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Revista TIR poate fi găsită la punctele 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. 

Revista TIR este 
semnatara 

Cartei Europene a 
Siguranţei Rutiere
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“Uniunea Națională a Transportatorilor 
Rutieri din România - UNTRR solicită 
implicarea activă a Ministerului 
Transporturilor pentru apărarea 
intereselor transportatorilor români în 
cadrul celui de al 4-lea trialog privind 
Pachetul Mobilitate 1 din 11.12.2019, prin 
care se urmărește finalizarea negocierilor 
sub Președinția Finlandei.
UNTRR atenționează că aceste 
negocieri sunt foarte importante pentru 
România, întrucât miza este viitorul 
transportatorilor români în UE. Având 
în vedere presiunile importante la nivel 
european pentru finalizarea Pachetului 
Mobilitate 1, considerăm necesară 
acțiunea Ministerului Transporturilor din 
România, în coordonare cu celelalte 
State Membre afectate de acest set de 
măsuri legislative, pentru eliminarea celor 
mai restrictive prevederi ale Pachetului 
Mobilitate 1. 
UNTRR solicită eliminarea propunerilor 
Parlamentului European (PE) privind 
întoarcerea obligatorie acasă a 
vehiculelor, indiferent de intervalele 
propuse pentru compromis în cadrul 
trialogului (6-8 săptămâni de Consiliu 
sau 10-12 săptămâni de Parlamentul 
European). 
Reamintim că obligația întoarcerii acasă 
a vehiculelor nu se regăsește nici în 
propunerea Comisiei Europene și nici 
în abordarea generală a Consiliului de 
Transport UE, fiind propusă numai de PE 
și susținută puternic de raportorul Ismail 
Ertug (Germania), cu toate că aceasta 
restricționează grav libera circulație pe 
piața europeană de transport rutier. 
UNTRR solicită creșterea flexibilității 
în ceea ce privește efectuarea 
perioadelor de repaus săptămânal 
normale și reduse, în scopul creșterii 
eficienței de operare a firmelor de 
transport. Pentru ca această măsură 
să fie efectivă, posibilitatea efectuării a 2 
perioade de repaus săptămânal reduse 
consecutive trebuie corelată cu creșterea 
corespunzătoare a timpului de conducere 
de la 90 de ore la 2 săptămâni la 180 ore 
la 4 săptămâni. 
Reamintim că UNTRR este împotriva 
obligației întoarcerii acasă a șoferilor. 
Șoferii profesioniști au dreptul la libera 
circulație în UE, nu trebuie obligați să 
se întoarcă acasă. În cazul în care se 

menține obligația întoarcerii acasă, 
considerăm că perioada minimă ar trebui 
să nu fie mai mică de 6 săptămâni. 
UNTRR solicită menținerea regulilor 
actuale de cabotaj (3 curse în 7 zile) 
și eliminarea perioadei de interdicție 
(cooling off), iar, în cazul în care se 
menține introducerea unei perioade de 
interdicție, aceasta să fie la cea mai 
mică durată posibilă, și eliminarea 
propunerii Parlamentului European 
privind întoarcerea acasă a vehiculului 
înainte de a începe o nouă operațiune 
de cabotaj. 

Totodată, UNTRR solicită creșterea 
numărului de operațiuni cross trade 
excluse de la regulile detașării.
Obligația întoarcerii acasă a vehiculelor 
și restricționarea cabotajului sunt 
în contradicție cu viziunea UE de 
decarbonizare a transporturilor, 
întrucât aceste măsuri vor determina 
creșterea semnificativă a curselor fără 
încărcătură în UE și a emisiilor de CO2. 
În prezent, majoritatea camioanelor se 
întorc în țara de înființare a companiei 
doar o dată sau de două ori pe an. O 
obligație pentru aceleași camioane să se 
întoarcă la fiecare trei-patru săptămâni 
ar putea crește parcursul camioanelor 
europene cu 80 până la 135 de milioane 
de kilometri pe an (45-75%), generându-
se o poluare nejustificată de până la 
100.000 de tone de emisii de CO2 pe an 
sau chiar mai mult. 
Obligația întoarcerii acasă a vehiculelor 
și restricționarea cabotajului vor afecta 
totodată și consumatorii finali ai UE, 
care se vor confrunta cu creșteri ale 
prețurilor la majoritatea produselor 
de pe raft, întrucât forțarea camioanelor 
să se întoarcă acasă fără încărcătură nu 
va crește doar consumul de combustibil 
al transportatorilor, ci și costul final al 
transportului, care va fi transferat către 
clienți, crescând astfel prețurile finale 
pentru mărfurile transportate.”, se spune 
în comunicatul de presă al UNTRR. 

UNTRR - SOLICITARE ADRESATĂ MT PRIVIND 
PACHETUL MOBILITATE 1

UNTRR solicită implicarea activă a Ministerului Transporturilor pentru eliminarea celor mai 
restrictive prevederi ale Pachetului Mobilitate 1.
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El s-a adresat celor prezenți la dez-
baterea organizată de Confederația 
patronală Concordia ”Dialog pentru 
dezvoltare”, care a avut loc la hotelul 
Hilton din București.
“Voi fi foarte scurt, pentru că sunt 
convins că vreți să puneți întrebări. În 
ceea ce ne privește, suntem un guvern 
pro-business, un guvern care pleacă 

de la premisa că, dacă afacerile merg 
în țară, toată lumea are șansa s-o ducă 
mai bine, un guvern care încurajează 
inițiativa economică, care încearcă să 
realizeze un parteneriat cu investitorii, 
care încearcă să aducă administrația 
în situația de partener al mediului 
de afaceri și al celui care investește. 
Avem linii de acțiune definite relativ 

clar. În primul rând, vrem să refacem 
capacitatea administrativă, să realizăm 
digitalizarea, să simplificăm procedurile, 
să mărim viteza de luare a deciziilor și 
viteza de derulare a tuturor procedurilor 
de aprobare, de avizare, de eliberare 
a diferitelor tipuri de autorizații. De 
asemenea, știm foarte clar că mediul 
de afaceri are nevoie de asigurarea 

  Publicitate

Premierul Ludovic Orban a făcut o pauză de două ore din ședința de guvern de pe data de 10 
decembrie 2019 pentru a participa la o întâlnire cu oamenii de afaceri.

LUDOVIC ORBAN: “SUNTEM UN GUVERN 
PRO-BUSINESS”
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unei competiții oneste. Statul trebuie 
să fie un arbitru care să trateze egal 
toate companiile, care să nu creeze 
discriminări sau distorsiuni pe diferitele 
piețe. Statul trebuie să aibă reglementări 
cât mai clare. Personal, sunt în 
favoarea unei legiferări exhaustive, 
adică pentru introducerea în corpul 
legii a reglementării clare, astfel încât 
să nu mai apară acte normative de 
rang secund, de tip ordin de ministru 
sau categorii de acte normative care, 
de multe ori, inventează proceduri 
suplimentare, deturnează sensul legilor 
și chiar le modifică. 
În ceea ce privește relația cu mediul de 
afaceri, am cerut fiecărui ministru și, 
de asemenea, eu voi da un exemplu 
-  am anunțat că intenția mea e să 
avem, pe lângă Consiliul tripartit, Con-
siliul Economic și Social, un consiliu 
consultativ cu mediul de afaceri, în care 
să abordăm, pe rând, problematica 
existentă la nivel general, dar și pe 
fiecare sector în parte. 
Sigur că acest dialog este foarte 
important, pentru că voi, ca oameni 
de afaceri, știți foarte bine cu ce vă 
confruntați și în ce măsură guvernul 
ar putea să facă lucruri care să ajute 
afacerile dumneavoastră, să permită 
dezvoltarea afacerilor, creșterea 
competitivității și posibilitatea, în mod 
evident, de a face profituri, că orice om 
care investește dorește să-și recupereze 
investiția și să facă profit. Clar o să 
asigurăm un management mult mai 
bun al proiectelor de infrastructură de 
transport - fără infrastructură, România 
nu se poate dezvolta. 
Trebuie să ne fructificăm avantajele pe 
care până acum nu ni le-am fructificat. 
Suntem o poartă de intrare-ieșire din 
Europa, avem potențialul de a fructifica 
la maxim acest avantaj și e clar că 
marile proiecte de infrastructură trebuie 
realizate în cea mai mare viteză posibilă 
și, evident, trebuie să îndepărtăm toate  
barierele care au întârziat sau au blocat 
proiectele de infrastructură mare de 
transport. 
În ceea ce priveşte piața muncii, suntem 
conştienţi de criza de forță de muncă 
care există - nu trebuie să ne ascundem 
că există o criză de forţă de muncă, 
mai ales o criză de forţă de muncă cu 
pregătire, cu specializare, calificată. Și 
aici gândim mai multe soluţii: pe lângă 
liberalizarea accesului pe piaţa muncii 
pentru cetăţenii non-UE, fructificarea 
unui avantaj pe care îl avem şi poate până 
acum nu a fost văzut - în jurul României 
sunt peste 2 milioane de români, care ar 
putea, în condiţiile liberalizării accesului 
pe piaţa muncii, să vină să lucreze în 

România. Încercăm să dăm semnale 
clare către românii care lucrează astăzi 
în diaspora, dintre care foarte mulţi ar dori 
să se întoarcă în ţară, dacă ar simţi că 
lucrurile merg într-o direcţie bună, dacă 
ar avea posibilitateă să-şi găsească un 
job şi dacă ar creşte, evident, calitatea 
serviciilor de educaţie, serviciilor de 
sănătate şi mai ales calitatea serviciilor 
furnizate de administraţie.
Închei această expunere prin a vă 
prezenta care este şi realitatea politică 
- eu vă spun ce vrem noi, numai că 
nu întotdeauna ceea ce vrei şi poţi să 
faci. Guvernul a dobândit un sprijin 
parlamentar destul de fragil, foarte 
eterogen şi format din foarte multe 
formaţiuni politice. Din cauza asta, de 

ceva vreme a început în parlament un 
adevărat campionat, fiindcă noi intrăm 
în an electoral şi acum e un adevărat 
campionat între partidele politice. 
Astăzi am aflat că au revenit la calcularea 
pensiilor în sectorul militar după pensia 
brută, nu după pensia netă, numai chestii 
din astea vin în fiecare zi. Sunt vreo 
douăzeci şi ceva de proiecte legislative 
care generează efecte bugetare şi care, 
probabil, o să pună o mare presiune 
asupra guvernării. Sigur că România 
are nevoie de o guvernare stabilă, care 
să se bazeze pe un sprijin parlamentar 
puternic, omogen, reînvestit prin votul 
cetăţenilor. 
Dorinţa noastră ar fi, în măsura în care 
va fi posibil constituţional, să organizăm 
cât mai repede alegeri anticipate, 
pentru că într-un fel acţionează un 
guvern care a ajuns la putere pe final 
de mandat cu o structură parlamentară 
destul de eterogenă şi fără un sprijin 
foarte coerent şi puternic,  în alt fel 
acţionează un guvern care se bizuie pe 
votul cetăţenilor, care vot al cetăţenilor 
dă o majoritate parlamentară solidă şi, 
mai ales, are perspectiva guvernării pe 
patru ani de zile. În ce ne priveşte, şi pe 
perioada asta o să încercăm să punem 
cărămizi pentru o construcţie sănătoasă 
a României, pentru o construcţie care 
să se bazeze pe răsplătirea celor 
merituoşi, pe susţinerea celor care au 
inițiativă şi îşi asumă răspunderi, pe 
descurajarea oricărui comportament în 
afara legii sau comportament care nu 
este conform cu ceea ce înseamnă o 
societate democratică. Mulţumesc.”, a 
declarat premierul Ludovic Orban.
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Dintre acestea, au fost: 41.768 deținute 
de operatori/ întreprinderi de transport 
din România și 6.682 deținute de opera-
tori de transport străini.
Cu această ocazie, au fost întocmite 
8.475 procese verbale de constatare a 
contravenției în trafic; 7.759 pentru ope-
ratori/ întreprinderi de transport din Ro-
mânia și 716 pentru operatori de trans-
port străini. 
Au fost controlate în trafic 821 vehicule 
pentru verificarea respectării maselor și/
sau dimensiunilor maxim admise ocazie 
cu care s-au întocmit 93 procese verbale 
de constatare a contravenției. De ase-
menea, au fost controlate  în trafic din 
punct de vedere tehnic 483 vehicule iar 
numărul total de procese verbale de con-
statare a contravenției aplicate a fost de 
132.

Totodată, s-au efectuat 2.084 controa-
le la sediul întreprinderilor, printre care 
1.087 la întreprinderi de transport ruti-
er, 392 controale la întreprinderi care 
desfășoară activități conexe transportului 
rutier (activitați desfășurate de autogări), 
391 controale la școlile de conducere 
auto, 72 controale la întreprinderi care 
desfășoară activități conexe transportu-
lui rutier (activități de intermediere) și 130 

controale la sediul furnizorilor de bunuri 
divizibile. În urma acestor controale, s-a 
întocmit un număr de 399 procese verba-
le de constatare a contravenției.

Care sunt atribuțiile ISCTR
Inspectoratul de Stat pentru Controlul în 
Transportul Rutier - ISCTR este organis-
mul tehnic permanent specializat în sub-
ordinea Ministerului Transporturilor, care 
asigură, la nivel naţional, inspecţia şi 

controlul respec-
tării reglementă-
rilor naţionale şi 
internaţionale în 
domeniul trans-
porturilor rutiere, 
privind, în princi-
pal:
• condiţiile de 
efectuare a acti-
vităţilor de trans-
port rutier, a ac-
tivităţilor conexe 
t r a n s p o r t u l u i 
rutier şi a activi-
tăţii de pregătire 
a persoanelor în 
vederea obţine-
rii permisului de 
conducere;
• siguranţa trans-
porturilor rutiere 
şi protecţia me-
diului;
• starea tehnică 
a vehiculelor ru-
tiere;
• masele şi/sau 
d i m e n s i u n i l e 
maxime admise 
pe drumurile pu-
blice şi masele 
totale maxime 
autorizate.

ISCTR: PESTE 48.000 DE VEHICULE 
COMERCIALE VERIFICATE ÎN TRIMESTRUL III

În urma activității de inspecție și control desfășurată de către inspectorii din cadrul Inspectoratului 
de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în trimestrul III al anului 2019, au fost verificate în 
trafic 48.450 autovehicule / ansambluri de vehicule rutiere.

(

,

Publicitate
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ISCTR, AMENZI DE APROAPE 110 MILIOANE 
DE LEI ÎN 2018

Revista TIR Magazin a citit „Raportul de activitate al Ministerul Transporturilor” și a realizat o 
analiză pe domenii.

Inspectoratul de Stat pentru Controlul 
în Transportul Rutier - ISCTR, este 
organismul tehnic specializat al 
Ministerului Transporturilor desemnat să 
asigure inspecția și controlul respectării 
reglementărilor interne și internaționale în 
domeniul transporturilor rutiere, conform 
prevederilor O.G. nr. 26/2011.
În vederea verificării respectării regle-
mentărilor interne și internaționale 
în domeniul transporturilor rutiere, 
inspectorii ISCTR au efectuat controale 
în trafic, precum și la sediul operatorilor 
de transport rutier, întreprinderilor 
de transport rutier în cont propriu, 
operatorilor economici care desfășoară 
activități conexe transportului rutier, 
centrelor de pregătire și perfecționare 
a personalului de specialitate din 
domeniul transporturilor rutiere, școlilor 
de conducători auto, furnizorilor și 
beneficiarilor de bunuri divizibile.

Cifrele anului trecut au arătat: 
- controlate în trafic - un număr 185.828 
autovehicule sau ansambluri de vehicule 

rutiere, dintre care 23.912 autovehicule/
ansambluri de vehicule rutiere deținute 
de persoane fizice sau juridice străine; 
- efectuate - 5617 controale la sediile 
operatorilor de transport rutier/
întreprinderilor de transport rutier în cont 
propriu; 
- efectuate - 1795 controale la sediile 
operatorilor economici care efectuează 
activități conexe transportului rutier – 
activități desfășurate de autogară; 
- efectuate - 373 controale la sediile 
operatorilor economici care efectuează 
activități conexe transportului rutier – 
activități de intermediere; 
- efectuate - 2365 controale la sediile 
școlilor de conducători auto; 
- efectuate - 189 controale la sediile 
centrelor de pregătire și perfecționare a 
personalului din domeniul transportului 
rutier. 
În urma controalelor efectuate în trafic 
și la sediul operatorilor de transport, 
inspectorii ISCTR au întocmit un 
număr de 38.044 procese verbale de 
constatare a contravenției, prin care au 

fost sancționate un număr de 44.382 
contravenții, în valoare de 109.299.586 
lei. 
Din analizele efectuate rezultă că, în 
perioada ianuarie – decembrie 2018, 
au fost aplicate un număr mai mare de 
contravenții față aceeași perioadă a 
anului 2017.

