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de difuzare a presei din toate 
benzinăriile PETROM şi în reţeaua 
INMEDIO din cele mai importante mall-
uri. De asemenea, publicaţia noastră 
poate fi găsită non-stop şi la chioşcul de 
la poarta G a Ministerului Transporturilor. 
Revista TIR este expediată gratuit 
tuturor membrilor UNTRR şi membrilor 
Asociaţiei Profesionale de Drumuri şi 
Poduri Bucureşti. Pentru abonamente 
vă puteţi adresa oricărui oficiu poştal 
din România. Toate textele care apar în 
rubrica “Let The Party Begin!” reprezintă 
pamflet şi vor fi tratate ca atare. Toate 
materialele publicate în această revistă 
reprezintă proprietatea grupului de presă 
Investigatorul şi sunt protejate de legile 
dreptului de autor. Reproducerea lor se 
poate face doar în baza unui accept în 
scris al companiei care editează revista. 
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"Noul pachet legislativ european 
în domeniul transporturilor rutiere, 
publicat azi, cuprinde:
- Regulamentul (UE) 2020/1054 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 15 iulie 2020 de 
modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 561/2006 modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în 
ceea ce privește cerințele minime 

referitoare la duratele de conducere 
zilnice și săptămânale maxime, 
pauzele minime și perioadele de 
repaus zilnic și săptămânal și a 
Regulamentului (UE) nr. 165/2014 
în ceea ce privește poziționarea prin 
intermediul tahografelor. Noile reguli 
discriminatorii pentru transportatorii 
români, precum obligația întoarcerii 
acasă a șoferilor la 3 sau 4 

săptămâni și interzicerea repausului 
săptămânal normal în cabina 
camionului se aplică direct în toate 
statele membre din 20.08.2020! 
Practic, conform noilor cerințe, 
primii șoferi se vor întoarce acasă 
la 3 săptămâni de la 20.08.2020, 
respectiv din 11.09.2020. 
- Regulamentul (UE) 2020/1055 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 15 iulie 2020 de 
modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 
1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în 
vederea adaptării acestora la 
evoluțiile sectorului transportului 
rutier. Noile reguli discriminatorii 
pentru transportatorii români, 
precum obligația întoarcerii acasă a 
camioanelor la 8 săptămâni, legea 
aplicabilă obligațiilor contractuale 
și perioada de restricționare a 
cabotajului de 4 zile se aplică de la 
21 februarie 2022. 
- DIRECTIVA (UE) 2020/1057 A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI 
A CONSILIULUI din 15 iulie 2020 
de stabilire a unor norme specifice 
cu privire la Directiva 96/71/CE și 
la Directiva 2014/67/UE privind 
detașarea conducătorilor auto în 

VINEREA NEAGRĂ: PACHETUL 
MOBILITATE 1 A FOST PUBLICAT ÎN 

JURNALUL OFICIAL UE
Pachetul Mobilitate 1, care prevede reguli discriminatorii în transportul rutier de marfă 
european a fost publicat, pe 31 iulie 2020, în Jurnalul Oficial UE, marcând condamnarea la 
moarte a transporturilor rutiere internaționale de marfă românești.
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sectorul transportului rutier și de 
modificare a Directivei 2006/22/
CE în ceea ce privește cerințele 
de control și a Regulamentului 
(UE) nr. 1024/2012. Noile reguli 
discriminatorii pentru transportatorii 
români, precum aplicarea 
detașării la transporturile rutiere 
internaționale de tip cabotaj și 
cross-trade (numai 2 operațiuni 
cross-trade legate de un transport 
bilateral fiind excluse) se aplică de 
la 2 februarie 2022. 
 
Precizăm că, deși modificările 
regulamentelor europene aduse 
prin Pachetul Mobilitate 1 se vor 
aplica teoretic în condiții egale 
tuturor Statelor Membre, în 
realitate impactul acestora este 
semnificativ diferit. Operatorii de 
transport români și estici vor fi cei 
mai afectați, întrucât propunerile 
din Pachetul Mobilitate 1 duc 
la imposibilitatea de a efectua 
transport rutier internațional în 
Europa de Vest de către companiile 
din Europa de Est. 
 
Uniunea Națională a 
Transportatorilor Rutieri din 
România – UNTRR avertizează 
că Pachetul Mobilitate 1, ale 
cărui prevederi încep să se 
aplice din 20 august 2020, va 
avea un efect negativ puternic 
asupra transportatorilor români și 
asupra României, cu consecințe 
economice majore. În următorii 2 
ani, România va pierde peste 5% 
din PIB datorită migrării activității de 
transport rutier internațional, inclusiv 
a personalului direct implicat și a 
familiilor. 
Astfel, transporturile rutiere, 
principalul contribuitor la exportul 
de servicii al României din 
ultimii ani, sunt cea mai activă și 
dinamică bucată din economia 

națională a României, care este 
acum decupată de Europa de 
Vest: firme, manageri, angajați 
și familiile acestora, majoritatea 
între 25-45 ani, vor migra în țări 
precum Germania (unde pentru 
fiecare copil se oferă alocații de 
aproape 200 euro/lună), Olanda, 
Luxemburg, Spania, Austria. Pe 
termen mediu și lung, România 
va pierde aproximativ 200.000 de 
șoferi profesioniști, inclusiv familiile 
lor și se va confrunta cu o criză fără 
precedent pe piața muncii. Totodată, 
estimăm că vom pierde 30% din 
operatorii de transport români, 
care nu vor putea supraviețui 
crizei coronavirus, iar jumătate 
din firmele rămase care operează 
transport rutier internațional vor 
părăsi România înainte de 18 luni, 
termenul de intrare în vigoare al 
tuturor prevederilor Pachetului 
Mobilitate 1. 
Democrația europeană devine o 
chestiune de cantitate și nu de 
calitate prin faptul ca acest pachet 
legislativ major pentru industria 
de transport rutier europeană, 
având prevederi discriminatorii 

și întrebări rămase fără răspuns 
privind posibilitatea aplicării efective 
și respectării noilor reguli de 
către firmele de bună credință, a 
fost publicat de urgență astăzi, 
31.07.2020, la foarte puțin timp 
după adoptarea în 09.07.2020, sub 
presiunea fără precedent a Statelor 
Vestice și ignorând apelul României 
și al celorlalte 8 state afectate.  
 
Uniunea Națională a 
Transportatorilor Rutieri din 
România – UNTRR solicită 
Ministerului Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor și 
Comisiei Europene să clarifice de 
urgență regulile care vor intra în 
vigoare pe 20.08.2020, respectiv să 
explice cum se poate face dovada 
întoarcerii acasă a șoferiilor români 
și să confirme faptul că aceasta 
poate fi organizată în centrele 
logistice închiriate sau deținute de 
firmele românești de transport în 
Europa de Vest, precum și care sunt 
sancțiunile pentru nerespectarea 
acestei prevederi.", se spune în 
comunicatul UNTRR din 31 iulie 
2020.

ÎN CURÂND ÎN ROMÂNIA,  
NOUL MODEL MAN TGX!

www.man.ro
MHS Truck & Bus

Publicitate
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"Pachetul Mobilitate 1 a fost 
publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene pe 31 iulie 2020, 
urmând ca anumite prevederi 
din acest pachet legislativ cu 
impact devastator pentru industria 
transporturilor rutiere din România, 
să intre în vigoare din 20 august 
2020. 
De-a lungul întregului proces 
legislativ, UNTRR a făcut eforturi 
pentru convingerea tuturor celor 
implicați (autorități naționale, 
Comisia Europeană, parlamentari 
europeni, etc.) de caracterul injust 
și discriminatoriu al noilor norme, a 
căror aplicare va duce cu siguranță 
la slăbirea dramatică a poziției 
pe piață a companiilor românești 
de transport rutier de mărfuri și la 
falimentul majorității companiilor 
mici de profil. Acest sector, care a 
fost dintotdeauna un contribuitor 
major la economia națională și 
principalul contribuitor la exportul 
de servicii al României din ultimii 
ani, este cea mai activă și dinamică 
parte din economia națională a 
României, care este acum decupată 
de Europa de Vest: firme, manageri, 
angajați și familiile acestora, 
majoritatea între 25-45 ani, vor 
migra în țări precum Germania 

UNTRR - PENTRU PREVENIREA 
ABUZURILOR AUTORITĂȚILOR 

DIN VEST ÎMPOTRIVA 
TRANSPORTATORILOR ROMÂNI

UNTRR solicită autorităților române și Comisiei Europene clarificări urgente privind prevederile 
Pachetului Mobilitate 1, care au intrat în vigoare pe 20 august 2020, pentru prevenirea controalelor 
și amenzilor abuzive ale autorităților din Vestul UE împotriva transportatorilor români.
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(unde pentru fiecare copil se oferă alocații de aproape 
200 euro/lună), Olanda, Luxemburg, Spania, Austria. 
Din estimările noastre preliminare rezultă că, în 
următorii doi ani, România va pierde peste 5% din 
PIB datorită migrării activității de transport rutier 
internațional, inclusiv a personalului direct implicat și a 
familiilor acestora. Pe termen mediu și lung, România 
va pierde aproximativ 200.000 de șoferi profesioniști, 
inclusiv familiile lor și se va confrunta cu o criză fără 
precedent pe piața muncii. Totodată, estimăm că vom 
pierde 30% din operatorii de transport români, care nu 
vor putea supraviețui crizei Coronavirus, iar jumătate 
din firmele rămase, care operează transport rutier 
internațional, vor părăsi România înainte de 18 luni, 
termenul de intrare în vigoare al tuturor prevederilor 
Pachetului Mobilitate 1.  
UNTRR consideră că, prin adoptarea și aplicarea 
acestui pachet legislativ, piața europeană a 
transporturilor rutiere va deveni un monopol al 
companiilor din Europa de Vest. Prin aceasta, 
întreaga construcție europeană, bazată pe 
democrație, tratament egal și nediscriminatoriu, este 
pusă sub semnul îndoielii, iar piața unică europeană, 
bazată pe libertatea circulației persoanelor, mărfurilor, 
capitalului și serviciilor, rămâne un ideal imposibil de 
atins. 
UNTRR consideră că trebuie realizate toate 
demersurile pentru eliminarea prevederilor 
discriminatorii ale Pachetului Mobilitate 1 din 
legislația europeană și susține acțiunile Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
în acest sens, precum și demersurile Comisiei 
Europene privind evaluarea impactului extrem de 
negativ al obligației întoarcerii acasă a camioanelor 
la 8 săptămâni, precum și a consecințelor negative 
determinate de pandemia COVID-19.  
În același timp, pentru a evita pauperizarea adițională 
a industriei de transport rutier din România prin plata 
de amenzi legate de noile prevederi discriminatorii 
ale Pachetului Mobilitate 1, care vor intra în vigoare 
pe 20.08.2020, UNTRR a solicitat Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din 
România și Comisiei Europene să acționeze în 
vederea clarificării urgente a întrebărilor rămase 
fără răspuns privind posibilitatea aplicării efective 

și respectării noilor reguli. În acest sens, UNTRR 
a semnalat principalele prevederi ale Pachetului 
Mobilitate 1, care intră în vigoare în luna august 2020, 
și care necesită clarificări urgente, conform analizei 
UNTRR precum și urmare a problemelor ridicate de 
transportatorii români: 
1. Clarificări urgente privind obligația întoarcerii acasă a 
șoferilor la 3 sau 4 săptămâni, respectiv: 
· Clarificări privind “locul de reședință” și confirmarea 
faptului că întoarcerea acasă a șoferilor poate fi 
organizată în centrele logistice închiriate sau deținute 
de firmele românești de transport în Europa de Vest; 
· Modalitatea de a documenta îndeplinirea obligației în 

(

,

Publicitate
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situația în care șoferul se întoarce 
acasă cu alte mijloace de transport 
(avion, microbuz, etc), inclusiv 
pentru situația în care conducătorul 
auto refuză din motive personale să 
se întoarcă la centrul operațional al 
angajatorului în statul membru de 
stabilire al angajatorului sau la locul 
său de reședință; 
· Confirmarea libertății 
conducătorilor auto să aleagă unde 
își petrec perioada de repaus, 
respectiv a libertății șoferilor români 
de a alege să NU se întoarcă acasă 
și clarificarea modalității în care 
aceasta trebuie să fie documentată 
de firme și de șoferi în cazul unui 
control.
2. Clarificarea faptului că, în cazul 
utilizării derogării de a efectua două 
perioade de repaus săptămânal 
reduse consecutive, cele 2 
perioadele de compensație de câte 
21 h pot fi alipite separat unor alte 
perioade de repaus de cel puțin 
nouă ore și efectuate pe parcursul 
deplasării, situație în care șoferul 
se poate întoarce acasă și la 4 
săptămâni (nu la 3 săptămâni). 
3. Stabilirea unei proceduri corecte 
și armonizate de controlare a 
respectării interdicției de efectuare 
a repausului săptămânal normal 
de peste 45 h în cabină, care să 
fie respectată în toate Statele 
Membre: pentru a stopa controalele 
și amenzile abuzive ale autorităților 
franceze și belgiene privind repausul 
săptămânal normal al șoferilor din 
ultimii ani, solicităm prevederi clare 
privind procedura de a documenta 

faptul că șoferul nu a dormit în 
cabină, inclusiv în situația în care 
acesta nu poate prezenta o factură 
de hotel - repausul fiind efectuat la 
rude sau la centre de cazare puse la 
dispoziție de angajator. 
De asemenea, până la încetarea 
pandemiei COVID-19, UNTRR 
a solicitat Comisiei Europene să 
permită șoferilor profesioniști să 
își efectueze repausul săptămânal 
normal în cabină, pentru a le proteja 
sănătatea.
4. Clarificarea circumstanțelor 
excepționale în care conducătorul 
auto poate să depășească durata de 
conducere zilnică și săptămânală, 
respectiv: 
· Dacă „circumstanțe excepționale” 
înseamnă doar ajungerea la centrul 
operațional al angajatorului sau la 
locul de reședință al conducătorului 
auto în vederea efectuării perioadei 
de repaus săptămânalsau includ și 
alte motive care trebuie clarificate; 
· Dovezile care trebuie prezentate 
de către conducătorul auto, în 
cazul unui control în trafic, pentru 
a justifica situația „excepțională”, 
mai ales dacă acesta conduce un 
vehicul gol, deci nu are documente 
comerciale pentru marfă? Această 
din urmă situație va fi din ce în ce 
mai frecventă odată cu instituirea 
obligației de întoarcere a vehiculelor 
în țara de înmatriculare la fiecare 
opt săptămâni.
5. Clarificări privind cine va suporta 
costurile legate de faptul că 
autoritatea competentă a statului 
membru emitent poate impune unui 

conducător auto să preschimbe 
cardul de conducător auto cu unul 
nou dacă este necesar pentru a 
se conforma specificațiilor tehnice 
relevante. 
 
Uniunea Națională a 
Transportatorilor Rutieri din 
România – UNTRR semnalează 
faptul că, pentru transportatorii 
rutieri români, este vital să 
primească urgent răspunsuri la 
întrebările legate de noile prevederi 
ale Pachetului Mobilitate 1, înaintea 
intrării în vigoare a acestora. 
În acest scop, UNTRR solicită 
acțiuni urgente din partea 
Ministerului Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor 
și Comisiei Europene, pentru a 
se asigura un cadru legal clar și 
armonizat la nivel european, în 
scopul de a preveni impunerea unor 
cerințe diferite din partea Statelor 
Membre privind aplicarea noilor 
reguli ale Pachetului Mobilitate 
1, care ar putea conduce la 
controale și amenzi abuzive ale 
autorităților din Vestul UE împotriva 
transportatorilor rutieri români.", se 
spune în comunicatul UNTRR din 
03 august 2020.UNTRR solicită 
autorităților române și Comisiei 
Europene clarificări urgente privind 
prevederile Pachetului Mobilitate 
1, care vor intra în vigoare pe 20 
august 2020, pentru prevenirea 
controalelor și amenzilor abuzive ale 
autorităților din Vestul UE împotriva 
transportatorilor români.



Răspunsul Comisiei Europene vine 
în contextul în care UNTRR a cerut 
deschiderea unei investigații în ceea 

ce privește diferențele dintre tarifele 
de transport plătite operatorilor de 
transport de marfă din Est și Vest, 

pentru aceeași activitate, în același 
loc. 
Astăzi, pentru aceeași operațiune 

COMISIA EUROPEANĂ: PREȚURILE 
DE TRANSPORT DIFERITE OFERITE 

OPERATORILOR DE TRANSPORT 
RUTIER, PENTRU ACEEAȘI ACTIVITATE, 

ÎN ACELAȘI LOC, NU REPREZINTĂ O 
PROBLEMĂ DE CONCURENȚĂ 

"Comisia Europeană (CE) a răspuns Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România 
(UNTRR) că structura costurilor și rentabilitatea fiecărui operator de transport rutier sunt 
determinate de mai mulți factori, care depind, parțial, de performanța activității și de alegerile 
fiecărui operator și, prin urmare, sunt în afara domeniului de intervenție al Comisiei și că 
prețurile de transport diferite oferite operatorilor de transport rutier, pentru aceeași activitate, 
în același loc, nu reprezintă o problemă de concurență.

Publicitate
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de transport în vestul UE, 
transportatorii din Est sunt plătiți 
sub 1 euro pe km, în timp ce 
transportatorii occidentali primesc 
1,5 euro pe km. 
UNTRR a solicitat Comisiei 
Europeane să investigheze 
diferențele semnificative între 
tarifele pentru aceleași servicii, 
în același loc, întrucât companiile 
occidentale sunt plătite cu 50% 
mai mult decât companiile estice. 
Ideea de a avea salarii egale ar 
putea fi acceptată de operatorii de 
transport rutier, cu condiția ca și 
costul acestora să fie acoperit. Dar 
abordarea este, în cazul angajaților, 
aceeași plată pentru aceeași muncă 
în același loc, în timp ce, pentru 
companii, autoritățile europene 
sunt în favoarea unei piețe libere 
„sălbatice”. 
În răspunsul către UNTRR, Comisia 
consideră faptul că prețurile din 
diferite țări diferă nu indică neapărat 
o problemă de concurență și că, 
în contextul pilonului social și de 
piață al Pachetului Mobilitate I, CE 
a propus mai multe măsuri pentru 
a asigura condiții de concurență 
echitabile.  
”De exemplu, Comisia a propus 
măsuri concrete de combatere a 
creării de companii cutie poștală, 

care conferă anumitor operatori 
un avantaj de cost incorect față 
de concurenții lor prin utilizarea 
structurilor juridice. De asemenea, 
Comisia a propus aplicarea 
normelor de detașare la anumite 
operațiuni de transport rutier 
internațional, pentru a se asigura că 
șoferii sunt plătiți în conformitate cu 
condițiile sociale și de remunerare 
ale statului membru în care lucrează 
predominant. Aceste norme asigură, 
de asemenea, că operatorii stabiliți 
în diferite state membre sau țări 
terțe nu obțin un avantaj neloial, 
din punct de vedere al costurilor 
salariale și sociale, atunci când își 
desfășoară activitatea în același 
stat membru”, se arată în răspunsul 
Comisiei Europene. 
Comisia spune că rolul acesteia 
este de a asigura condiții de 
concurență echitabile între 
operatorii de transport și de a 
preveni avantaje de costuri neloiale 
și ilegale sau comportament 
discriminatoriu.  
”CE nu are niciun rol de jucat atunci 
când vine vorba de determinarea 
prețurilor de piață sau a marjelor de 
profit ale operatorilor. Prețul plătit 
de expeditori, case de expediții 
de marfă și alți actori ai lanțului 
de transport pentru serviciile de 

transport realizate de transportatorii 
de marfă sunt negociate și rezultă 
din interacțiunea ofertei și cererii pe 
o piață liberalizată”, se mai arată în 
răspunsul Comisiei către UNTRR. 
În schimb, Comisia Europeană nu 
a răspuns la întrebarea UNTRR 
privind legătura dintre întoarcerea 
obligatorie acasă a camionului 
și condițiile sociale, în condițiile 
în care impactul asupra pieței și 
mediului este ignorat. Întoarcerea 
obligatorie acasă a camionului ar 
duce la o medie de 6 zile pierdute 
la fiecare 8 săptămâni, ceea ce 
se traduce în pierderi financiare 
de 10-14%. Revenirea în țara de 
origine la fiecare 8 săptămâni ar 
însemna 1.000 de camioane în 
plus zilnic pe drumurile europene 
și la frontiere, fără nicio justificare 
economică. Acest lucru ar putea 
duce la 1.160 de tone de emisii 
de CO2/zi sau 418.000 tone/an 
(calculele sunt pentru camioane 
înmatriculate în România și care 
realizează operațiuni de transport 
rutier internațional. Întoarcerea 
acasă a unui camion înmatriculat 
în Germania sau Franța nu este o 
problemă, deoarece majoritatea 
transportului rutier internațional se 
realizează între Germania-Franța-
Italia-Benelux). 
De la publicarea Pachetului 
Mobilitate 1 în 2017, UNTRR a 
solicitat instituțiilor UE să introducă 
un mecanism european, similar 
costului de transport calculat 
de CNR în Franța (www.cnr.
fr) pentru a garanta condiții de 
concurență egale. În transportul 
rutier european, costul total al 
transportului pentru clienți ar trebui 
să fie format din costul de referință 
+ marja fiecărei companii de 
transport rutier, similar cu dobânda 
de referință plus marja băncii în 
cazul sistemului bancar.", se spune 
în comunicatul UNTRR din data de 
20 iulie 2020.
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CURTEA EUROPEANĂ DE JUSTIȚIE: 
CINE ESTE ANGAJATORUL ȘOFERILOR 

PROFESIONIȘTI – FIRMA CARE I-A 
DETAȘAT SAU CEA PENTRU CARE 

LUCREAZĂ?
Curtea Europeană de Justiție s-a pronunțat într-o speță delicată și a decis cine este „angajatorul 
real” al șoferilor profesioniști de camion.

