concediaţi
În iunie anul trecut, guvernul a anunţat 
că va renunţa la negocierile cu Banca 
Mondială pentru finanţarea construcţiei 
autostrăzii Comarnic-Braşov, preferând 
în schimb parteneriatul public-privat, so-
luţie dorită la vremea respectivă de Liviu 
Dragnea şi Darius Vâlcov.
Lucrurile păreau să intre în linie dreaptă 
în mai anul aceasta, când acelaşi premi-
er propunea termene de execuţie. 
Compania chineză CCCC şi compania 
turcă Makyol ar putea începe anul viitor 
construcţia autostrăzii Ploieşti-Braşov, a 
anunţat, în iunie 2019, Ion Ghizdeanu, 
preşedintele Comisiei Naţionale de Stra-
tegie şi Prognoză.
Comisia de Prognoză (CNSP), care 
are zero experienţă în lucrări de infra-
structură şi zero parteneriate public-
privat gestionate, a fost însărcinată 
de Guvern să negocieze cu asocierea 
sino-turcă realizarea în parteneriat pu-
blic-privat a şoselei de mare viteză. 
Statul român era pregătit să le plătească 
chinezilor şi turcilor un bonus de 100 de 
milioane euro, dacă reuşeau să termine 
autostrada mai devreme de cei 4 ani es-
timaţi, a mai anunţat Ghizdeanu. 
„1,4 miliarde euro este valoarea inves-
tiţiei, din care partenerul public până la 
25% şi până la 75% sau puţin mai mult 
asocierea căreia i s-a atribuit şi care a 
fost astăzi prezentă. Durata întregului 
proiect este de 24 de ani din care, în prin-
cipiu, este un an proiectare, trei ani exe-
cuţie şi 20 de ani operarea, astfel încât 
să poată fi returnată valoarea pe care a 
investit-o partenerul privat. Proiectul este 
conceput în baza traficului şi studiului de 
trafic efectuate acum câţiva”, a declarat 
Ion Ghizdeanu, preşedintele CNSP.
La rândul lui, reprezentantul companiei 
din China a dat asigurări că înţelege im-
portanţa proiectului. „Am călătorit de mai 
multe ori spre Braşov şi înţelegem că 
este nevoie de această autostradă. Sun-
tem una dintre cele mai mari companii 
din lume, sutem prezenţi în circa 150 de 
ţări din întreaga lume. Suntem prezenţi 
atât în Asia, Africa, America de Sud şi 
în Europa. În Europa, am avut lucrări în 
Serbia, Muntenegru, Croaţia, Bulgaria şi 
acum România”, a declarat Wang Jingc-

hun, preşedinte executiv CCCC Interna-
tional.

Tupeu de Bucureşti
Ei bine, la nici o lună de la această în-
ţelegere, Guvernul României a decis, 
unilateral, că nu mai are nevoie de ser-
viciile companiilor din China şi Turcia 
(oricum alese netransparent) şi că vor 
face autostrada cu bani de la buget şi, 
foarte probabil, alegând singuri furnizorii 
şi constructorii, fiind vorba de un proiect 
prioritar.

Patru eşecuri la rând
Anterior acestui an, România a mai în-
cercat să construiască Comarnic - Bra-
şov în parteneriat public-privat de trei ori, 
eşuând de fiecare dată: în 2003-2005, 
2007-2009 şi 2013- 2015. 

Mai mult, cel care urma să se ocupe de 
acest contract ar fi fost tot Narcis Neaga 
(între timp, demis). Pentru acest tronson 
de autostradă, au existat trei licitaţi, iar, 
după aflarea câştigătorilor, aceştia au 
anunţat că renunţă la proiect ca urmare 
a lipsei finanţării.
În iunie 2015, CNADNR anunţa, după un 
an şi jumătate de amânări, că a elaborat 
un raport prin care anulează construcţia 
prin concesiune a şoselei de mare viteză. 
Motivul: asocierea condusă de francezii 
de la Vinci nu a reuşit să convingă insti-
tuţiile financiare internaţionale, precum 
BEI şi BERD, să finanţeze proiectul. 1,8 
miliarde de euro ar fi costat construcţia 
autostrăzii. Dacă se adăugau şi costurile 
de finanţare şi cele de întreţinere pentru 
o perioadă de aproape 26 de ani, suma 
ar fi crescut la 8,4 miliarde de euro. Cu 
numai câteva zile înainte, “habarnistul” 
ministru de la Transporturi Ioan Rus spu-

nea că există soluţii pentru continuarea 
demersului. În plus, Ponta garantase că, 
dacă la finalul mandatului său de depu-
tat pe acest tronson nu se va circula, el 
nu va mai candida pentru Parlament în 
2016. Încă îl mai aşteptăm să îşi onoreze 
promisiunea.

Ministrul a promis să doarmă în cort
În 2012, guvernul PSD a promis că, până 
în 2016, va finaliza Autostrada Transilva-
nia. Nu a putut decât să izgonească Be-
chtel din ţară şi să rezilieze păgubosul 
contract cu americanii. Dar numai după 
ce statul a plătit despăgubiri de 30 mili-
oane de euro. 
În 2014, premierul PSD de atunci al Ro-
mâniei, Victor Ponta, promitea: “Pe 28 
februarie 2013, se anunţă precalificarea 
pentru -nu e Comarnic-Braşov, proba-