Controlul efectuat de personalul cu 
atribuții de inspecție și control duce 
la: 
• însănătoșirea mediului de afaceri în 
domeniile aferente transportului rutier; 
• asigurarea unui mediu concurențial 
corect; 
• creșterea gradului de respectare a 
demnității personalului din domeniul 
transporturilor rutiere prin îmbunătățirea 
condițiilor de muncă a acestora; 
• creșterea siguranței rutiere; 
• protecția mediului și protejarea 
infrastructurii.
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În anul 2018 Autoritatea Rutieră 
Română – ARR, în raport cu atribuțiile 
instituției legate de accesul la profesia 
de operator de transport rutier și care 
decurg din prevederile legislației 
naționale și comunitare, precum și 
în calitate de punct național unic de 
contact, a asigurat activitatea de registru 
pentru operatorii de transport rutier și a 
administrat sistemul informatic E.R.R.U. 
(European Registers of Road Transport 
Undertakings – Registrul european al 
operatorilor de transport rutier). Prin 
intermediul acestuia se realizează 
schimbul de informații cu celelalte state 
membre pentru aplicarea regulamentelor 
europene din domeniul transporturilor 
rutiere și se transmite Comisiei Europene 
raportul privind activitatea autorității 
referitoare la condițiile privind exercitarea 
ocupației de operator de transport, 
conform legislației comunitare. 

Care sunt cifrele
Autoritatea Rutieră Română, având 
atribuții de licențiere și certificare în 
transporturile rutiere, în cursul anului 
2018, a licențiat un număr de 5650 
operatori de transport cu un parc auto 
aferent de 185.929 autovehicule, fiind 
eliberate 150.578 certificate/atestate de 
competență profesională. 
În calitate de administrator pentru 
secțiunea națională a sistemului 
informatic european TACHOnet, 
Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. 

a eliberat 81.217 cartele tahografice 
conducătorilor auto, întreprinderilor, 
personalului abilitat cu efectuarea 
controlului şi operatorilor economici 
autorizaţi, conform reglementărilor 
legale (Ordonanţa Guvernului nr. 
37/2007 privind stabilirea cadrului de 
aplicare a regulilor privind perioadele 
de conducere, pauzele şi perioadele 
de odihnă ale conducătorilor auto şi 
utilizarea aparatelor de înregistrare a 
activităţii acestora, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 371/2007, cu modificările 
şi completările ulterioare).

Alte activități conexe
Totodată, raportat la atribuțiile A.R.R pe 

linie de siguranță rutieră și având în 
vedere atribuțiile ce decurg din aplicarea 
Legii 265/2008 privind gestionarea 
siguranței circulației pe infrastructura 
rutieră, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, care transpune 
prevederile Directivei 2008/96/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului, 
în anul 2018 instituția a mai desfășurat 
următoarele activități: 
- A încheiat cu consiliile județene, primării 
și CNAIR SA un număr de 55 contracte 
privind realizarea auditului de siguranță 
rutieră în valoare de 2.134.426 lei și 
un număr de 50 contracte cu auditorii 
de siguranță rutieră în valoare totală 
de 1.013.849 lei în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 265/2008; 
- S-a realizat inspecţia de siguranţă 
rutieră pe 753,531 km din cei 1.486,207 
km contractați pe următorii 2 ani, prin 
semnarea contractului ARR și CNAIR 
SA în valoare de 1.579.113,90 lei, din 
care 627,29 km finalizați, prin predarea 
rapoartelor către CNAIR și 126,241 km 
inspectați, până la sfârșitul anului 2018 
pentru care se vor preda rapoartele în 
perioada următoare, urmând ca până la 
sfârșitul anului 2019 să fie inspectați și 
ultimii 732,676 km aferenți contractului 
mai sus menționat; 
- În cursul anului 2018 s-a demarat 
activitatea de inspecție de siguranță 
suplimentară de accident, fiind întocmite 
un număr de 47 rapoarte de inspecție.
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ARR A ELIBERAT 81.217 CARTELE 
TAHOGRAFICE CONDUCĂTORILOR AUTO  

ÎN 12 LUNI
Revista TIR Magazin a citit „Raportul de activitate al Ministerului Transporturilor” și a realizat o 
analiză pe domenii.
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“Am ajuns la un acord preliminar”, a 
scris pe Twitter, fără a oferi niciun alt 
detaliu, reprezentanța finlandeză a UE, 
care conduce negocierile pentru statele 
membre, în condițiile în care deține 
președinția rotativă a Uniunii.
Acest compromis trebuie însă aprobat 
de Consiliu (cele 28 de state membre ale 
UE) și de Parlamentul European.
Propusă de Comisia Europeană, în mai 
2017, reforma a dat naștere unei lupte de 
peste doi ani și jumătate între cele două 
tabere, pe fondul puternicei concurențe în 
acest sector sensibil.
De o parte, Vestul (Franța, Germania, 
Benelux), partizanii unei legislații stricte. 
De cealaltă, țările din Europa de Est 
(România, Ungaria, Bulgaria, Polonia, 
Letonia și Lituania), care pledează pentru 
o viziune mai suplă. Prima tabără o acuză 
pe a doua de dumping social, a doua o 
acuză pe prima de protecționism.
Fiecare tabără a trebuit să accepte concesii, 
potrivit unei surse apropiate negocierilor. 
Pentru cei din Vest, o înfrângere majoră 
dar așteptată: regulile privind detașarea 
(care prevede o remunerație potrivit 
regulilor țării unde lucrează șoferul: salariu 
minim, dar și prime) nu se aplică șoferilor 
care realizează un traseu din țara de 
origine a companiei lor spre o altă țară.
Mai exact: un român care face un drum 
dus - întors România-Franța este plătit 
potrivit regimului din România.
“Din nefericire se confirmă și acest lucru 
se traduce prin crearea în Europa a unei 
clase de salariați de zona a doua”, spune 
eurodeputatul ecologist francez Karima 
Delli, președintele Comisiei transporturi 
din Parlament.
În schimb, în dosarul exploziv al șoferilor 
care efectuează cabotaj - mai multe curse 
într-o țară unde a ajuns în cadrul unei 
livrări internaționale, se prevede aplicarea 
regulilor detașării.
Concret, un șofer român, care efectuează 
mai multe curse în Olanda, va trebui să fie 
plătit cu remunerația aplicabilă în Olanda.
Au fost înregistrate avansuri majore 
pentru partizanii unei legislații stricte, a 
subliniat Delli.
“Un șofer nu va dormi în mașina sa în 
cadrul pauzelor săptămânale mai mult 

de 45 de ore, ci într-o locuință adevărată, 
plătită de angajator. El va trebui, de 
asemenea, să revină la domiciliu cel puțin 
o dată la patru săptămâni, indiferent de 
țara de reședință din UE”, a spus ea.
Au fost, de asemenea, înăsprite de 
manieră semnificativă criteriile privind 
sediul companiilor de transport: “S-a 
terminat cu societățile cutii poștale”, a 
afirmat Delli.
Comisia Europeană a precizat că 
este “în curs de analiză a implicațiilor 
compromisului”. “Vom publica un 
comunicat vineri”, a precizat un purtător 
de cuvânt, Stefan de Keersmaecker, care 
nu a dat niciun detaliu legat de acord.

UNTRR: “UE este în pericol!”
Uniunea Națională a Transportatorilor 
Rutieri din România (UNTRR) și-a 
manifestat, prin comunicat de presă, 
dezamăgirea în legătură cu rezultatele 
negocierilor privind Pachetul Mobilitate 1:
“SOS – libera circulație a transportatorilor 
români în UE este în pericol! UNTRR 
solicită autorităților române contestarea 
acordului inacceptabil privind Pachetul 
Mobilitate 1 la care s-a ajuns în trialogul 
de astăzi!
Președinția Finlandeză a Consiliului de 
Transport UE, Parlamentul European și 
Comisia Europeană au ajuns astăzi (12 
decembrie, n.red.) la un acord privind 
Pachetul Mobilitate 1, în cadrul celui de-al 
4-lea trialog care s-a derulat în perioada 
11-12.12.2019.

Uniunea Națională a Transportatorilor 
Rutieri din România – UNTRR își exprimă 
profunda îngrijorare cu privire la rezultatul 
inacceptabil al acestui trialog, care a 
condus la adoptarea unor măsuri extrem 
de nefavorabile pentru România, inspirate 
de legislația protecționistă promovată 
de Statele Vestice membre ale Alianței 
Rutiere, având ca scop restricționarea 
accesului transportatorilor români și estici 
pe piața europeană de transport rutier.
UNTRR solicită Guvernului României 
și Eurodeputaților români să se opună 
acestui Acord privind Pachetul Mobilitate 
1 în cadrul votului final al Consiliului, 
respectiv al Parlamentului European!
Solicităm autorităților române contestarea 
acordului Pachetului Mobilitate 1 adoptat 
la finalul trialogului de astăzi la Curtea 
Europeană de Justiție!
Precizăm că actualul Pachet Mobilitate 
restricționează grav libera circulație 
a transportatorilor români în UE prin 
măsurile extrem de restrictive adoptate, 
precum obligația întoarcerii camionului 
acasă la 8 săptămâni, introducerea unei 
perioade de restricționare a cabotajului 
(cooling off) de 4 zile și aplicarea forțată 
a Regulamentului Roma I firmelor de 
transport rutier. Aceste prevederi elimină 
transportatorii români din piața europeană 
de transport rutier și împing firmele și 
șoferii români să migreze în vest.”.

COMPROMIS EUROPEAN: ȘOFERII VOR 
PUTEA DORMI ÎN AUTOVEHICULE MAXIMUM 

45 DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ
Negociatorii Parlamentului European și ai celor 28 de țări ale UE au ajuns, joi, 12 decembrie 2019, la un 
preacord privind Pachetul Mobilitate 1, un dosar ultrasensibil marcat de opoziția dintre Est și Vest.



Proiectul a început la data de 18 octombrie 
2019 şi se va derula pe o perioadă de 
18 de luni, adresându-se conducătorilor 
auto și firmelor de transport rutier din 7 
regiuni de dezvoltare a României: Nord-
Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, 
Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia. Valoarea 
totală a finanțării este de 2.476.273,20, 
din care 85% reprezintă cofinanțare 
europeană nerambursabilă.
Obiectivul general al proiectului 
TRANS-FORM este reprezentat de 
îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, 
competențe și aptitudini ale personalului 
întreprinderilor care asigură distribuția 
pentru întreprinderi care își desfășoară 
activitatea în sectoarele economice 
cu potențial competitiv identificate 
conform Strategiei Naționale pentru 
Competitivitate (SNC) și în domeniile de 
specializare inteligentă conform Strategiei 
Naționale de Cercetare, Dezvoltare și 
Inovare (SNCDI).
Proiectul își propune:
- informarea și conștientizarea 
companiilor de transport rutier cu privire 
la importanța și necesitatea participării 
angajaților la programe de formare 
profesională continuă; 
- creșterea performanțelor în plan 
profesional pentru angajații companiilor 
care asigură distribuția pentru 
întreprinderi care își desfășoară 
activitatea în sectoarele economice cu 
potențial competitiv, identificate conform 
SNC și în domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI;

- sprijinirea companiilor pentru intro-
ducerea de programe de formare 
profesională continuă pentru angajații 
lor.
La încheierea proiectului, 990 de 
angajați vor fi conștientizați cu privire 
la importanța aplicării de programe de 
formare profesională continuă la locul de 
muncă pentru a crește competitivitatea 
companiilor de transport rutier, 330 de 
angajați (din care minimum 10% să fie 
angajați vârstnici: 55-64 ani) vor fi înscriși 
în proiect pentru a urma cursuri de 
dezvoltare a competențelor și abilităților 

specifice activității de distribuție, 36 de 
companii vor fi sprijinite prin activități 
adaptate nevoilor lor în vederea dezvoltării 
de programe de formare profesională 
continuă pentru angajați, iar 3 companii 
vor fi susținute pentru dezvoltarea și 
implementarea de programe de formare 
profesională continuă.
Proiectul va fi implementat în cele 7 re-
giuni mai puțin dezvoltate ale României, 
cu excepția regiunii București-Ilfov.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social 
European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020.
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UNTRR- PROIECT PENTRU ANGAJAȚII 
COMPANIILOR DE TRANSPORT RUTIER

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a lansat proiectul  
„TRANS-FORM – Îmbunătățirea nivelului de competențe ale angajaților din domeniul distribuției 
pentru ocuparea sustenabilă și de calitate a forței de muncă” (Cod MySMIS: 127802), cofinanţat 
din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. 
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CONCEPTUL SERIALULUI
Serialul “DOI ȘOFERI” este cea mai nouă 
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 ȘOFERI” 

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.

SERIALUL DE COMEDIE “DOI ȘOFERI” EP.05 - 
“RĂCNETUL CARPAȚILOR”
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Costuri mici 
pentru planuri MARI!
Alege oferta de finanþare pentru vehicule comerciale grele, 
noi ºi rulate, de la Raiffeisen Leasing [i beneficiezi de:

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

0%
avans

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

AUDIENȚE
Până la data de finalul lunii noiembrie 

2019, trailerul comediei a depășit, pe 
Facebook, 45.000 de vizualizări, primul 
episod al serialului “DOI ȘOFERI” a 
acumulat peste 38.000 de vizualizări, 
episodul al doilea a depășit 82.000 de 
vizualizări, episodul 03 peste 45.000 de 
vizualizări, trailerul episodului 03 - peste 
40.000,  iar episodul 04- peste 45.000 de 
vizualizări. 
Toate episoadele se află într-o continuă 
creștere pe Facebook.
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CNAIR nu doar că nu reușește să facă 
autostrăzi, dar nici nu face public modul în 
care a reușit această contraperformanță. 
Ultimul raport anual al CNAIR este cel din 
2015. Dacă însă vrei să deschizi fișierul 
„PDF” vei găsi un fișier gol pe care scrie 
doar “RAPORT ANUAL 2015”.
Același lucru se întâmplă dacă vrei să 
deschizi Raportul anual pe anul 2014. 
Rapoartele pe anii 2016-2019 lipsesc cu 
desăvârșire. În schimb, există Rapoarte 
din 2018 și 2017 de evaluare a modului 
în care Compania a răspuns cererilor 
privind infomațiile de interes public. 
Ultimele „Reglementări tehnice” sunt 
din ianuarie 2017 și se vorbește de 
reglementări din anii 90. 
La categoria „prezentări generale”, nu 
există nicio prezentare. 
La categoria „Evenimente și conferințe”, 
nu există decât data deschiderii acestei 
categorii pe cnadnr.ro – 25 noiembrie. În 
rest absolut nimic. Nicio informație.
În schimb există un mic cult al personalității 
la capitolul „Comunicare - multimedia”, 
care începe cu Florin Scarlat, directorul 
Companiei, dând un interviu portalului 
DcNews. Lenea e atât de mare la CNAIR 
încât nu există transcrierea interviului, 
ci doar un video. Iar, în deschidere, o 
fotografie a aceluiași Scarlat fără vreun 
CV sau alte detalii. Apoi, urmează niște 
asfaltări vechi, din 2016-2017, la Orăștie-
Sibiu, pe varianta de Ocolire Brașov, o 
vizită de lucru al unui fost șef al CNAIR.
În concluzie, comunicarea CNAIR este 
“puțin” depășită.