În speță era implicată o compania 
cipriotă AFMB, care a detașat 
șoferi profesioniști de camion unor 
companii olandeze de transport 
rutier. Aceștia erau salarizați și 
plăteau contribuțiile de asigurare 
socială la nivelul Ciprului, nu la 
nivelul din Olanda. Speța a fost 
deschisă de instituția olandeză de 
securitate socială SVB.

În final, Curtea Eropeană de 
Justiție a decis că: 
Angajatorul unor șoferi de camioane 
salariați în transportul internațional 
rutier este întreprinderea de 
transport care exercită autoritatea 
efectivă asupra acestor șoferi, 
suportă sarcina lor salarială și 
dispune de puterea efectivă de a-i 
concedia.
Prin urmare, angajatorul real este 
compania olandeză care folosește 
șoferii, nu compania cipriotă care i-a 
angajat oficial. 
Astfel, contribuțiile trebuie plătite la 

nivelul Olandei, nu al Ciprului. 
Revista TIR Magazin vă prezintă 
analiza speței și rezoluția finală:

Hotărârea în cauza C-610/18  
AFMB și alții/Raad van 
bestuur van de Sociale 
verzekerinsbang 

„Decizia: 
Angajatorul unor șoferi de camioane 
salariați în transportul internațional 
rutier este întreprinderea de 
transport care exercită autoritatea 
efectivă asupra acestor șoferi, 
suportă sarcina lor salarială și 
dispune de puterea efectivă de a-i 
concedia. 

În Hotărârea AFMB și alții (C-
610/18), pronunțată la 16 iulie 2020, 
Marea Cameră a Curții a statuat 
că angajatorul unui șofer pentru 
transportul internațional rutier, în 
sensul Regulamentelor nr. 1408/711 
și nr. 883/20042, este întreprinderea 

care exercită autoritatea efectivă 
asupra acestui șofer pentru 
transportul rutier, suportă, în fapt, 
sarcina salarială corespunzătoare și 
dispune de puterea efectivă de a-l 
concedia, iar nu întreprinderea cu 
care acest șofer pentru transportul 
rutier a încheiat un contract de 
muncă și care este prezentat în 
mod formal în acest contract drept 
angajatorul său. 
În litigiul principal, AFMB Ltd, 
o societate cu sediul în Cipru, 
încheiase cu întreprinderi de 
transport cu sediul în Țările de 
Jos convenții în temeiul cărora 
se angaja, în schimbul plății unui 
comision, să asigure administrarea 
camioanelor acestor întreprinderi 
pe seama și pe riscul acestor 
întreprinderi. Aceasta încheiase 
de asemenea contracte de muncă 
cu șoferi pentru transportul 
internațional rutier cu reședința 
în Țările de Jos, potrivit cărora ea 
era desemnată drept angajatorul 
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lor. Șoferii pentru transportul 
internațional rutier vizați își exercitau 
activitatea, pe seama întreprinderilor 
de transport, în două sau mai multe 
state membre sau chiar și în unul 
sau mai multe state ale Asociației 
Europene a Liberului Schimb 
(AELS). 
AFMB și șoferii contestau decizii ale 
Raad van bestuur van de Sociale 
verzekeringsbank (Consiliul de 
administrație al Băncii Asigurărilor 
Sociale, Țările de Jos) (denumit în 
continuare „Svb”), în temeiul cărora 
legislația neerlandeză în materie 
de securitate socială era declarată 
aplicabilă acestor șoferi. Astfel, 
pentru Svb, numai întreprinderile 
de transport cu sediul în Țările 
de Jos trebuiau să fie calificate 
drept angajatori ai acestor șoferi, 
astfel încât legislația neerlandeză 
era aplicabilă, în timp ce AFMB și 
șoferii considerau că AFMB trebuia 
calificată drept angajator și că, în 
măsura în care sediul său social se 
află în Cipru, legislația cipriotă era 
aplicabilă.

La ce reguli se supun
În acest context, instanța de 
trimitere, subliniind importanța 
decisivă a acestei chestiuni pentru 
stabilirea legislației naționale privind 
securitatea socială aplicabilă, a 
solicitat Curții să aducă clarificări cu 
privire la stabilirea celui care, dintre 
întreprinderile de transport și AFMB, 
trebuie considerat „angajatorul” 
șoferilor vizați. Astfel, în temeiul 
Regulamentelor nr. 1408/71 și 
nr. 883/2004, persoanele precum 
șoferii în cauză, care își desfășoară 
activitatea în două sau mai multe 
state membre, fără a fi încadrate 
în principal pe teritoriul statului 
membru în care au reședința, se 
supun, în materie de securitate 
socială, legislației statului membru 
în care este situat sediul sau 
locul de desfășurare a activității 
angajatorului. 
Curtea a observat mai întâi că 
Regulamentele nr. 1408/71 și nr. 

883/2004 nu efectuează, pentru 
a stabili semnificația noțiunilor 
de „angajator” și de „personal”, 
nicio trimitere la legislațiile sau la 
practicile naționale. Prin urmare, 
se impune o interpretare autonomă 
și uniformă a acestor noțiuni, 
care să țină seama nu numai de 
termenii acestora, ci și de contextul 
dispozițiilor relevante și de obiectivul 
urmărit de reglementarea în cauză. 
În ceea ce privește termenii utilizați 
și contextul, Curtea a arătat, pe de o 
parte, că relația dintre un „angajator” 
și „personalul” său implică existența 
unei legături de subordonare între 
aceștia. Pe de altă parte, aceasta a 
subliniat că este necesar să se țină 
seama de situația obiectivă în care 
se află lucrătorul salariat vizat și de 
ansamblul împrejurărilor încadrării 
sale în muncă. În această privință, 
deși încheierea unui contract 
de muncă poate fi un indicator 
al existenței unei legături de 
subordonare, această împrejurare 
nu poate, prin ea însăși, să permită 
să se concluzioneze în mod decisiv 
în sensul existenței unei asemenea 
legături.

Sub a cui autoritate 
funcționează
Astfel, trebuie avute în vedere nu 
numai informațiile conținute în mod 
formal în contractul de muncă, ci 
și modul în care sunt executate în 
practică obligațiile care revin atât 
lucrătorului, cât și întreprinderii în 
discuție. Prin urmare, oricare ar fi 
modul de redactare a documentelor 
contractuale, este necesar să se 
identifice entitatea sub autoritatea 
efectivă a căreia este plasat 
lucrătorul, căreia îi revine, în fapt, 
sarcina salarială corespunzătoare și 
care dispune de puterea efectivă de 
a concedia acest lucrător. 
Potrivit Curții, o interpretare care ar 
fi întemeiată numai pe considerații 
de formă, precum încheierea unui 
contract de muncă, ar echivala 
cu a permite întreprinderilor să 
deplaseze locul care trebuie reținut 

ca relevant în vederea stabilirii 
legislației naționale aplicabile 
privind securitatea socială, fără ca o 
asemenea deplasare să se înscrie, 
în realitate, în obiectivul urmărit de 
Regulamentele nr. 1408/71 și nr. 
883/2004, care constă în garantarea 
exercitării efective a liberei circulații 
a lucrătorilor. Arătând că sistemul 
instituit de aceste regulamente 
urmărește, desigur, numai să 
favorizeze coordonarea legislațiilor 
naționale în materie de securitate 
socială, Curtea apreciază totuși 
că obiectivul pe care îl urmăresc 
ar risca să fie compromis dacă 
interpretarea reținută ar echivala cu 
a facilita posibilitatea întreprinderilor 
de a folosi aranjamente pur 
artificiale pentru a utiliza 
reglementarea Uniunii cu unicul 
scop de a profita de diferențele care 
există între regimurile naționale.
În speță, Curtea a constatat 
că șoferii par să fie membri ai 
personalului întreprinderilor 
de transport și să aibă aceste 
întreprinderi drept angajatori, astfel 
încât se pare că le este aplicabilă 
legislația neerlandeză privind 
securitatea socială, aspect a cărui 
verificare revine însă instanței 
de trimitere. Astfel, acești șoferi, 
înainte de încheierea contractelor 
de muncă cu AFMB, fuseseră 
aleși de înseși întreprinderile 
de transport și și-au desfășurat 
activitatea, după încheierea 
contractelor menționate, pe seama 
și pe riscul acestor întreprinderi. În 
plus, sarcina efectivă a salariilor 
acestora era suportată, prin 
intermediul comisionului plătit 
AFMB, de întreprinderile de 
transport. În sfârșit, întreprinderile 
de transport păreau să dispună de 
puterea efectivă de concediere, iar 
o parte dintre șoferi erau, anterior 
încheierii contractelor de muncă 
cu AFMB, deja salariați ai acestor 
întreprinderi”, se arată în explicația 
Curții.
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Demonstrația a fost destinată 
să atragă atenția politicienilor 
asupra nemulțumirilor din industria 
transporturilor, se arată într-un 
comunicat de presă. Protestatarii 
atrag atenția asupra încălcărilor 
reglementărilor de cabotaj, care ar pune 
pe butuci cel puțin 5000 de companii de 
transport mici și mijlocii din Germania, 
cu aproximativ 150.000 de șoferi. 
Transportatorii nemți spun că se 
îndreaptă spre faliment, urmare a 
concurenței neloiale venită din partea 
companiilor străine, în special din 
Europa de Est, scrie trucker.de.
În plus, statul și Oficiul Federal pentru 
Transportul de Marfă nu ar face nimic în 
acest sens, se arată în comunicat.

Nu este primul protest
Pe 20 iunie 2020, a avut loc, în 
Germania, un protest simbolic al 
transportatorilor asupra concurenței 
neloiale făcută de firmele de transport 
din Eropa de Est, pe care le acuză de 
dumping social.
Din punctul de vedere al organizatorilor, 
protestul împotriva dumpingului social 
și practicilor prețurilor scăzute venite 
din partea companiilor de transport est 
europene a fost un succes. Peste 100 
de camioane au venit la Berlin, pe 19 
iunie, în mare parte transportatori mici 
și mijlocii, care, din cauza unei situații 
concurențiale inegale, la care contribuie 
firmele din Europa de Est și care există 
de ani buni, este acum agravată de criza 
acută de coronavirus.
Cererile firmelor de transport germane, 

adresate în primul rând politicienilor care 
se ocupă de transportul din Germania, 
au fiecare propria lor justificare 
indiscutabilă, arată un comentariu de pe 
siteul eurotransport.de.
În primul rând, s-a cerut un control mai 
bun al companiilor de transport din 
Europa de Est.  
Autorul articolului spune că 
transportatorii din Est „merg” și cu 80 
de cenți pe kilometru, în timp ce, pentru 
transportatorul german, profitul începe 
de la 1,25 de euro pe kilometru.

Inițiativa BLV pro a lansat un apel pentru organizarea unei a doua demonstrații a șoferilor de 
camioane la Berlin. Acest lucru a fost planificat pentru vineri, 24 iulie 2020.

ȘOFERII GERMANI, NOU PROTEST LA ȘOFERII GERMANI, NOU PROTEST LA 
BERLIN ÎMPOTRIVA „CONCURENȚEI BERLIN ÎMPOTRIVA „CONCURENȚEI 

NELOIALE” A TRANSPORTATORILOR DIN NELOIALE” A TRANSPORTATORILOR DIN 
ESTUL EUROPEIESTUL EUROPEI

Publicitate
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Revista TIR Magazin vă arată care 
sunt factorii care pot determina 
apariția accidentelor și în viziunea 
șoferilor români.
Șlapii au devenit parte din 
garderoba britanicilor în lun august, 
după ce un val de căldură a pus 
stăpânire pe țară, scrie The Sun 
într-un articol ce analizează obiceiul 
de a conduce în șlapi.

O poveste britanică
Chiar dacă șofatul în șlapi nu este 
ilegal în sine, purtarea îi poate 
aduce șoferului o sanțiune pentru 
condus neglijent dacă se constată 
că îi este redusă capacitatea de a 
conduce în siguranță.

În conformitate cu articolul 97 din 
Codul de condus pe autostradă, 
șoferii sunt informați că trebuie să 
aibă „încălțăminte și îmbrăcăminte 
care nu îi împiedică să folosească 
toate comenzile în mod corect”.
Șlapii pot aluneca, se pot pune sub 
pedale sau pot împiedica șoferul să 
apese pedalele cu o forță suficientă 
pentru a frâna rapid. Ceea ce poate 

determina o coliziune.
Dacă sunteți oprit de poliția 
britanică în timp ce conduceți într-o 
manieră potențial periculoasă sau 
încălțămintea purtată constituie 
un motiv pentru producerea 
unui accident, puteți fi acuzat de 

conducere neglijentă.
Conducerea neatentă/neglijentă 
este amendată cu 100 de lire 
sterline și trei puncte de penalizare.
Dar, în cazuri mai grave, sau 
în cele constatate în instanță, 
acuzația poate atrage o amendă 
de maximum 5.000 de lire sterline, 
până la nouă puncte de penalizare 
și chiar o interdicție de conducere 
impusă de instanță.

Îmbrăcămintea să fie 
adecvată
Neil Greig, directorul de politici 
și cercetare IAM RoadSmart, a 
declarat pentru Sun Motors: „Înainte 
de a porni, ar trebui să vă asigurați 
că îmbrăcămintea și încălțămintea 
nu vă împiedică să utilizați vehiculul 
și comenzile în mod corect.
„Dacă șlapii te împiedică să îți 
controlezi vehiculul, poți fi urmărit 
penal, întrucât încalci Regula 97 a 
Codului Autostrăzii.
„Conducerea neatentă este 
măsurată în mare prin constatarea 
impactului pe care modul de a 
conducere îl are asupra celor din jur. 
Așa că, dacă ești observant frânând 
cu întârziere și apoi te oprești și ești 
găsit că ai încălțăminte inadecvată, 
poți fi urmărit penal.
„Dacă provocați un accident, atunci 
acesta ar putea fi, de asemenea, 
un factor agravant în instanță și 
ar putea duce la amenzi mai mari 
sau o interdicție mai lungă.”, spune 
Greig.

Un articol din publicația The Sun arată că purtarea încălțămintei de vară reprezintă un risc pentru 
participanții la trafic, controlul vehiculului având de suferit.

MAREA BRITANIE. CONDUSUL ÎN ȘLAPI 
ÎȚI ADUCE O AMENDĂ DE 5.000 DE LIRE. 

CE CRED ROMÂNII?
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Condusul în șlapi nu este 
perceput ca un factor de risc 
în România
Poliția română a realizat un raport 
numit „Atitudini sociale privind riscul 
în trafic”.
„Majoritatea șoferilor chestionați 
(72%) consideră că prioritatea 
Poliției Rutiere ar trebui să fie 
sancționarea conducătorilor auto 
ce au consumat băuturi alcoolice. 
Această proporție crescută este 
susținută de percepția șoferilor, 
surprinsă în valurile anterioare ale 
studiului, conform căreia consumul 
de alcool reprezintă una dintre cele 
mai grave probleme care afectează 
siguranța în traficul rutier. Următorul 
punct de intervenție al Poliției 
Rutiere, pe care șoferii îl consideră 
prioritar, vizează sancționarea 
conducătorilor auto care sunt 
agresivi în trafic”, se arată în raport.

Topul comportamentelor de 
risc în trafic
Să depășiți coloana de mașini oprită 
la semafor 
Să purtați o conversație pe 
Facebook, What's App, etc.
Să traversați intersecția 
nesemaforizată fără să vă asigurați
Să vă verificați contul de Facebook, 
Instagram, etc. 
Să pătrundeți într-o intersecție care 
era blocată 
Să nu dați prioritate celorlalți 
participanți la trafic 
Să citiți sau să trimiteți un sms în 
timp ce conduceți 
Să schimbați banda de circulație 
fără a vă asigura în prealabil
Să nu semnalizați atunci când 
schimbați direcția de mers 

Să programați GPS-ul în timp ce 
conduceți 
Să efectuați o depășire peste linia 
continuă 
Să treceți pe roșu în intersecție 
Să faceți depășiri la limită 
Să vorbiți la telefonul mobil fără 
hands-free în timp ce conduceți
Să vă apropiați prea mult de 
vehiculul din față 
Să mâncați în timp ce sunteți la 
volan 
Să conduceți deși sunteți foarte 
obosit 
Să opriți/staționați într-un loc 
nepermis

Regulile, respectate din 
vorbe
În ceea ce privește atitudinile cu 
privire la diferite comportamente de 
risc în trafic, se observă faptul că 
șoferii români găsesc justificarea 
unor comportamente care pot 
contribui la un trafic mai nesigur. 
Astfel, mai mult de jumătate dintre 
șoferi (54%) consideră că depășirea 
limitei de viteză este acceptabilă 
în anumite condiții. De asemenea, 
peste o treime dintre șoferi (45%) 
sunt mai degrabă de acord cu 

faptul că depășirea cu 10-20 km/
oră a vitezei este acceptabilă, 
dacă toți șoferii o fac, iar 44% sunt 
mai degrabă de acord cu faptul că 
menținerea unui trafic fluent este 
mai importantă decât respectarea 
tuturor regulilor de circulație.
Majoritatea șoferilor chestionați 
(91%) sunt total de acord cu faptul 
că traficul ar fi mai sigur dacă 
toți conducătorii auto ar respecta 
regulile de circulație. Acordul cu 
această afirmație contrastează, 
totuși, cu proporția șoferilor care 
adoptă comportamente de risc 
în trafic, atrăgând atenția asupra 
diferenței dintre componenta 
atitudinală și cea comportamentală 
a șoferilor cu privire la traficul rutier. 
În timp ce șoferii sunt conștienți 
de faptul că siguranța în trafic 
este strâns legată de gradul în 
care regulile de circulație sunt 
respectate, astfel încât riscurile să 
fie cât mai reduse, aceștia continuă, 
ei înșiși, să se angreneze în situații 
care pot pune în pericol viața lor sau 
a celorlalți participanți la trafic.

Publicitate
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CONCEPTUL SERIALULUI
Serialul "DOI ȘOFERI" 
este o producție a CROWN 
COMMUNICATIONS, realizată în 
exclusivitate pentru TIRMagazin.ro. 
Echipa serialului, devenit viral, 
"CONTROALELE ISCTR" s-a 
reunit pentru o nouă producție. 
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 distribuiți: Emil Mitrache, 

cunoscut publicului pentru rolul 
"Americanul" din serialul "La bloc" 
de la Pro TV, și Nae Alexandru, 
starul noii generații de actori ai 
Teatrului "Constantin Tănase" din 
București.
Serialul prezintă episoade diferite 
din viața de zi cu zi a doi șoferi 
profesioniști, Ghiță și Liță.
Pentru că își propune nu doar să 
amuze, ci și să sondeze preferințele 
tuturor celor care compun piața 
transporturilor rutiere din România, 
fiecare episod vine cu un gen diferit 
de umor. 