bil că va fi Bucureşti-Braşov. Dacă nu 
e gata până în 2016, nu mai candidez. 
Am un fix cu Comarnic-Braşov şi cu Pi-
teşti-Craiova. Potrivit memorandumului, 
ultimul kilometru al autostrăzii va fi finali-
zat în 2017, deşi sper ca proiectul să fie 
terminat până la finalul anului 2016, iar 
la momentul actual este avută în vede-
re perceperea unei taxe de utilizare de 
5,7 lei, plus TVA. Autostrada va fi dată în 
concesiune pe o perioadă de 26 ani, plus 
perioada de construcţie, iar Guvernul va 
trebui să înceapă rambursarea costurilor 
de construcţie începând cu 2017.”, visa 
Victor Ponta, la un post de televiziune. 
Iar ministrul său de la Transporturi, Dan 
Şova, a plusat: “O începem şi o terminăm 
până în 2016, chit că mă mut pe ea. Mă 
mut cu cortul pe autostrada Comarnic şi 
tot o termin”. Desigur, autostrada nu a 
fost terminată, iar pe Comarnic-Braşov 
lucrările sunt la nivelul zero.
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Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a 
declarat că vor fi realizate patru obiective 
prioritare pentru judeţul Teleorman, Auto-
strada Sudului, podul peste Dunăre de la 
Zimnicea şi reabilitarea a două drumuri 
naţionale, DN 51 Alexandria-Zimnicea 
şi DN 52 Alexandria-Turnu Măgurele. 
“Primul lucru şi cel mai important este 
Autostrada Sudului. Suntem într-un sta-
diu avansat, din cei 195 de kilometri, cât 
va avea Autostrada Sudului, 70 vor tra-
versa judeţul Teleorman”, a afirmat Răz-
van Cuc.
El a precizat că autostrada va fi realizată în 
parteneriat public-privat şi speră ca în sep-
tembrie să înceapă procedurile de licitaţie 
pentru atribuirea lucrărilor de construcţie. 
„A fost scos la licitaţie studiul de funda-
mentare, va fi finalizat la sfârşitul lunii 
iulie, în august vom intra cu hotărârea în 
guvern, iar în luna septembrie vom scoa-
te atribuirea pentru firma care va veni să 
construiască”, a spus ministrul Transpor-
turilor.

Copy/paste după Berceanu
Despre Autostrada Sudului s-a vorbit 
din “preistoria” infrastructurii româneşti. 
Luăm un exemplu la întâmplare. 
În martie 2009, ministrul Transporturi-
lor de la acea vreme, Radu Berceanu, 
a anunţat proiectul Autostrăzii Sudului. 
Berceanu declara că Autostrada Sudului 
ar urma să plece din Bucureşti, să trea-
că prin Craiova şi să ajungă la Calafat, 
pentru a face legătura cu podul de pes-
te Dunăre, dintre România şi Bulgaria. 

Berceanu spunea atunci că demersurile 
pentru construcţia Autostrăzii Sudului ar 
fi urmat să înceapă în 2010, iar lucrările 
să fie finalizate, cel mai probabil, în 2014. 
Valoarea investiţiei era estimată la pes-
te 300 de milioane de euro, existând, la 
acea vreme, mai multe variante de finan-
ţare. Fondurile ar fi urmat să fie asigurate 
din mai multe surse, adică o parte de la 
BEI/BERD, o componentă de la Guver-
nul României şi o altă parte din fonduri 
nerambursabile de la UE.

Şi după Ponta
„Românii ar putea circula, în câţiva ani, 
pe o nouă autostradă, Autostrada Su-
dului, care va face legătura între Bucu-
reşti şi Timişoara, prin partea sudică a 
României. Proiectul nu este unul nou, o 
variantă fiind avansată în 2009 de fostul 
ministru al Transporturilor, Radu Bercea-
nu. Autostrada ar putea trece prin şapte 
judeţe: Ilfov, Teleorman, Olt, Dolj, Mehe-
dinţi, Caraş Severin şi Timiş. Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţio-
nale a dat anunţ pentru organizarea unei 
licitaţii aferente întocmirii studiului de pre-
fezabilitate (SPF) pentru noua autostra-
dă. Valoarea estimată pentru elaborarea 
SPF este de 4,5 milioane de lei (circa un 
milion de euro), fără TVA. Deocamdată, 
traseul Autostrăzii Sudului nu este clar 
definit. CNADNR a propus patru variante 
de traseu pentru noua autostradă.
Firma care va câştiga licitaţia pentru ela-
borarea studiului de prefezabilitate va 
trebui să recomande un scenariu optim, 

precum şi avantajele scenariului reco-
mandat”, spune o ştire din 2012.
Au mai trecut, de atunci, şapte ani şi e 
rândul lui Cuc să anunţe triumfalist că e 
gata să facă un Studiu de Fezabilitate pe 
Autostrada Sudului.

Să facem şi un pod că nu ne doare 
gura
Un alt proiect prioritar pentru judeţ 
menţionat, în 2019, de Răzvan 
Cuc este podul peste Dunăre, de 
la Zimnicea la Sviştov, Bulgaria. 
„Un alt proiect deosebit de important 
care se va face este podul peste Dunăre, 
Zimnicea-Sviştov. Partea română a 
urgentat foarte mult acest obiectiv (...), 
am vorbit cu ministrul Transporturilor 
din Bulgaria, ei ne-au dat câteva puncte 
generale, eu astăzi i-am prezentat 
doamnei prim-ministru acordul care se va 
face între Guvernul României şi Guvernul 
Bulgariei pentru implementarea acestui 
pod’, a declarat Cuc. Deocamdată nu 
există nimic concret. Decât că, da, pe la 
Zimnicea puteţi trece, dar cu… bac-ul! 

Şi o Centruă Ocolitoare de la Naşu Cuc 
Ministrul Transporturilor a adăugat că 
este nevoie şi de dezvoltarea infrastruc-
turii adiacente, cum ar fi centura ocolitoa-
re a oraşului Zimnicea, dar şi reabilitarea 
a două drumuri naţionale, DN51 şi DN52, 
lucrări care ar urma să fie demarate în 
scurt timp. De pe siteul Companiei aflăm 
că nu există nicio intenţie de a dezvolta 
centura Ocolitoare a oraşului Zimnicea. 