CNAIR NU A MAI DEPUS UN RAPORT ANUAL 
DE PATRU ANI

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu “dă Raport” în fața populației 
deși este vorba de o instituție de stat.
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În locul literei S, urmată de umărul de cai 
putere, noua denumire comercială va fi 
puterea urmată de un S, cum ar fi 450 S 
sau 730 S. 
Inversarea denumirii se aplică cabinelor 
de dormit (sleeper cab) cu podea plată. 
În spatele schimbării se află un acord 
cu Daimler AG, compania-mamă a 
Mercedes-Benz.
Modalitatea actuală a Scania de a 
numi camioanelor a fost introdusă în 
2004. Noul tip de nume pentru seria S, 
cu cifra de putere indicată inițial va fi 
introdus pe camioanele din seria S și nu 
se va aplica altor vehicule Scania. „Prin 
această ajustare, ducem la îndeplinire 
un acord pe care l-am făcut cu Daimler”, 
spune Alexander Vlaskamp,   Senior Vice 
President Scania Trucks. Noi urmărim 

să ne protejăm brand-ul nostru, dar 
recunoaștem faptul că Daimler are o istorie 

îndelungată cu seria S pentru mașinile de 
pasageri, a mai spus executivul Scania. 

SCANIA ÎȘI REDENUMEȘTE CAMIOANELE 
DIN SERIA S

Publicitate

Compania suedeză Scania și-a anunțat decizia de a schimba numele seriei S a camioanelor 
premium pe care le produce.
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SUPRATAXA LA CARBURANT,  
ELIMINATĂ DE LA 1 IANUARIE 2020

Supraacciza la carburanţi a fost eliminată prin votul deputaţilor, iar legea în acest sens a fost 
trimisă la Președinție pentru promulgare.

Parlamentul a decis eliminarea acelui 
supliment de 7 cenți la litru, sau 32 de 
bani, introdus în toamna lui 2017.
De la 5,6 lei, litrul de benzină fără plumb 
ar urma să se reducă la 5,28 de lei. Dacă 
ar fi eliminată acea acciză suplimentară 
de 32 de bani fără a ține cont de normele 
europene, atunci ieftinirea s-ar duce 
aproape la 38 de bani.
La începutul lunii noiembrie, Ministerul 
de Finanțe a anunțat, într-un răspuns 
la o interpelare adresată de Florin 
Roman, deputat PNL, că statul 
român a colectat, din septembrie 
2017 până în prezent, suma de 
aproximativ 5,8 miliarde de lei, prin 
introducerea supraaccizei la carburanți. 
Potrivit răspunsului Ministerului de 
Finanțe la interpelarea adresată de 
Florin Roman, statul român a încasat din 
supraacciza la carburanți următoarele 

sume: „septembrie-decembrie 2017 
- 917,4 milioane lei impact din acciză: 
ianuarie - decembrie 2018 - 2.754,1 
milioane lei; ianuarie - septembrie 
2019 - 2.177,4 milioane lei”, potrivit 
răspunsului Ministerului de Finanțe. 

Câți bani rămân la șofer
Ministerul precizează că majorarea 
accizei la carburanți nu este evidențiată 
separat în execuția bugetară: „Majorarea 
accizei pe litru de carburant, începând 
cu data de 15 septembrie 2017, nu este 
evidențiată separat în execuția bugetară, 
ci se regăsește în totalul încasărilor 
din accize. Potrivit execuției de casă 
a bugetului de stat, acciza încasată 
este evidențiată distinct pentru fiecare 
categorie de produs accizabil (benzină, 
motorină, etc)”.
Deputatul PNL Robert Sighiartău a afirmat 

că "supraacciza la carburanţi a afectat 
economia românească, a generat inflaţie 
şi banii nu s-au dus în infrastructură". 
Robert Sighiartău a estimat că, la 50 
litri de combustibil, se vor economisi 
aproximativ 30 de lei.
”Impactul clar al acestei măsuri este o 
scădere cu 0,38 de lei a prețului unui 
litru de combustibil. Am făcut o serie 
de calcule, iar pentru un cetățean asta 
înseamnă așa: la un plin de motorină 
va plăti cu 25 de lei mai puțin. Impactul 
s-ar putea să fie mai mare, dar asta vom 
vedea după 1 ianuarie 2020”, a declarat 
Robert Sighiartău.
În iunie anul acesta, guvernul a anunțat 
că nu mai are bani să le restituie 
transportatorilor supraacciza la motorină, 
în condițiile în care fondurile de 20 de 
milioane de lei alocate pentru acest an 
s-au epuizat.
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Versiunile MEGA a M.CS cu prelată și ale 
remorcii Z.CS cu bară de tracțiune și ax 
central oferă o sarcină utilă suplimentară 
de până la 500 de kilograme. În plus, 
remorca este acum disponibilă și cu 
prelata POWER CURTAIN fără șipci. 

Remorcile M.CS / Z.CS oferă un raport 
preț / performanță excepțional, datorită 
sinergiilor generate de utilizarea a 
numeroase componente ale caroseriei 
a căror fiabilitate a fost dovedită pe 
semiremorca S.CS. 

Versiunea MEGA a caroseriei
În transportul de marfă pe peleți sau 
marfă ambalată, combinația M.CS și 
Z.CS impresionează printr-un volum 
mare de încărcare, combinat cu 
manevrabilitate, atunci când operează 
pe drumuri înguste și în centre urbane. 
La fel ca versiunea de semiremorcă 
cu prelate, caroseria este echipată 
cu un plafon care se ridică. Înălțimile 
necesare pot fi ușor reglate. Mecanismul 
simplu și robust permite o manipulare 
ușoară, sigură și rapidă. Capacitatea 
de încărcare necesară poate fi astfel 
ajustată după cum este necesar. Găurile 
de ancorare de pe lungimea exterioară 
prezintă diferite opțiuni de ancorare 
flexibile pentru fiecare scenariu de 
utilizare. Prelata din partea superioară 
armată cu fibre nu are nevoie de cabluri 
de armare sau de bucle de centură în 
remorca interioară.

Puterea ridicată a corpului a fost 
certificată ca standard în conformitate 
cu DIN EN 12642 Cod XL.

Spațiul poate fi umplut cu până la 38 de 
europaleți.

POWER CURTAIN
Prelata (POWER CURTAIN) de 
la Schmitz Cargobull îndeplinește 
cerințele pentru eficiență și viteza de 
rulaj. Rigiditatea structurală certificată 
(conform DIN EN 12642 Cod XL) este 
realizată grație unei armături verticale 
și orizontale și a unei protecții-cadru 
standard antifurt. Clienții beneficiază 
de încărcare și descărcare rapidă, care 
nu mai necesită timp pentru manipulare 
și urcare în vederea asigurării mărfii. 
În consecință, eficiența transportului 
și siguranța în muncă sunt crescute, 
iar șoferul este capabil să își continue 

călătoria mai rapid și să optimizeze în 
continuare procesul de transport.

Opțiuni pentru încărcare completă pe 
rampă
Oportunitățile deschise de noul sistem 
modular M.CS / Z.CS sunt benefice 
pentru clienții care se bazează pe 
procesele de încărcare și descărcare 
din spate. Încărcarea a fost îmbunătățită 
și sistemul de caroserie MEGA a fost 
ajustat. 
De câțiva ani încoace, portofoliul 
Schmitz Cargobull a fost extins pentru a 
oferi soluții specifice industriei și pentru 
ca remorcile și semiremorcile să poată 
fi utilizate pentru orice șasiu, de la toți 
producătorii majori de camioane. 

Publicitate

LOGISTICĂ MULTIFUNCȚIONALĂ  
DE LA SCHMITZ CARGOBULL 

Remorcile de volum mare Schmitz Cargobull au cunoscut o schimbare de generație. 
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Acest obiectiv a fost îndeplinit mai 
devreme de planificarea inițială, la doar 
30 de luni de la începerea operațiunilor, 
în luna aprilie 2017.
Reporterii Tir Magazin au fost la 
eveniment și au realizat câteva interviuri 
în exclusivitate.

Alina Anton-Pop, Director Marketing & 
PR revista TIR Magazin: Ce înseamnă 
pentru echipa Cefin Trucks cele 1.000 de 
camioane Ford vândute în România? 

Stefano Albarosa, fondator și CEO 
Cefin Trucks: Este o mare realizare, de 
care ne bucurăm foarte mult. Ne bucurăm 
că am avut atât de mulți clienți care au 
avut încredere în serviciile și în produsele 
noastre. Aceasta ne-a permis să atingem 
acest rezultat, care i-a surprins pe mulți 
dintre jucătorii din piață. Suntem aici 

pentru a deveni unul din brand-urile lider 
de pe această piață.  

Alina Anton-Pop, Director Marketing 
& PR revista TIR Magazin: După ce ați 
vândut 1.000 de camioane în 1000 de 
zile, care va fi următoarea provocare?

Stefano Albarosa, fondator și CEO 
Cefin Trucks: Noi dorim să devenim unul 
dintre liderii pieței de vehicule comerciale 
din România. Următoarea provocare 
nu poate fi alta decât să vindem alte 
1.000 de camioane în jumătate din timp, 
adică 15 luni. Sunt ferm convins că, cu 
încredere în clienți și produsele noastre, 
vom atinge acest rezultat.

În videoclipul produs de TIR Magazin 
cu prilejul acestui eveniment, mai mulți 
transportatori i-au transmis mesaje 

echipe Cefin Trucks:
Cristian Cosmescu, Beton Team: 
La mulți ani, Cefin! La multe camioane 
vândute în România!

Dan Vasile, Anepal Ambalaje: Am deja 
patru camioane Ford Trucks. Felicitări 
Cefin pentru calitatea camioanelor. Forța 
Cefin Trucks! 

Cătălin Pândaru, Manager Operațional 
TAP 1 SA: Avem 13 camioane Ford 
Trucks. Pentru noi este un număr cu 
noroc. La Mulți Ani, Cefin Trucks.

Romeo Dunca, Director General 
Dunca Expediții: Îi urez lui Stefano 
Albarosa sănătate și success în planul 
pe care și l-a pus, de a vinde 1.500 de 
camioane Ford într-un an și jumătate. 
Sunt convins că va realiza acest lucru, 

CEFIN TRUCKS - 1.000 DE CAMIOANE FORD 
TRUCKS LIVRATE ÎN ROMÂNIA

Cefin Trucks, unic importator și distribuitor al brandului Ford Trucks în România, a sărbătorit, pe 
28 noiembrie 2019, atingerea unui nou record: un total de 1.000 de camioane Ford Trucks livrate 
de companie, de la lansarea operațiunilor în România. 
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pentru că Stefano mereu realizează ceea 
ce își propune.

Eduard Florea, General Manager 
TN Logistika: Pentru anul viitor, ne 
propunem să cumpărăm un minim de 50 
de camioane F-Max. La mulți ani, Cefin 
Trucks!

Livrarea celui de-al 1.000-lea camion 
Ford Trucks s-a făcut către Grupul Selina 
din Oradea, în luna noiembrie 2019. 
Obiectivul companiei este de a aduce 
Ford Trucks în top 3 al brandurilor 
prezente pe piața locală a transporturilor, 
prin numărul de vehicule vândute în 
România, până la finalul anului 2021 și să 
își crească vânzările în anul 2020. Acest 
obiectiv ambițios este în conformitate cu 
angajamentul companiei Cefin Trucks 
de a livra vehiculul cu numărul 2.000 în 
jumătate din timpul alocat livrării primelor 
1.000 de unități: 15 luni. Pentru a susține 
acest plan ambițios, Cefin Trucks 
investește puternic în operațiunile sale de 
vânzare, odată cu dezvoltarea accelerată 
pe care Ford Trucks o realizează în 
prezent, atât în Europa de Est, cât și în 
cea de Vest. 

Reporterii revistei TIR Magazin au 
participat la conferința de presă organizată 
în deschiderea evenimentului.

Stefano Albarosa, fondator și CEO 
Cefin Trucks: Este un eveniment 
foarte important pentru noi. Un număr 
de 1000 de camioane vândute nu sunt 
o glumă. Cu aceste 1000 de camioane 
vândute cred că putem considera etapa 
de început ca fiind încheiată. Aș vrea să 
vă dau o viziune despre ceea ce cred eu 



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

că urmează. Piața este foarte dificilă, a 
avut o creștere importantă între 2017 și 
2018, de la 6.600 la 7.500 de bucăți. În 
2019, este o cădere importantă până la 
6.800 de bucăți. Ne-am întors la nivelul 
din 2017. Eu prevăd că, la anul, piața va 
fi și mai jos, la 5.600 de bucăți. Linia este 
cea a vânzărilor din 2019. Anul a început 
foarte bine și, până la finalul semestrului 
unu, vânzările totale au fost cu 6% mai 
mari ca în perioada 2018. În semestrul 
doi a fost o prăbușire. S-a pierdut 38% 
din volumul realizat. Dacă ne raportăm 
la finalul lunii octombrie, acel 6% care 
a consolidat piața în perioada ianuarie–
iunie, a devenit minus 6% în ianuarie–
octombrie. Prevedem că acest volum se 
va menține. Prevăd că, până vom avea 
un nou buget, eu am senzația că vom 
avea alegeri anticipate și, până nu vom 
avea un nou guvern și parlament, nu cred 
că vom vedea o creștere în primele șase 
luni. După, vom vedea o mică creștere. 
Avem un scenariu optimist, la o vânzare 
de 6000 de bucăți, și 5.200, în scenariul 
pesimist ca piață totală.
A fost o creștere anuală de 14%, între 
2017 și 2018, o să fie o coborâre de 9% 
în 2019. Important, ținând cont că, în 
primele șase luni, a fost plus 6%. Anul 
viitor va fi unul cu o scădere de 18%. 
Dar, așa cum le spun și celor din echipa 
Cefin, și o schimbare, chiar în rău, poate 
fi o oportunitate. Cred că pentru noi este 
o oportunitate. Când jocul devine mai 
tare, lumea e mult mai atentă la ceea ce 
aduce o valoare adăugată și la ce face o 
afacere mai competitivă.
Adică, dacă în vremurile bune toată 
lumea își permite lux, în vremuri mai 
puțin bune, fiecare procent câștigat 
la kilometrul parcurs va fi un factor de 
competitivitate în a câștiga sau pierde un 
contract. La nivel de structură a pieței, 
vehiculele de construcții, în 2017, 2018 și 
2019, au crescut considerabil procentual 
față de total. Vehiculele speciale au 
rămas la 10%. Segmentul de cap-tractor 
a scăzut, de la 86% la 76%, pe piața 
totală. Pentru noi este un trend foarte 
bun pentru că relevă doi factori care 
ne dau încredere. Primul este acela că 
vânzarea de vehicule de construcții arată 
un semn de dezvoltare economică. Atunci 
când se construiește, se investește. În 
al doilea rând, pentru că, în segmentul 
vehiculelor de construcții, suntem lideri 
de piață. Orice creștere din acest sector 
ne afectează, deoarece, în acest sector, 
avem 30% cotă de piață. Treptat, de când 
am început, în semestrul întâi 2017, cota 
noastră de piață a crescut. Am depășit doi 
concurenți și vrem să mai depășim doi la 
anul. Ne-am propus să fim între primii trei 
jucători de pe piață și suntem hotărâți să 
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ajungem acolo. Vrem să ajungem la 15% 
cotă de piață în 24 de luni. 
La gunoiere am ajuns la o cotă de piață 
uimitoare, adică 70%. 
Au început să apară și primele vehicule 
comerciale Ford second hand. Până 
acum nu au fost, pentru că activitatea 
noastră are 1000 de zile. Și vânzările de 
vehicule second hand merg foarte bine, 
în linie cu așteptările noastre. Noi vrem 
ca vehiculele Ford să fie unele premium 
și vehiculele second hand sunt vândute 
doar după un amplu proces de service. 
Suntem aici și pentru a petrece. Am 
invitat-o pe Delia, o cântăreață care îmi 
place. Foarte puțini ar fi crezut că, în 
1000 de zile, vom ajunge să petrecem 
și să facem din Ford ceea ce merită să 
fie – între liderii pieței de camioane din 
România.
Ne bucurăm că suntem brand-ul care 
crește cel mai mult din România. Ne 
bucurăm că vom avea o rețea de 
asistență foarte bună: Spania, Portugalia 
sunt acoperite, la anul urmează mare 
parte din nordul Europei. Ne bucurăm 
că cine va avea probleme în Italia, 
Portugalia sau Spania va avea o rețea 
de asistență. 
Unul dintre motivele succesului nostru 
este prezența în țară. Avem o rețea de 
12 puncte service în țară, avem tool-
uri specializate, mecanici profesioniști, 
piese de schimb la dispoziție. Chiar 
dorim să fim aproape de clienți, să fim 
cât mai prompți în relația cu clienții. În 
2020, vrem să extindem această rețea. 
Ne propunem, la anul, să dezvoltăm 
alte 3 puncte de lucru. Cu 16 puncte de 
lucru, vom avea toată rețeaua acoperită. 
La nivel de performanță, am făcut peste 
3.500 de intervenții, în 2019, prin această 
rețea.   
În această rețea de after-sales există un 
staf central de 12 persoane, mecanicii, 
șefii de schimb, inginerii, în jur de 90. Veți 
fi invitați, curând, la un nou eveniment, 
am prevăzut o investiție majoră pentru a 
crește service-urile.
Pentru 2020, avem două scenarii. 
Scenariul unu este mai optimist și cred 
că piața se va stabiliza în jurul a 6.000 
de bucăți și un scenariu pesimist, în care 
piața poate coborî la 5.200 de vehicule. 
Noi, la Cefin, ne-am construit bugetul 
pe o piață de 5.600 de vehicule vândute 
în total în România. Asta înseamnă o 
contracție a pieței de 18%, față de 2018. 
În această piață, nu vom vinde mai puține 
mașini, credem că vom crește. 
În ultimul an, am avut o cotă de piață la 
cap-tractor de 2,7%. O cotă de piață la 
vehiculele de construcții de 26%, lideri 
de piață. Și o cotă de piață de 25% la 
vehiculele speciale. La sfârșitul lunii 
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octombrie este valabilă statistica. 
Prevederile noastre, spre sfârșitul anului, 
este să închidem cu peste 8% cotă de 
piață. Obiectivele noastre – vrem să 
fim cea mai orientată companie către 
nevoile clientului din tot sectorul nostru. 
Direcția noastră este direcția clienților 
noștri. Cred mult că producătorul de 
camioane, distribuitorul de camioane și 
infrastructura de transport fac parte din 
aceeași echipă. Ne propunem o creștere 
de 20-25% cotă de piață, de la 7,6 la peste 
10%, un nivel psihilogic foarte important. 
Ceea ce înseamnă un volum de livrări 
de 60-70 vehicule pe lună. Dorim să 
rămânem lideri de piață pe segmentul de 
vehicule municipale și de construcții. Și 
vrem o creștere de 50% în segmentul de 
transport intern și internațional. 