”Am considerat că acest experiment 
este util, dar și interesant, în același 
timp, pentru că publicul căruia i se 
adresează serialul este unul extrem 
de eterogen. 
Umorul este o chestiune extrem de 
delicată. Nu râdem la același gen 
de glume. În funcție de nivelul de 
educație, 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 indiferenți sau chiar 
să ne simțim ofensați!", a declarat 
Emil Pop, creatorul serialului "DOI 
ȘOFERI".
"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 
situație care să îl pună într-o situație 
neplăcută pe un părinte atunci când 
urmărește acest serial împreună cu 
copilul său.
Cu alte cuvinte, am decupat de la 
început din scenariul serialului "DOI 

După ce a vândut un porc cu 15.000 de dolari, la Cabana Trei Brazi, Nea Ghiță a descoperit o nouă 
oportunitate de afaceri. El s-a asociat în acest nou "bișniț" cu niște "ceobani" bețivi.

VIDEO: COMEDIA "DOI ȘOFERI" EP.07 
- "CUM S-A ÎMBOGĂȚIT NEA GHIȚĂ"
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ȘOFERI" așa-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 alții, 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 Manager, Dan 
Constantinescu, Director of 
Photography, și Petre Ardelean, 
Sound Manager.
Întregul serial a fost realizat în 
parteneriat cu CEFIN TRUCKS, 
dealerul din România al FORD 
TRUCKS, și Uniunea Națională 
a Transportatorilor Rutieri din 
România (UNTRR).

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

Episodul 02
În cel de-al doilea episod al 
serialului "DOI ȘOFERI", "Soarele și 
pionierii", Ghiță îi povestește lui Liță 
despre cum era el "mare ștab" pe 
vremea lui Nea Nicu. 

Episodul 03
În cel de-al treilea episod al 
serialului "DOI ȘOFERI", "Întreb 
pentru un prieten", Liță este 
îndrăgostit și Ghiță îl pregătește 
pentru prima întâlnire amoroasă. 

Episodul 04
Ghiță și Liță se simt exploatați 
de Pistruiatul, patronul firmei de 
transport rutier la care sunt angajați, 
și decid să se răzbune. 
În luna septembrie 2019, Pistruiatul 
s-a întors, în cel de-al patrulea 
episod al serialului "DOI ȘOFERI". 

După 46 de ani, Costel Băloiu, 
actorul care a dat viață rolului 
"Pistruiatul", din serialul cu același 
nume, a revenit la actorie, în 
primul serial de comedie din istoria 
transporturilor românești.

Episodul 05
Ghiță și Liță nu sunt lăsați să 
doarmă în cabină de răcnetele unui 
om al străzii. Morți de oboseală, cei 
doi șoferi sunt siliți să își cumpere 
cu bani tot mai mulți liniștea. 

GUEST STAR este, în episodul 
05 al serialului, Cristian Simion, 
cunoscutul actor al Teatrului 
"Constantin Tănase" din București.

Episodul 06
Pentru că Liță a ratat o întâlnire 
cu Zambilica, Ghiță îi povestește 
despre cea mai de succes afacere 
din viața lui: cum a dus un porc de 
350 de kilograme la Predeal și a 
făcut astfel o "căciulă" de bani.



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 2 0   |  w w w . t i r m a g a z i n . r o

Directorul General Holleman a avut 
amabilitatea de a ne răspunde la 
trei întrebări:

Alina Anton-Pop, Director 
Marketing&PR Revista TIR 
Magazin: Cum se descurcă 
transportul rutier românesc în starea 
de alertă, după ce a trecut prin cele 
două luni de stare de urgență?

George Niță, Director 
General Holleman: Transportul 
se descurcă un pic mai greu. Sunt 
volume mai reduse de transport 
pe piață. Ca transportatori, simțim 
primii ce se întâmplă în economie. 
Din câte știu, volumele sunt cu până 
la 20% reduse în anumite sectoare 
de activitate. 
Și, atunci, depinde de fiecare 
transportator cum își organizează 
activitatea, mai ales pe cea 
comercială. Pentru că de derulat 
activitatea știu transportatorii ce au 
de făcut. Dar accent major trebuie 
pus pe partea comercială. 

Din statistici, produsul intern brut 
are o scădere de 5%, după ce, în 
2017, era o creștere de 7%, iar, în 
2018 și 2019, am avut o creștere 
de 4%. Se prevede o oarecare 
revenire, anul viitor, de 4%. 
România are, încă, un standard 
în regulă din partea agențiilor 
internaționale. Recent, România 
a primit calificativul BBB. Pentru 
că avem credibilitate, suntem în 
Comunitatea Europeană. Ar trebui 
ca toți transportatorii să aibă grijă 
în acest an. Să își ia măsurile 
adecvate pentru a trece cu bine, 
pentru a avea suficiente încasări, 
locuri de muncă. Aici depinde de 
managementul fiecărei companii 
în parte cum își poate aranja 
activitatea.  

Alina Anton-Pop, Director 
Marketing&PR Revista TIR 
Magazin: Pachetul Mobilitate 
1, recent votat de Parlamentul 
European, impune, începând cu 20 
august 2020, obligația întoarcerii 

acasă a șoferilor la 3 sau 4 
săptămâni și interzicerea repausului 
săptămânal normal în cabina 
camionului. Cum credeți că va fi 
transportul rutier românesc afectat 
de aceste două noi prevederi 
legislative?

George Niță, Director 
General Holleman: Partea 
bună, întotdeauna, este că regula 
este valabilă pentru toți. Dacă toți 
vom respecta regula – și românii 
și ungurii, slovacii, etc. – probabil 
că este un cadru universal la care 
fiecare trebuie să se adapteze. Că 
ne vom descurca mai greu, este 
evident. 
Trebuie să le asigurăm oamenilor 
condițiile de a se reîntoarce, de 
a nu mai dormi în cabină. Am citit 
prescripțiile. UE pune problema la 
nivelul respectului față de om, față 
de muncitor, față de conducătorul 
auto. Ceea ce este corect! 
Doar că lucrurile sunt de așa 
manieră puse, astfel încât, 

VIDEO: STAREA TRANSPORTURILOR, 
CU GEORGE NIȚĂ, DIRECTOR GENERAL 

HOLLEMAN
TIRMagazin.ro vă aduce, în august 2020, o nouă privire de ansamblu asupra transportului rutier 
românesc. George Niță, Directorul General al firmei de transport Holleman, analizează situația și 
oferă posibile soluții în cel de-al doilea episod al serialului STAREA TRANSPORTURILOR.
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îmbrăcate în această formă, ele 
își ating scopul de a îndepărta 
firmele care nu au oameni în zonă. 
Adică, pe cele de departe, din estul 
Europei, care, astfel, au o barieră 
netarifară. Adică, ești de departe, 
nu ești din zona respectivă, îți iei 
măsuri să cheltuiești suplimentar 
pentru oameni, să îi cazezi la 
hotel, să îi aduci acasă. Depinde 
și de unde ești din estul Europei 
să îți suporți cheltuielile. Este un 
dezavantaj. 
UNTRR a încercat să arate toate 
acestea. Am avut avantajul de 
a-l avea pe șeful IRU, acum din 
partea României, care a explicat 
la toate forurile posibile, interne și 
internaționale, ce se pregătește. Nu 
s-a reușit. Comunitatea Europeană 
a votat tot ce a dorit și suportăm 
consecințele. 
Peste câteva zile va intra în 
vigoare. Am citit despre drepturile 
conducătorilor auto de a se întoarce 
acasă, despre obligațiile noastre 
ca transporturi, organizatori de 
activitate de lua măsuri. Dar se 
menționează și pregătirea parcărilor 
în deplină siguranță. Sunt curios 
să vedem cum stăm. În cât timp se 
vor face acele parcări suficiente și 
sigure pentru a putea trimite șoferul 
să meargă la hotel, iar camionul 

să stea în deplină siguranță. Vom 
vedea! 
Cred că, acum, vorbim de o 
contradicție în termeni și vom vedea 
cum o vom rezolva. Pe ansamblu, 
unde-i lege, nu-i tocmeală. 
Trebuie să se vadă o acțiune din 
partea transportatorilor. Să își ia 
măsuri pentru a nu lua amenzi. Nu 
cred că este deloc simplu. Trebuie 
să acționăm precum firmele de 
turism: să facem rost de cazare 
în timp util, să facem rezervări. 
Impactul va fi major, la început. Nu 
știu câți transportatori sunt informați, 
la această oră, despre ce urmează 
să se întâmple, dar sperăm că toată 
lumea are puterea de adaptare și că 
lucrurile se vor rezolva. 

Alina Anton-Pop, Director 
Marketing&PR Revista TIR 
Magazin: Cum credeți că vor 
reuși transportatorii români să se 
descurce cu obligația întoarcerii 
acasă a camioanelor la 8 săptămâni 
și cu perioada de restricționare a 
cabotajului la 4 zile, prevederi ale 
Pachetului Mobilitate 1 care se 
aplică din 21 februarie 2022?  

George Niță, Director 
General Holleman: Este o 
mișcare șah – mat din partea 
comunității europene pentru firmele 
din estul Europei care trebuie să își 
retragă aceste camioane pentru a 
ieși din concurență neloială. 
Nu se mai poate spune că se va mai 
lucra atât de ușor pe comunitate. 
Un sector care era foarte bine – 
transporturile rutiere - va scădea 
ca pondere în bugetul României. 

Transportatorii vor avea de suferit, 
evident. Aceste mișcări către casă în 
perioadele menționate sunt cheltuieli 
suplimentare față de cheltuielile 
transportatorilor din vestul Europei. 
Ca modalități de contracarare, 
pentru firmele mai puternice, o 
soluție ar fi să își stabilescă sedii 
în țările din vestul Europei unde 
au interes să lucreze și unde se 
plătește mai bine. Și aici depinde 
de talentul și puterea fiecăruia 
de a-și găsi resursele pentru a 
avea și manageri de transport și 
personal angajat după regulile 
țărilor respective ceea ce nu este la 
îndemâna oricui. 
Probabil că nu există nici atâtea 
persoane, este o chestiune ce ține 
de limba străină. Probabil, se dau 
examene în acea limbă străină. 
trebuie angajați specialiști străini. 
Trebuie să vedem dacă vor vrea 
să muncească pentru noi, ca 
transportatori din România. Sunt 
curios ce se  va întâmpla. Soluții 
trebuie să se găsească. 
Vor mai dispărea societăți 
înmatriculate la noi. Societăți care 
au înmatriculat camioane, au 
angajat localnici șoferi pentru a 
beneficia de forța de muncă și de 
taxele din România. Va fi și aici o 
altă mișcare care se va reflecta 
în balanța comercială a României 
și în ramura transport care era 
fruntașă, alături de IT. Vom trece la 
o zonă realistă. Fiecare trebuie să 
găsească soluțiile dacă vrea să facă 
transport în comunitatea europeană. 
Va trebui să se conformeze cumva. 
Dar, nu există soluții prea simple la 
orizont.



2 0 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 2 0   |  w w w . t i r m a g a z i n . r o

George Niță, director general 
Holleman, Mircea Mănescu, director 
general Ahead Logistics, Cosmin 
Pândaru, director general TAP 1 SA, și 
Cristian Dolofan, director general Dolo 
Trans Olimp, sunt protagoniștii celor 7 
episoade ale noului sezon din show-ul 
executivilor din transporturile rutiere 
românești.

Alina Anton-Pop, Director 
Marketing&PR Revista TIR 
Magazin: Există voci care susțin că 
aducerea de extracomunitari reprezintă 
în acest moment singura soluție pentru 
criza șoferilor profesioniști. Împărtășiți 
această opinie?

George Niță, director general 
Holleman: Da, împărtășesc opinia. 
Cred că și România trebuie să facă, 
cum fac și alte state mai dezvoltate. 
Dacă sunt doritori, să vină din alte țări 
unde sunt salarii mai mici. Ar trebui 
să îi primim, iar autoritățile să sprijine 
procesul. Examenul să se poată 
desfășura în limba engleză pentru ca 
acei oameni să se poată pregăti și 
să poată răspundă întrebărilor, să fie 
instruiți. Sunt exemple foarte bune, cum 
ar fi Polonia, care a încurajat foarte 
mult ucrainienii. Ei au acum foarte mulți 
șoferi din această țară, iar lucrurile 
se desfășoară în bună regulă. Pot fi 
și din alte țări, de orice nație, religie, 
important e să fie oameni care își fac 
treaba.
 

VERSUS S02E04 - SOLUȚIA: ADUCEREA 
DE ȘOFERI EXTRACOMUNITARI?

"Există voci care susțin că aducerea de extracomunitari reprezintă în acest moment singura 
soluție pentru criza șoferilor profesioniști. Împărtășiți această opinie?"- aceasta este întrebarea 
episodului 04 din cel de-al doilea sezon al serialului VERSUS.
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Mircea Mănescu, director 
general Ahead Logistics: 
Aducerea de șoferi extracomunitari 
poate fi o soluție pentru a rezolva 
parțial această problemă. Considerăm 
că trebuie insistat pe calificarea 
șoferilor din România, a celor care 
trăiesc și muncesc în România și mai 
puțin pe partea de extracomunitari 
care, sigur, reprezintă o soluție de 
compromis pentru firmele de transport.

Cosmin Pândaru, director 
general TAP 1 SA: Este o soluție 
strict de moment. Ca firmă de 
transport, am prefera să lucrăm cu 
șoferi români.
 
Cristian Dolofan, director 
general Dolo Trans Olimp: Pentru 
noi, aducerea de șoferi extracomunitari 
nu este o soluție. Îmi mențin opinia: 
putem evita criza de șoferi, ținând 
aproape șoferii români.

VERSUS este un serial produs în 
exclusivitate pentru TIRMagazin.
ro și Facebook.com/TIRMagazin. 
În fiecare dintre cele 7 episoade ale 
show-ului, patru executivi din firme 
de transport rutier răspund la câte o 
întrebare lansată de jurnaliștii revistei 
TIR Magazin. Cele 7 întrebări sunt 
formulate după o minuțioasă analiză 
a celor mai importate subiecte de 
business, care îi frământă în prezent pe 
transportatorii români.

S02E03 - AUTORITĂȚI, 
PATRONATE, SINDICATE ȘI 
TRANSPORTUL RUTIER 
"Ce credeți că ar trebui să facă 
autoritățile, patronatele, sindicatele 
și firmele de transport rutier pentru 

a rezolva, chiar și parțial, criza 
șoferilor profesioniști?" - aceasta este 
întrebarea episodulului 03 din cel de-al 
doilea sezon al serialului VERSUS.

Alina Anton-Pop, Director 
Marketing&PR Revista TIR 
Magazin: Ce credeți că ar trebui 
să facă autoritățile, patronatele, 
sindicatele și firmele de transport rutier 
pentru a rezolva, chiar și parțial, criza 
șoferilor profesioniști?

George Niță, director general 
Holleman: Trebuie să existe un 
dialog și o explicare mai concretă a 
ceea ce înseamnă să fii șofer. Și o 
explicație asupra veniturilor. Trebuie 
ca toate firmele de transport, cei care 
decid nivelul salarial, să știe că șoferul 
trebuie plătit pe un anumit nivel al 
pieței. Dacă este plătit, poate face 
treabă. Autoritățile, sindicatele dacă își 
pot aduce contribuția în vreun fel, de 
exemplu de a reduce din taxare, cum 
s-a întâmplat în construcții, sau poate 
au idei mai bune, sunt binevenite. Dar, 
soluțiile sunt întotdeauna în domeniul 
privat. Firmele de transport sunt firme 
care își decid singure soarta și au știut 
să se adapteze la mediul înconjurător.

Mircea Mănescu, director 
general Ahead Logistics: Ar 
trebui mers pe două componente. Una 
ar fi partea de fiscalitate, în sensul 
că diurnele pe parcursul intern să fie 
impozitate ca cele de pe parcursul 
extern. Adică la 87 euro diurna 
externă, ar trebui să fie și la intern 
același tratament fiscal. Pe a doua 
componentă, ne referim la faptul că ar 
trebui dezvoltate școlile profesionale și 
în special partea care vizează domeniul 

transporturilor. Este o criză nu doar 
pe partea de șoferi dar și de service, 
mentenanță. Există o problemă 
generală.
 
Cosmin Pândaru, director 
general TAP 1 SA:  Autoritățile ar 
trebui să vină în sprijinul firmelor de 
transport, așa cum au făcut în domeniul 
construcțiilor, reducând taxele salariale 
pentru șoferii profesioniști cât și 
mărirea diurnei pe România.

Cristian Dolofan, director 
general Dolo Trans Olimp: Sunt 
câteva măsuri esențiale care ar trebui 
puse în practică în perioada imediat 
următoare. Avem nevoie de investiții 
majore în infrastructură, unele cu un 
impact major. Altfel, nu putem anticipa 
demersurile noilor aleși, dar sperăm că 
ele să fie într-o zonă pozitivă.

S02E02 - MIGRAREA 
SPRE VEST A ȘOFERILOR 
PROFESIONIȘTI ROMÂNI
"În ultimii ani, firmele de transport rutier 
se confruntă cu o criză profundă de 
șoferi profesioniști. Credeți că intrarea 
în vigoare, în 2020, a Pachetului 
Mobilitate 1 va duce la o migrare mai 
accentuată a șoferilor spre Vest?" - 
aceasta este întrebarea episodulului 02 
din cel de-al doilea sezon al serialului 
VERSUS.

Alina Anton-Pop, Director 
Marketing&PR Revista TIR 
Magazin: În ultimii ani, firmele de 
transport rutier se confruntă cu o 
criză profundă de șoferi profesioniști. 
Credeți că intrarea în vigoare, în 2020, 
a Pachetului Mobilitate 1 va duce la o 
migrare mai accentuată a șoferilor spre 
Vest?

George Niță, Director General 
Holleman: Cred că nu va fi o migrare 
mai accentuată. Oamenii vor migra de 
la firmele românești spre firmele străine 
pentru că ei deja știu ce e de făcut, 
aud de la colegi cum se lucrează la 
firmele străine din Vest. Europa nu vrea 
să plece șoferii din Europa de Vest. 
Europa vrea să plece firmele românești 
din Europa de Vest și atunci șoferii nu 
cred că vor avea de pierdut. În cealaltă 
parte este problema, la firme.

Mircea Mănescu, Director 
General Ahead Logistics: 
Migrarea șoferilor va rămâne 
constantă, considerăm noi, din cauză 
că, pe intern, nu putem oferi aceleași 
condiții ca cele de pe transportul 
intracomunitar. Automat, se va produce 
această migrație, care se va intensifica 
cu plecarea șoferilor către condiții mult 
mai bune.
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Cosmin Pândaru, Director 
General TAP 1 SA: Cu siguranță, 
șoferii vor migra către firmele din Vest 
din cauza condițiilor salariale oferite 
de firmele din Occident, față de firmele 
din România. Asta pentru că firmele 
din Occident practică alte tarife față de 
cele din România. 

Cristian Dolofan, Director 
General Dolo Trans Olimp: 
Pachetul de  Mobilitate nu are ca efect 
negativ doar migrarea șoferilor noștri 
în Vest, care se va intensifica, cu 
siguranță. A fost o mișcare gândită în 
detaliu și cu urmări pe măsură. Șoferii 
care aleg să lucreze pentru companiile 
din Vest își vor lua cu ei familiile, 
membrii acestora. Ei reprezintă o forță 
de muncă, pentru vestici, cu costuri 
zero. Așadar, beneficiile acestor măsuri 
se vor amplifica.  

S02E01- ANUL 2020
"Care sunt așteptările și prognozele 
dumneavoastră în legătură cu piața 
românească a transporturilor rutiere 
pentru anul 2020?" - aceasta este 
întrebarea care a deschis cel de-al 
doilea sezon al serialului VERSUS.

Alina Anton-Pop, Director 
Marketing&PR Revista TIR 
Magazin: Am întrebat mai mulți 
transportatori care sunt așteptările 
și prognozele lor în legătură cu piața 
românească a transporturilor rutiere 
pentru anul 2020.