CNAIR SCOATE DE LA NAFTALINĂ 
PROMISIUNI vECHI DE UN DECENIU

Sacul cu promisiuni al Ministerului Transporturilor este mereu plin.
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Fostul şef al CNAIR, Narcis Neaga, a fost 
zburat din post pentru că a promis 100 
de kilometri de autostradă anul trecut şi 
a deschis 60. Dar, stai, tocmai omul care 
l-a demis a promis kilometri de autostra-
dă de nu i-ar ajunge trei-patru demisii. 
Imediat ce a preluat funcţia de premier, 
Viorica Dăncilă a anunţat că: “anul aces-
ta ne-am propus 60 de kilometri de auto-
stradă, şi îi vom face. Iar până la sfârşitul 
anului 2020 vom face cei 350 de kilome-
tri de autostradă pe care îi avem incluşi 
în program”, a explicat ea. 
Să îi numărăm: zero km de autostradă 
în 2017, 60 în 2018, maxim 60 în 2019. 
Ar mai rămâne vreo 250 de kilometri de 
autostradă pentru anul 2020. O utopie, 
desigur.

Pinocchio de Plumb
La începutul lui 2019, la Ministerul Trans-
porturilor a fost instalat un ministru inte-
rimar – Rovana Plumb. Care a mai tăiat 
din autostrăzile premierului. „Pentru anul 
2019, vom putea să dăm în trafic în ceea 
ce priveşte autostrăzile 180 de kilometri. 
Până în momentul de faţă în România 
avem 807 kilometri de autostradă în tra-
fic. Deci, pentru 2019 am prognozat ur-
mătoarele autostrăzi care pot fi finalizate 
ca şi tronsoane: Lugoj-Deva, loturile 3 şi 
4 – 43 de km, o secţiune de încă 4 kilo-
metri, Autostrada Sebeş – Turda, loturile 
1 şi 2 – 41 km, Ogra – Câmpia Turzii, în-
tre Iernut şi Cheţani – 17,9 km, un alt lot 
între Cheţani şi Câmpia Turzii, de 15,69 
de km, Suplacu de Barcău – Biharia – 
Borş, care-i componentă a Autostrăzii 
Transilvania – 5,35 km”, a spus Rovana 
Plumb. De asemenea, ministrul a anunţat 
că se va da în trafic Centura municipiului 
Bacău, de 16 km, Drumul expres Craiova 
– Piteşti tronsoanele 1 şi 2, de 27,35 de 
km în total. „Din autostrada Comarnic – 
Braşov, sectorul Râşnov-Cristian, avem 
un drum de legătură cu Braşovul de 10 
km. În total, aceştia fac 180 de km”, a 
precizat ea. 

Cuc zice că nu toate autostrăzile sunt 
ale lui 
Cum s-a făcut jumătatea anului şi nu s-a 

deschis nimic, Răzvan Cuc a trebuit să 
mai taie din autostrăzile Rovanei Plumb. 
În acest an vor fi daţi în trafic circa 100 de 
kilometri de autostradă, dintre care primii 
45 în august, zice Cuc.
Ministrul şi-a amintit de cei 180 de kilo-
metri anunţaţi într-o primă fază, dar a 
spus că estimarea era a fostului director 
de la CNAIR Narcis Neaga, iar alte es-
timări care au circulat în spaţiul public, 
care anticipau 62 sau 98 de kilometri au 
fost făcute „din birou”, de funţionari care 
nu au fost pe şantiere.

Auzind aceste straşnice veşti, specialiştii 
au zis să mai taie din autostrăzile lui Cuc. 
Asociaţia Pro Infrastructura spune că, de 
fapt în 2019 pot fi inauguraţi cu siguranţă 
doar 43 km, adică loturile 3 şi 4 ale Au-
tostrăzii A1 Lugoj-Deva (între Holdea şi 
Şoimuş). Sectorul de 17,9 km din Auto-
strada Transilvania (A3), dintre Iernut şi 
Cheţani, are mici şanse de finalizare.

La dispoziţia premierului, să trăiţi!
Dacă vreţi să aflaţi cum se decide în gu-
vern ce autostradă este prioritară e sufi-
cient să citiţi declaraţia halucinantă a lui 
Răzvan Cuc. Ce parametri, ce trafic, ce 

necesitate economică, de unde studii de 
proiectare?! Important e ce autostradă îi 
e mai dragă premierului.  Şi aia se face.
Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, 
a declarat că premierul Viorica Dănci-
lă va decide, în perioada următoare, 
care este autostrada ce se va realiza 
în această guvernare cu finanţare de 
la stat, după ce i-a transmis trei propu-
neri din care să aleagă. Cuc nu a preci-
zat, însă, care sunt cele trei propuneri. 
‘’Doamna prim-ministru a vorbit despre 
un proiect de infrastructură, de autostra-
dă, cap-coadă, pe care s-o facem pe 
buget de stat, deci nu vorbim de fonduri 
europene (...) I-am prezentat care ar fi 
viziunea noastră, a Ministerului Trans-
porturilor, acele obiective. Vorbim de un 
proiect matur, nu vorbim de un proiect 
care să înceapă de la zero (...) Am dis-
cutat trei proiecte cu doamna prim-minis-
tru. Urmează să luăm decizia în perioada 
imediat următoare (...) Decizia o să o ia 
doamna prim-ministru în urma evaluărilor 
pe care le facem în momentul de faţă (...) 
Dânsa va anunţa care va fi acel proiect’’, 
a spus Cuc.