Emil Pop, director revista TIR Magazin: 
Care sunt cele patru orașe în care doriți să 
vă extindeți anul viitor rețeaua de dealeri 
și service și câte din cele patru locații vor 
fi ale Cefin sau ale altor parteneri?

Stefan Albarosa, fondator și CEO 
Cefin Trucks: O să ne extindem în Sibiu 
printr-un partener care acum este service 
Scania. A fost nevoie, pentru că am avut 
livrări în Sibiu de cel puțin 15 vehicule și 
atunci devine important să fim alături de 
clienții noștri. O să fie o nouă locație Cefin 
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la Focșani, unde vom opera ca Cefin, 
așa cum facem în București, Brașov, 
Deva și Arad. O să avem o nouă locație 
în Odorheiul Secuiesc, în parteneriat, și 
la Iași. 
Iași este ultimul oraș important unde nu 
am intrat cu un service propriu. Suntem 
aproape, la Buzău, la Baia Mare, dar nu 
suntem în Iași. Încă nu am identificat un 
partener. Dacă nu îl identificăm până în 
martie, vom avea tot un service propriu. 
Dorim să dublăm cifra de afaceri în 
service, de la 12 la 24 de milioane de 
euro, în următorii patru ani, făcând o 
investiție de un milion de euro. 

Produsul Ford Trucks va fi și mai 
atractiv
“Suntem încântați de acest rezultat și 
le suntem foarte recunoscători tuturor 
clienților noștri care au făcut acest lucru 
posibil. Muncim foarte mult pentru a ne 
asigura că oferim cea mai competitivă și 
mai valoroasă ofertă pentru a satisface 
toate cerințele clienților noștri, în ceea 
ce privește vânzarea, post vânzarea, 
finanțarea, comercializarea și serviciul 
buy-back. Evoluția rapidă a Ford Trucks 
în România confirmă toate acestea: 
suntem lider de piață pe segmentul 
Construcțiilor și Vehiculelor municipale 
și acum intenționăm să dezvoltăm 
segmentul de Cap Tractor, de pe piață“, 
spune Stefano Albarosa, fondator și CEO 
Cefin Trucks.
“Suntem, de asemenea, recunoscători 
Ford Trucks pentru că oferim un 
produs extrem de performant în condiții 
comerciale competitive și așteptăm 
cu nerăbdare să ne extindem cota de 
piață în România, pentru a fi printre 
primii trei jucători în următoarele 24 de 
luni și pentru a continua să accelerăm 
vânzările. Condițiile actuale ale pieței 
vor face ca produsul Ford Trucks să fie 
și mai atractiv, având în vedere avantajul 
competitiv general“, adaugă Stefano 
Albarosa.
Selim Yazici, Directorul Ford Trucks pe 
Regiunea Europa Centrală și de Est, a 
declarat că vor continua creșterea rapidă 
avută în anul 2019. „Am reușit să atingem 
cota de piață de peste 8% cu ajutorul 
serviciilor oferite de distribuitorul nostru, 

CEFIN Trucks, pentru clienții noștri, 
prin soluțiile de vânzare, post-vânzare, 
tranzacționare și finanțare, în România. 
Suntem mândri să fim lider de piață și pe 
segmentul construcții și vehicule speciale 
și ne vom menține acest loc. Există o 
tendință promițătoare de creștere și în 
segmentul de Cap Tractor, care este cea 
mai mare divizie din România. Obiectivul 
nostru este să dezvoltăm acest segment, 
ajungând la o cotă de piață de 12%.”, a 
declarat Selim Yazici.
El a menționat, de asemenea, extinderea 
rețelei Ford Trucks în Europa de 
Vest, eforturile continue din vânzări 

și dezvoltarea rețelei de post-vânzări. 
„Suntem încrezători că vom avea succes 
pe piețele din Europa Centrală, precum 
și pe cele noi din Europa de Vest. 
Considerăm că realizările noastre sunt 
strâns legate de nivelul ridicat al calității 
serviciilor din vânzări, post-vânzări și 
piese de schimb, pe care le oferim în 
întreaga rețea. Suntem, de asemenea, 
conștienți de faptul că este important 
să îi sprijinim pe șoferii Ford Trucks pe 
parcursul călătoriilor. Avem distribuitorii 
noștri alocați în Spania, Portugalia și 
Italia și vom crește rețeaua noastră 
din Vestul Europei și activitățile de 
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dezvoltare a dealerilor, în anul 2020, și pe 
mai departe.”
“De asemenea, avem un acord încheiat 
cu TIP, pentru a oferi servicii post-vânzare 
clienților noștri. Rețeaua noastră de 
servicii acoperă toate rutele principale 
de transport din Europa de Vest, inclusiv 
Germania, Franța, Olanda, Suedia, 
Norvegia, Finlanda, Danemarca, Belgia, 
Austria și Marea Britanie”, adaugă Selim 
Yazici.

Ford Trucks – evoluţie accelerată pe 
piaţa românească
Luna mai 2017 a marcat o etapă 
importantă în evoluţia companiei, prin 
lansarea oficială și inaugurarea sediului 
Cefin Trucks, la finalul procesului de 
rebranding. 
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 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 5%. 
Vânzările au crescut și mai mult în 2019, 
cu peste 570 de unități livrate și o cotă 
totală de piață de peste 8%. Datorită 
lansării FMAX, un vehicul perfect potrivit 
pentru transportul internațional, Cefin 

Trucks intenționează să-și consolideze 
poziția de lider pe segmentul Construcții 
și Vehicule municipale și să-și crească 
substanțial vânzările de vehicule rutiere 
internaționale în 2020.

Rețea națională de vânzări și service
Cefin Trucks le oferă clienților săi un set 
complet și competitiv de servicii post-
vânzare, prin centrele sale din București, 
Brașov, Deva și Arad și, prin rețeaua sa 
de parteneri de servicii, în Constanța, 
Craiova, Bacău, Suceava, Baia Mare, 
Oradea, Timișoara și Cluj și plănuiește 
deschiderea a trei noi locații de post-
vânzare în 2019. 
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 sistemene de monitorizare GPS 
oferite de grupul Viasat. 
Echipa de vânzări Cefin Trucks a crescut 
în mod constant, de la 10 angajați în 
2017 până la 23 în momentul de față, 
oferind acum o acoperire teritorială 
completă, distribuită într-o rețea de 12 
birouri de vânzări și 12 centre de service 
autorizate.

Despre Ford Trucks
Ford Trucks este unul dintre cei mai mari 
producători internaționali de camioane 

de mare tonaj din lume. Compania 
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, noi se combină mai 
mult de jumătate de secol de proiectare 
și experiență de producție cu expertiză 
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. Sute de 
mii de șoferi de camioane din întreaga 
lume pornesc la drum în fiecare zi cu 
încrederea pe care Ford o oferă. 

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. 
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CAMIOANELE CU EMISII ZERO NECESITĂ 
SCHIMBĂRI RADICALE

Cu ocazia conferinței climatice a ONU COP25, directorii generali ai producătorilor de camioane 
din Europa și-au reconfirmat, din nou, angajamentul de a ajuta tranziția la transportul verde.
La adunarea din Bruxelles a Commercial 
Vehicle Board a Asociației Producătorilor 
de Automobile din Europa (ACEA), liderii 
industriei au argumentat că această 
tranziție nu se poate face fără schimbări 
politice radicale venite din partea Uniunii 
Europeane și a guvernelor tuturor statelor 
membre.
La începutul acestui an, UE a adoptat, 
pentru prima oară, standarde de CO2 
pentru vehiculele grele, care se vor 
aplica în 2025 (-15%) și 2030 (-30%). 
Aceste obiective stricte de CO2 necesită 
ca toți producătorii să se concentreze 
asupra inovațiilor și să impulsioneze 
masiv investițiile în sisteme alternative de 
putere. Într-adevăr, o ofertă din ce în ce 
mai mare de camioane cu emisii reduse 
și zero este deja disponibilă și multe altele 
sunt programate pentru viitorul apropiat. 

“Când ne uităm la flotele operatorilor de 
transport în ziua de azi devine foarte clar 
că acestea trebuie să sufere o schimbare 
importantă într-un timp destul de scurt”, 
a subliniat Gerrit Marx, președintele 
Comitetului Vehiculelor Comerciale 
ACEA și președintele CNH Industrial 
Commercial Vehicles and Speciality.
Date noi publicate de ACEA arată că 98,3% 
din camioanele grele și mijlocii (peste 
3,5 tone) de pe drumurile din Europa 
circulă astăzi pe motorină. Vehiculele cu 
încărcare electrică reprezintă o pondere 
neglijabilă în volumul tuturor camioanelor 
aflate în circulație (0,01% sau unul din 
10.000 de vehicule). Aproximativ 0,4% 
din toate camioanele din UE rulează cu 
gaze naturale. “Dacă vrem să convingem 
transportatorii să treacă la vehicule cu 
emisii reduce, pe scară largă, Europa 

trebuie să introducă urgent un pachet 
puternic de măsuri politice previzibile”, 
au spus participanții.
Aceasta include realizarea rapidă a 
infrastructurii pentru încărcarea și 
realimentarea electrică pentru camioane 
- care este complet absentă astăzi - și 
instituirea de stimulente pentru a face 
din aceste vehicule o alegere viabilă din 
punct de vedere comercial. 
Potrivit noului raport al ACEA, există 
6,6 milioane de camioane pe drumurile 
UE. Cu peste 1,1 milioane de camioane, 
Polonia are cea mai mare flotă de 
camioane din UE, urmată îndeaproape 
de Germania și Italia. Raportul arată, de 
asemenea, că flota de camioane din UE 
îmbătrânește rapid. Camioanele au acum 
în medie 12,4 ani în Uniunea Europeană, 
comparativ cu 11,7 ani în 2013.

Publicitate
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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. 
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.

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?

VIDEO: VERSUS S02E01 -  
PIAȚA TRANSPORTURILOR RUTIERE ÎN 2020

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

George 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.



I N V E S T I G A T O R U L ' S  T I R  |   D E C E M B R I E  2 0 1 9   |  w w w . t i r m a g a z i n . r o 3 1

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.

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.  

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.



3 2 I N V E S T I G A T O R U L ' S  T I R  |   D E C E M B R I E  2 0 1 9   |  w w w . t i r m a g a z i n . r o

Regia Autonomă - Registru Auto 
Român (RAR) este organismul tehnic 
de specialitate pentru activitățile de 
registru auto în domeniul siguranței 
rutiere, protecției mediului înconjurător și 
asigurării calitații.

Cifrele RAR
Omologări individuale vehicule rutiere - 
87.779 
Eliberări Carte de Identitate a Vehiculelor 
(verificări identitate,  completări CIV, 
verificări în baza de date,cerificări 
autenticitate vehicule rutiere,atribuire 
număr de registru) - 1.781.048 
Modificări în CIV – 50.110
Verificări tehnice, inspecţii tehnice la 
vehicule speciale şi inspecţii tehnice  
internaţionale - 547.742 
Alte prestaţii (eliberări certificate agreere 
taxi/şcoală, note de constatare, certificări 
autenticitate documente, poansonări serii  
caroserie/motor, etc. – 630.000.

Încasări în creștere
Veniturile totale realizate de către R.A.R. 

în cursul anului 2018 sunt cu 5% mai mari 
decât cele realizate în anul 2017, datorită 
creșterii numărului de vehicule provenite 
din alte țări (cu precădere state membre 
UE), care au fost prezente în cadrul 
reprezentanțelor RAR cu scopul solicitării 
eliberării documentelor specific necesare 
înmatriculării acestora în România. 
De asemenea, având în vedere 
estimările APIA, se va înregistra o 
creștere de aproximativ 20% și în ceea 
ce privește piața autovehiculelor noi, cu 
precădere a autoturismelor achiziționate 
din România. 
Suplimentar a fost înregistrată o creștere 
de 10% a inspecțiilor tehnice periodice 
efectuate în cadrul stațiilor autorizate, 
corespunzător celor 300.000 de 
autoturisme care au fost înmatriculate 
suplimentar în anul 2016 și care, 
conform periodicității legale stabilite, au 
fost supuse efectuării acestei activități pe 
parcursul anului 2018.

Principalele activităţi ale Registrului 
Auto Român au avut în vedere: 

- îmbunătăţirea cadrului legal în 
domeniul specific de activitate, inclusiv 
prin armonizarea acestuia cu legislaţia 
Uniunii Europene (UE) şi internaţională 
(CEE-ONU); 
- asigurarea introducerii în circulaţie în 
România a unor vehicule cu performanţe 
avansate în ceea ce priveşte siguranţa 
rutieră şi cu emisii poluante reduse; 
- asigurarea menţinerii în circulaţie în 
România a unor vehicule cu o stare 
tehnică corespunzătoare; 
- îmbunătăţirea siguranţei rutiere în 
transportul rutier; 
- îmbunătăţirea confortului în transportul 
rutier; 
- controlul respectării legislaţiei în 
domeniu, în scopul îmbunătăţirii siguranţei 
rutiere, calităţii mediului şi a creşterii 
nivelului de protecţie a consumatorului;
- îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate 
de Registrul Auto Român; 
- supravegherea staţiilor de inspecţii 
tehnice periodice autorizate şi de 
controale tehnice în trafic.   

3 2

RAR A OMOLOGAT APROAPE 90.000 DE MAȘINI
Revista TIR Magazin a citit „Raportul de activitate al Ministerul Transporturilor” și a realizat o 
analiză pe domenii.
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Potrivit anchetatorilor, dosarul are 
legătură cu şpăgile încasate de DRDP 
la cântarul pentru camioane la punctul 
de trecere a frontierei Nădlac 2 din Arad. 
Ancheta a început în urmă cu 9 luni. 
Ofiţerii anticorupţie au aflat că, pentru 
a trece cu vederea greutatea reală că 
camionelor, se plăteau şpăgi între 50 şi 
100 de euro angajaţilor DRDP Timişoara. 
De asemenea, se presupune că mai mulţi 
politicieni interveneau pentru ca anumite 
camioane să nu fie cântărite, iar banii ar 
fi fost folosiţi în interesul PSD Arad. 
Surse din anchetă au precizat pentru 
Mediafax că, în dosar, este vorba despre 
faptul că Ispravnic și alți directori din 
DRDP i-ar fi constrâns pe angajați să 
solicite mită de la șoferii de camioane, 
care era colectată mai departe de șefi. 
O parte din șpagă rămânea la aceștia, 
restul se ducea către parlamentari pentru 
favoruri, funcții, posturi.