Georghe Niță, Director General 
Holleman: Transporturile urmează 
tendința economiei. Dacă există 
probleme în economie, apar probleme 
în transporturi. Iar transportatorii simt 
între primii problemele din economie, 
pozitive sau negative. Simt creșterile, 

simt crizele. Din ceea ce știu, din 
analizele pe care le-am ascultat, 
recent, pentru anul 2020 nu sunt 
vești prea bune. Europa are destule 
probleme în multe țări și, în mod 
deosebit, în Germania, care stagnează. 
Economia României este legată de 
economia Germaniei și prevăd că vor 
fi mai puține comenzi de transport. 
Acest fapt trebuie să ne alerteze și să 
ne determine să fim atenți la activitatea 
noastră, la modul în care dispunem de 
resurse, la modul în care găsim clienți 
la momentul oportun. Așa vom putea 
contrabalansa aceste tendințe care par 
negative.

Mircea Mănescu, Director 
General Ahead Logistics: 
Prognozele noastre pentru 2020 sunt 
în aceeași zonă ca și cele pentru 
anul acesta. În sensul că nu vedem 
schimbări majore pe piață, nu vedem 
scăderi de volume, doar, poate, niște 
mici creșteri de volume pe transportul 
intern.
 
Cosmin Pândaru, Director 
General General TAP 1 SA: 
Statisticile financiare preconizate 
pentru anul 2020 arată o ușoară 
scădere de 3,2% preconizată pentru 
România, astfel încât creșterea 
salariului minim pe economie pentru 
2020 va merge tot în consum. 
Economia României, fiind bazată 
pe o economie de consum, piața 
transporturilor nu va suferi o modificare 
în 2020. Preconizăm o oarecare 
creștere a activității de transport.

Cristian Dolofan, Director 
General Dolo Trans Olimp: Din 
2017 până astăzi, ne-am confruntat 
cu numeroase modificări legislative. 
Cu toate acestea, piața de logistică 
și transport rutier a avut o creștere 
constantă. Investițiile semnificative în 
domeniu se simt. România a devenit 
unul dintre cei mai activi jucători de pe 
piața de transport de mărfuri la nivel 
european. Numărul companiilor noi de 
transport a crescut de la un an la altul. 
Consider că se va menține și în 2020 
același trend ascendent în domeniu.
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1.000 de lei
Un șofer de camion primește o 
amendă de 1.000 de lei pentru că nu a 
respectat timpii de conducere și odihnă. 
"Cine nu muncește, nu greșește!", 
concluzionează conducătorul auto.
Inspectorul ISCTR oprește un șofer 
de camion în trafic. El verifică actele 
șoferului profesionist, îi cere copia 
conformă, rovinieta și cere să verifice 
tahograful. Șoferul de camion i le 
înmânează, apoi inspectorul îi cere 
cardul tahograf pentru verificare.
Inspector: Vă aștept cu el la mașină.
Șofer: Și rovinieta?
Inspector: Și rovinieta, obligatoriu.
Inspectorul se îndepărtează și se duce 
la mașina ICSTR pentru o verificare 
online.
Inspector:  În perioada cuprinsă între 
30.05, orele 21,02, și 31.05, orele 
04,51, ați efectuat o odihnă normală, 
minimă de doar 7 ore și 49 de minute, 
odihna minimă fiind de 9 ore. Avem 
aici diagrama dumneavoastră din acea 
perioadă.  
Șofer: Mă mir. Se poate.
Inspector: Ați mai lucrat ulterior o oră 

și 11 minute dar ziua se închide la ora 
4 și 51 de minute, iar în perioada asta 
odihna minimă efectuată este de 7 ore 
și 49 de minute. 
Șofer: Se poate. Cine nu muncește, nu 
greșește. 
Inspector: O să vă dau o amendă.
Șofer: E posibil, dar mă mir. Eu la orele 

17–18 mă opresc.
Inspector: Facem un proces-verbal și 
o amendă în cuantum de 1.000 de lei și 
300 de lei plătibili în 15 zile.
Șoferul semnează actele prin care își 
recunoaște fapta.
 
Inspector: Amenda va veni la sediul 
societății comerciale și aveți 15 zile de 
când ajunge să plătiți suma minimă.
Șoferul primește toate documentele 
înapoi. 
Șofer: Toți greșim, se mai întâmplă. Nu 
trebuie făcut un caz sau să te cerți cu 
inspectorii ISCTR care își fac datoria.

600 de lei
Un șofer de autobuz se alege cu o 
amendă de 600 de lei.
Inspectorul ISCTR verifică documentele 
șoferului de autocar.  
Inspector: Vreau să vă întreb. Ați 
băgat diagrama la ora 16 și aici aveți 
pauza…15 cu 30 de minute?
Șofer: Asta e singura pe care am...
Inspector: Este încălicată cumva?
Șofer: Nu. M-a trimis să iau oamenii de 
la angajare.
Inspector: Trebuia să faceți pauza de 
45 de minute.
Șofer: Am făcut-o pe aia de 15 minute. 

VIDEO: CONTROALELE ISCTR S02E03: 
CINE MUNCEȘTE GREȘEȘTE!

Patru șoferi profesioniști sunt verificați de inspectori în cel de-al treilea episod al sezonului 02 al 
serialului viral "CONTROALELE ISCTR". 
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Inspector: ... și următoare de 30 dar nu 
ați... (inspectorul verifică documentele) 
ați plecat la 3 și 5 minute.
Șofer: Da, dimineața. 
Inspector: Dumneata, exact cinci 
ore și 35 de minute ai condus ieri 
continuu. Prima pauză de cât este? 
Pauza este de 15 minute și apoi găsim 
și a doua pauză (inspectorul verifică 
documentele).
Șofer: De la 6 jumătate la 7 fără un 
sfert. 
Inspector: Ați stat 15 minute. Și obligat 
ești să faci 15 minute cu 30. Ori 45, ori 
15 cu 30. Aveți 6 ore și 35 conduse. 
Pentru încălcarea conducerii continue 
cu până la 0,5 ore maxim la o oră, 
jumătate se sancționează societatea 
comercială cu o amendă de 600 de lei, 
300 de lei plătibili în 15 zile.
Șofer: Procesul verbal ajunge la firmă?
Inspector: Evident. Am rugămintea să 
semnați.
Șoferul semnează de luare la 
cunoștință. Diagrama rămâne la 
inspectorul ISCTR. 

300 de lei
Un șofer turc închide lista amendaților, 
cu 300 de lei. El face scandal că trebuie 
să își plătească amenda la bancă sau 
la poștă și că nu poate să plătească 
întreaga sumă cu cardul.
Inspectorul analizează documentele 
șoferului.  
Inspector: Dânsul a scos cartela 
tahograf la un kilometru și a băgat 
cartela tahograf la alt kilometru pe 
aceeași mașină. În perioada respectivă 
nu știu cine a condus. Dânsul a făcut 
înregistrarea manual pe internațional. 
Dacă era acasă era posibil orice, să fie 
alt coleg sau să conducă în garaj. Dar, 
fiind pe internațional, să vedem cine a 

condus. 
Inspectorul îi spune șoferului să 
parcheze camionul. Șoferul se 
conformează și mută camionul în 
parcare. Șoferul de camion nu cunoaște 
limba engleză și nu îi poate spune 
inspectorului ISCTR cine a condus în 
perioada indicată de inspector. Sau 
poate nu vrea pentru că a condus el 
peste program. Șoferul semnează 
documentele că a luat la cunoștință. 
Inspector: Trebuie să mergeți la Poșta 
Română să achitați suma de 300 de lei 
în termen de două săptămâni. 
Șoferul este supărat pentru că nu poate 
plăti cu cardul direct la autovehiculul 
inspectorilor ISCTR.

Fără amendă
Cel de-al patrulea șofer profesionist 
scapă neamendat dar are și el o serie 
de nemulțumire legată de starea 
drumurilor din România.
Șoferul de camion așteaptă să i se 
verifice documentele după ce a fost tras 
pe dreapta. 
Inspector: Nu aveți abateri.
Șofer: Sunt discplinat. Nu ne jucăm. 
Facem extern – Germania. E pentru 
siguranța mea.

Alergăm, ne plimbăm, vedem și lumea. 
Mai rău cu drumurile de la noi că sunt 
așa cum sunt, sunt parcări puține. 
Mergem stresați de la un punct la altul 
să ne facem programul. Nu m-am dat 
înapoi de la niciun control. Sunt legal, 
nu am abateri.

Primul sezon al serialului 
CONTROALELE ISCTR a fost filmat 
pe raza Inspectoratului Teritorial nr. 1- 
municipiul București și județul Ilfov. 
Cel de-al doilea sezon vă prezintă 
situații din activitatea de zi cu zi a 
inspectorilor de trafic din județul Giurgiu 
(Inspectoratul Teritorial nr. 7). 
Vă întâlniți astfel cu situații în care 
șoferii profesioniști controlați sunt găsiți 
în regulă din punct de vedere legal, dar 
și cazuri în care sunt amendați.
 
SEZONUL 02 EPISODUL 02
În cel de-al doilea episod al sezonului 
02 al serialului viral "CONTROALELE 
ISCTR", aveți întâlnire cu trei șoferi 
profesioniști. 
Primul a luat o amendă de 1.000 de lei 
după ce s-a încurcat în explicații despre 
cum a ajuns, în mod "miraculos", din 
Grecia până în România, pe camion, cu 
<<colegu' și șefu'>>. 
Un șofer turc a fost amendat tot cu 
1.000 de lei pentru că nu a respectat 
timpii de odihnă.
Al treilea șofer profesionist se declară 
mulțumit de firma la care lucrează, 
în special pentru că ajunge în fiecare 
seară acasă, la familie.

SEZONUL 02 EPISODUL 01
Serialul viral "CONTROALELE ISCTR" 
a revenit, la finalul anului 2019, cu un 
nou sezon. În deschiderea sezonului 
02, Florin Gagea, inspector de stat 
șef al Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier 
(ISCTR), a răspuns "tirului" întrebărilor 
jurnaliștilor TIR Magazin.
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Cefin Trucks, unic importator și 
distribuitor al brandului Ford Trucks 
în România, a livrat, pe 22 iulie 
2020, o flotă de 35 Autogunoiere 
compactoare Ford Trucks, cu cele 
mai noi tehnologii ale brandului 
integrate, compusă din următoarele 
tipuri de vehicule:
- Autogunoiere compactoare cu un 
volum de 22 mc – 21 unități;
- Autogunoiere compactoare cu un 
volum 17,5 mc dotate cu spălător 
pentru pubele – 4 unități;
- Autogunoiere compactoare bi-
volum dedicate colectării selective 
– 10 unități.
Curățenia urbană este foarte 
importantă, în special în contextul 
actual, fiind astfel un domeniu în 
care atât operatorii de salubritate 
precum și autoritățile locale caută 
soluții eficiente, durabile, care 
integrează cele mai noi tehnologii 
în domeniu, respectând și normele 
europene în vigoare. În acest sens, 
oferta Ford Trucks în segmentul 

vehiculelor municipale este una 
foarte competitivă, care aduce 
valoare adăugată clienților săi, 
menținându-se în topul alegerilor 
principalelor companii din domeniu, 
ca lider în vânzările din segment din 
anul 2018 până în prezent. 
“Suntem mândri să fim primul 
distribuitor care livrează în România 
un produs precum Autogunoierele 
compactoare bi-volum dedicate în 
principal colectării selective, având 
în vedere normativele europene în 
vigoare, care impun operatorilor în 
domeniul salubrității aceste tipuri 
de servicii. Ajutăm astfel la eficiența 
operațiunii de colectare a deșeurilor, 
având în vedere că se poate folosi 
un singur vehicul pentru colectarea 
selectivă (fracție uscată și umedă 
simultan). De asemenea, ajutăm 
la creșterea profitabilității clienților 
noștri prin costuri de utilizare și 
mentenanță mai mici. Mulțumim 
partenerului AVE Bihor că a fost 
pionier în introducerea acestei 

tehnologii în România, ca de altfel 
în multe alte proiecte inovatoare 
pe care le desfășoară.”,  a declarat 
Virginia Maftei, National Sales 
Manager Specialized Vehicles.
Zoltán Kovács - Director General 
AVE Bihor, despre parteneriatul cu 
Cefin Trucks, aflat la început de 
drum: “Am cerut oferte de la mai 
mulți producători și distribuitori, iar 
la Ford Trucks am ajuns din două 
considerente: unul a fost prețul 
competitiv și celălalt a fost termenul 
de livrare. Ne-au asigurat că se pot 
încadra și pot livra camioanele, în 
perioada noastră de mobilizare de 

CEFIN TRUCKS - 35 AUTOGUNOIERE 
COMPACTOARE FORD TRUCKS CĂTRE 

AVE BIHOR
• Cefin Trucks anunță livrarea, în luna iulie, a unei flote de 35 Autogunoiere compactoare  
Ford Trucks, către AVE Bihor • Cefin Trucks, lider în segmentul vehiculelor municipale, a atins 
o cotă de piață de 45,3% în acest segment, conform raportului DRCPIV (ianuarie- iunie 2020) 
• Obiectivele Cefin Trucks pentru anul 2020 - depășirea pragului de 10% a cotei de piață Ford 
Trucks, în creștere de la 8,1% în 2019 și susținerea poziției de lider în segmentul vehiculelor 
de construcții și municipale • 
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90 de zile.
În total, avem 38 de camioane de 
la Ford Trucks, 3 au fost cumpărate 
anul trecut și restul de 35 au fost 
contractate anul acesta, fiind toate 
livrate. Camioanele sunt noi, sunt 
mai performante - față de cele care 
sunt Euro 3, Euro 4, vechi de zece 
ani - se comportă mult mai bine, 
au un consum de combustibil mai 
redus, și, fiind noi, nu necesită la fel 
de multă mentenanță. Acestea sunt 
considerente importante în condițiile 
în care mașinile noastre fac 100-120 
de kilometri pe zi. Avem încredere 
într-un parteneriat bun și de lungă 
durată.”
“Ne bucurăm de rezultatul 
obținut în segmentul vehiculelor 
municipale, acela de a fi lider de 
piață în România, în al treilea an 
consecutiv, datorită partenerului 
nostru Cefin Trucks, alături de care 
realizăm produse personalizate 
pentru clienții nostri. Ford Trucks 
oferă cele mai bune soluții pentru 
a răspunde nevoilor companiilor 
de utilități publice și ale altor 
clienți, cu o experiență de peste o 

jumătate de secol și cu capacități de 
dezvoltare dinamică a produselor, 
care ne permit să ne îmbunătățim 
continuu produsele pe baza părerii 
obținute de la clienții nostri. Vom fi 
alături și vom împărtăși greutățile 
cu AVE Bihor și sunt sigur că acest 
parteneriat va fi unul prosper și 
de succes pentru ambele părți.”, 
a afirmat Koray Kuvvet, Managing 
Director Eastern Europe & Balkans 
at Ford Trucks.
Cefin Trucks este lider de piață în 
comerțul de camioane rulate și, 
astfel, le poate acorda clienților săi 
prețuri de cumpărare și tranzacții 
foarte competitive, în ceea ce 
privește valoarea adăugată 
serviciilor financiare venite odată cu 
vânzarea de camioane noi. Toate 
vehiculele Ford Trucks livrate în 
România sunt echipate cu sisteme 
de monitorizare GPS oferite de 
grupul Viasat. 
Rețeaua de service în continuă 
expansiune este de asemenea o 
valoare adăugată parteneriatelor 
cu cei ce aleg pentru flota lor 
vehicule comerciale Ford Trucks. 

Cefin Trucks le oferă clienților săi 
un set complet și competitiv de 
servicii post-vânzare, prin cele 19 
centre de reparații din România, 
aflate în București, Brașov, Deva, 
Arad, Constanța, Craiova, Bacău, 
Suceava, Baia Mare, Oradea, 
Timișoara, Sibiu, Odorheiu 
Secuiesc, Cluj, Pitești, Ploiești, 
Galați, Turda și Piatra Neamț. 
Cu peste 18 ani de experiență 
în reparații pentru camioane și 
remorci, Cefin efectuează reparații 
complexe de mecanică, electrică și 
tinichigerie pentru toate tipurile de 
vehicule și semiremorci.

Ford Trucks – evoluție 
accelerată pe piața 
românească
Luna mai 2017 a marcat o etapă 
importantă în evoluţia companiei, 
prin lansarea oficială a activității de 
importator Ford Trucks.
În primul an de activitate, Cefin 
Trucks, în calitate de importator 
și distribuitor al Ford Trucks, a 
înregistrat vânzări de 157 de unităţi 
(1% pentru segmentul de transport, 
17% pentru segmentul de construcţii 
și 7% pentru segmentul de vehicule 
specializate), cu o cotă de piață de 
2,36%. 
În al doilea an, compania și-a 
îndeplinit și depășit obiectivul 
stabilit, surclasând deja, în 
semestrul al doilea, doi competitori 
cu o prezenţă tradiţională pe piaţă. 
Numărul unităţilor vândute s-a 
dublat, ajungând la 357, iar cota de 
piaţă la 4,1%. 
Vânzările au crescut și mai mult 
în 2019, cu peste 555 de unități 
livrate și o cotă totală de piață de 
peste 8%, cumulând, în noiembrie 
2019, un total de peste 1000 de 
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unități Ford Trucks. Datorită lansării 
F-MAX, un vehicul perfect potrivit 
pentru transportul internațional, 
Cefin Trucks intenționează 
să-și mărească cota de piață 
în segmentul respectiv, unde 
potențialul de creștere rămâne 
foarte ridicat. Cefin Trucks mizează 
pe păstrarea poziției de lider în 
segmentul Construcții și Vehicule 
municipale în 2020. Tot în 2020, 
Cefin Trucks și-a extins rețeaua 
de service, ajungând la 19 centre 
service în România, adăugând la o 
dimensiune multibrand a acesteia, 
prin inaugurarea serviciilor de 
reparatii Ford LCV în centrul din 
București. 

Despre Cefin Trucks
Compania activează de peste 20 
de ani în sectorul auto, ca furnizor 
de produse și servicii integrate 

pentru lumea transportatorilor 
profesioniști, fiind cunoscută ca unul 
dintre cei mai mari distribuitori de 
vehicule comerciale din România. În 
decembrie 2016, Cefin Trucks a fost 
numit unicul importator și distribuitor 
în România al Ford Trucks și, din 
mai 2017, a început activitatea din 
acest nou rol. 

Despre AVE Bihor
Compania AVE BIHOR SRL 
a fost înființată în anul 2008, 
având ca obiect principal de 
activitate ”Colectarea deșeurilor 
nepericuloase”.
Obiectivele companiei sunt:

- Colectarea deşeurilor menajere 
de la întreaga populaţie din zonele 
deservite; 
- Implementarea colectării separate 
a deşeurilor reciclabile atât în mediul 

urban, cât şi în mediul rural; 
- Realizarea unui grad cât mai 
mare de valorificare a deşeurilor 
municipale şi asigurarea îndeplinirii 
ţintelor privind deşeurile de 
ambalaje; 
- Reducerea cantităţii de deşeuri 
biodegradabile la depozitare prin 
compostare la sursă şi alte metode 
de tratare astfel încât să se asigure 
atingerea ţintelor legislative; 
- Gestionarea corespunzătoare 
a fluxurilor speciale de deşeuri 
(deşeuri municipale periculoase, 
deşeuri voluminoase, deşeuri 
de echipamente electrice şi 
electronice); 
- Colectarea şi valorificarea 
potențialului util din deşeurile din 
construcţii şi demolări; 

Despre Ford Trucks
Ford Trucks este unul dintre cei 
mai mari producători internaționali 
de camioane de mare tonaj din 
lume. Acesta produce o gamă largă 
de vehicule, inclusiv tractoare, 
camioane de construcții și camioane 

de distribuție cu o greutate de peste 
16 tone. Rezultatele dovedite ale 
calității, durabilității și eficienței 
vehiculelor comerciale Ford stau 
la baza strategiei internaționale a 

produselor Ford Trucks. La Ford 
Trucks, se întrepătrund mai mult de 
jumătate de secol de proiectare și 
experiență de producție cu expertiza 
în dezvoltarea de produse specifice 
pieței, pentru a construi principalele 
componente ale vehiculelor, inclusiv 
motoarele noi. În prezent, compania 
își desfășoară activitatea în Europa, 
Orientul Mijlociu, Africa, Rusia și CSI 
și continuă să își dezvolte rețeaua 
internațională pe trei continente.
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DOI ȘOFERI
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În lunile iulie și august 2020, MHS 
Truck & Bus Group este aproape 
de inițiativele de promovare ale 
turismului intern și ale culturii din 
diverse zone ale țării, susținând 
funcționarea economiei, în această 
perioadă dificilă.
Implicarea în susținerea și 
dezvoltarea comunității au 
reprezentat întotdeauna o prioritate 
pentru MHS Truck & Bus Group. 
Anul acesta este unul special 
având în vedere situația cauzată 
de pandemie, care ne obligă să ne 
adaptăm unor situații și obiceiuri 
noi. Pe lângă susținerea constantă 
și activă a transporturilor vitale în 
această perioadă pentru asigurarea 
bunurilor necesare, asigurarea 
locurilor de muncă ale angajaților 
săi și crearea unor noi locuri de 
muncă, grupul se implică activ 
și în promovarea și dezvoltarea 
turismului intern, contribuind astfel 
la susținerea economiei.   
Festivalul Săptămâna Haferland 
este un proiect cultural important 
pentru MHS Truck & Bus Group, un 
eveniment pe care l-a susținut încă 
de la prima sa ediție, desfășurată în 
2012.
Anul acesta, Festivalul Săptămâna 
Haferland se va desfășura online, 

din responsabilitate față de 
comunitate și față de vizitatori, 
promovând, prin intermediul 
programului său, zona, tradițiile, 
obiceiurile și turismul în satele 
săsești din Transilvania. Festivalul 
a avut loc între 31 iulie și 02 
august, pe canalele Social Media 
ale evenimentului Săptămâna 
Haferland.
“Inițiativa specială de anul acesta a 
Festivalului Săptămâna Haferland 
este susținută de MHS Truck & Bus 
Group din dorința de a promova 
turismul intern și cultura din diverse 
zone ale țării, respectând toate 

condițiile de siguranță în vigoare.”, 
a declarat Elena Claudia Iordache, 
CEO MHS Truck & Bus.
Canale Social Media unde 
Festivalul Săptămâna Haferland 
2020 poate fi vizionat online sunt: 
Facebook https://www.facebook.
com/haferland, Instagram https://
www.instagram.com/saptamana_
haferland/, precum și pe canalul de 
YouTube și pagina de web.
YouTube: https://www.youtube.com/
channel/UCHq4M32pvX2eZX8_
gdIxCYQ 
Web: http://www.haferland.ro.