CUM AU INTRAT AUTOSTRĂzILE LA APĂ. 
300 kM DE LA DĂNCILĂ, 180 kM DE LA PLUMb, 

100 DE LA CUC, 60 DE LA SPECIALIŞTI
Am ajuns la mijlocul anului şi nu s-au dat circulaţiei (este data de 20 iulie, la care scriem această 
ştire) niciun kilometru de autostradă.
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„CNAIR, în calitate de Solicitant, a elabo-
rat şi depus în data de 08.07.2019 Aplica-
ţia de Finanţare pentru proiectul “Moder-
nizare DN28B, Târgu Frumos-Botoşani, 
km 0+000-km 76+758” în vederea obţi-
nerii de finanţare nerambursabilă alocată 
prin Programul Operaţional Infrastructura 
Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 
2-Dezvoltarea unui sistem de transport 
multimodal, de calitate, durabil şi eficient, 
Componenta 1, Obiectiv Specific 2.2-Apel 
de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastruc-
turii Rutiere-proiecte noi de investiţii, Ope-
raţiunea- Creşterea accesibilităţii zonelor 
cu o conectivitate redusă la infrastructura 
rutieră a TEN-T.
Obiectivul general al proiectului este îm-
bunătăţirea accesibilităţii regiunii şi mobi-
lităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în 
vederea stimulării dezvoltării economice 
durabile, prin fluidizarea traficului, decon-
gestionarea traficului în zonele tranzitate.
Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt:
- reabilitarea a 71,512 km de drum;
- construcţia unui pod nou;
- modernizarea unui număr de 8 poduri.
Valoarea totală a proiectului este de 
391.656.719,87 lei şi va fi finanţat prin 
Programul Operaţional Infrastructura 
Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuţia 
Uniunii Europene din Fondul European de 
Dezvoltare Regională-280.319.029,92 lei, 
15% contribuţia proprie-49.468.064,08 lei, 
restul de 61.869.625,87 lei reprezentând 
cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.
Durata proiectului: 97 luni”, anunţa Com-
pania de Autostrăzi în iulie 2019.

Vin alegerile, se întorc promisiunile
În februarie 2013, publicaţia vremeanoua.
ro scria: Judeţul Botoşani este ignorat de 
Guvernul Ponta când vine vorba de alo-
carea banilor pentru modernizarea dru-
murilor. Prezenţi la Botoşani, prin cam-
paniile electorale, primul ministru Victor 
Ponta şi liderul PNL Crin Antonescu au 
promis în mai multe rânduri că alocă bani 
pentru drumurile Botoşani - Târgul Fru-
mos şi Botoşani-Suceava. Mai mult, la o 
videoconferinţă cu prefecţii, Victor Ponta 
a declarat că în bugetul pentru 2013 se 
vor alocă bani pentru drumul Manoleasa-

Rădăuţi Prut, singurul drum naţional din 
România care este pietruit.
Toate acestea s-au dovedit a fi promisi-
uni electorale. În momentul în care s-a 
făcut bugetul pentru 2013, Botoşaniul a 
fost ignorat complet. Unii parlamentari 
botoşăneni au depus amendamente dar 
acestea nici măcar nu au fost luate în 
seamă. Alţii susţin că au fost avertizaţi să 
nu depună amendamente deoarece nu 
au nicio şansă de a fi aprobate”.
Şi s-a mers aşa din ignorare în ignorare 

până iar au apărut semne încurajatoare. 
Părea că lucrările vor începe în anul 2018, 
când, surpriză, comunicat official: “CNAIR 
a fost nevoită să anuleze procedura de 
achiziţie publică pentru modernizarea  DN 
28B, Târgu Frumos – Botoşani (km 0+000 
– km 76+758), din cauza lacunelor din do-
cumentele prezentate de ofertanţi, toate 
ofertele fiind declarate neconforme”. 
Aşa că licitaţia a fost împinsă în august. 
Ce mai contează şase luni, la şase ani de 
amânări.

PROMIS ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ DIN 
2012, DRUMUL bOTOŞANI–TÂRGU FRUMOS 

PRIMEŞTE bANI DUPĂ ŞAPTE ANI
Pe principiul “vă mai vizităm noi când mai sunt alegeri”, se promit bani din nou pentru drumul 
botoşani–Târgu Frumos.
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Victor Ponta a participat, în 2013, la 
inaugurarea unei noi linii de producţie 
a companiei Arctic. E a declarat, potrivit 
gov.ro: „M-am bucurat foarte mult să fiu 
prezent la finalizarea unui proiect, nu doar 
la început. După cum ştiţi, un proiect de 
investiţii, de extindere a fabricii de aici, 
de la Găeşti, de 30 de milioane de euro. 
Sunt 2.500 de angajaţi şi vor creşte cu 
încă 500…  Evident, autorităţilor locale 
le-am dat vestea bună că anul viitor avem 
finanţarea pentru drumul care leagă 
Bâldana, Titu şi, după aceea, Găeşti, de 
drumul care e deja modernizat, pentru 
că infrastructura e importantă pentru 
oamenii de aici şi pentru companii…
Astăzi vroiam să dau o veste bună şi 
celor care bat acest drum şi investitorilor, 
că am reuşit şi anul viitor în mod sigur 
o să avem banii în buget pentru a 
moderniza drumul de la Bâldana spre 
Titu şi după aceea spre Găeşti; ştiu că 
e important pentru toţi cei care locuiţi în 
zonă, e important pentru o companie aşa 
cum este Arctic să aibă infrastructura 
necesară pentru a se dezvolta”.
Ponta a “domnit” trei ani dar nu a lărgit 
drumul Titu-Bâldana.