Trei parlamentari vizați
DNA precizează că procurorii din 
cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – 
Serviciul Teritorial Timişoara fac cercetări 
într-o cauză penală ce vizează suspiciuni 
privind săvârşirea unor infracţiuni de 
corupţie, în perioada 2016-2019.
”În cursul zilei de 09 decembrie 2019, ca 
urmare a obţinerii autorizărilor legale de 
la instanţa competentă, sunt efectuate 
percheziţii domiciliare în 5 locaţii situate 
pe raza judeţelor Timiş şi Arad, din care 
două sunt sediile unor instituţii publice, 
restul reprezentând sediul judeţean 
al unui partid politic şi domiciliile unor 
persoane fizice. În cauză, procurorii 
beneficiază de sprijin de specialitate din 
partea Direcţiei Generale Anticorupţie”, 
transmite DNA.
Cei trei parlamentari vizaţi de anchetă 
DNA sunt Florin Tripa, deputat PSD de 
Arad, Dorel Căprar, deputat PSD de Arad 

şi Ioan Chisăliţă, deputat PSD de Caraş 
Severin, 
Au fost făcute 15 percheziţii.
Dosarul are legătură cu şpăgile care 
se dădeau la DRDP Timişoara pentru 
măsluirea greutăţii camioanelor de marfă 
care treceau frontiera cu Ungaria.  
 
Deputatul suspect Tripa
Deputatul PSD Florin Tripa, vizat în 
dosarul DNA privind fapte de corupţie 
la DRDP Timişoara, a declarat, după 
audiere, că i s-a comunicat că are calitatea 
de suspect pentru trafic de infuenţă, fiind 
acuzat că a favorizat numirea în funcţie 
a unei persoane cu care susţine că nu 
ar avea relaţii din 2016, dar şi pentru 
că naşul său s-a angajat ca inginer la 
aceeaşi instituţie. Tripa sune că nu au 
fost făcute percheziţii la domiciliul său, ci 
doar la sediul PSD.
”Eu nu am avut percheziţie domiciliară 

CÂRDĂȘIE ÎNTRE DEPUTAȚI ȘI CNAIR PENTRU 
„ȘPAGĂ LA CÂNTARUL” CAMIOANELOR

Procurorii DNA Timişoara şi ofiţerii DGA au făcut percheziţii, pe 9 decembrie 2019, într-un amplu 
dosar de corupţie. Vizaţi sunt trei parlamentari din Arad şi Caraş-Severin, dar şi Direcţia Regională 
de Drumuri şi Poduri Tmişoara care este condusă de arădeanul Cristian Ispravnic.
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acasă. La sediul PSD. Am înţeles că 
este un dosar în lucru mai complex pe 
DRDP Timişoara. Mi s-a dat calitate de 
suspect pentru trafic de influenţă, că 
aş fi favorizat numirea în funcţie a unui 
domn, cu care nu mai am o relaţie din 
2016, chiar am fost certaţi, dar şi că s-ar 
fi angajat naşul meu la DRDP Timişoara 
pe funcţia de inginer simplu, nu pe 
funcţie de conducere, inginer de drumuri 
şi poduri, e meseria dânsului de 30 de 
ani”, a declarat Florin Tripa.
Deputatul PSD spune că numirea 
directorului s-a făcut în acest an: “Cred 
că există un denunţ pe integralitatea 
dosarului, nu mi s-a comunicat exact, 
deci nu pentru mine direct. Există o 
interceptare, mi s-a pomenit numele, 
chestiuni de acest gen, nu ştiu exact.”. 
Acesta a precizat că nu s-a pus problema 
reţinerii.
”Am avut o discuţie bună, nu s-a pus 
problema în acest sens”, a mai spus 
Tripa, care a afirmat că ar mai fi şi alte 
persoane din PSD implicate în dosar.

Un pădurar devenit deputat
Tripa a avut un început profesional care 
nu ar fi lăsat să se întrevadă marele 
deputat de mâine. 
Tripa, născut în 1973, a fost pădurar. 
Potrivit propriului CV, Tripa a fost 
silvicultor între 1992 și 2012. A fost 
angajatul unui număr de cinci Ocoluri 
Silvice. Tripa nu menționează să fi făcut 
o facultate în domeniu, cel mai probabil 
fiind absolvent al unui liceu silvic.
A intrat în politică și, în 2012, a devenit 
consilier județean în Arad. Din 2016 
este deputat în Parlamentul României. 
A terminat Universitatea Aurel Vlaicu din 
Arad, specializarea Științe Economice 
la vârsta de 38 de ani. În timp ce era 
consilier județean la Arad, a făcut 
un master pe mediu la Universitatea 
Transilvania Brașov, la o distanță de 440 
de kilometri.

Deputatul suspect Dorel Căprar
Este președintele Comisie de Apărare 
din Camera Deputaților. Este autorul 
unui moment de slugărnicie în fața 
fostului premier Viorica Dăncilă, aflată 
în campanie pentru Cotroceni. „Doamna 
Viorica Dăncilă, din punctul meu de 
vedere, sunteți un samurai, chiar dacă 
sunteți femeie. Sunteți mult mai puternică 
decât mulți bărbați, inclusiv decât cei 
șase, șapte bărbați care au făcut front 
comun ca să dea jos Guvernul României. 
Avem încredere în dumneavoastră. 
Trebuie să fiți sigură că veți câștiga 
alegerile. Am văzut cum vă iubesc 
oamenii. Vreau să vă rog să acceptați 
mici cadouri simbolice, din partea mea 

și a organizației, cadouri care să vă 
călăuzească în lupta cu acei bărbați 
și nu numai, doamnă prim-ministru. În 
primul rând, o să vă fac cadou o sabie de 
samurai. Simbolistica acestei săbii, care 
sper să vă ajute să taiați atât la propriu, 
cât și la figurat, tot ce trebuie tăiat, iar 
dumneavoastră știți exact la ce mă refer 
eu”, a spus Dorel Căprar, la Arad.

Deputatul suspect Ion Chisăliță
”Am declarat ce am avut de declarat”, 
a spus parlamentarul. ”Am fost doar 
audiat”, a adaugat acesta.

Cine-i șefu’
Investigaţiile conduse de anchetatori au 
început în urmă cu nouă luni, pornind de 
la o informaţie conform căreia la Vama 
Nădlac 2 se oferea şpagă la cântar. 
Vama Nădlac 2 este un punct obligatoriu 

de oprire pentru toate camioanele care 
ies din ţară. 
Se pare că cel care ar fi coordonat 
întreaga activitate ar fi Cristian Horge, 
membru PSD şi soţul fostului prefect 
de Arad, Florentina Horgea, care a 
demisionat din funcţie pe 15 noiembrie.
Anchetatorii au descoperit că o parte din 
banii obţinuţi drept şpagă ajungeau la unii 
dintre şefii DRDP Timişoara, condusă de 
Cristian Ispravnic, care ar fi fost susţinut 
în obţinerea funcţiei de către liderul PSD 
Arad, deputatul Dorel Căprar. 
În plus, şeful DRDP Timişoara, Cristian 
Ispravnic, l-ar fi angajat, la sfârşitul 
lunii august, pe Mircea Andrei Lucaciu 
în funcţia de şef al Departamentului 
de Venituri, cu rolul de coordonator al 
activităţii de cântărire şi verificare a 
autocamioanelor la punctele de trecere 
a frontierei din Arad, Timiş şi Caraş-
Severin. 
Însă Mircea Andrei Lucaciu a fost 
condamnat, în 2013, la 10 luni de 
închisoare pentru constituirea unui grup 

infracţional organizat şi trafic de migranţi 
pe vremea când lucra la Vama Nădlac 2. 

Cum se face
În 2015, TVR a publicat un reportaj 
în care arăta modul în care, acolo 
unde există cântare, în vămi, ele pot fi 
uşor manipulate. „Depăşirile de tonaj 
se transformă astfel în bani negri în 
buzunarele angajaţilor de la Drumuri. 
Asta susţin foşti directori din CNADNR. 
Ei au fost repede aduși la tăcere de 
conducerea de la acea oră, care declară 
că a declanşat deja un audit.
Numai în iulie au trecut frontiera Calafat 
- Vidin 32 de mii de camioane. Toate au 
scăpat fără să li se cântărească marfa 
şi asta pentru că... nu există cântar. Cel 
care trebuia instalat a ajuns în celălalt 
colţ al ţării, la Nădlac.
În 2012, au fost cumpărate 16 cântare 

pentru toate punctele de trecere frontieră 
din ţară. Contractul încheiat între 
Compania de Drumuri şi o firmă privată, 
obţinut de TVR, arată că acestea au 
costat peste 1,3 milioane de lei.
“Mi s-a părut destul de suspect că aceste 
cântare, în toate punctele dădeau erori - 
ceea ce reclamau transportatorii. Şi am 
vrut să vedem contractul şi am văzut că 
cel care le-a furnizat nu făcea asistenţa 
tehnică şi verificarea absolut deloc, dar 
avea pretenţia la verificarea metrologică, 
care se face o dată pe an, să i se dea o 
mie de euro pentru simpla lui prezenţă 
acolo, că bagă o parolă în aparat”, a 
declarat Liviu Costache, fost director 
general CNADNR.
El a fost contrazis de fostul directorul 
de atunci al CNADNR, Narcis Neaga: 
“Există un raport făcut de către domnul 
Costache, l-am aprobat, am declanşat o 
misiune de audit”. 
Misiunea de audit a fost un eșec, iar 
asta se vede azi când șpaga la cântar a 
înflorit.
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“De asemenea, Autostrada Unirii, cum îi 
spunem noi, Autostrada Târgu Mureş - 
Iaşi - Ungheni, şi nu numai Târgu Mureş 
- Iaşi - Ungheni, ci şi legătura cu graniţa 
de vest, de asemenea, reprezintă o 
prioritate”, spune acesta.
Întrebat când se vor uni cele trei provincii 
prin autostrăzi, Orban a spus: “Este 
unul din obiectivele noastre prioritare, 
autostrada de pe Coridorul IV Pan-
european, cele cinci tronsoane de la 
Piteşti la Sibiu sunt prioritate zero. De 
asemenea, Autostrada Unirii, cum îi 
spunem noi, Autostrada Târgu Mureş - 
Iaşi - Ungheni, şi nu numai Târgu Mureş 
- Iaşi - Ungheni, ci şi legătura cu graniţa 
de vest, de asemenea, reprezintă o 
prioritate. Tot printre priorităţi, reprezintă 
o prioritate tot zero realizarea tronsonului 
de autostradă Comarnic - Braşov”.

Ministru, pro Moldova
La rândul său, ministrul Transporturilor, 

Lucian Bode, alături de preşedintele 
Comisiei de specialitate din Camera 
Deputaţilor, Marius Bodea, au analizat 
împreună cu liderii Asociaţiei “Moldova 
Vrea Autostradă” şi  ai  Asociaţiei “Împreună 
pentru A8” proiectele de infrastructură 
ce vor fi realizate în zona Moldovei. 
“Am urmărit şi urmăresc eforturile 
pe care membrii dumneavoastră le-
au depus de-a lungul timpului pentru 
sensibilizarea autorităţilor centrale în 
ceea ce priveşte starea deficitară a 
infrastructurii din Moldova. Şi aşa cum, în 
calitatea mea de deputat, aţi avut întregul 
meu sprijin, tot aşa şi acum, din postura 
de ministru, vă asigur de întreaga mea 
deschidere pentru a găsi cele mai rapide 
şi sustenabile soluţii pentru dezvoltarea 
Moldovei. Dacă până acum de la minister 
şi CNAIR aţi primit doar promisiuni, eu 
vă propun un parteneriat: vreau ca în 
cazul proiectelor de infrastructură din 
Moldova, care au fost începute, dar care 

sunt blocate, să identificăm împreună 
soluţiile pentru deblocare. În cazul noilor 
proiecte ce vor fi lansate de către CNAIR, 
vreau să existe o consultare reală şi 
transparentă cu dumneavoastră şi cu 
toţi cei implicaţi, astfel încât din această 
colaborare să avem infrastructura dorită 
de toţi românii. Ştiu că în organizaţiile 
dumneavoastră sunt mulţi oameni cu 
expertiză şi cred că este momentul 
ca profesioniştii din administraţia 
publică să înceapă cu adevărat 
dialogul cu mediul neguvernamental”, 
a precizat ministrul Lucian Bode. 
Totodată, cei prezenţi au convenit, de 
principiu, ca, în privinţa proiectului A8, 
studiul de fezabilitate să fie revizuit şi 
completat, din fonduri europene, pe 
întreg amplasamentul lucrării, de la 
Târgu-Mureş la Ungheni.

S-AU STABILIT AUTOSTRĂZILE PRIORITARE 
PENTRU EXECUTIVUL ORBAN

Premierul Ludovic Orban afirmă că autostrada de pe Coridorul IV Pan-european, tronsoanele de 
la Piteşti la Sibiu sunt “prioritate zero” pentru Executiv. 
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Ce spun autoritățile:
„CNAIR în calitate de Beneficiar al 
finanțării și Ministerul Transporturilor, 
în calitate de Organism intermediar 
pentru Transport,  au convenit în data de 
26.11.2019, încheierea Contractului 
de Finanțare nr. 50 pentru proiectul 
“Varianta de ocolire Bacău” în vederea 
acordării finanțarii nerambursabile 
alocată prin Programul Operațional 
Infrastructura Mare 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului este 
de a realiza un trafic de tranzit al 
persoanelor și bunurilor, în conformitate 
cu standardele europene, în termeni de 
siguranță, viteză și eficiență.
Rezultatele așteptate ale proiectului 
sunt:
- construcția a 30,842 km de drum, din 
care 16,269 km este proiectat în profil 
de autostradă, 7 poduri, 9 pasaje, 1 
nod rutier, 7 intersecții cu drumurile 
existente;
- îmbunătățirea eficienței transportului 
prin reducerea până în 2021 a costurilor 

de exploatare a vehiculelor cu 13%;
- reducerea numărului de accidente 
datorate traversării traficului urban;
- îmbunătățirea condițiilor de mediu în 
zona de influență a proiectului.
Valoarea totală a proiectului este 
de 968.781.763,34 lei și va fi finan-
țat prin Programul Operațional 
Infrastructura Mare 2014 - 2020, 
astfel: 85% contribuția Uniunii 
Europene din Fondul de Coeziune - 
689.436.848,61 lei, 15% contribuția 
proprie - 121.665.326,21 lei, restul 
de 157.679.588,52 lei reprezentând 
cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA.
Durata proiectului: Perioada de 
implementare a proiectului este de 120 
luni, respectiv între data de 01.01.2014 
și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă 
este cazul, și perioada de desfășurare 
a activităților proiectului înainte de 
semnarea Contractului de Finanțare, 
conform regulilor de eligibilitate a 
cheltuielilor”, potrivit Companiei de 
Drumuri.

Sfârșitul nu-i aici
Din 2004 și până în 2011, centura 
ocolitoare a orașului Bacău a avut parte 
de două proiecte, dar nicio palmă de 
asfalt.
„Primele studii pentru șoseaua ocolitoare 
au fost făcute în 2004, când ministru era 
băcăuanul Sergiu Sechelariu. Deși, în 
2005, fusese găsită și finanțarea, prin 
fondurile Băncii Mondiale, lucrările tot nu 
au început. Alte promisiuni au fost făcute, 
în 2008, când Ludovic Orban și premierul 
Călin Popescu Tăriceanu au anunțat că 
încep lucrările, fără ca vreun demers 
să fie făcut în acest sens. După ce s-a 
pierdut finanțarea Băncii Mondiale, noile 
promisiuni au fost făcute de ministrul 
Radu Berceanu și cele mai proaspete, 
în luna martie 2011, de actualul ministru 
Anca Boagiu”, scria presa în 2011.
De atunci au mai curs zeci de promisiuni. 
Și mulți ani.