MHS TRUCK & BUS GROUP SUSȚINE 
SĂPTĂMÂNA HAFERLAND 2020

MHS Truck & Bus Group susține festivalul online de promovare a culturii, tradițiilor și a turismului 
în zona satelor săsești – Săptămâna Haferland 2020.
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Amenda pe care ar fi trebuit să o aplice 
era de 10 ori mai mare decât șpaga, 
respectiv 24.000 de lei. 
"Doi angajați ai Inspectoratului de 
Stat pentru Controlul în Transportul 
Rutier (ISCTR) din cadrul Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor au fost prinși în flagrant, 
ieri, 22 iulie a.c., și reținuți pentru 24 
de ore, urmând ca astăzi, 23 iulie, să 
fie prezentați instanței cu propunere 
de arestare preventive, sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de luare de mită. 
În fapt, la data de 22 iulie 2020, lucrători 
de poliție judiciară din cadrul Direcției 
Anticorupție pentru Municipiul București 
și Județul Ilfov, în baza ordonanței 
de delegare și sub coordonarea 
procurorului din cadrul Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Ilfov, i-au prins în 
flagrant pe cei doi funcționari publici, 
imediat după ce au primit suma de 
2.400 lei, de la administratorul unei 
societăți comerciale, pentru a nu aplica 
măsurile legale asupra unui conducător 

auto din cadrul firmei pe care acesta o 
administrează, ca urmare a constatării 
săvârșirii unor abateri la legea 
transporturilor rutiere. 
Situația a fost sesizată în aceeași 
zi de către administratorul societății 
comerciale, printr-un apel telefonic la 
linia Call Center anticorupție a D.G.A. – 
0800.806.806, acesta semnalând faptul 
că angajații ISCTR au pretins o sumă de 
bani în procent de 10% din cuantumul 
contravalorii amenzii de 24.000 de lei, 
care trebuia aplicată conducătorului 
auto, după ce au constatat că 
autoutilitara pe care acesta o conducea 
avea anvelope uzate și îi lipsea o lampă 
de semnalizare. 
Denunțul a fost înregistrat la Direcția 
Anticorupție pentru Municipiul București 
și Județul Ilfov, iar sesizarea a fost 
înaintată, de îndată, Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Ilfov, fiind înregistrat un 
dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii 
de luare de mită. 
Totodată, a fost constituită echipa 

operativă care a organizat prinderea în 
flagrant a făptuitorilor. 
În urma actelor de urmărire penală 
efectuate la sediul unității de parchet s-a 
dispus reținerea celor două persoane 
pentru 24 de ore, urmând ca astăzi 
să fie prezentați Tribunalului Ilfov cu 
propunere de arestare preventivă. 
La documentarea şi probarea activităţii 
infracţionale, lucrătorii D.A.M.B.J.I. au 
beneficiat de sprijinul Serviciului Tehnic 
din cadrul D.G.A. – Structura Centrală.", 
se spune în comunicatul Direcției 
Generale Anticorupție. 
Conform unor surse din DGA, cei doi 
angajaţi ISCTR ar fi încercat să scape 
de bani, aruncându-i pe geamul maşinii.

Bani negri pentru dat la 
lopată
Un şef de district de la Secţia Drumuri 
Naţionale Alba este cercetat de 
procurori pentru luare de mită, fiind 
acuzat că a primit 8.000 de lei de la 
administratorul unei firme pentru a 
deszăpezi un tronson al Transalpina 
care era închis circulaţiei.
Potrivit unui comunicat al Parchetului 
Tribunalului Alba, a fost începută 
urmărirea penală împotriva unui şef 
de district în cadrul Secţiei Drumuri 
Naţionale Alba, pentru luare de mită, și 
a administratorului unei firme, acuzat de 
dare de mită.
Procurorii spun că, în 27 martie şi 
în 2 aprilie, un bărbat de 60 de ani, 
administrator al unei firme, i-a dat 
şefului de district de la Secţia Drumuri 
Naţionale Alba suma totală de 8.000 de 
lei. Banii au fost transmiși printr-o altă 
persoană, pentru ca şeful de district să 
dispună deszăpezirea unui sector al 
DN 67 C (Transalpina), situat la limita 
judeţelor Alba şi Vâlcea. Acea porțiune 
de drum era închisă circulaţiei.

MITĂ ÎN TRANSPORTURI: LA CURĂȚAT 
DRUMURI ȘI VERIFICAT CAMIOANE

Doi angajați ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) au fost 
reținuți după ce au cerut și primit 2.400 de lei de la un șofer al cărui camion avea anvelope uzate 
și îi lipsea o lampă de semnalizare.
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DIN 20 AUGUST 2020: SE SCHIMBĂ TIMPII 
DE CONDUCERE ȘI DE ODIHNĂ

Reglementările privind noii timpi de conducere și de odihnă vor intra în vigoare pe 20 august 
2020, după ce Pachetul Mobilitate 1 a fost publicat vineri, 31 iulie.

Reguli mai flexibile pentru 
transportul internațional în 
pauzele săptămânale, interzicerea 
repausului în cabină în pauzele 
normale săptămânale, posibilitatea 
extinderii limitei maxime zilnice 
sau săptămânale de conducere și 
obligația șoferului de a reveni la 
locul de muncă sau de reședință 
la fiecare trei sau patru săptămâni 
sunt noile măsuri legate de timpul 
de conducere și de odihnă, așa 
cum sunt prevăzute în Pachetul 
Mobilitate 1, votat de Parlamentul 
European.
În ceea ce privește noutățile 
introduse în directiva privind 
detașarea lucrătorilor și 
reglementarea accesului pe piața 
transporturilor, acestea vor intra în 
vigoare abia în 2022. Aceste măsuri 
includ instrumente pentru controlul 
companiilor "căsuță poștală", 
limitarea cabotajului și introducerea 
obligativității tahografului digital 
pentru unele vehicule comerciale 
ușoare.

Despre orele de conducere și 
de odihnă
În transportul internațional, regulile 
de odihnă săptămânală sunt 
mai flexibile. Sunt permise două 
pauze consecutive săptămânale 
reduse (de cel puțin 24 de ore), 
cu condiția ca, în cele patru 
săptămâni consecutive, să existe 
cel puțin patru perioade de repaus 
săptămânal, dintre care două 
normale, adică de cel puțin 45 de 
ore. Această reducere a repausului 
trebuie compensată în bloc, 
adăugându-o la următorul repaus 
săptămânal normal.
Se consideră că un șofer efectuează 
transport internațional dacă începe 

cele două perioade consecutive 
de repaus săptămânal reduse în 
afara statului membru de stabilire a 
companiei sale și în afara propriului 
loc de reședință.
În ceea ce privește interdicția de 
a se odihni în cabină în timpul 
pauzelor normale săptămânale, 
Pachetul Mobilitate 1 stabilește 
că repausul săptămânal nu se 
efectuează la bord atâta timp cât 
este o odihnă săptămânală normală 
(adică mai mare de 45 de ore). 
Aceasta este o noutate, angajatorul 
este obligat să garanteze, 
asumându-și costurile, că șoferul 
se odihnește în afara camionului în 
spații de cazare adecvate.
În ceea ce privește posibilitatea 
extinderii limitei maxime zilnice sau 
săptămânale de conducere, aceasta 
se întâmplă cu scopul de a permite 
șoferilor să petreacă mai mult timp 
acasă. Noul pachet de mobilitate 
prevede, în acest sens, că șoferii 
pot depăși timpul de conducere 
zilnic și săptămânal cu maximum o 
oră pentru a putea ajunge la locul 
de muncă al antreprenorului sau la 
domiciliul șoferului.
În plus, șoferul poate depăși timpul 
de conducere zilnic și săptămânal 
cu până la maximum două ore, cu 
condiția să facă o pauză urmată de 

o jumătate de oră imediat înainte 
de conducerea suplimentară 
pentru a ajunge la locul de muncă 
al angajatorului sau la locul de 
reședință al angajatorului sau 
al conducătorului auto, ca să se 
bucure de o perioadă normală 
de odihnă săptămânală. Orice 
creștere a timpului de conducere 
va fi compensată cu o perioadă 
echivalentă de odihnă, care va 
luată toată odată, împreună cu 
orice perioadă de odihnă, înainte de 
sfârșitul celei de-a treia săptămâni 
următoare săptămânii în cauză.
De remarcat este și obligația 
șoferului de a se întoarce la locul 
de muncă sau de reședință la 
fiecare trei sau patru săptămâni 
pentru a se bucura de cel puțin o 
perioadă normală sau săptămânală 
de odihnă mai mare de 45 de 
ore, ca o compensare pentru o 
perioadă de repaus săptămânală 
redusă. Dacă șoferul a avut două 
perioade consecutive de repaus 
săptămânal redus, compania de 
transport trebuie să organizeze 
munca șoferului, astfel încât să 
poată reveni înainte de începerea 
perioadei normale de repaus 
săptămânal mai mare de 45 de ore, 
adică în a treia săptămână.
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Acestea reprezintă 407,3 kilometri 
de autostrăzi şi drumuri expres, 
conectarea cu autostrăzi a 
provinciilor istorice ale României 
şi cu reţelele de transport pan-
europene până în 2030, investiţii în 
aproximativ 3.000 km de cale ferată, 
în perioada 2020 – 2030, cu un cost 
estimat de aproximativ 18 miliarde 
euro, lansarea tronsonului de 
metrou Gara de Nord - Otopeni, în 
document reggpsindu-se şi metroul 
Cluj Napoca.
Proiectele și cifrele se regăsesc 
în Planul Naţional de Investiţii şi 
Relansare Economică, publicat de 
Guvernul României.

Cum se explică demersul
Modelul de dezvoltare a României 
bazat doar pe consumul populației, 
determinat de politicile pro-ciclice 
ale guvernărilor anterioare, trebuie 
schimbat într-un nou model de 
creștere economică axat pe:
• stimularea și dezvoltarea 
capitalului autohton și a 
competitivității companiilor 
românești;
• investiții în domenii strategice ale 
infrastructurii publice;
• transformarea digitală a economiei 
și a administrației publice; 

• pregătirea economiei pentru noua 
revoluție tehnologică;
• tranziția către o economie durabilă.
Obiectivul noului model de 
dezvoltare economică promovat de 
Guvern: realizarea convergenţei cu 
economiile europene, astfel încât 
Produsul Intern Brut pe cap de 
locuitor la paritatea de cumpărare 
standard să ajungă la 87% din 
media UE27, la orizontul anului 
2025.

Infrastructura Rutieră
Rutier: Finalizarea lucrărilor de 
infrastructură aflate în implementare 
- 407,3 Km de autostrăzi și drumuri 
expres. Cost estimat: 4,3 miliarde 
euro.
• Sibiu – Pitești (Loturi 1, 4, 5), 
Craiova – Pitești, Autostrada 
Transilvania (Suplacu de Barcău – 
Borș),  Sebeș - Turda, AO: Inelul de 
Sud București, Varianta de ocolire 
Bacău, Podul peste Dunăre de la 
Brăila.
• Conectarea cu autostrăzi a 
provinciilor istorice ale României 
și cu rețelele de transport pan-
europene, prin demararea lucrărilor 
la aproximativ 3.000 de km de 
autostrăzi și drumuri expres. 
Perioada: 2020 – 2030. Cost 

estimat: 31 miliarde euro.
• Sibiu – Pitești (Loturi 2, 3), 
Autostrada Transilvania: Nădășelu 
– Suplacu de Barcău, Autostrada 
Unirii: Tg. Mureș - Iași – Ungheni, 
A3: Ploiești – Comarnic – Brașov, 
A7: Ploiești– Suceava – Siret, AO: 
Inelul de Nord București; București 
– Alexandria – Craiova - Lugoj, 
Buzău/Focșani - Brăila – Galați, 
Măcin – Tulcea – Constanța; 
Transregio Gilău – Cluj Napoca – 
Apahida.

Feroviar: Investiții în cca. 3.000 
km de cale ferată, în perioada 
2020 – 2030, cu un cost estimat de 
aproximativ 18 miliarde euro.
• Finalizarea reabilitării liniei ferate 
pe traseul Frontieră-Curtici-Simeria, 
parte componentă a Coridorului 
IV pan-european, pentru circulația 
trenurilor cu o viteză maximă de 160 
km/h. 
• Proiecte noi de modernizare 
a căii ferate în scopul asigurării 
obiectivelor de conectivitate: 
Ploiești-Suceava-Dărmănești, 
București-Craiova-Timișoara-Arad, 
Suceava-Cluj Napoca, Buzău-
Fetești, Port Constanța-Palas, 
Predeal-Brașov, Centura feroviară a 
Municipiului București, Cluj-Napoca 
- Episcopia Bihor.
• Tren metropolitan Nădășelu – 
Baciu – Cluj-Napoca – Apahida – 
Jucu – Bonțida.

Care este situația în teren 
astăzi
Revista TIR Magazin a analizat 
principalele proiecte începute și 
promise pentru a fi finalizate de 
guvern în următorii 10 ani:
Sibiu – Pitești: Sibiu – Pitești și 
Centura București sunt bucățile lipsă 
pentru a avea o autostrada de la est 

PLAN: 3.000 DE KILOMETRI DE 
AUTOSTRADĂ ÎN ZECE ANI

Guvernul îşi propune, în planul de relansare economică a României, finalizarea lucrărilor de 
infrastructură aflate în implementare.
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la vestul României. Sibiu - Pitești 
a fost, în 2014, pusă în capul listei 
de autostrăzi necesare României, 
potrivit Mater Planului pentru 
Transporturi. Traseul autostrăzii 
Sibiu - Pitești a fost împărțit în 5 
loturi: Sibiu-Boița, Boița-Cornetu, 
Cornetu-Tigveni, Tigveni-Curtea 
de Argeș și Curtea de Argeș-
Pitești. Singurul șantier deschis 
este lotul de 13 kilometri al secțiunii 
Sibiu - Boița, iar lucrările, începute 
în luna martie, ar trebui finalizate în 
2023.
Autostrada Sibiu - Pitești, Secțiunea 
1: Sibiu - Boița, km 0+000 - km 
14+150, Lot 1: km 0+000 - km 
13+170. În data de 19.04.2019, a 
fost semnat contractul de proiectare 
și execuție.
Stadiul execuției este 2,9%, iar plăți 
s-au făcut pentru 6,4% din lucrare. 
Cea mai mare problemă semnalată 
este „scoaterea din fondul forestier”.

Craiova – Pitești: Autostrada 
ar fi trebuit să fie terminată în anul 
2016, ceea ce nu s-a întâmplat. 
Tronsoanele 3 și 4 sunt încă în 
licitație, au o valoare estimată de 
circa 400 de milioane de euro și au 
generat un interes mare în rândul 
firmelor de construcții, în special 
pentru multe firme și asocieri din 
Turcia sau China. Pe celelate două 
sectoare avem un progres fizic sub 
20%.

Autostrada Transilvania 
(Suplacu de Barcău – Borș):  
Lucrurile avansează extrem de 
greu pe acest tronson. Un singur 
exemplu. Zilele trecute s-a semnat 
contractul pentru lotul Chiribiș 
– Biharia. Segmentul de 33 de 
kilometri face parte din tronsonul 
Suplacu de Barcău - Borș, care în 
trecut a mai avut doi constructori: 
americanii de la Bechtel și spaniolii 
de la Corsan. Contractele cu ambii 
constructori au fost reziliate.

Sebeș – Turda: Trebuia finalizat 

în 2016, dar s-au dat traficului doar 
cele două secțiuni dinspre Turda. 
Celelate două loturi ar trebui să fie 
date în folosință în acest an dar 
s-ar putea să fie inaugurate abia în 
2022.

AO:Inelul de Sud București: 
În acest moment nu se lucrează pe 
niciun kilometru din cei 52. Cele trei 
loturi au fost contractate în 2019, iar 
acum acestea se află în stadiul de 
realizare a proiectului tehnic, după 
care se va putea demara și execuția 
propriu-zisă.
Constructorii care se ocupă de 
Autostrada 0, de centură Sud a 
Capitalei s-au lovit de mai multe 
probleme, după ce proiectanții au 
făcut proiectul cu mai multe erori 
grave. 
Lotul 1 și Lotul 2 vor fi realizate de 
către compania turcă Alsim Alarko. 
Dar Lotul 1, cu lungime de 17 km, 
ce începe cu intersecția A0 cu 
Autostrada Soarelui, are o greșeală 
în proiectare: este subdimensionată. 
Constructorul a mai descoperit că 
trebuie să proiecteze un alt pod, mai 
înalt, care să permită navigabilitatea 
pe râul Dâmbovița.
Problemele nu se opresc însă aici. 
Compania grecească Aktor, cea 
care a primit contractul de circa 180 
de milioane de euro pentru a realiza 
Lotul 3 al A0 Sud, în lungime de 18 
kilometri, a descoperit o altă gafă 
majoră: joncțiunea cu Lotul 2.
Mai exact, se pare că există o 
diferență de câțiva metri între 
traseul stabilit pentru Lotul 3 și 
traseul stabilit pentru Lotul 2.
Pe restul drumurilor anunțate ca 
viitoare autostrăzi nu se lucrează.