CNAIR vine tare pe turnantă 
Compania de Autostrăzi şi Drumuri 
a anunţat, în 2019, că, în calitate de 
Solicitant, a elaborat şi depus aplicaţia 
de Finanţare pentru proiectul “Lărgire la 4 
benzi DN7 Bâldana-Titu km 30+950 - km 
52+350” în vederea obţinerii de finanţare 
nerambursabilă alocată prin Programul 
Operaţional Infrastructura Mare 2014-
2020.
„Obiectivul general al proiectului, îl 
reprezintă extinderea infrastructurii de 

transport rutier de interes naţional în 
vederea asigurării conexiunii la reţeaua 
TEN-T a zonelor deficitare din punct 
de vedere a oportunităţilor de transport 
în vederea asigurării accesibilităţii la 
oportunităţi de muncă prin extinderea 
drumului naţional DN7.
Rezultatele aşteptateale proiectului sunt:
- construirea a 21,4 km de drum 
modernizat;
- 4 poduri noi;5 podeţe noi;
- reabilitarea a 3 poduri;
- 3 subtraversări;
- 1 parcare de scurtă durată (stg./dr.)
Valoarea totală a proiectului este de 
299.082.355,80 lei şi va fi finanţat prin 
Programul Operaţional Infrastructura 
Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuţia 
Uniunii Europene din Fondul European de 
Dezvoltare Regională-214.263.390,66 lei, 
15% contribuţia proprie-37.811.186,58 lei, 
restul de 47.007.778,56 lei reprezentând 
cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.
Durata proiectului: 108 luni”, anunţă 
CNAIR.
Singura veste bună: proiectul se vrea 
cu bani europeni, nu de la buget cum 
asigura Ponta.

CUM AMĂGEŞTI ŞASE ANI UN INvESTITOR 
CU UN DRUM CARE NU ARE STUDIU DE 

FEzAbILITATE
În 2013, premierul de atunci, victor Ponta, făcea o vizită la fabrica Arctic şi anunţa că, peste numai 
un an, va moderniza un drum din apropiere. După şase ani, CNAIR face aceeaşi promisiune.
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Peste 1.300 de km de autostrăzi noi -du-
blu faţă de varianta iniţială, aproape 1.900 
de km de drumuri expres şi 2.800 de km 
de drumuri Transregio- asta prevede va-
rianta de Master Plan publicată de Minis-
terul Transporturilor. Pentru realizarea tu-
turor proiectelor, România ar avea nevoie 
de peste 26 de miliarde de euro, o sumă 
mult mai mare decât posibilităţile reale de 
finanţare. Asta se întâmpla în anul 2014.

Proiecte ignorate
Despre drumurile Trans Regio s-a vorbit 
cel mai puţin. Aşa că, Ministerul Transpor-
turilor şi CNAIR au anunţat că se apucă şi 
de aşa ceva. Şi, specialitatea casei, le va 
scoate la licitaţie. 
CNAIR, în calitate de solicitant, a elaborat 
şi depus, în data de 08 iulie 2019, Aplica-
ţia de Finanţare pentru proiectul ” Drum 
TransRegio (TR ISTER) Brăila -Slobozia - 
Călăraşi - Chiciu, Etapa I - Pasaj denivelat 
pe DN21, în vederea obţinerii de finanţare 
nerambursabilă alocată prin Programul 
Operaţional Infrastructura Mare 2014-
2020. 
„Obiectivul general al proiectului: este, 
ca parte din reţeaua TEN-T Globală, îm-
bunătăţirea 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.
Rezultatul aşteptat al proiectului este: re-
alizarea Studiului de Fezabilitate aferent 
pasajului denivelat de la km 105+500 pe 
DN 21.
Valoarea totală a proiectului este de 
542.493,30 lei şi va fi finanţat prin Pro-
gramul Operaţional Infrastructura Mare 
2014-2020 astfel: 85% contribuţia Uniunii 
Europene din Fondul European de Dez-
voltare Regională- 389.739,90 lei, 15% 
contribuţia proprie- 68.777,63 lei, restul 
de 83.975,77 lei reprezentând cheltuieli 
neeligibile inclusiv TVA.
Durata proiectului: 6 luni”. 

Cincinalul fără realizări
Revista TIR Magazin vă prezintă alăturat 
planul de Drumuri Transregio pe care Gu-
vernul României l-a trecut în Master Pla-
nul de Transport, obligatoriu de respectat 
în faţa Comisiei Europene. Este vorba de 
nu mai puţin de 20 de drumuri pe care ni 
le-am asumat, iar cel de care se apucă 
CNAIR, Brăila – Slobozia – Călăraşi se 
află, conform punctajului, pe poziţia nu-
mărul unu. Vă daţi seama, dacă România 
se ocupă de primul drum promis Comisiei 
Europene la cinci ani distanţă după asu-
marea Master Planului, în cât timp le vom 
face pe următoarele 19? E o întrebare re-
torică, desigur.