ROMÂNIA CERE BANI EUROPENI PENTRU O 
AUTOSTRADĂ PROMISĂ ÎN URMĂ CU 15 ANI

Compania de Drumuri cere bani de la Uniune Europeană pentru Centura Bacău, despre care fostul 
executiv a spus că este primul tronson la care se lucrează pe Autostrada Moldovei.
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S-au deschis, din 2016 până azi, 
următoarele cioturi de autostradă: 
Sebeș – Turda, lot 3 și 4 (39 km), Gilău – 
Nădășelu (9,5 km), Târgu Mureș – Ogra 
(10 km), Ogra – Câmpia Turzii, lot 1 (3,6 
km), Centura București (6,5 km), toate în 
2018. În 2019, s-a inaugurat doar Deva 
– Lugoj, lot 4 (22 km). Un total  de 82 de 
kilometri de autostradă.

De unde am plecat
În „Programul de guvernare al PSD 2016 
- 2020” există numeroase promisiuni 
în materie de autostrăzi. Să le luăm pe 
rând pentru a vedea ce s-a întâmplat cu 
fiecare în parte.
„Proiectele principale asupra cărora 
finanțatorii și-au arătat interesul sunt 
acelea care se susțin economic. Spre 
exemplu, cele care au un trafic care 
să susțină necesitatea unei autostrăzi, 
pentru a concura cu proiecte propuse 
de state vecine. Sunt cinci autostrăzi 

care respectă aceste criterii, dintre care 
una, Pitești-Craiova, este prevăzută a se 
finaliza pe fonduri europene până în anul 
2021. 
Celelalte patru, dacă nu vor fi finanţate de 
la buget, vor fi lansate prin aceste fonduri: 
o autostradă care să străbată munții între 
Transilvania și Moldova (Târgu Mureș 
- Iași), o a doua autostradă prin Sudul 
României, care să unească Transilvania 
cu Oltenia și Țara Românească 
(Timișoara - București), a treia, care să 
străbată munții de pe Valea Prahovei 
(Comarnic - Brașov) și o a patra care să 
unească Moldova cu Țara Românească 
(Iași – Bucureşti).
În ceea ce privește calea ferată rapidă, 
finanțarea prioritară se va face pentru 
refacerea căii ferate și modernizarea 
acesteia, astfel încât să avem în România 
trenuri care circulă cu viteze de peste 
100 km/h, din direcția Vest - București, 
Chișinău - Iași - București, București - 

Constanța, București – Brașov”, scria în 
Programul de guvernare.

Transportul rutier 
Guvernul susține dezvoltarea infra-
structurii de transport rutier, construcţia 
unei reţele eficiente de autostrăzi, 
drumuri expres, şosele care să facă 
legătura între regiunile României, 
precum şi între România şi alte state, 
prin continuarea proiectelor, în special 
a proiectelor susţinute prin Master Plan, 
aferente coridoarelor rutiere de legătură 
strategică, a inter-coridoarelor, a şoselelor 
de centură, a transportului turistic, de 
interes naţional. Dezvoltarea regională 
echilibrată, eliminarea decalajelor, 
un sistem eficient de gestionare şi 
întreţinere a tuturor drumurilor naţionale 
sunt esențiale pentru dezvoltarea 
transportului rutier.
În vederea dezvoltării transportului rutier, 
Guvernul susține următoarele investiții 

CU CE AUTOSTRĂZI NE-AM ALES  
ÎN GUVERNAREA PSD

În fapt, nu ne-am ales cu nicio autostradă, ci doar cu cioturi. S-au finalizat 82 de kilometri de 
autostradă după cum urmează: zero în 2016, 60 – în 2017 și 22 în anul 2019. 
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(revista TIR Magazin va preciza, după 
fiecare promisiune, ce s-a realizat cu 
adevărat): 

Finalizarea autostrăzii Lugoj-Deva. 
Perioada: 2017, promisiune din 
„Programul de guvernare 2016 - 2020”:
Ce s-a realizat: Termenele au fost mult 
depășite pe acest tronson de autostradă. 
Lotul 4 a fost dat în folosință, în acest 
an, cu o întârizere de doi ani. Cel mai 
problematic este tronsonul 3 unde 
lucrările au fost terminate, dar Ministerul 
Transporturilor a refuzat să semneze 
actele de predare susținând că vrea o 
perioadă de garanție extinsă. Porțiunea 
nu pare că va fi terminată anul acesta. 
„Până la final de an, va trebui să luăm o 
decizie foarte clară pe Lugoj-Deva, lotul 
3. Acolo se face o expertiză. S-a finalizat 
expertiza pe partea de drum, se continuă 
expertiza pe partea de poduri, este în 

execuţie un contract încheiat, înţeleg, 
şi în derulare ca, în 14 zile, să vină cu 
remedierea la podul peste Mureş. Atunci 
o să vă spun exact ce se întâmplă cu 
Lugoj-Deva lotul 3, cei 21 de km. (...) 
În acest an au fost daţi în trafic 22 de 
kilometri de autostradă Lugoj-Deva 
lotul 4. De ce atât de puţini? Vă rog să 
îl întrebaţi pe domnul Cuc. Eu o să vă 

răspund în momentul în care preiau cu 
puteri depline ministerul. O să iau fiecare 
obiectiv de autostradă să văd exact pe 
fiecare lot cum stăm cu stadiul fizic, cu 
stadiul financiar, să văd dacă au fost 
plătiţi subcontractorii, pentru că şi asta 
am înţeles că a fost o problemă...”, a 
afirmat noul ministru al Transporturilor, 
Lucian Bode

Autostrada Sibiu-Piteşti 
Ce s-a realizat: Lucrurile au început să se 
miște, foarte greu, în acest an. Proiectul 
pentru finanţarea autostrăzii Sibiu – 
Piteşti a fost trimis recent spre aprobare 
la Comisia Europeană, a declarat 
ex-ministrul Fondurilor Europene, 
Roxana Mânzatu, în cadrul Comitetului 
de Monitorizare pentru Programul 
Operaţional Infrastructură Mare (CM 
POIM) care a avut loc în Braşov.
„Construcţia autostrăzii Sibiu-Piteşti a 

început deja, pe tronsonul Sibiu-Boiţa. 
Proiectul este unul matur, pregătit pentru 
implementare şi va putea absorbi fonduri 
europene semnificative în cei 4 ani rămaşi 
din actuala perioadă de programare. 
Realizarea acestei autostrăzi va avea un 
impact major atât pentru călători, cât şi 
pentru dezvoltarea economică a regiunii. 
Indiferent că vorbim despre impactul 

acestui proiect pentru mobilitatea 
cetăţenilor sau că vorbim despre 
transportul de mărfuri, un lucru este cert: 
avem nevoie de investiţii în infrastructură 
şi angajamentul guvernului nostru de a 
face aceste investiţii se vede astăzi, prin 
demararea acestui proiect. Contractul de 
finanţare la nivel naţional va fi semnat în 
noiembrie”, a declarat fostul ministru al 
Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu.

Finalizarea Variantei Ocolitoare a 
Bucureştiului la profil de autostradă (Inel 
Bucureşti (A0), care va face legătura 
între autostrada A1 cu autostrada A2 în 
primă fază; în faza a două, închiderea 
inelului centură în regim de autostradă 
de jur împrejurul Bucureştiului). 
Ce s-a realizat: doar șase kilometri, dar 
și aceia arată îngrozitor. Au apărut gropi, 
marginile nu sunt curățate, sensurile 
giratorii sunt niște cârpeli din plastic. 

Constanţa – Vama Veche – Trans-
Regio – (36, 7 mil Euro, FEN+BS). 
Ce s-a realizat: Nimic. E o promisie extrem 
de veche. Spre exemplu, în 2014, presa 
scria: „Drumul RegioTrans Constanţa - 
Mangalia - Vama Veche, acesta va avea 
o lungime de 49 de kilometri şi va costa, 
estimativ, aproximativ 24,5 milioane de 
euro, fără TVA. Se pare că acesta va 
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începe la Agigea, la intersecţia A2 şi A4 
şi cu DN39 şi se va opri la Vama Veche, 
chiar la graniţa cu Bulgaria”.

Finalizarea Autostrăzii Transilvania / 
Comarnic – Braşov (997,75 mil. Euro). 
Perioada: 2017–2022. 
Ce s-a realizat: Autostrada A3 (numită 
și Autostrada Transilvania pe porțiunea 
Brașov - Borș) face legătura dintre 
București și ieșirea spre Ungaria prin 

Borș. Tronsonul Brașov - Târgu Mureș 
a fost scos din planurile autostrăzii, fiind 
înlocuit de autostrada A10 Sebeș - Turda 
aflată în execuție. Autostrada Transilvania 
“a sărbătorit”, în 2019, șapte ani de la 
depășirea termenului programat pentru 
finalizare investiției, unul dintre cele mai 
importante proiecte de infrastructură din 
România. 
Din cei 415 km promiși în 2004, astăzi 
avem finalizați și deschiși traficului 
doar 75 de km, proiectul avansând cu 
aproximativ 5 km/an. În schimb, costurile 
au crescut substanțial, de la 2,24 miliarde 
de euro inițial, la 5,3 miliarde de euro în 
prezent.
Tronsonul București – Ploiești se află 
în exploatare. Ploiești – Brașov are 106 
kilometri și nu se lucrează. Tronsonul 
este împărțit în două secțiuni: Ploiești 
- Comarnic cu o lungime de 48,6 km și 
Comarnic - Brașov cu o lungime de 58 km. 

Pentru lotul Râșnov - Cristian (6,3km) a 
fost semnat contractul în octombrie 2017 
cu asocierea Alpenside SRL - Specialist 
Consulting SRL, termen de execuție: 24 
de luni, preț: 118 milioane lei (inclusiv 
3.7km drum de acces). 
În octombrie, ex-ministrul Transporturilor, 
Răzvan Cuc, a declara într-o conferinţă 
de presă, că va trimite contractul 
autostrăzii Ploiești-Brașov către Comisia 
Națională de Strategie și Prognoză 

(CNSP) pentru a fi semnat. Autostrada 
ar urma să fie construită de asocierea 
China Communications Construction 
Company - Makyol Insaat Sanayi Turizm, 
în parteneriat public-privat (PPP). 
Noua guvernare liberal va denunța 
înțelegerea. 
Doar 31% din întreaga distanță București 
– Borș este în exploatare, 11% este în 
execuție. Pe mai mult de jumătate 
(58% nu se lucrează, aflându-se „în 
planificare”).

Sibiu – Braşov (737,22 mil Euro). 
Perioada: 2017 – 2020. 
Ce s-a realizat: Promisă a fi finalizată anul 
viitor, nimic nu s-a mișcat pe autostrada 
invocată. Autostrada Braşov - Făgăraş - 
Sibiu este una dintre cele 11 autostrăzi 
prevăzute în Master Planul General de 
Transport, pentru care autorităţile aveau 
planuri mari. Potrivit documentului, 

lucrările ar fi trebuit începute în 2018 şi 
finalizate până în 2020. Cum acest lucru 
este imposibil, termenul de inaugurare a 
fost amânat pentru 2023.
În acest moment, pentru sectorul Sibiu 
– Făgăraş, traseul încă nu este stabilit, 
reprezentanţii CNAIR precizând că încă 
se lucrează la revizuirea Studiului de 
Fezabilitate (SF). 
Procedura de licitaţie pentru contractarea 
serviciilor de proiectare si execuţie a 

lucrărilor va fi demarată în trimestrul I din 
2020.
Pentru tronsonul Făgăraş – Braşov, 
completarea SF va fi finalizată în 
trimestrul IV din 2020, iar procedura de 
licitaţie pentru contractarea serviciilor de 
proiectare și execuţie a lucrărilor va fi 
demarată în trimestrul I din 2021.

Surplacu de Barcău – Borş ( Oradea). 
(304,43 mil. Euro) Perioada: 2017- 2019
Ce s-a realizat: Abia în vara anului 
2019, instituţia Prefectului a anunţat că 
CNAIR a desemnat, în urma unor licitaţii, 
asocierile de firme care vor construi 
aproape 55 kilometri de autostradă între 
Suplacu de Barcău şi Biharia.”CNAIR SA 
a finalizat procesul de evaluare a ofertelor 
depuse în cadrul procedurii de proiectare 
şi executie pentru finalizarea Autostrăzii 
Transilvania, secţiunea Suplacu de 
Barcău – Borş, mai exact a Loturilor 
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1 și 2, în lungime totală de 54,9 km”, a 
transmis Instituţia Prefectului Bihor. 

Finalizarea autostrăzii Sebeş – Turda. 
Perioada: 2017 
Ce s-a realizat: Autostrada a fost finalizată 
pe două din cele patru tronsoane. Fostul 
ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, 
a susţinut că lotul 1 din Autostrada A10 
Sebeş-Turda va fi inaugurat în acest 
an. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar 
specialiștii independenți susțin că există 
riscul ca el să nu fie finalizat nici măcar 
până în 2020. 

Autostrada est-vest: Tg. Mureş – Tg. 
Neamţ (Val. estimată: 2942 mil. Euro, 
FEN+BS); Perioadă realizare SF + PT: 
2017-2019. 
Ce s-a realizat: Este vorba de “Tronsonul 
Tg. Mureş – Tg. Neamţ”. Proiectul nu a 
avansat absolut deloc, singurul contract 
semnat a fost reziliat: este vorba de 
revizuirea studiului de fezabilitate care 
a venit în ianuarie 2018, după ce a fost 
suspendat timp de un an de zile de 
către Compania de Autostrăzi. CNAIR 
a relansat licitația pentru realizarea unui 
SF pe tronsonul Târgu Mureș - Târgu 
Neamț, însă la o valoare considerată 
de specialiști mult sub ce ar fi nevoie. 
Chiar și-așa, nici până astăzi contractul 
nu a fost semnat și există zvonuri că ar 
putea urma o anulare a procedurii. Fără 
studii adecvate, fără proiectare și fără 
un orizont clar, tronsonul Tărgu Mureș - 
Ditrău - Neamț nu are nicio șansă să fie 
gata pentru proiectare în 2020.
Tronsonul Tg. Neamţ – Iaşi – Ungheni 
(Val. estimată: 1.129 mil. Euro. Perioadă 
realizare SF + PT: 2017-2019. Perioadă 
execuție lucrări: 2019 – 2022. 
Ce s-a realizat: În vara acestui an, a 
fost publicat în SEAP anunțul privind 
demararea licitației pentru acest proiect. 
O lună mai târziu, s-a aflat că nu există 
investitori interesați de Autostrada Unirii, 
pe care Guvernul vrea să o construiască 
parțial prin parteneriat public-privat. Data 
limită de depunere a ofertelor pentru 
tronsonul Târgu Neamț – Iași a fost 
prelungită până pe 5 august. Între timp, 
asociațiile care au reușit să oblige prin 
lege Executivul să realizeze autostrada 
cer renunțarea la ideea unui Parteneriat 
Public Privat. O altă problemă este și cu 
extremitatea estică a autostrăzii, la podul 
de la Ungheni, pentru care încă nu există 
avize de la mediu.

Coridorul IX paneuropean, prin 
realizarea unor tronsoane de drum/
valoare estimată: 
Ce s-a realizat: Coridorul de Transport 
Pan-European nr. IX (Giurgiu – Bucureşti 

– Ploieşti – Buzău – Bacău – Roman – Iaşi 
– Sculeni) realizează legătura Nord – Sud, 
preluând traficul din cea mai mare parte a 
regiunii Moldova. Coridorul asigură cale 
directă de ieşire spre Republica Moldova 
şi Federaţia Rusă. Pe această autostradă 
a început doar construcția șoselei de 
Centură Bacău. Încă se vorbește despre 
cele mai bune trasee Ploiești – Buzău și 
Buzău – Focșani. 

Legătura A3 – Aeroport Henri Coandă 
(43,11 mil Euro, FEN+BS) Perioada: 
2017- 2019. 
Ce s-a realizat: Abia în 2019 a început 
construcția acestui proiect, dar nu este 
sigur că el va fi finalizat până în vara anului 
viitor atunci când va începe Campionatul 
European de fotbal care va fi găzduit și 
de București. 