Bode: 2% din PIB pentru 
drumuri
Viziunea Guvernului pentru 
infrastructura de transport cuprinde 
un angajament naţional de alocare 
anuală a 2% din PIB pentru 
investiţiile din acest sector, respectiv 
4 miliarde de euro, dar şi o creştere 

a capacităţii de implementare a 
proiectelor, a afirmat ministrul 
Transporturilor, Infrastructurii şi 
Comunicaţiilor, Lucian Bode.
"Ne propunem să finalizăm 
lucrările de infrastructură aflate 
în implementare, cei 407 km de 
autostrăzi şi drumuri expres, cu un 
cost estimat la 4,3 miliarde de euro. 
Ne propunem să investim în 29 de 
proiecte noi de autostrăzi şi drumuri 
expres, aproximativ 3000 de km, cu 
un cost estimat de 31 de miliarde de 
euro. Dacă ar fi să enumăr câteva 
dintre aceste priorităţi absolute 
în sectorul rutier, m-aş rezuma la 
finalizarea coridorului rutier la profil 
de autostradă între Constanţa şi 
Nădlac, realizarea conexiunii rutiere 
rapide între Moldova şi Transilvania, 
respectiv între Moldova şi Muntenia, 
dezvoltarea legăturilor rutiere 
transfrontaliere şi, nu în ultimul 
rând, implementarea digitalizării şi 
a măsurilor de creştere a siguranţei 
rutiere", a explicat el. 
În privinţa sectorului feroviar, Lucian 
Bode a subliniat că reţeaua primară 
este reprezentată de 3.000 de km 
de cale ferată şi doar 407 km de 
cale ferată sunt modernizaţi. 
"Ne propunem să investim în 23 
de proiecte noi de cale ferată, 
aproximativ 2.400 de km, cu un cost 
estimat la 14,3 miliarde de euro. 
Dacă ar fi să enumăr câteva dintre 
aceste priorităţi absolute din sectorul 
feroviar ar fi: finalizarea coridorului 
feroviar între portul Constanţa şi 
Curtici, modernizarea coridoarelor 
feroviare, achiziţia de material 
rulant nou sau implementarea 
conceptului de tren metropolitan, 
proiecte pentru zonele Bucureşti, 
Cluj-Napoca, Braşov, Iaşi, Timişoara 
şi Sibiu. Pentru metrou, strategia de 
dezvoltare prevede investiţii în 4 noi 
magistrale de metrou din Bucureşti 
şi Cluj Napoca, cu o lungime de 42 
de kilometri şi 46 de staţii", a spus 
oficialul MTIC.
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OFICIAL. UNDE (NU) SE LUCREAZĂ PE 
CENTURA BUCUREȘTI. PENTRU CE 

PORȚIUNI SUNT BANI, UNDE NU EXISTĂ 
SPERANȚE

Revista TIR Magazin vă prezintă nivelul la care se lucrează pe Șoseaua de Centură a Bucureștiului 
și vă arată pentru ce proiecte există fonduri europene sau acolo unde s-a cerut ajutor financiar 
european.

Șoseaua de Centură a Capitalei 
are 70 de kilometri și se întinde pe 
câmpie. Nu trebuie construite nici 
tuneluri, nici viaducte.
Cu toate acestea, pe două treimi 
se circulă pe o singură bandă pe 
sens, iar drumul este denivelat și 
are gropi. Într-un moment al zilei cu 
trafic ridicat, Centura Bucureștiului 
se parcurge în patru ore.
În această perioadă, pe Șoseaua de 
Centură a Bucureștiului se lucrează 
fix în două locuri. Este vorba de 
două pasaje – cel de la Mogoșoaia 
și cel de la Domnești.

Ce s-a făcut până acum
Cozi de kilometri se formează acolo 
unde, în lipsa pasajelor, Șoseaua 
de Centură intersectează ieșirile și 
intrările din București.
În acest moment, pe Centura 
București se lucrează într-un singur 
punct, cu trei muncitori și o mașină 
de construcții.
Abia după după două decenii de 
la Revoluție, la 1 decembrie 2010, 
premierul Emil Boc a inaugurat 
20 de kilometri modernizați pe 
tronsonul Chitila - Voluntari al 
Centurii de Nord a Bucureștiului.
Au urmat șapte ani de guvernare 
PSD, în care au fost modernizați, 
parțial, numai 8 kilometri din 
Șoseaua de Centură, între Pasajul 

Chitila și intersecția cu Autostrada 
spre Pitești.
În 2017, fostul ministru al 
Transporturilor, Răzvan Cuc, a 
inaugurat această porțiune din 
Șoseaua de Centură, care a fost 
lărgită la două benzi pe sens.
Doi ani mai târziu, a fost confirmat 
faptul că este vorba de o 
modernizare „șchioapă“.
În fapt, lucrările fuseseră finalizate 
doar în proporție de 86%. Lipsurile 
se vedeau cu ochiul liber: sensuri 
giratorii din plastic, un pasaj 
nemodernizat, intrări improvizate.
„În data de 21.06.2019, a fost reziliat 
contractul de proiectare și execuție 
încheiat cu antreprenorul Asocierea 
S.C. Delta A.C.M. 93 SRL & Azvirt 
LLC datorită nerespectării, de către 
acesta, a termenelor impuse.
Prin mai multe vizite în șantier 
efectuate de către reprezentanții 
beneficiarului CNAIR SA și ai 
Ministerului Transporturilor, a fost 
constatat atât faptul că, de mai bine 
de un an, progresul fizic al lucrărilor 
nu a evoluat, (...) din notele de 
constatare prezentate reiese clar și 
fără echivoc părăsirea șantierului de 
către antreprenor“, se arată într-un 
document al CNAIR.
Așa se consfințea modernizarea 
unei bucăți de 6 kilometri din care 
lipsea 15%. 

Restul de 40 de kilometri ai Șoselei 
de Centură se află în conservare, 
circulându-se pe o singură bandă, 
pe un asfalt găurit și în absența unor 
elementare măsuri de siguranță 
rutieră (iluminat, marcaj deplorabil 
sau absent).
Ministerul Fondurilor Europene a 
precizat ce proiecte de pe Șoseaua 
de Centură se fac din fonduri 
europene, pentru care dintre ele s-a 
aplicat și care sunt eligibile.  

Proiecte pentru care au fost 
atrase fonduri europene pe 
Centura București
„Infrastructura integrată pentru zona 
orbitală a Municipiului București” 
care constă din două faze:
- Faza I, care include intervenții 
pe centura existentă (Pasajele 
Domnești, Mogoșoaia, Oltenița 
și Berceni, Modernizarea centurii 
rutiere a Municipiului București între 
A1 – DN7 și DN2 – A2, Lărgirea la 4 
benzi a centurii rutiere a Municipiului 
București între A1 – DN5) și inelul 
A0 Autostrada de Centură a 
Municipiului București – Sectorul 
Sud;

- Faza II, care prevede finalizarea 
proiectului integrat cu inelul A0 
Autostrada București - Sectorul 
Nord.
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Cererea de finanțare pentru Faza 
I a fost depusă în cursul anului 
2018. În conformitate cu Acordul 
nr. 27579/26 iulie 2016, privind 
delegarea funcțiilor aferente 
gestionării Axelor prioritare 
de transport din Programul 
Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020, încheiat între Ministerul 
Fondurilor Europene și Ministerul 
Transporturilor, Organismul 
Intermediar pentru Transport (OIT) 
este responsabil cu îndeplinirea 
atribuțiilor necesare gestionării 
proiectelor finanțate. Prin urmare, 
în urma evaluării și validării 
documentației tehnico-economice 
de către OIT, în colaborare cu 
experții Jaspers (organism tehnic al 
Comisiei Europene), formularul final 
al cererii de finanțare, împreună cu 
documentația suport, verificată și 
validată, au fost transmise Comisiei 
Europene pentru acordarea 
finanțării.
În data de 29 noiembrie 2018, a fost 
semnat contractul de finanțare în 
valoare de 7,32 mld. lei (cu TVA), 
din care valoarea eligibilă este de 
5,80 mld. lei.
Valoarea rambursată (FEN) aferentă 
proiectului „Infrastructura integrată 
pentru zona orbitală a Municipiului 
București”, până la data de 29 
februarie 2020, este de 96.039.686 
lei.
Stadiul contractelor din cadrul 
proiectului se prezintă după cum 
urmează:
- Pentru inelul A0 Autostrada de 
Centură a Municipiului București 
– Sector Sud: au fost semnate 3 
contracte de proiectare și execuție 
lucrări, ținând cont de împărțirea 

obiectivului de investiție în 3 loturi. 
În prezent se desfășoară etapa 
de proiectare pentru toate cele 3 
loturi. Lucrările vor începe ulterior 
etapei de proiectare, după emiterea 
autorizațiilor de construire.

- Pentru modernizarea centurii 
rutiere a Municipiului București între 
A1 – DN7 și DN2 – A2:
• Sector A1 – DN7: în cadrul 
contractului de proiectare și 
execuție au fost realizate lucrările 
de extindere la 4 benzi a centurii 
București și au fost realizate lucrări 
de artă din cadrul obiectivului.
Finalizarea lucrărilor se va realiza 
în cadrul unui nou contract, ca 
urmare a rezilierii contractului 
din cauza lipsei de mobilizare a 
Antreprenorului.
• Sector DN2 – A2: contractul pentru 
realizarea lucrărilor a fost semnat 
în luna martie 2020. Urmează să 
fie emis ordinul de începere pentru 
realizarea lucrărilor.
• Pentru pasajele Mogoșoaia, 
Oltenița și Berceni: sunt în derulare 
contractele de tip proiectare și 
execuție lucrări. Lucrările vor începe 
ulterior etapei de proiectare, după 
emiterea autorizațiilor de construire.
• Pentru pasajul Domnești: 
contractul este în derulare la data 
prezentei, urmând ca lucrările să 
fie continuate după soluționarea 
aspectelor privind eliberarea 
amplasamentului de către deținătorii 
de utilități.
• Pentru lărgirea la 4 benzi a centurii 
rutiere a Municipiului București 
între A1 – DN5: documentația 
tehnică este finalizată, urmează să 
fie lansată procedura de achiziție 

publică pentru realizarea lucrărilor.

Tronsoane din Centura 
București pentru care există, 
în acest moment, cereri de 
finanțare europeană din 
partea României
Conform celor de mai sus, pentru 
proiectul „Infrastructura integrată 
pentru zona orbitală a Municipiului 
București”, este semnat contractul 
de finanțare aferent fazei I, care 
conține toate obiectivele de 
investiție precizate mai sus, cu o 
valoare de 7,32 mld. lei (cu TVA), 
din care valoarea eligibilă este 5,80 
mld. lei.
Tronsoane/ lucrări din Centura 
București care sunt eligibile pentru 
a fi realizate din fonduri europene, 
dar pentru care nu au fost depuse 
cereri/ proiecte din partea României:
Pentru Faza II a proiectului, care 
prevede finalizarea proiectului 
integrat cu inelul A0 Autostradă 
București - Sectorul Nord, a fost 
elaborată, de către CNAIR SA, 
cererea de finanțare, aceasta fiind 
depusă la Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor la 
finalul lunii martie 2020. Valoarea 
cererii de finanțare este de 4,62 
mld. lei (cu TVA), respectiv 968,59 
mil. euro (cu TVA).
Ulterior depunerii cererii de finanțare 
de către CNAIR SA pentru Faza II 
a proiectului -  Inelul A0 Autostrada 
București - Sectorul Nord, va fi 
demarată etapa de evaluare a 
proiectului la nivelul Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor. 
Sectorul de nord al autostrăzii este 
împărțit în 4 loturi, al căror stadiu 
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este prezentat mai jos:
- Autostrada de Centura București 
Nord, loturile 1, 2 și 3: în data de 06 
iunie 2019 a fost lansată procedura 
de achiziție publică pentru 
proiectarea și execuția lucrărilor.
- Autostrada de Centura București 
Nord, lot 4: în data de 04 martie 
2020 a fost lansată procedura de 
achiziție publică pentru proiectarea 
și execuția lucrărilor.

Ținând cont de eligibilitatea la 
finanțare a proiectului din POIM 
2014 – 2020, acesta va fi transmis 
pentru aprobare la Comisia 
Europeană.

Câteva explicații în legătură cu 
proiectele amintite mai sus:

Pasajul Domnești (există 
finanțare externă prin fonduri 
UE)
Singura ieșire spre Domnești este 
prin Prelungirea Ghencea, care 
are o singură bandă pe sens. 
Cei 3 kilometri până la ieșirea din 
București se parcurg, în coloană și 
într-o oră. Pentru modernizarea căii 
de acces/ieșire din București, prin 
Prelungirea Ghencea, oamenii au 
ieșit în stradă în trecut. Șoferii care 
vin de pe Centurră și intersectează 
acest punct (unde nu au prioritate) 
așteaptă în unele zile și două ore în 
coloană.
Lucrările au început abia anul 
trecut și se desfășoară foarte 

greu. La o întrebare a unui cititor: 
„Care este stadiul lucrărilor la 
Pasajul Domnesti? Care e stadiul 
exproprierilor? Vi se pare normal 
ca licitația pentru aceste lucrări să 
fie finalizată în 2017 (după 2 ani!) 
iar acum, în 2020, să se lucreze 
pe doar un sfert din suprafața 
șantierului”?
Șeful CNAIR, Mariana Ioniță 
a răspuns: „Exproprierile sunt 
finalizate, fiind necesare exclusiv 
eliberări ale amplasamentului, 
problema asupra căruia CNAIR 
SA și antreprenorul se apleacă în 
vederea soluționării.
În vederea urgentării tuturor 
lucrărilor, CNAIR SA depune toate 
eforturile pentru a debloca lucrările 
ce întâmpină dificultăți la momentul 
actual”. 
Giratoriul suspendat de la Domnești, 
licitat în 2015 și contractat în 2017, 
abia a trecut de 4-5% stadiu fizic

Pasaj Mogoșoaia (există 
finanțare externă prin fonduri 
UE) 
Lucrările au început anul acesta 
și se desfășoraă în ritm destul de 
bun, ajungîndu-se undeva la 5% 
din lucrări. Este vorba de un proiect 
foarte mult tărăgănat. Contractul 
pentru proiectatea și execuția 
Pasajului Mogoșoaia a fost semnat 
în octombrie 2018. El a fost atribuit 
companiei Strabag în august 2018. 
De atunci și până astăzi, timp de 
aproape doi ani, constructorul nu 
a putut demara lucrările pentru 
că statul nu i-a pus la dispoziție 
toate avizele. Mogoșoaia este una 
dintre intrările în București care 
intersectează Șoseaua de Centură. 
În absența unui pasaj suprateran, în 
orele dimineții dar și în intervalul 16 
– 20, în toate sensurile se formează 
cozi de kilometri. Atât pe Șoseaua 
de Centură dar și la intrarea, 
respectiv, ieșirea din București din 

zona Mogoșoaia.

Pasaj Oltenița (există 
finanțare externă prin fonduri 
UE) 
Pasaj Berceni (există finanțare 
externă prin fonduri UE) 
CNAIR a scos în ultimii ani la 
licitație realizarea mai multor pasaje 
și sensuri giratorii suspendate. Două 
dintre ele, cele de la intersecțiile cu 
DN4 (Olteniței) și DJ401 (Berceni) 
au fost scoase la licitație în mai 
2017. Contractele au fost semnate 
abia anul trecut și ambele se află în 
stadiul de proiectare.

Sector DN2 – A2. Contractul 
pentru realizarea lucrărilor 
a fost semnat în luna martie 
2020 (există finanțare 
externă prin fonduri UE).
Este vorba de o porțiune de numai 
11 kilometri.
Este un proiect lansat în 2011, 
reziliat în 2015 și relansat abia în 
acest an. Au existat ani în care 
lucrările au stat abandonate. Inițial, 
contractul a fost câștigat de firma 
Tehnologica Radion a omului de 
afaceri Theodor Berna. În 2014, 
acesta a fost arestat într-un dosar 
de evaziune fiscală, iar firma sa a 
intrat în insolvență și a încetat lucrul 
la centură. Așa că, în februarie 
2015, Compania de Drumuri a pus 
capăt acestui contract. În 2018, fost 
desemnat un constructor chinez, dar 
după contestație contractul a fost 
atribuit unei companii italiene.
Ordinul de începere a lucrărilor 
de modernizare a sectorului 
DN2 – A2 din Centura Bucureşti 
a fost emis, luna trecută, de către 
Ionel Scrioşteanu, secretar de 
stat în Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii şi Comunicaţiilor, 
împreună cu directorul general 
adjunct al CNAIR, Ovidiu Barbier. 
“Suntem într-o continuă dezvoltare 
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a infrastructurii rutiere pe Regiunea 
Bucureşti - Ilfov, luna trecută am 
predat aplasamentul constructorului 
pentru realizarea Pasajului de la 
Mogoşoaia, iar astăzi deschidem 
un nou şantier aici pe DN2 - A2. În 
perioada următoare vom începe 
mai multe lucrări importante 
pentru zona Bucureşti – Ilfov, şi 
anume: Pasajul Berceni, Pasajul 
Olteniţa. De asemenea, în luna 
iunie încep lucrările la Autostrada 
A0, cea mai importantă şi aşteptată 
de către cetăţeni”, a declarat 
Ionel Scrioşteanu, Secretar de 
Stat în Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii şi Comunicaţiilor. 
Durata contractului este de 75 de 
luni si cuprinde: 15 luni perioada de 
execuţie şi minim 60 luni perioada 
de notificare a defecţiunilor.

Modernizarea centurii rutiere 
a Municipiului București între 
DN1 – A2 (există finanțare 
externă prin fonduri UE)
Contractul a fost reziliat în 2019 la 
86% stadiu fizic, nefiind relicitată 
finalizarea lucrărilor până astăzi. 

Lărgirea la 4 benzi a centurii 
rutiere a Municipiului 
București între A1 – DN5 
((există finațare externă prin 
fonduri UE) 
În acest moment nu a fost scoasă la 
licitație.

Inelul A0 Autostrada de 
Centura a Municipiului 
București – Sectorul Sud
Autostrada de Centura București 
Nord (eligibil pentru fonduri UE)
În luna iunie, încep lucrările la 

Autostrada A0, spun autoritățile.
Pe partea de Sud, circa 52 de 
kilometri, cele trei loturi au fost 
contractate în primăvara 2019, după 
doi ani de licitație. Nici până astăzi 
nu avem lucrări în teren. Motivul: 
nu avem exproprieri și autorizații de 
construire. 
Una dintre marile semne de 
întrebare o reprezintă constructorul 
primelor două loturi de pe partea 
sud. Este vorba de  Alsim Alarko 
Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS, o 
companie turcească. Necunoscuți 
în România, reprezentanții Alsim 
Alarko au transmis, pentru presă, 
informații potrivit cărora sunt o 
companie de top 10 din Turcia 
și pe locul 79 la nivel mondial. 
Alarko ar avea planuri mari în 
România, iar reprezentanții firmei 
privesc proiectul A0 drept cel 
care va deschide drumul și altor 
lucrări în țara noastră și în Europa. 
„Strategia companiei pe termen 
lung este de a investi în România 
prin Parteneriatele Publice Private, 
de aceea s-a pregătit un plan de 
investiții de 10 miliarde de dolari 
pentru următorii 10 ani”, au transmis 
reprezentanți ai societății.
Potrivit acestora, compania turcă 
a participat deja la alte 13 licitații 
în Romania pentru proiecte de 
infrastructură, printre care Centura 
Timișoarei, Drumul expres Pitești-

Craiova sau lucrări de reabilitare 
cale ferată.
Asocierea Aktor-Euroconstruct 
Trading a fost demensat câștigător 
pe al treilea lot. 
Asocierea a întâmpinat mari 
probleme pe lotul doi al Autostrăzii 
Sebeș-Turda. Cel mai lung dintre 
toate cele patru tronsoane de pe A1 
prezintă multe lucrări cu un grad de 
dificultate ridicată. În ritmul actual, 
finalizarea lotului până la finalul 
anului 2020 este tot mai greu de 
atins, spun specialiștii.
Pe de altă parte, fostul ministru 
al transporturilor, Lucian Șova, a 
criticat dur întârzierile companiei 
Aktor, care nu reușea să finalizeze 
lucrările la intrarea în București 
de pe autostrada care începea la 
Ploiești. „Constructorul a întâmpinat 
probleme de lene, cred. Şi de slabă 
mobilizare. Sunt extrem, extrem de 
nemulţumit şi sunt dispus, până în 
ultima zi de mandat, să iau cele mai 
extreme măsuri împotriva acestui 
antreprenor”, a spus ministrul.