DUPĂ CE A TERMINAT AUTOSTRĂzILE, CNAIR 
SE APUCĂ DE DRUMURILE TRANSREGIO

La cinci ani după ce şi-a asumat în faţa Comisiei Europene proiectul, România scoate la licitaţie 
Drumul Transregio prioritar.
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Serbia intenţionează să împrumute mai 
multe miliarde de euro din China şi alte 
ţări străine în următorii ani, pentru a fi-
nanţa investiţii în proiecte regionale, a 
declarat ministrul Infrastructurii, Zorana 
Mihajlovic, transmite Reuters.
Până acum, Serbia a atras proiecte în 
valoare totală de 14,5 miliarde euro, in-
clusiv din China şi Rusia, a spus Zorana 
Mihajlovic. “Actualele investiţii chineze în 
infrastructură se ridică la aproape cinci 
miliarde euro”, a precizat Zorana Mihaj-
lovic.
Niciun ban nu va direcţionat spre mult 
trâmbiţata (la Bucureşti) Autostradă Bel-
grad–Timişoara pentru că cele două părţi 
nu s-au înţeles.
România a încercat, la nivel verbal, să se 
lege la reţeaua de autostrăzi la care Ser-
bia este într-un stadiu destul de avansat. 
Revista TIR Magazin l-a citat pe ministrul 
de Finanţe, Orlando Teodorovici, care 
spunea: „Construcţia unei autostrăzi în-
tre Belgrad şi Timişoara este un dezide-

rat major şi va creşte calitatea vieţii ro-
mânilor şi sârbilor”. 
“Realizarea acestui obiectiv va fi un câş-
tig pentru ambele naţiuni. Această arteră 
va creşte calitatea vieţii românilor şi a sâr-
bilor. De asemenea, pe lângă beneficiile 
consistente pentru dezvoltarea economi-
că a celor două ţări, această iniţiativă va 
reprezenta şi un pas important în proce-
sul de aderare a Serbiei la Uniunea Eu-
ropeană. În perioada următoare, miniştrii 
Finanţelor şi Transporturilor din România 
şi Serbia se vor întâlni pentru a discuta 
detaliile construcţiei autostrăzii Belgrad-
Timişoara.”, a precizat Teodorovici. 

Realitatea. Nu există nici Studiu de 
Fezabilitate
Abia în 19 iunie 2019, Compania Naţiona-
lă de Administrare a Infrastructurii Rutiere 
(CNAIR) a primit două oferte la licitaţia 
pentru elaborarea studiului de fezabilitate 
al Autostrăzii Timişoara – Moraviţa (A9), 
care va lega România de Serbia.

CNAIR a lansat pe 14 martie 2019 licita-
ţia pentru realizarea studiului de fezabili-
tate al Autostrăzii Timişoara – Moraviţa, 
care ar urmă să lege România de Serbia. 
Acesta este primul pas concret pe care 
autorităţile de la Bucureşti îl fac pentru 
realizarea unei conexiuni de mare viteză 
cu ţara vecină.
Durata contractului pentru realizarea 
studiului de fezabilitate va fi de 24 de 
luni, potrivit anunţului de pe platforma de 
achiziţii publice SICAP.
Valoarea estimată a contractului este cu-
prinsă între 11,38 milioane de lei – 13,45 
milioane de lei, fără TVA.

Sârbii au cifrele
Preşedintele Serbiei Aleksandar Vucic a 
făcut în primăvară o serie de declaraţii 
despre mult aşteptata autostradă care ar 
urma să lege Timişoara de Belgrad, prin 
Pancevo.
Preşedintele sârb a precizat că autostra-
da Timişoara-Pancevo este utilă ambe-

AUTOSTRADA DE 2 MILIARDE DE EURO, 
bLOCATĂ PENTRU CĂ NE-AM SUPĂRAT PE SÂRbI

Eforturile de deblocare a Autostrăzii belgrad–Timişoara par însufleţite mai degrabă de partea sârbă.
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lor ţări. Vucic a subliniat că aceasta este 
foarte importantă şi pentru românii care 
trăiesc în sudul Banatului.
Vucic a adăugat că respectiva autostra-
dă ar creşte schimburile comerciale din-
tre România şi Serbia, care în prezent 
sunt de aproximativ 1,6 miliarde de euro 
şi care, în opinia sa, ar putea trece de 
două miliarde.
Discuţiile despre Autostrada Timişoara 
– Belgrad au ajuns într-un punct mort, 
după ce guvernanţii din România şi Ser-
bia au aruncat vina unii pe alţii pentru 
eşecul proiectului.
În aprilie 2017, premierul de atunci, So-
rin Grindeanu, a anunţat că Guvernul 
Serbiei a decis să renunţe la proiectul 
de construire a unei autostrăzi care să 
lege Timişoara de Pancevo, iar de acolo 
mai departe să se lege de Belgrad. La fel 
susţinea şi ministrul Transporturilor din 
acea vreme Răzvan Cuc. Reacţia Minis-
terului sârb al Transporturilor nu a întâr-
ziat să apară şi a fost una fermă: românii 
au renunţat la proiect, şi nu sârbii, care în 
continuare îşi doresc o autostrada.

Infrastructura aduce un plus de 3,5%
În acest context, sârbii s-au reorientat.
Guvernul de la Belgrad speră că noi 
proiecte în infrastructură vor impulsiona 
economia ţării. Potrivit FMI, economia 
Serbiei va înregistra o creştere de 3,5% 
în acest an, mai puţin faţă de avansul de 
4,4% înregistrat anul trecut, şi un avans 
anual de aproximativ 4% între 2020 şi 
2022.
“Statul trebuie să demareze noi investiţii 
dacă vrea o creştere economică conti-
nuă, în caz contrar am putea avea pro-
bleme”, a mai spus Zorana Mihajlovic, 
care ocupă şi postul de vicepremier în 
cabinetul condus de Ana Brnabic.
Pentru a putea realiza acest lucru, auto-
rităţile de la Belgrad intenţionează să in-
vestească până la opt miliarde de euro în 
infrastructură pe termen mediu, în princi-
pal graţie unor acorduri finanţate de Chi-
na, dar şi de Rusia, Turcia şi Azerbaidjan, 
în conformitate cu un plan de dezvoltare 
mai amplu în valoare de 10 miliarde euro 
dat publicităţii luna trecută de preşedinte-
le Serbiei, Aleksandar Vucic. 
Ministrul Infrastructurii, Zorana Mihajlo-
vic, a dezvăluit că Serbia mizează pe un 
acord în valoare de 400 milioane euro cu 
Rusia pentru reconstrucţia unei căi ferate 
care face legătura cu portul Bar din ţara 
vecină, Muntenegru. De asemenea, Ser-
bia intenţionează să investească 150 mi-
lioane de euro, tot din Rusia, într-un nou 
centru de control al traficului feroviar. În 
plus, companiile turceşti vor construi un 
drum care va face legătura cu ţara ve-
cină Bosnia Herţegovina şi un alt drum 

important în Vestul Serbiei va fi construit 
de compania AzVirt din Azerbaidjan, în 
conformitate cu un acord în valoare de 
370 milioane euro.