Constanţa – Tulcea – Brăila (+ pod peste 
Dunăre) (1141,88 mil. Euro, FEN+BS). 
Ce s-a realizat: În iunie 2020, CNAIR 
anunța că primit ofertele pentru 
construcţia a patru noi Drumuri Expres 
în Moldova, Muntenia şi Dobrogea. Mai 

multe asocieri şi companii au depus oferte 
pentru contractele destinate elaborării 
studiilor de fezabilitate şi proiectelor 
tehnice necesare construirii a patru 
Drumuri Expres, pe relaţiile Constanţa – 
Tulcea, Brăila – Tulcea, Buzău – Brăila şi 
Focşani – Brăila, informează Compania 
Naţională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere (CNAIR). Potrivit sursei citate, 
pentru elaborarea studiului de fezabilitate 
şi a proiectului tehnic destinat construcţiei 
Drumului Expres Constanţa – Tulcea au 
fost depuse şase oferte. 

Autostrada: Pitești – Craiova. Perioada 
realizare SF+PT: 2017-2018. Execuție 
lucrări: 2019-2021. 
Ce s-a realizat: La mai bine de zece ani 
de când oltenilor li se promitea ca vor 
avea o autostradă care să facă legătura 
cu Capitala şi după ce s-au grăbit să 
inaugureze cu mare fast, în luna mai, 
un şantier care s-a dovedit a fi doar o 
cale de acces, s-a dat startul lucrărilor la 
drumul expres Craiova - Piteşti. Primele 
utilaje au apărut pe terenurile expropriate 
în primăvară şi au început să facă 
primele lucrări de excavare, decopertare 
şi terasare.

Bucureşti – Giurgiu (41,25 mil. Euro, 
FEN+BS) Perioada: 2018-2019. 
Ce s-a realizat: Nu e clar ce avea fostul 
guvern în cap, dar, în acest an, miile de 
şoferi care circulă zilnic pe DN 5, între 
Bucureşti şi Giurgiu, vor fi nevoiţi să se 
abată de la drum. Podul peste Argeş de 
la Adunaţii Copăceni va fi închis pentru 
reparaţii.
Dacă e vorba de autostrada București 

– Giurgiu, e o discuție veche. Premierul 
Victor Ponta a declarant, întrebat cum 
comentează proiectele de infrastructură 
pe frontiera cu Bulgaria, că România va 
trebui să continue autostrada de la Ruse 
la București. 
Ponta a fost întrebat cum a răspuns 
propunerii premierului bulgar de 
continuare au autostrăzii care ajunge la 
Ruse până la București, care pe teritoriul 
bulgăresc este realizată de o firmă a 
statului Qatar, în parteneriat public - 
privat.
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Este vorba de opt cioturi de autostradă 
care însumează în jur de 110 de kilometri 
de autostradă. 

Trei loturi de autostradă ar fi trebuit 
deschise la finalul acestui an, dar s-au 
reportat pentru 2020.  
A1: Deva -  Lugoj Lot 3 (Ilia - Coșevița) 
– 21,4 kilometri
Ar fi trebuit finalizată anul acesta, dar a 
devenit o „autostradă muzeu” după ce 
fostul ministru al Transporturilor, Răzvan 
Cuc, a refuzat recepția. „Va trebui să luăm 
o decizie foarte, foarte clară, exactă pe 
Lugoj – Deva lotul 3. S-a finalizat expertiza 
pe partea de drum, se continuă expertiza 
pe partea de poduri. Este în execuţie un 
contract, să vină cu remedierea la podul 
peste Mureş. Eu vă promit că vom da în 
trafic toate tronsoanele de autostradă 
finalizate şi recepţionate aşa cum scrie 
în contract, nu cum a fost, vă aduceţi 
aminte Sibiu – Orăştie, cu acel contract 
recepţionat pe repede-înainte, într-un stil 
pompieristic”, a spus Lucian Bode, noul 
șef al drumurilor.

A3: Ogra - Câmpia Turzii, lot 2 (Iernut - 
Chetani) – 17, 9 kilometri
Antreprenorul Astaldi s-a mobilizat 
excelent în ultimele luni şi a finalizat 

proiectul în proporţie de 79% până 
în acest moment, însă şansele de 
deschidere a sectorului în 2019 sunt 
foarte mici. În continuare, punctele critice 
sunt nodul de la Iernut şi podurile peste 
Mureş de la Bogata, iar cel mai pesimist 
pronostic pentru deschiderea circulaţiei 
este luna mai 2020.

A10: Sebeș - Turda, Lot 1 (parțial din 
Sebeș - Pârâul Iovului) – 8 kilometri
Încă de la începutul anului, atât ministrul 
Transporturilor Răzvan Cuc, cât și 
conducerea Companiei de Drumuri, 
atunci când vorbeau de kilometri de 
autostradă deschiși traficului în 2019, 
mereu includeau și cei 17 km ai Lotului 
1 din autostrada A10 Sebeș - Turda. 
O filmare recentă din dronă arată că 
șantierul e încă departe de a fi gata, iar la 
nodul rutier complex de la Sebeș, acolo 
unde se intersectează A10 cu A1 și DN1, 
încă mai e de lucrat.
În noiembrie, Judecătoria Alba Iulia 
a decis oprirea lucrărilor la lotul 1 al 
autostrăzii Sebeș - Turda, la solicitarea 
unei familii din Oarda de Sus. Povestea 
familiei Lăncrănjan a început în urmă cu 
mai mulți ani, când autoritățile au decis 
să exproprieze 850 de metri pătrați din 
terenul ce le aparține. Au uitat să îi anunțe 

însă pe proprietari ori să îi includă pe 
vreo listă de despăgubiri, astfel încât s-a 
ajuns ca locuința familiei să fie amplasată 
la doar 50 de metri de axul autostrăzii. 

Autostrăzi promise pentru 2020

A3: Tg. Mureș - Ogra, Lot 1 (Târgu 
Mureș - Ungheni) – 4,5 kilometri
Un nou episod din seria “Rușini 
Naționale”: astăzi avem ciotul de 4,5 
km al Autostrăzii A3 între Aeroportul 
Transilvania (Ungheni) și sud-vestul 
orașului Târgu Mureș (plus drum legătură 
conexiune cu zona Promenada Mall/
Metro).
Licitația a fost lansată acum aproape 
3 ani, pe 21.10.2016, iar autorizația de 
construire a fost emisă în aprilie 2017. 
Pe-atunci părea a fi un proiect gestionat 
responsabil de statul român, birocrația 
fiind rezolvată înainte de semnarea 
contractului. Dar ulterior totul s-a 
transformat într-un fiasco.
Echipa care a gestionat licitația a luat 
nenumărate decizii eronate, întoarse în 
repetate rânduri de judecători în urma 
contestațiilor celor doi antreprenori 
rămași în cursă (Strabag și Itinera). Și 
telenovela nu s-a terminat, depășindu-
se inclusiv termenul de valabilitate a 

CE AUTOSTRĂZI S-AR PUTEA DESCHIDE ÎN 2020
Anul care urmează ar putea fi unul bun pentru infrastructura rutieră, după ce în 2019 s-au deschis 
doar 22 de kilometri.
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ofertelor (30.11.2018). Sunt șanse mari 
de anulare după ani întregi de chin.
Cel mai grav este că autorizația de 
construire nu mai este valabilă, expirând 
în aprilie 2019, ea fiind condiționată de 
începerea lucrărilor în cel mult doi ani 
de la emitere. Cel mai probabil trebuie 
obținute din nou toate avizele, autorizațiile 
și certificatul de urbanism, arăta această 
vară Pro Infrastructura.

A3Ș Ogra - Câmpia Turzii, Lot 3 
(Chețani - Câmpia Turzii) – 15,6 
kilometri
În această vară, mobilizarea antre-
prenorului era în continuare deficitară. 
Lucrările avansează într-un ritm foarte 
lent, existând tot mai multe șanse ca 
inaugurarea segmentului de 15,7 km să 
fie împinsă chiar spre 2021. Stadiul fizic 

a ajuns la aproximativ 23%. Problemele 
financiare ale constructorului adăugate 
la incapacitatea CNAIR de a-și asuma 
costurile suplimentare generate de 
studiul de fezabilitate precar reprezintă 
«rețeta perfectă» pentru un nou șantier 
interminabil, derulat cu frâna de mână 
trasă.

A 10: Sebeș - Turda, Lot 2 – 24,2 
kilometri
Angajaţii unei firme subcontractante de 
pe lotul 2 al autostrăzii Sebeş-Turda, 
care face legătura între Alba Iulia şi Aiud, 
au protestat recent, nemulţumiţi că, din 
18 noiembrie, nu au mai primit material 
pentru a executa lucrările de terasament 
şi, totodată, pentru că sunt înregistrate 
către societate facturi neachitate de 4,5 
milioane de lei, scrie Agerpres.

În acest an, CNAIR a solicitat 
Antreprenorului în numeroase rânduri 
să plătească la timp prestatorii şi 
furnizorii, tocmai pentru a evita apariţia 
unor astfel de situaţii, au adăugat ei. 
Lucrările la Lotul 2 al autostrăzii Sebeş-
Turda au început în 2014. Deși măsoară 
doar 24,25 km, acestea nu s-au finalizat 
nici până acum. 
Potrivit Companiei Naționale pentru 
Infrastructură Rutieră, în luna octombrie, 
stadiul fizic al construcţiei era de 60,2%, iar 
fostul ministru al Transporturilor  Răzvan 
Cuc promitea că bucata va fi dată în 
circulație anul acesta. Din păcate, nu se 
va întâmpla minunea.
 
A3: Comarnic - Brașov, Loc 5 (Râșnov 
- Cristian) – 15,6 kilometri
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri 

Braşov şi-a exprimat satisfacţia în privinţa 
modului în care se derulează lucrările pe 
Autostrada Comarnic – Braşov, afirmând 
că, pe sectorul Râşnov – Cristian, se 
lucrează în ritm alert. „Constructorul 
Autostrăzii Râşnov - Cristian menţine un 
ritm foarte bun al lucrărilor. În curând va 
începe aşternerea balastului stabilizat 
şi sunt şanse foarte mari ca să apară şi 
primul strat de asfalt până la începutul 
sezonului rece”, a informat DRDP Braşov 
pe pagina sa de Facebook. 
Contractul pentru proiectarea şi execuţia 
lotului 5 din autostrada Comarnic-
Braşov, sector Râşnov – Cristian şi 
Drum de Legătură, lungime 6,3 km 
(autostrada) + 3,7 km (drum naţional 
la 4 benzi cu separator median) a 
fost semnat în toamna anului trecut. 
Conform estimărilor de atunci, acest 

sector de autostradă ar trebui finalizat în 
2019. Asocierea Alpenside – Specialist 
Consulting a fost declarată câştigătoarea 
contractului pentru construirea lotului 
5 al autostrăzii Comarnic – Braşov, 
cu o ofertă de 118 milioane de lei. 

A3: Suplacu de Barcău - Borș, Lot 
3 (Biharia Borș) – 5,3 kilometri 
Contractul în valoare de 193,968 
milioane de lei pentru finanţarea sub-
secţiunii Biharia-Borş de pe Autostrada 
Transilvania a fost transmis către 
Comisia Europeană, a informat Ministerul 
Transporturilor. 
Pe Subsecţiunea 3C3 Biharia-Borş, 
stadiul fizic al lucrărilor este de 67%, 
valoarea plăţilor efectuate fiind de 44 
milioane lei fără TVA. Plata s-a efectuat 
din componenta de la bugetul de stat cu 

rambursare POIM, după aprobarea cererii 
de finanţare. Subsecţiunea Biharia-Borş 
a Autostrăzii Transilvania are o lungime 
de 5,35 kilometri iar construcţia include 5 
poduri şi pasaje şi un nod rutier, potrivit 
informaţiilor de pe pagina de internet a 
Companiei Naţionale de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere. 
Subsecţiunea începe în zona localităţii 
Biharia. Traseul tranzitează o zonă de 
câmpie, între localităţile Biharia, Satu 
Nou şi graniţa româno - maghiară. 
Contractul de construire a fost semnat în 
data de 20 decembrie 2018, activitatea 
de proiectare a început în data de 18 
ianuarie 2019 iar execuţia lucrărilor în 13 
aprilie 2019. Constructor este Asocierea 
Trameco SA - Vahostav - SK a.s. - Dumuri 
Bihor SA - Drum Asfalt SRL - East Water 
Drillings SR.
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CE PROMIT LIBERALII ÎN MATERIE  
DE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Revista TIR Magazin a monitorizat viziunea și toate proiectele care există în „Programul de 
Guvernare” al PNL.  

Creșterea economică din ultimii ani s-a 
bazat pe creșterea consumului, în timp ce 
contribuţia pentru investiţii a fost aproape 
inexistentă. Au fost neglijate complet 
investiţiile în infrastructura de transport, 
școli și spitale, slăbind competitivitatea 
și încrederea în economia românească. 
Trebuie stimulată competitivitatea 
în economia românească prin 
interconectarea învăţământului superior, 
a cercetării-dezvoltării cu sectorul 
industrial și IT&C. 
Infrastructura de transport are un potenţial 
imens de stimulare a creșterii bunăstării 
și calităţii vieţii tuturor românilor. 
Integrarea efectivă a României în spațiul 
European de transport este modalitatea 
prin care coridoarele de transport vor 
deveni coloana vertebrală a dezvoltării 
economice a zonelor învecinate și nu vor 
rămâne simple linii trasate pe hartă, ca 
până acum. 
Creșterea ratei de absorbție și utilizarea 
eficientă a fondurile UE vor deveni 
priorități, astfel încât România și cetăţenii 
săi vor beneficia pe deplin de avantajele 
statutului de stat membru UE. Aderarea 
la Zona Euro, cât mai curând posibil, 
în baza unor criterii temeinice și a unui 
calendar stabilit în mod realist, este 

un pas esenţial pentru dezvoltarea 
economică a României. Aderarea rapidă 
a României la Spaţiul Schengen este 
un alt obiectiv esenţial. Este vital ca toţi 
cetăţenii să se poată deplasa liber și să 
poată munci oriunde în spaţiul comunitar, 
se arată în nota care fundamentează 
necesitatea construcției de autostrăzi.

VI. 1 Transporturi și Infrastructură
Strategia Programului de guvernare pentru 
domeniul “Transporturi și Infrastructură” 
este creșterea conectivității naționale între 
polii de creștere economică ai României 
și a conectivității trans-europene pentru 
societate și mediul de afaceri, având ca 
obiectiv implementarea unui sistem de 
transport eficient economic, sustenabil, 
sigur, cu impact redus asupra mediului 
și se referă la dezvoltarea infrastructurii 
de transport de-a lungul rețelei TEN-T 
și modernizarea și mentenanța 
infrastructurii de transport existente.
 
Măsuri preliminare 
Planificarea cheltuielilor obligatorii ce 
vor fi alocate în ordinea priorităților : 
•  cheltuielile de mentenanță pentru 
rețeaua terestră de transport, rutieră și 
feroviară ; 
• accelerarea implementării și finalizarea 

investițiilor în execuție; 
• pregătirea proiectelor de mare 
infrastructură de transport, cu precădere 
a portofoliului de proiecte ce urmează 
să fie incluse pe lista Programului 
Operațional pentru Transporturi (POIM) 
în exercițiul bugetar al UE 2021-2027, în 
limitele prevăzute de lege.

I. Acțiuni: I.1. Se va implementa un 
program accelerat de redresare și de 
stopare a declinului companiilor de stat 
din domeniul transporturilor, inclusiv prin 
măsuri precum privatizarea acestora 
I.2. Se vor demara procedurile privind 
introducerea Bugetului multianual ca 
instrument de planificare și asigurare a 
fluxului de numerar (cash flow-lui) pentru 
investițiile în infrastructură, proiectul pilot 
vizând Ministerul Transporturilor.

II . Proiecte și programe 
II .1 Realizarea programului de întreținere 
curentă și periodică , reparații pentru 
rețeaua terestră, rutieră și feroviară, 
inclusiv lucrările de reparații capitale, 
siguranța circulației, eliminarea punctelor 
negre la drumuri conform normativelor 
de întreținere pe baza managementului 
rețelei prin PMS (pavement management 
system), pentru drumuri, și BMS (bridge 



I N V E S T I G A T O R U L ' S  T I R  |   D E C E M B R I E  2 0 1 9   |  w w w . t i r m a g a z i n . r o 4 5

management system), pentru poduri, și 
a restricțiilor de circulație la calea ferată 
conform Instrucțiilor de construcție și 
întreținere a căii ferate. 