Dezastrul în nord
Pe jumătatea nordică a inelului stăm 
și mai prost: licitații lansate abia în 
2019, ce se târăsc agale, fără să 
existe vreo perspectivă despre când 
vom avea un contract semnat. În 
loc să dureze o lună-maxim două 
evaluarea ofertelor, se stă cu anii 
din cauza birocrației CNAIR.
Partea de nord a viitoarei autostrăzi 
A0, trei dintre cele patru loturi au 
fost scoase la licitație încă din vara 
anului trecut. Pentru lotul 3, de 8,6 
kilometri, dintre Afumați și Cernica, 
spre exemplu, CNAIR a anunțat că 
s-au depus 12 oferte. Multe dintre 
firmele sau asocierile de firme 
interesate sunt din China și Turcia. 
Un lot de circa 4,5 kilometri, care va 
lega DN3 de A2, nu a fost încă scos 
la licitație deoarece trebuie revizuit 
acordul de mediu.
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Un șofer profesionist român prins 
cu droguri de un milion de euro în 
camion a fost arestat în Austria. 
Împreună cu el a fost reținut și 
colegul de echipaj, un camionagiu 
sârb.
Trei bărbați au fost arestați în 
Tirol, după ce într-un camion 
au fost găsite zeci de pachete 
cu marijuana, valoarea totală a 

drogurilor fiind de un milion de euro. 
Camionul era parcat în curtea unui 
atelier auto din Kufstein, pentru 
reparații.
Capul tractor era înmatriculat în 
Bulgaria, semiremorca în Spania, 
iar echipajul era format dintr-un 
șofer român de 48 de ani și un sârb 
de 34 de ani.
Pe 29 iunie 2020, camionul condus 
alternativ de cei doi șoferi a ajuns 
în drum spre Germania în Austria, 
însoțit de un autoturism condus de 
un lituanian de 33 de ani. Camionul 
a fost dus în curtea atelierului, iar, în 
noaptea de 1 iulie, unul dintre șoferi 
a intrat în curte și a vrut să plece 
cu două cutii din semiremorcă. Un 
angajat al atelierului l-a văzut și a 
alertat poliția.
Sosiți la fața locului, 
scrie wienerzeitung.at, ofițerii au 

descoperit mai întâi 34 de pachete 
de marijuana, fiecare cântărind 
aproximativ un kilogram. La o 
cercetare mai atentă, într-un spațiu 
de depozitare suplimentar de sub 
podeaua de lemn a semiremorcii 
au mai descoperit 62 de pachete 
identice.
Patru oameni au fost implicați în 
transport, cei doi șoferi de camion, 
lituanianul și un alt sârb de 32 de 
ani. Șoferul român și ultimul sârb 
au fost arestați după câteva zile, în 
Austria. Audiați mai multe zile, ambii 
au putut demonstra, credibil, că nu 
au avut habar despre transportul de 
marijuana. Astfel, șoferul român a 
fost eliberat.
Lituanianul a fost arestat în Ucraina 
și e căutat în Europa al doilea șofer 
al camionului, sârbul de 34 de ani.

Un grav accident de circulație a 
avut loc, sâmbătă, 18 iulie 2020, 
de dimineață, înainte de intrarea în 
Emstunnel, pe A31, în Germania, în 
apropiere de granița cu Olanda.
Un transportor auto condus de un 

lituanian de 31 de ani a intrat în plin 
într-o coloană de mașini staționată 
în spatele unui blocaj în trafic. Cinci 
autoturisme au fost distruse. Un om 
a murit, alți 19 au fost răniți. 
Un bărbat de 57 de ani, pasager 
într-un autoturism, a decedat, 
alte patru persoane au fost rănite 
grav, inclusiv un copil mic. Două 
persoane au suferit răni moderate, 
13 persoane au fost rănite ușor. 
Potrivit departamentului de pompieri 
Leer, vehiculele conțineau aproape 
exclusiv turiști din Renania de Nord-
Westfalia și Olanda. 

Doi câini aflați în două mașini au 
fost și ei răniți, unul atât de grav 
încât a fost eutanasiat la locul 
impactului, scrie ruhr24.de.

AUSTRIA. ȘOFER PROFESIONIST ROMÂN, AUSTRIA. ȘOFER PROFESIONIST ROMÂN, 
PRINS CU DROGURI DE UN MILION DE PRINS CU DROGURI DE UN MILION DE 

EURO ÎN CAMION EURO ÎN CAMION 

GERMANIA. UN ȘOFER 
PROFESIONIST A 

PROVOCAT UN ACCIDENT 
CU UN MORT ȘI 19 RĂNIȚI
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Un șofer profesionist și-a parcat 
betoniera în fața companiei, dar, 
la scurt timp după ce a plecat, 
vehiculul a început să se deplaseze 
și a ajuns în fluviul Rin. I s-a 
întâmplat joi, 25 iunie 2020, unui 
bărbat de 25 de ani din Maienfeld, la 
o exploatare de pietriș din cantonul 
Grisons din Germania. 
42 de pompieri din Landquart 
și Herrschaft au fost nevoiți să 
intervină pentru a asigura vehiculul 
și pentru a opri ca acesta să fie luat 
de curent.
Autoritățile din Graubünden au 
intervenit pentru a verifica dacă s-a 
produs o posibilă contaminare a 
mediului. În același timp, o echipă 
specializată a lucrat cu o macara 
specială, împreună cu o echipă de 
scafandri de la Poliția Cantonală, 
pentru a recupera autovehiculul.

Un autoturism literalmente "a căzut 
din camion", vineri, 12 iunie 2020, 
în mijlocul localității Neresheim din 
Germania, potrivit ziarului german 
Hz.de.

Șoferul profesionist spaniol 
conducea, vineri, la ora 11:35, în 
zona vechii gări Dischinger Strasse 
din Neresheim, când s-a produs 
evenimentul: un autoturism a 
alunecat de pe platforma pe care 
fusese încărcat.
Potrivit poliției, conducătorul auto, 
în vârstă de 38 de ani, inițial nu a 
observat incidentul și a continuat să 
conducă. El a fost arestat ulterior de 
poliție în Utzmemmingen și informat 
despre situația în care era.

Mașina pierdută a căzut pe drum 
și a rămas acolo. Din fericire, 
evenimentul nu a pus în pericol 
participanții la trafic, potrivit unei 
note a poliției. Cu toate acestea, 

autoturismul căzut a fost puternic 
avariat.
Potrivit poliției, motivul pierderii 
autoturismului a fost faptul că 
mașina nu a fost asigurată 
corespunzător. În cele din urmă, 
șoferul camionului a ridicat din 
nou autovehiculul la bord și și-a 
continuat călătoria, după ce toate 
vehiculele au fost verificate pentru 
a se asigura că sunt asigurate 
corespunzător.

GERMANIA. 
ȘOFER 

PROFESIONIST, 
CU BETONIERA 

ÎN FLUVIUL 
RIN

GERMANIA. UN ȘOFER 
PROFESIONIST A PIERDUT 

UN AUTOTURISM DE PE 
PLATFORMĂ
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Începând cu 7 august 2020, Grecia 
și-a închis granițele pentru tot 
traficul pe timp de noapte între orele 
23:00 și 7 a.m.. 
Acest lucru rezultă dintr-o scrisoare 
a Asociației Generale a Industriei 
de Transport din Saxonia Inferioară, 
care a fost creată în cooperare cu 
Asociația Federală a Transportului 
de Mărfuri, Logistică și Gestionarea 
Deșeurilor (BGL). Asociația greacă 
de transport OFAE a informat BGL 
despre noul regulament.
În prezent, Grecia restricționează 
intrarea și ieșirea peste granițele 

sale terestre într-o măsură 
considerabilă. Traficul de pasageri 
poate trece doar prin frontiera 
Promachonas (GR-Bulgaria), în timp 
ce alte șapte treceri de frontieră 
Kakavia (GR-Albania), Krystallopigi 
(GR-Albania), Evzoni (GR-
Macedonia de Nord), Promachonas 
(GR-Bulgaria), Ormenio (GR-
Bulgaria), Nymfaia (GR-Bulgaria) 
și Kipi (GR-Turcia) sunt încă 
deschise pentru transportul de 
mărfuri. Restricțiile de intrare pe 
timp de noapte se aplică și trecerilor 
de frontieră menționate.

Potrivit OFAE, feriboturile 
dintre Italia și Grecia circulă fără 
restricții legate de corona virus, 
dar este nevoie de purtarea măștii 
la bord. OFAE reamintește, de 
asemenea, că șoferii de camioane 
sunt obligați să își înregistreze 
online intrarea în Grecia în avans, 
folosind „Formularul de localizare a 
pasagerilor”.
Preînregistrarea este posibilă în 
germană, engleză și franceză la 
următorul link: https://travel.gov.gr/#/

Un șofer de camion și-a rănit grav 
colegul cu o furculiță alimentară în 
timpul unei dispute care a avut loc, 
în pauza de prânz, într-o cantină din 
nordul Italiei.
La Torino, Italia, o dispută între 
doi șoferi profesioniști, în timpul 
pauzei de prânz, a escaladat până 
la vărsare de sânge, potrivit trucker.
de. Unul dintre ei este acum în 
spital, iar celălalt se află în arestul 
poliției pentru tentativă de omor.
Totul a început chiar înainte de 
weekend, cu o ceartă aprigă la ora 
prânzului. Doi șoferi de camion, 
care sunt angajați la aceeași 
companie de transport, s-au luptat 
atât de greu la cantina din Volpiano 
(Torino), încât disputa a escaladat 
ulterior. Unul dintre ei, potrivit presei 
italiene, și-a atacat colegul cu o 

furculiță alimentară și l-a rănit grav.
Victima a suferit răni periculoase 
pe braț și abdomen, astfel încât 
a trebuit să fie dus la un spital 
din Torino cu elicopterul de 
salvare. Prognosticul său este în 
prezent neclar din cauza pierderilor 
severe de sânge, dar este descris 
ca fiind „grav”. Se pare că șoferul de 

43 de ani este în pericol.
Atacatorul, în vârstă de tot 43 de 
ani, a fost prins de carabinieri 
când era pe punctul de a urca 
în propriul camion și a părăsi 
sediul companiei. Acum trebuie 
să răspundă pentru tentativă de 
omor. Ancheta poliției este în 
desfășurare.

GRECIA ȘI-A ÎNCHIS FRONTIERELE TERESTRE 
PENTRU TOT TRAFICUL DE NOAPTE

ITALIA. ȘOFER PROFESIONIST, ARESTAT 
PENTRU TENTATIVĂ DE OMOR CU O 

FURCULIȚĂ
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Un șofer profesionist român a fost 
prins în Ungaria cu un Mercedes 
ML furat din Belgia, ascuns în 
camion. Mașina i-a fost confiscată 
când era la un pas să intre cu ea în 
țară.
Site-ul Poliției Maghiare a anunțat 
că un șofer român de camion s-a 

prezentat la ieșirea din țară spre 
România la volanul unui camion cu 
semiremorcă cu prelată, pe 20 iulie 
2020, în jurul orei 11:00, la punctul 
de frontieră Csanadpalota.
Vameșii au solicitat verificarea 
încărcăturii și au descoperit sub 
prelată două autoturisme și alte 
mărfuri. Una dintre mașini, un 

SUV Mercedes Benz ML280, a 
fost verificată în baza de date și 
s-a dovedit că fusese furată din 
Belgia și era dată în urmărire pentru 
confiscare de către autoritățile 
belgiene.
Mașina, în valoare de aproximativ 
10.000 de euro, a fost confiscată de 
vameșii maghiari.

Doi șoferi profesioniști români 
au făcut un scandal uriaș într-o 
parcare din Italia și a fost nevoie 
de intervenția polițiștilor pentru a-i 
potoli pe scandalagii.
Cei doi bărbați, de 36, respectiv 
44 de ani, s-au luat la ceartă marți, 
21 iulie 2020, seara, într-o parcare 
de pe via al Bacino Portuale di 
Prà, Genova, după ce anterior 
mâncaseră împreună.
Din vorbă-n vorbă s-a ajuns la 
ceartă, iar șoferul de 36 de ani 
a pus mâna pe un ciocan și i-a 
distrus toate geamurile de la cabina 
celuilalt șofer.

În scurt timp, la fața locului a 
intervenit poliția, chemată de cei 
care au fost siliți să fie martori fără 
voie la altercație.
În urma perchezițiilor efectuate, 
oamenii legii au găsit atât ciocanul 
folosit pentru a sparge geamurile 
de la cabina șoferului de 44 de 
ani, cât și un pistol „soft air” cu bile 
de plastic, care se afla în posesia 
acestuia, scrie genovatoday.it.
Ambii șoferi au ajuns pe mâinile 
polițiștilor pentru port de arme 
albe, iar unul dintre ei și pentru 
distrugere.

ȘOFER PROFESIONIST ROMÂN, PRINS 
CU UN MERCEDES ML FURAT DIN 

BELGIA, ASCUNS ÎN SEMIREMORCĂ

ITALIA. UN ȘOFER PROFESIONIST ROMÂN 
I-A FĂCUT PRAF CABINA UNUI COLEG CU UN 

CIOCAN
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Un român de 59 de ani a fost rănit 
grav, în Italia, după ce camionul în 
care se afla s-a răsturnat în afara 
carosabilului.
Accidentul s-a produs luni, la prânz, 

pe Autostrada A14.
Conform Il Resto del Carlino, 
românul și un coleg albanez 
transportau cu camionul în jur de 
70.000 de pui de găină.
În momentul producerii accidentului, 
albanezul era la volan. Acesta 
însă a pierdut controlul asupra 
mastodontului, iar camionul a 
părăsit carosabilul și s-a răsturnat 
într-un șanț.
Românul se afla pe locul din 
dreapta și cum camionul s-a 

răsturnat pe partea lui, a suferit răni 
mai grave.
A fost transportat cu un elicopter 
la spitalul din Cesena. Din fericire, 
rănile suferite nu îi pun viața în 
pericol.
Șoferul albanez a suferit răni mai 
ușoare. A primit îngrijiri medicale 
la fața locului și a refuzat să fie 
transportat la spital.
Aproape toți puii de găină au fost 
recuperați, doar câțiva dintre ei 
murind în urma accidentului.

Un șofer profesionist român de 64 
de ani a fost găsit mort, în seara 
zilei de 09 august 2020, într-un 
vehicul greu oprit în zona de servicii 
Badia Nuova, de pe autostrada A1 
Bologna-Florența din Italia.
Trupul fără viață al bărbatului era 
încă pe scaunul șoferului, la volan, 
deși camionul era parcat acolo de 
câteva ore.
Potrivit ziarului La Repubblica, 

poliția rutieră și o ambulanță au 
intervenit la fața locului în jurul orei 
09:15, când proprietarul companiei 
italiene de transport pentru care 
lucra românul a sunat la 112. 
Patronul firmei le-a dat autorităților 
informații despre locul în care se 
află camionul, o parcare de vehicule 
grele din apropiere de Castiglione 
dei Pepoli, provincia Bologna. La 
sosirea la fața locului, paramedicii 
l-au găsit pe șofer în cabină, la 
volan, fără semne de viață.
Din primele informații reiese că 
bărbatul, care avea 64 de ani, a 
murit singur în cabină după ce a 
suferit un atac de cord.

ITALIA. ROMÂN RĂNIT GRAV ÎN 
RĂSTURNAREA UNUI CAMION CU 70.000 

DE PUI DE GĂINĂ

ITALIA. ȘOFER PROFESIONIST ROMÂN, 
GĂSIT MORT LA VOLANUL PROPRIULUI 

CAMION
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Un șofer român de TIR prins cu 14 
vietnamezi în semiremorca frigorifică 
a fost condamnat în Olanda. Doi 
dintre migranți au murit după 5 luni, 
într-un alt camion ajuns în Anglia, 
alături de alți 37 de conaționali.
Șoferul român de camion Mihai-Ioan 
L. (42 de ani) a fost condamnat la 3 
ani și jumătate de închisoare pentru 
contrabandă cu migranți prin portul 
Rotterdam. El a fost prins anul trecut 
când a vrut să urce pe feribotul 
Stena către Harwich, în Hoek van 
Holland, cu semiremorca firgorifică 

în care era 15 migranți ilegali. Doi 
dintre ei au murit mai târziu, în 
camionul groazei de la Essex .
În urmă cu două săptămâni, în timpul 
procesului împotriva șoferului român, 
procurorul a cerut o pedeapsă de 7 
ani de închisoare. Curtea a ajuns la o 
sentință mult mai mică deoarece nu 
s-a demonstrat că cei 14 vietnamezi 
și un afgan din remorca frigorifică ar 
fi foști expuși riscului de a muri. Cei 
cincisprezece au fost ținuți în condiții 
degradante, în spatele unui perete 
dublu din semiremorcă, dar a existat 

acolo sistem de ventilație.
Migranții au fost duși într-un adăpost, 
după descoperirea lor, pe 27 mai 
anul trecut. Doi vietnamezi minori au 
ajuns în Limburg și au fugit din nou.
Au făcut o nouă încercare de a 
călători în Regatul Unit și au fost 
găsiți morți alături de alți 37 de 
migranți din Vietnam, într-o remorcă 
frigorifică, într-un parc de afaceri de 
lângă British Grays, cinci luni mai 
târziu, pe 22 octombrie.

Șoferul profesionist român în 
camionul căruia au fost filmați 25 de 
oameni aproape morți, în Olanda, a 
fost achitat de instanță. Liviu, care 
a fost reținut după descoperirea 
din semiremorca frigorifică, se 
poate întoarce acasă după 8 luni de 
detenție.
Liviu S. (40 de ani), șoferul român în 
camionul căruia au fost descoperiți 
25 de migranți mai mult morți 
decât vii a fost achitat de o instanță 
olandeză, într-un proces în care 
procuratura a cerut o pedeapsă de 
10 ani de închisoare pentru el.
În sala de judecată, șoferul român 
a izbucnit în plâns și a povestit că 
acasă, în România, îl așteaptă fiica 
lui care are pneumonie, fiul care 
are probleme cu vederea și soacra, 
care s-a îmbolnăvit de cancer.
Pe un feribot care a plecat din 
Vlaardingen, 25 de migranți au 

fost mai aproape de moarte ca 
niciodată, în noiembrie 2019. Închiși 
de 10 ore într-o semiremorcă 
frigorifică, oamenii au rămas fără 
oxigen și au început să urle, să bată 
în pereți și să strige după ajutor.
Feribotul s-a întors în Olanda și 
acolo polițiștii și salvatorii chemați 
de urgență au deschis ușile. 
Imaginile filmate atunci au fost 
făcute publice la începutul acestei 
luni, fiind cutremurătoare.
Tot atunci, procurorii au cerut 10 ani 
de închisoare pentru Liviu S., dar 
judecătorul a considerat că șoferul 
român e nevinovat. El a stat 8 luni în 
închisoare, dar a negat permanent 
că ar fi avut cunoștință despre 
prezența migranților în semiremorca 
lui.
A povestit că a mers și a luat 
semiremorca de la un procesator de 
carne din Germania, sigilată, și că 

cel mai probabil migranții erau deja 
închiși acolo, iar el n-a avut habar 
de asta. 
Dintre cei 25 de refugiați, 
șase erau minori în momentul 
incidentului. E vorba despre 
persoane de naționalitate irakiană 
și kuweitiană. Când ofițerii au 
deschis semiremorca, unii migranți 
erau deja inconștienți. Alții erau 
conștienți, dar nu mai puteau sta pe 
picioarele lor.

ȘOFER PROFESIONIST ROMÂN CU ȘOFER PROFESIONIST ROMÂN CU 
14 VIETNAMEZI ÎN SEMIREMORCA 14 VIETNAMEZI ÎN SEMIREMORCA 

FRIGORIFICĂ, CONDAMNAT ÎN OLANDAFRIGORIFICĂ, CONDAMNAT ÎN OLANDA

OLANDA. ȘOFERUL PROFESIONIST 
ROMÂN, CU 25 DE OAMENI APROAPE 
MORȚI ÎN CAMION, A FOST ACHITAT
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Un șofer de camion, în vârstă de 
aproximativ 35 de ani, a fost împușcat 
mortal, vineri 07 august 2020, de un 
jandarm în apropiere de Montauban, 
după o urmărire ca în filme. Potrivit 
oamenilor legii, șoferul profesionist 
a fost testat pozitiv pentru cocaină și 
a refuzat să se supună poliției, scrie 
20minutes.fr. 
Cu antecedente penale, șoferul a fost 
condamnat de mai multe ori, inclusiv de 
trei ori pentru conducere fără asigurare, 
a declarat procurorul din Montauban, 
Laurent Czernik, care a deschis o 
anchetă pentru „violență care duce la 
moarte fără intenția de a o comite”.

Vineri după-amiază, șoferul, care 
transporta pachete, a fost raportat 
pentru prima dată la jandarmerie pe 
un drum departamental de către un 
automobilist din cauza conducerii 
periculoase. Arestat de poliție, el a 
fost testat „pozitiv pentru cocaină”, 
dar a fugit și a fost urmărit imediat de 
jandarmi. „Jandarmii încearcă să-l 
oprească cu un fel de grapă, dar nu pot. 
Un jandarm situat într-un sens giratoriu 
îi spune să se conformeze. Nu numai 
că nu se oprește, dar se pare că se 
îndreaptă spre el”, spune magistratul.