500 de kilometri de autostradă, finali-
zaţi
Revista TIR Magazin a scris, ediţiile tre-
cute, că Serbia mai are doar 10% până 
la finalizarea unui mare proiect de in-
frastructură rutieră. Serbia, care nu are 
acces la fonduri europene, din resurse 
proprii, a finalizat o autostradă care stră-

bate ţara de la un cap la celălalt. „Auto-
strada A1 din Serbia străbate ţara vecină 
de la un capăt la altul iar, din cei 554 de 
kilometri ai săi, doar 34 mai sunt în dife-
rite etape de execuţie. Două dintre lotu-
rile aflate în construcţie sunt într-o zonă 
muntoasă, pe valea Moravei de Sud, 
în munţii Rodopi, iar autostrada în con-
strucţie acolo are tuneluri şi viaducte lun-
gi. Lucrările sunt într-o zonă foarte dificilă 
ca relief, asemănătoare din multe puncte 
de vedere cu Valea Oltului”, spunea Aso-
ciaţia Pro Infrastructură în toamna anului 
trecut.
„Sârbii, care nu beneficiază de fonduri 
europene, ne demonstrează că un plus 
de inteligenţă, strategia corectă şi oa-
menii profesionişti în posturi cheie pot 
produce proiecte grele şi spectaculoase 
într-un orizont de timp rezonabil, chiar 
în lipsa finanţării externe consistente. La 

noi, fără aceste ingrediente cheie, au-
tostrăzile montane rămân deocamdată 
doar pe hârtie, chiar dacă avem acces la 
miliarde de euro”, mai scrie API.
 
Autostradă şi până în Muntenegru
În acest moment se află în construcţie 
autostrada sârbo-muntenegreană Bel-
grad-Bar, pe o lungime de 445 de kilome-
tri. Autostrada va lega capitala Serbiei de 
principalul port maritim din Muntenegru. 
Este un drum rapid care va face parte 
din coridorul pan-european (un sistem 

de drumuri din Europa centrală şi de est). 
Acesta putea să lege porturile Bari (Italia) 
şi Bar (Muntenegru) - cu bacul, Belgradul 
şi Bucureştiul. 
Autostrada pe teritorul sârbesc (A2) va 
avea o lungime de 258 de kilometri, de la 
Belgrad la Boljare. Drumul este împărţit 
în două sectoare: Belgrad-Pojega (151 
kilometri) şi Pojega-Boljare, la graniţa 
cu Muntenegru. Primii 40 de kilometri 
au fost daţi deja în folosinţă în 2016 (pe 
secţiunea Ljig-Preljina), iar alţi 100 de 
kilometri se află în construcţie de către 
companii din China şi sârbeşti, finanţa-
rea de aproape 900 de milioane de euro 
venind de la băncile din China şi Azerba-
idjan. Secţiunea sudică, între Pojega şi 
Boljare, şi mai dificilă din cauza munţilor, 
va avea aproximativ 110 kilometri şi va 
costa 1,5 miliarde de euro. Lucrările încă 
nu au început pe această secţiune.  
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Highway One, Monterey, California
Clasată drept unul dintre drumurile cele 
mai pitoreşti ale Statelor Unite, Highway 
One străbate California spre Mendocino 
County în partea de nord şi în regiunea 
Monterey.  Autostrada One trece prin 
frumosul Carmel-by-the-Sea şi pe coasta 
însorită a Californiei, cu stânci magnifice 
şi cu faimosul Pod Bixby Creek.

Atlantic Road, Norvegia
Un vis al pasionaţilor de condus, drumul 
norvegian al Atlanticului se întinde pe o 
lungime de peste cinci mile, legând satele 
Vevang şi Kårvåg printr-un arhipelag 
frumos şi o serie de poduri. Acest traseu 
pitoresc şi care îţi taie respiraţia este 
frecvent enumerat printre cele mai bune 
trasee din lume. Nu este pentru cei 
slabi de înger. Drumul Atlanticului este 
foarte schimbător, vremea rea alternând 
cu cea bună, fiind unul dintre cele mai 
„furtunoase” trasee. Podul Storseisundet 
- cel mai înalt dintre cele opt poduri ale 
drumului, este curbat într-o tehnică 
arhitectrală care, din anumite unghiuri, îl 

face să pară că şoferul va cădea direct 
în apă.

Ruta 40, Argentina
Având o lungime de 3,195 mile, Ruta 40 
este nu numai cea mai lungă autostradă 
din Argentina, ci şi una dintre cele mai 
lungi din lume. Din punctul său cel mai 
sudic de la Cabo Vírgenes, Ruta 40 se 
întinde prin câmpiile îndepărtate ale 
Patagoniei, ţâşnind spre nord, flancată 
spre vest de vârfurile magnifice ale 
Anzilor. Aceasta trece printre lacuri şi 
oraşe pline de viaţă, înainte de a ajunge la 
cel mai înalt punct de la Abra del Acay (o 
înălţime de 4.952 metri). Se sfârşeşte la 
capătul oraşului La Quiaca, o adevărată 
bijuterie a Argentinei .