Apoi începe o goană pe A20. „O 
mașină de jandarmi reușește să-l 
depășească și îi intră în față să-l 
oprească, dar nu îl opresc”, continuă 
procurorul. Șoferul „a intrat în coliziune 
cu vehiculul jandarmeriei pe o distanță 
de câțiva metri, cu cel puțin un jandarm 
la bord. Un al doilea vehicul de 
jandarmi reușește să-l depășească. 
Un jandarm stă în lateral și trage de 
patru ori", rănind mortal șoferul, potrivit 
magistratului.
Șoferul camionului pierde controlul 
vehiculului său, în apropiere de 
autostrada Montauban-Sud, iar 
camionul său ia foc. Jandarmii îi oferă 
primul ajutor, pompierii și ambulanța 
sosesc și încearcă să-l resusciteze, dar 
este declarat rapid mort. Apoi pompierii 
sting flăcările care se răspândiseră la 
vegetația de lângă camion, care era 
complet carbonizat.

Șoferul unui camion a fost nevoit să își 
parcheze camionul pe mijlocul drumului 
B4 din Turingia pentru 60 de ore. 
Șoferul profesionist Andrej din Ucraina 
s-a confruntat cu o problemă tehnică la 
camionul care nu a mai pornit. 

El nu a primit niciun sprijin de la patron 
timp de peste două zile și a fost nevoit 
să își lase camionul pe avarii, în mijlocul 
drumului.
Șoferul a povestit pentru trucker.de cum 
s-a întâmplat.
„Camionul a avut, dintr-o dată, o 
defecțiune tehnică. Era o zi de sâmbătă 
și camionul nu s-a mai putut mișca. Am 
reușit să îl poziționez pe banda pentru 
schimbat direcția de mers”, a spus 
șoferul de camion care are 30 de ani. 
Șoferul spune că a cerut ajutorul 
patronului său care l-a refuzat și i-a 
cerut să își rezolve singur problema. 

Nici la serviciul de remorcare nu a avut 
mai mult noroc. Andrej spune că și-a 
petrecut vreme citind, navigând pe 
internet, dând telefoane. 
Într-un final, duminică, Poliția a venit 
la fața locului pentru a-i cere, din 
nou, ucrainianului să elibere drumul. 
Andrej a spus că nu are resurse pentru 
reparații și piese de schimb, iar poliția 
a chemat serviciul de tractare, care a 
scos camionul în afara drumului. Abia 
duminică, la 18.00, s-a întâmplat acest 
lucru. Atunci toată lumea a înțeles că 
nu mai poate fi reparat camionul iar 
patronul nu îl va ajuta financiar pe șofer.

FRANȚA. ȘOFER PROFESIONIST, UCIS DE FRANȚA. ȘOFER PROFESIONIST, UCIS DE 
UN JANDARM CU 4 FOCURI DE ARMĂUN JANDARM CU 4 FOCURI DE ARMĂ

ȘOFER PROFESIONIST ȘI-A LĂSAT 
CAMIONUL PE AVARII, ÎN MIJLOCUL 

DRUMULUI, TIMP DE 60 DE ORE
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Jandarmul care a ucis un șofer de 
camion, vineri, 07 august 2020, a fost 
arestat și Inspectoratul General al 
Jandarmeriei (IGGN ) îl cercetează, a 
anunțat procurorul din Montauban.
Șoferul ucis a fost testat pozitiv pentru 
cocaină și a refuzat să se supună 
oamenilor legii, vineri, în apropiere de 
Montauban. Jandarmul „a fost luat în 
custodia poliției pentru interogatoriu, 
cu un avocat”, vineri, la sfârșitul zilei 
și „este posibil ca timpul reținerii sale 
să fie prelungit”, a declarat procurorul 
Laurent Czernik, într-o conferință de 
presă, sâmbătă dimineață.
De asemenea, magistratul a ordonat o 
anchetă IGGN pentru a verifica în ce 
circumstanțe agentul, un asistent în 
vârstă de 36 de ani, și-a folosit arma 
împotriva șoferului de camion, în vârstă 
de 35 de ani, care tocmai se ciocnise 
cu un vehicul de jandarmi pe șoseaua 
din apropiere de Montauban, după ce a 
scăpat dintr-un blocaj rutier.
Această anchetă a fost deschisă 
pentru un act de „violență de către un 
reprezentant al autorității publice care 
s-a soldat cu moartea fără intenția de a 
face acest lucru”, a declarat procurorul. 
Audierile martorilor sunt în curs.
Jandarmul „a tras de patru ori” și 
„dorința lui a fost din start să oprească 
vehiculul”, a subliniat magistratul.

"Un glonț de 9 milimetri l-a lovit fatal 
pe șofer". Acesta din urmă a fost 
extras ulterior din cabina camionului 
cu semiremorcă de către jandarmi, 
care "au încercat să-l țină în viață 
prin presarea rănii". Autopsia este 
programată pentru luni, 10 august 2020.
Șoferul, cetățean francez, „locuia cu 
mama sa în Montauban”, era lucrător 
temporar pentru o companie cu sediul 
în Lot-et-Garona și transporta pachete, 
potrivit procurorului. Acesta din urmă 
a menționat că șoferul avea „14 cazuri 
active” și a fost condamnat de șapte 
ori, dintre care de trei pentru conducere 
fără asigurare.
Incidentul a provocat un blocaj rutier în 
apropiere de Montauban, vineri, după-
amiază. 
Șoferul nu mai avea puncte pe permisul 
de conducere, dar soldul zero nu fusese 
încă notificat. De asemenea, el a fost 
testat pozitiv pentru cocaină. După 
ce jandarmii i-au confiscat permisul, 
șoferul „a început să se enerveze” și 

s-a întors în cabina sa pentru a „profita 
de aerul condiționat” înainte de a fugi, 
potrivit procurorului.
A urmat o goană, mai întâi pe un 
drum secundar și apoi pe autostradă, 
ocolitoarea din est a localității 
Montauban. Jandarmii au încercat să-l 
aresteze de mai multe ori cu lanțuri cu 
țepi. Șoferul și-a continuat însă drumul 
în viteză cu anvelopele tăiate.
El a lovit și apoi a târât un vehicul al 
poliției zeci de metri.
La un sens giratoriu, un jandarm a făcut 
„gesturile prevăzute de reglementări” 
pentru a-l opri și a trebuit „să se 
ferească în ultimul moment pentru a 
nu fi lovit”. Un vehicul de jandarmi l-a 
întrecut pe șoseaua de centură și i-a 
blocat drumul, însă șoferul „l-a lovit și 
l-a târât câțiva zeci de metri”, potrivit 
magistratului.
Un jandarm dintr-un alt vehicul a tras 
pe margine și, „văzând scena, a decis 
să tragă patru focuri de armă” pentru a 
opri camionul cu semiremorcă care se 
îndreapta spre el.
O a doua anchetă, încredințată 
secției de anchetă a Jandarmeriei din 
Toulouse, se referă la evenimentele 
atribuibile decedatului, respectiv refuzul 
de a se supune și punerea în pericol a 
vieții jandarmilor.

Un camion cu semiremorcă a fost Un camion cu semiremorcă a fost 
complet carbonizat într-un incendiu, complet carbonizat într-un incendiu, 
care a izbucnit, marți, 30 iunie care a izbucnit, marți, 30 iunie 
2020, în urma unui accident de pe 2020, în urma unui accident de pe 
autostrada A2 din Spania.autostrada A2 din Spania.
Accidentul, în care au fost implicate Accidentul, în care au fost implicate 
două camioane, a obligat Serviciului două camioane, a obligat Serviciului 
Catalan de Trafic să închidă Catalan de Trafic să închidă 
autostrada A2 între kilometrii 483 și autostrada A2 între kilometrii 483 și 
486.486.
Serviciile de urgență au primit Serviciile de urgență au primit 
avertismentul în legătură cu avertismentul în legătură cu 

accidentul la ora 16:42 p.m. și opt accidentul la ora 16:42 p.m. și opt 
echipaje de pompieri s-au deplasat echipaje de pompieri s-au deplasat 
la fața locului, deoarece în urma la fața locului, deoarece în urma 
accidentului camioanele au luat foc, accidentului camioanele au luat foc, 
iar unul dintre ele a fost complet ars.iar unul dintre ele a fost complet ars.
Evenimentul rutier a provocat o Evenimentul rutier a provocat o 
coadă de autovehicule de șase coadă de autovehicule de șase 
kilometri pe autostradă.kilometri pe autostradă.
În ciuda naturii spectaculoase În ciuda naturii spectaculoase 
a accidentului, din fericire, nicio a accidentului, din fericire, nicio 
persoană nu a fost rănită.persoană nu a fost rănită.
Poliția Catalană (Mossos Poliția Catalană (Mossos 

D´esquadra) a avertizat pe Twitter: D´esquadra) a avertizat pe Twitter: 
"Lucrăm la acest accident pentru "Lucrăm la acest accident pentru 
a putea restabili circulația cât mai a putea restabili circulația cât mai 
repede posibil. Prudență maximă, repede posibil. Prudență maximă, 
urmați instrucțiunile agenților".urmați instrucțiunile agenților".

FRANȚA. A FOST ARESTAT JANDARMUL 
CARE L-A UCIS PE ȘOFERUL 

PROFESIONIST CU 4 FOCURI DE ARMĂ

SPANIA. O COLIZIUNE BRUTALĂ ÎNTRE SPANIA. O COLIZIUNE BRUTALĂ ÎNTRE 
DOUĂ CAMIOANE - CAUZA UNUI DOUĂ CAMIOANE - CAUZA UNUI 

INCENDIU VIOLENT ȘI A ÎNCHIDERII A2INCENDIU VIOLENT ȘI A ÎNCHIDERII A2
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Poliția a descins la sediul unei 
companii de transport din 
Nijverheidslaan, în Geluwe, iar 
în urma unei ample percheziții 
optsprezece camioane au fost 
confiscate. 
A fost realizată și o descindere la 
locul unde erau cazați mai mulți 
angajați, iar aceștia au fost forțați 
să părăsească zona. Aceasta este 
parte din raportul poliției federale. 
Acțiunea nu a fost întâmplătoare, 
dat fiind faptul că respectiva 
companie a fost monitorizată de 
ceva timp.
Mai multe echipaje de la forțele de 
poliție belgiene și specialiști din 
cadrul inspectoratului de muncă 
au descins la sediul din Belgia a 
firmei de transport lituaniene RV 

Transport. Au fost verificate toate 
camioanele. Au fost, de asemenea, 

cercetate eventualele încălcări ale 
dreptului penal social, condițiile 
de muncă și cuantumul salariilor 
angajaților, precum și eventualele 
încălcări ale legislației de mediu. 
Douăzeci și cinci de angajați au fost 
interogați, unii din Belarus, Ucraina 
și Kârgâzstan.

Monitorizare continuă
Pe baza primelor constatări, experții 
din Ministerul Muncii au decis 
confiscarea a 18 camioane. Este 
vorba despre 16 vehicule care se 
aflau în Geluwe și, de asemenea, 
2 camioane  care se aflau în 
Houthalen. Partea rezidențială 
a sediului companiei industriale, 
unde stăteau unii angajați, 
a fost declarată nelocuibilă. 
Compania, care lucrează cu 
vehicule înmatriculate în Lituania, 
Polonia și Estonia, a fost anterior 

monitorizată timp de mai multe 
luni. Au fost constatate încălcări 
ale normelor privind tahograful și 
ale limitatorului de viteză, atunci 
când s-au inspectat camioanele. 
În unele cazuri, inspecția 
tehnică a vehiculelor nu a fost 
corespunzătoare. Compania trebuie 
deja să plătească o amendă de 
40.000 euro.

Gălăgie în cartier
În plus, au existat plângeri din 
partea persoanelor care locuiau 
în același cartier. Acestea au 
arătat că unii dintre șoferi au un 
comportament antisocial, care le 
produce neplăceri.
Pe de altă parte, în urmă cu două 
luni, în presă a apărut știrea că mai 
mulți șoferi și-au lăsat camioanele 
într-o parcare la ieșirea spre A19. 
Camioanele au fost parcate pe 
traseele pentru biciclete și au 
împiedicat vizibilitatea traficului. 
Șoferii au lăsat în urmă gunoaie 
și au făcut un grătar în parcare. 
Poliția a amendat șoferii pentru că 
au parcat pe pistele de biciclete și 
pentru că nu au respectat regulile 
anti-Covid.

Un camion al companiei JCarrión 
s-a blocat pe marginea unei curbe 
a drumului, ceea ce a determinat 
reducerea semnificativă a traficului.
Incidentul s-a produs pe 
Nijnselseweg, în Sint-Oedenrode, 
în Olanda, în dimineața zilei 
de sâmbătă, 13 iunie 2020. Un 
șofer profesionist a ieșit în mod 

inexplicabil "în decor" cu camionul 
cu semiremorcă pe care îl 
conducea.
O parte din camion a blocat drumul, 
iar traficul a trebuit să fie deviat 
până când o companie de salvare 
a vehiculelor grele a reușit să mute 
autotrenul JCarrión.

18 CAMIOANE CONFISCATE DUPĂ O 
DESCINDERE A POLIȚIEI LA O FIRMĂ 

CARE ACTIVA ÎN BELGIA

OLANDA. UN CAMION JCARRIÓN, BLOCAT 
PE MARGINEA DRUMULUI ÎNTR-O CURBĂ
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FORMULAR PENTRU
ABONAMENT LA 

REVISTA TIR

DENUMIRE FIRMĂ (sau nume pentru persoană fizică):

CUI FIRMĂ (sau serie şi număr buletin sau carte de identitate pentru persoană fizică)

NUMĂR DE INREGISTRARE LA REGISTRUL COMERŢULUI:

COD IBAN:

BANCA:

ADRESA POŞTALĂ:

JUDEŢ:

LOCALITATE:

COD POŞTAL:

NUME ŞI PRENUME ABONAT:

NUMĂR TELEFON:

NUMĂR FAX:

ADRESĂ E-MAIL:

ADRESA LA CARE VREI SĂ PRIMEŞTI PUBLICAŢIA (în cazul în care este alta decât adresa de facturare):

Asigură-te ca revista ta preferată ajunge la tine lună de lună în plic. Pentru numai 120 lei (TVA inclus) beneficiezi 
de un abonament anual (12 numere) la revista TIR. Vei efectua plata în baza unei facturi proforma pe care o emitem 
după ce ne trimiţi formularul de mai jos pe adresa de e-mail redactie@tirmagazin.ro.
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În seara de 21 iulie, un activist de 
mediu a sesizat inspectorii de la 
Inspectoratul de Stat pentru Control 
în Transportul Rutier Suceava 
(ISCTR) arătând că patru camioane 
cu lemne, care tranzitau zona 
Rădăuţi au depăşit tonajul admis, 
iar autorităţile au constatat că are 
dreptate. Activistul a fost ameninţat 
de un şofer.
Şoselele judeţului Suceava sunt 
afectate din cauza transportatorilor 
de lemne care nu respectă 
legislaţia, supraîncarcă remorcile şi, 
uneori, pun în pericol participanţii la 
trafic. În timp ce autorităţile se fac, 
de multe ori, că nu văd şi nu aud, 
activiştii de mediu sunt vigilenţi şi 
neobosiţi. Daniel Bodnar este unul 
dintre cei mai activi apărători ai 
mediului înconjurător, din regiunea 
de Nord-Est. În seara zilei de marţi, 

21 iulie, el a sunat la 112 şi a atras 
atenţia Poliţiei că patru camioane 
care circulau în zona Rădăuţi erau 
supraîncărcate cu material lemnos. 
Oamenii legii i-au oprit pe şoferi în 
trafic. Misiunea nu a fost simplă. 
Camioanele au fost duse sub 
escorta poliţiştilor până al Dorneşti, 
unde se afla cântarul celor de la 
ISCTR.
Doi dintre şoferi au refuzat 
cântărirea, având acest drept 
legal. Fiecare dintre cei doi a primit 
câte o amendă de 6.000 de lei. 
Camioanele au fost imobilizate, iar 
plăcuţele de înmatriculare au fost 
ridicate, urmând a fi recuperate în 
momentul intrării în legalitate. Unul 
dintre camioanele cântărite avea 
aproximativ 15 tone în plus faţă 
de greutatea maximă prevăzută 
de legislaţie. Asta înseamnă o 

depăşire a greutăţii cu 30 la sută. 
Şoferul a fost amendat cu 30.000 
de lei. Celălalt camion depăşea 
greutatea maximă cu aproximativ 10 
la sută, în acelaşi timp, butucii erau 
prea lungi. În acest caz inspectorii 
au aplicat o amendă de 2.250 de 
lei. Activistul de mediu a transmis 
pe Facebook momentul în care 
autorităţile a efectuat verificările. În 
timp ce filma, un şofer s-a apropiat 
de el şi l-a ameninţat voalat. „Crezi 
că salvezi tu ţara de corupţi? De ce 
nu vii seara să mă filmezi? O să-ţi 
pară rău că te-ai întors în ţară. Ce 
faci cu telefonaşul ăla? Eşti tare în 
gură cu telefonul. De ce nu vii seara 
în parcare? Eşti un fel de Ştefan cel 
Mare. Ai să stai în ghips. Nu te pun 
eu în ghips, eu n-am niciun drept”, 
sunt câteva dintre cuvintele rostite 
de şofer. 

Un șofer profesionist a fost filmat Un șofer profesionist a fost filmat 
de un coleg de-al său în timp ce de un coleg de-al său în timp ce 
conducea camionul cu un picior și conducea camionul cu un picior și 
trupul și celălat picior scoase pe trupul și celălat picior scoase pe 
geamul lateral. După ce videoclipul geamul lateral. După ce videoclipul 
a avut un impact mare pe rețelele a avut un impact mare pe rețelele 
de socializare, agenții Poliției de socializare, agenții Poliției 

Autostrăzii Federale (PRF) din Autostrăzii Federale (PRF) din 
Brazilia au reușit să-l localizeze Brazilia au reușit să-l localizeze 
pe șoferul camionului, care a dat pe șoferul camionului, care a dat 
dovadă prin gestul său de o totală dovadă prin gestul său de o totală 
inconștiență. inconștiență. 
Până în prezent, polițiștii nu au dat Până în prezent, polițiștii nu au dat 
niciun comunicat în legătură cu niciun comunicat în legătură cu 
măsurile pe care le-au luat împotriva măsurile pe care le-au luat împotriva 
inconștientului șofer de camion.inconștientului șofer de camion.
Mai mult, agenții Poliției Autostrăzii Mai mult, agenții Poliției Autostrăzii 
Federale caută acum informații Federale caută acum informații 
pentru a-l cerceta și pe șoferul pentru a-l cerceta și pe șoferul 
profesionist care a filmat imaginile în profesionist care a filmat imaginile în 
timp ce se afla la volan. timp ce se afla la volan. 

Un videoclip circulă pe rețelele Un videoclip circulă pe rețelele 
de socializare arătând un șofer al de socializare arătând un șofer al 
companiei Brambila care conducea companiei Brambila care conducea 
într-o manieră periculoasă. În într-o manieră periculoasă. În 
videoclip, bărbatul are un picior în videoclip, bărbatul are un picior în 
afara camionului, punând astfel afara camionului, punând astfel 
integritatea personală și pe cea a integritatea personală și pe cea a 
altora în pericol.altora în pericol.
Șoferul care a înregistrat imaginile a Șoferul care a înregistrat imaginile a 
încălcat, de asemenea, regulile de încălcat, de asemenea, regulile de 
trafic, deoarece videoclipul arată că trafic, deoarece videoclipul arată că 
el conduce și, în același timp, ține el conduce și, în același timp, ține 
telefonul mobil pentru a înregistra.telefonul mobil pentru a înregistra.

PATRU CAMIOANE SUPRAÎNCĂRCATE CU 
LEMNE. ȘOFER: „TE BAG ÎN GHIPS”

VIDEO: UN ȘOFER PROFESIONIST VIDEO: UN ȘOFER PROFESIONIST 
INCONȘTIENT, CONDUCE CAMIONUL CU INCONȘTIENT, CONDUCE CAMIONUL CU 

UN PICIORUN PICIOR
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