Milford Road, Noua Zeelandă
Plecând din oraşul Te Anau, de lângă 
malul mării, Milford Road duce direct spre 
una dintre cele mai frumoase părţi din 
Noua Zeelandă - insula South of Milford 
Sound. O călătorie cu adevărat epică, 
care trece prin munţi, străbate sudul Noii 

Zeelande, Milford Road poate fi finalizat 
în două ore. Lacurile în oglindă, reflectând 
perfect Munţii Earl şi râul Cleddau, cu 
cascadele sale spectaculoase, pot fi 
văzute înainte de a ajunge la seninătatea 
prăfuită a lui Milford Sound.

Karakoram Highway, Pakistan/China
Începând chiar la nord de Islamabad în 
Pakistan şi terminându-se la peste 800 
de mile depărtare, în oraşul Kashgar, 
regiunea Xinjiang din China, Autostrada 
Karakoram se numără printre cele mai 
înalte drumuri asfaltate din lume. A fost 
construită pe parcursul a 20 de ani şi 
ajunge la o înălţime de aproximativ 4700 
de metri în cel mai înalt punct. Trecând pe 
unele dintre cele mai dure, dar cele mai 
spectaculoase terenuri de pe planetă, 
autostrada lasă în urmă peisajul glaciar 
al Munţilor Karakoram în China, urmând 
vechiul drum rutier al mătăsii.

US Route 163, Arizona/Utah
US Road 163 este unul dintre cele mai 
„iconice” drumuri ale Americii. O călătorie 

CELE MAI FRUMOASE DRUMURI DIN LUME
De la mega-autostrada din Argentina, Ruta 40, până la virajele în ac de păr de pe coasta italiană 
Amalfi Coast Drive, cele mai frumoase drumuri din lume sunt mai mult decât destinaţia visată.
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americană care străbate Monument 
Valley. Drumul trece prin deşert, Utah 
şi ţinutul Navajo din Arizona, traversând 
râul San Juan prin intermediul unui pod 
suspendat, înainte de a se termina în 
oraşul Bluff, o aşezare istorică.

Coasta Amalfi, Italia
Navigând prin drumul plin de serpentine 
de pe coasta Amalfi, inclusă în 
patrimoniul mondial UNESCO, Strada 
Statale 163 este unul dintre cele mai 
uluitoare drumuri din Europa. Începe 
în oraşul Salerno şi urmează spre vest 
de-a lungul Peninsulei Sorrento, Strada 
Statale 163 este  flancată de stânci pe 
de o parte şi albastrul Mării Mediterane 
de cealalaltă. Călătorind pe întinderea 
litoralului, drumul trece prin ţinuturi şi 
sate pitoreşti, străbătute de râurile Amalfi 
şi Positano.

Tianmen Road Road, China
Drumul Muntelui Tianmen şerpuieşte 
în mod înfricoşător până în partea de 
sus a muntelui Tianmenshan din China 
şi, deşi măsoară puţin sub şase mile în 
total, ajunge la o diferenţă de nivel de 
1100 de metri pe această distanţă scurtă. 
Adesea poreclit “râul care leagă cerul”, 
drumul duce spre Peştera Tianmen 
(sau “Gateway to Heaven”) - un arc de 
piatră natural tăiat în munte. Deşi se 
poate parcurge cu autobuzul, vremea 
nestatornică îl face unul dintre cele mai 
periculoase drumuri din lume. Există, de 
asemenea, opţiunea de a vedea drumul 
dintr-o telecabină -o călătorie la fel de 
uluitoare- la 1.279 de metri deasupra 
văii.

Great Ocean Road, Australia
Purtând şoferii de-a lungul uneia dintre 
cele mai uluitoare zone de coastă din 
Australia, Great Ocean Road se întinde 
pe 150 de mile, de la oraşul Torquay, în 
est, până în afara Warrnambool, în vest. 
Construit de soldaţii australieni şi finalizat 
în 1932, este inclus în Patrimoniul 
Naţional din Australia. Parcul Naţional 
Great Otway, este străbătut de ape cu 
cascade magnifice şi are elementele de 
calcar învechite, cunoscute sub numele 
de Doisprezece Apostoli.

Chapman’s Peak Drive, Africa de Sud
Şerpuind de la Noordhoek, o suburbie a 
Cape Townului, până la oraşul Hout Bay, 
Chapman’s Peak Drive este un drum de 
cinci mile şi jumătate care se află într-
una dintre cele mai spectaculoase zone 
de coastă din Africa de Sud. Cu 114 
curbe, atinge atât înălţimea muntelui, 
cât şi nivelul zero al Oceanului Atlantic. 
Chapman’s Peak Drive este un traseu 
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care străbate o mulţime de locuri pitoreşti 
şi puncte de atracţie, inclusiv un loc de 
unde se pot vedea balenele.

Blue Ridge Parkway, Carolina de Nord/
Virginia
Fiind una dintre cele mai vizitate atracţii 
ale Parcului Naţional, Blue Ridge 
Parkway şi-a câştigat porecla “Drumul 
favorit al şoferului american”. Străbătând 
469 de mile prin munţii accidentaţi şi 
pajiştile din Munţii Apalaşi, Blue Ridge 
Parkway trece prin oraşe mici de munte 
şi oferă o privelişte spectaculoasă.

Route 1, Islanda
Drumul numărul 1 al Islandei este unul de 
centură, care străbate marginea naţiunii 
insulare şi oferă unele dintre cele mai 
spectaculoase peisaje din lume. Aflat la 
est de capitala cosmopolită Reykjavik, 
Road One face un tur magic al ţării, 
trecând prin fiorduri, munţi, mici sate de 
pescuit. 
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