II.2 Se va realiza accelerarea 
implementării și finalizarea investițiilor 
în continuare în scopul dezvoltării și 
modernizării rețelei terestre de transport 
și pentru creșterea absorbției de fonduri 
europene nerambursabile pentru 
exercițiul financiar 2014-2020:

Finalizarea proiectelor în execuție: 
Rutier: Autostrada A1: Lugoj-Deva 
(Lot 3) Autostrada A3: Borș -Nădășelu- 
secțiunile Biharia – Borș și Suplacu de 
Barcău- Chiribiș, Câmpia Turzii - Târgu 
Mureș – lot Iernut-Chețani, Râșnov 
-Cristian A7: Centură Bacău A10: Sebeș 
-Turda - lot 1, de la intrarea pe autostradă 
de la Sebeș până la Pârâul Iovului. 
Accelerarea implementării proiectului 
Pod suspendat peste Dunăre la Brăila, 
proiect aflat în execuție. 

Proiecte noi de investiții : A. Rutier A.1 
Autostrăzi : Sibiu- Pitești ; Tg. Mureș - 
Iași -Ungheni; Inel București (A0)
   
Mențiune : Autostrada Comarnic - 
Brașov în lungime de 58,0 km și costuri 
997,75 mil. de euro (prețuri 2014 
MPGT) se va promova ca proiect pilot 
în PPP, prin dialog competitiv. Decizia 
se va lua doar dacă vom obține sprijinul 
Comisiei Europene și dacă IFI (Instituțiile 
Financiare Internaționale), Banca 
Mondială, BEI și BERD vor fi de acord 
să participe la finanțarea proiectului. Se 
va utiliza Studiul de fezabilitate (SF) din 
2015,
pe un traseu și soluții tehnice moderne 
și prietenoase cu mediul ambiant (ex. 
tuneluri). A.2

Drumuri expres: Craiova – Pitești ; 
Conexiunea Aeroportului H. Coandă - 
Autostrada A3; Lugoj – Craiova Lista 
de rezervă drumuri expres: Constanța 
– Tulcea – Brăila ; Ploiești - Buzău - 
Focșani - Bacău - Pașcani - Suceava 
- Siret . A.3 Variante ocolitoare (VO; 
Centuri ocolitoare) : DNCB (Drumul 
Național Centură Municipiului București 
); VO Vaslui; VO Giurgiu; VO Sf. 
Gheorghe; VO Bârlad ; VO Timișoara ; 
VO Zalău ; VO Mangalia; VO Slobozia; 
VO Sighișoara ; VO Bistrița ; VO Vatra 
Dornei; VO Rm. Vâlcea ; VO Miercurea 
Ciuc; VO Câmpulung Moldovenesc.

Feroviar: Reabilitare CF Coridorul IV 
feroviar (Axa prioritară 22): Frontieră - 
Curtici-Arad-km 614, km 614 – Simeria și 

Simeria – Sighișoara (testarea sistemului 
ERTMS 2).
II.3 Se va accelera pregătirea portofoliului 
de proiecte ce urmează să fie incluse 
pe lista Programului Operațional pentru 
Transporturi (POIM) în exercițiul bugetar 
al UE 2021-2027 în limitele prevăzute de 
lege, cu prioritate a proiectelor de mare 
infrastructură de transport de reabilitare 
a căii ferate și a proiectelor de autostrăzi 
și drumuri expres, eligibile pentru 
finanțare din fondurile europene, FC și 
FEDR, până la limita valorii de 200% față 
de suma alocată (valoare suplimentară 
pentru semnare de contracte permisă 
de legislație). Astfel se vor întocmi Liste 
de proiecte de rezervă în limite rezonabile, 

la care se vor adauga proiecte în valoare 
de cca. 1 milliard de euro pentru CEF.

B.3 Restabilirea trilateralei România-
Ungaria-Austria la nivelul miniștrilor de 
transport și reconfirmarea Declarației 
comune româno-ungare din 2007 și 
a sprijinului austriac pentru stabilirea 
oportunității realizării Proiectului Liniei 
de mare viteză între Viena-Budapesta-
București-Constanța cu ramură 
București-Sofia, ca o prelungire a 
liniei Paris-Stuttgart-Munchen-Viena și 
pentru promovarea acțiunilor stabilite 
în Memorandumul din 2008  privind 
efectuarea studiilor de prefezabilitate 
și prezentarea proiectului Comisiei 
Europene pentru a fi inclus în lista de 
finanțare pentru exercițiul financiar 2021-
2027.

B.4 Analizarea oportunității promo-
vării Proiectului “Inelul feroviar al 

Municipiului București”, dezvoltat ca 
un sector feroviar periurban de tip 
“pendulă – cadențat”, care ar putea 
să fie o alternativă pentru transportul 
urban sustenabil, nepoluant; acest inel 
feroviar, în zonele periferice ale capitalei, 
poate descongestiona traficul de călători 
de tranzit din București și poate fi o 
soluție pentru conexiunea metropolei cu 
localitățile limitrofe. 

E. Transportul multimodal
România intenționează să îndeplinească 
recomandările europene privind mutarea 
traficului de mărfuri pe moduri sustenabile 
până în anul 2030, și pentru aceasta este 
nevoie de intervenții pentru încurajarea 

transportului multimodal (intermodal); în 
lipsa investițiilor în calea ferată și 
transportul maritim și fluvial, creșterea 
viitoare de transport va proveni exclusiv 
din dezvoltarea transportului rutier.
O rețea națională și extinsă de terminale 
multimodale este esențială pentru ca 
industria logistică și transportul feroviar 
din România să se modernizeze și să fie 
competitive.
Cel mai important criteriu pentru 
prioritizarea terminalelor multimodale 
este ușurința cu care locația unui 
terminal permite transferul între modul 
rutier și feroviar și, de asemenea, între 
modul rutier, feroviar și transportul pe 
apă, cu accent pe aceste terminale 
tri-modale. Cel mai bun exemplu este 
implementarea şi finalizarea Proiectului 
Inelul Feroviar București în transportul 
intermodal de călători (CFR Călători, 
Metrorex și Societatea de Transport 
București STB).
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DRUMURILE EXPRES PROMISE ȘI CARE NU 
S-AU MAI REALIZAT ÎN PERIOADA 2017-2019

Programul de guvernare a PSD a fost plin de promisiuni privind realizarea unor Drumuri Expres. 
Au rămas fix de unde au plecat: la stadiul de promisiuni.

Ce s-a promis în decembrie 2016 vs. 
Ce s-a realizat

Drumuri expres: 

Ploieşti-Buzău (254,800 mil Euro). 
Abia în septembrie 2019, CNAIR, în 
calitate de Autoritate contractantă, 
și Consitrans în calitate de Prestator au 
încheiat „Contractul de servicii pentru 
Elaborarea Studiului de Fezabilitate și 
Proiect Tehnic pentru Drum de Mare 
Viteză Ploiești-Buzău”.
Obiectivul contractului constă în 
prestarea de activități și servicii pentru 
elaborarea Studiului de Fezabilitate și 
a Proiectului Tehnic pentru proiectul 
”Drum de Mare Viteză Ploiești-Buzău”.
Contractul are ca scop pregătirea 
documentației de atribuire pentru 
execuția lucrărilor, precum și asigurarea 
asistenței pentru susținerea aplicației 

de finanțare și asigurarea asistenței pe 
durata desfășurării procedurii de achiziție 
publică pentru execuția lucrărilor.
Valoarea totală a contractului este 
de 12.277.618,53 lei, fără TVA, la care 
se adaugă TVA în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare.
Durata contractului de prestare a 
Serviciilor este de 24 luni de la Data 
de începere a contractului”, a anunțat 
Compania.
După un an, în septembrie 2019, 
contractorul a venit cu șase variante 
pentru traseul viitorului Drum Expres. 
Este foarte puțin probabil să avem un 
constructor desemnat mai devreme de 
2021.

Buzău – Focşani (282,36 mil. Euro) 
„CNAIR și  Consitrans în calitate 
de Prestator au încheiat  în data de 
24 septembrie 2018 Contractul de 

servicii pentru Elaborarea Studiului de 
Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru 
Drum de Mare Viteză Buzău - Focșani”.
Obiectivul contractului constă în 
prestarea de activitați și servicii pentru 
elaborarea Studiului de Fezabilitate și 
a Proiectului Tehnic pentru proiectul 
”Drum de Mare Viteză Buzău-Focșani”.
Contractul are ca scop pregătirea 
documentației de atribuire pentru 
execuția lucrărilor, precum și asigurarea 
asistenței pentru susținerea aplicației 
de finanțare și asigurarea asistenței pe 
durata desfășurării procedurii de achiziție 
publică pentru execuția lucrărilor.
Valoarea totală a contractului este 
de 13.933.291,10 lei fără TVA, la care 
se adaugă TVA în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare.
Durata contractului de prestare a 
Serviciilor este de 24 luni de la Data 
de începere a contractului”, a spus 
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Compania. După un an, Consitrans a 
prezentat autorităților locale și centrale 
trei variante de traseu.
Reprezentanţii de la Compania Naţională 
de Administrare a Infrastructurii Rutiere 
spun că întâlnirea a fost benefică, dar 
nu au oferit niciun orizont de timp privind 
momentul când se va putea circula 
efectiv pe cele două tronsoane.  
“Nu pot să vă spun nici măcar un 
termen estimativ, pentru că mai 
sunt multe etape de parcurs până 
la scoaterea lucrării la licitaţie. Nu 
ştim care va fi complexitatea lucrării, 

anvergura ei şi toate astea adunate 
înseamnă timp”,a declarat inginerul 
Gheorghe Ioniţă, din cadrul CNAIR. 

Bacău – Paşcani (388,95 mil Euro) 
– FEN+BS; Perioada SF si PT: 2017-
2018. Execuție lucrări: 2019-2021
Ce s-a realizat: Compania de Drumuri 
a desemnat, în septembrie anul trecut, 
câștigătorul licitației de proiectare pentru 
sectorul Bacău-Pașcani, acesta fiind 
ultimul sector al viitorului drum expres 
Ploiești – Pașcani, care va lega mai 
multe municipii importante din Muntenia 
și Moldova. Proiectarea celelorlalte trei 
sectoare ale drumului expres anume 
Ploiești – Buzău, Buzău – Focșani și 
Focșani – Bacău Sud va fi realizată de 
firma autohtonă Consitrans, cea mai 
mare firmă românească de proiectare și 
consultanță în domeniu.
Istoria proiectului este lungă.  Licitațiile 
pentru cele patru loturi au fost lansate 
în noiembrie 2016, adică acum aproape 
3 ani de zile. Ofertele au fost deschise, 

într-un final, abia în perioada iulie-august 
2017, iar de atunci CNAIR s-a bătut prin 
instanțe cu participanții la licitație și apoi 
s-a chinuit să evalueze ofertele mai bine 
de un an.
Lungimea sectorului Bacău- Pașcani 
este de 82 de kilometri iar valorea 
estimată a contractului, fără TVA, poate 
ajunge la 32,47 milioane lei.

Drumuri expres: Paşcani – Suceava 
(289, 99 mil Euro) și Suceava – Siret 
(196,20 mil.Euro)– FEN+BS; 
Ce s-a realizat: CNAIR SA si Ministerul 

Transporturilor au semnat contractele 
pentru finantarea din fonduri europene 
a lucrărilor de elaborare a studiilor de 
fezabilitate și proiectelor tehnice pentru 
construcția drumurilor expres Suceava - 
Siret și Pașcani - Suceava.
Potrivit autorităților, valoarea proiectului 
de elaborare a documentatiilor pentru 
drumul expres Suceava-Siret este de 
16,04 milioane de lei, în cazul drumului 
expres Pașcani-Suceava, cheltuielile 
aferente totalizând 18,76 milioane de 
lei. Din valorile totale, 85% provin din 
Fondul de Coeziune, prin POIM, iar 
diferența de 15%, din bugetul de stat. 
Perioada de implementare a proiectelor 
este de 27 luni, la care se adaugă, dacă 
este cazul, și durata de desfășurare 
a activităților dinaintea semnării 
contractelor de finanțare, conform 
regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

De ce Drumurile Expres nu sunt o 
soluție
„Știți ce înseamnă, domnilor, care 

susțineți că în Moldova, Oltenia, 
Dobrogea, Maramureș, Banat și în 
alte părți ale României să se execute 
drumuri expres cu elementele 
geometrice pentru viteza de 80Km/h 
prevăzute în Normativul 598/2013, 
(pentru proiectarea drumurilor expres), 
dar pe care să se circule cu „mare 
viteză”, adică cu viteza de 120 km/h ca 
pe autostrăzi? Înseamnă ca Legile lui 
Isaac Newton să-și spună cuvântul, iar 
așa-zisul drum expres să se transforme 
în „cimitir expres”. Trebuie precizat că 
numai pe autostrăzi se poate circula cu 

viteza de 120Km/h în deplină siguranță 
rutieră, deoarece numai astfel de artere 
rutiere respectă legile universale ale 
fizicii descoperite de Galileo Galilei și 
definitivate de Newton.
Dacă vrei să te sinucizi, nu mai trebuie 
să-ți așezi gâtul pe șina căii ferate 
și să aștepți să vină un tren, fie de 
persoane, fie un marfar, ci te urci într-
un autovehicul și „bagi” viteza de 
120Km/h; pe banda de circulație a 
drumului expres de 3.50m lățime, și nu 
de 3.75m, mărginită de un acostament 
de 1.50m din pământ sau acoperit cu 
balast sau piatră spartă și nu mărginită 
de o bandă de staționare de urgență de 
2.50m, precum are autostrada (alcătuită 
din aceleași straturi rutiere ca partea 
carosabilă), cu siguranță că vei avea la 
cap o cruce în cimitir și o altă cruce la 
marginea drumului, așa-zis expres de 
„mare viteză”, pe care se spune că se 
poate circula „în regim de autostradă”, a 
spus inginerul Gheorghe Buruiană într-o 
analiză pentru revista TIR Magazin.
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NARCIS NEAGA A EVALUAT „DIN OCHI”  
UN DRUM ȘI A ALOCAT 387 MILIOANE LEI

Corpul de Control al Ministerului Transporturilor a identificat o serie de deficienţe la nivelul 
unităţilor din subordinea Ministerului Transporturilor.

Acestea vor fi comunicate instituţiilor 
abilitate pentru luarea măsurilor care 
se impun, probleme grave fiind iden-
tificate în cazul contractului de lucrări 
pentru punerea în siguranţă a obiec-
tivelor de pe DN 15, zona Bicaz, 
informează Ministerul Transporturilor. 
“După prima lună de mandat, s-a terminat 
o etapă din misiunile de audit şi control 
dispuse de către conducerea Ministerului. 
Astfel, la nivelul unităţilor aflate în subor-
dinea sau sub autoritatea Ministerului, au 
fost identificate o serie de deficienţe care 
vor fi comunicate organelor abilitate ale 
statului, pentru luarea măsurilor care se 
impun. Modul în care au fost cheltuite fon-
durile publice şi respectarea dispoziţiilor 
legale referitoare la procedurile de achiziţii 
publice au fost printre temele controalelor 
realizate. 
În cazul Direcţiei Regionale Drumuri şi 
Poduri (DRDP) Iaşi, din cadrul Companiei 
Naţionale de Administrare a Infrastruc-
turii Rutiere (CNAIR), au fost efectuate 
verificări cu privire la derularea achiziţiilor 
publice în anul 2019. Aici Corpul de 
Control al Ministerului a identificat o se-

rie de deficienţe grave în desfăşurarea 
şi atribuirea contractului de achiziţie 
publică de proiectare, asistenţă tehnică 
şi execuţie de lucrări pentru punerea în 
siguranţă a obiectivelor de pe DN 15 km 
242+200 - km 286+250 (zona Bicaz)”. 

Știau dar nu au făcut nimic
Potrivit sursei citate, conducerea DRDP 
Iaşi cunoştea situaţia acestui sec-
tor de drum încă din anul 2018, dar 
nu a întreprins demersurile necesare 
pentru remedierea problemelor ex-
istente, în privinţa refacerii părţii ca-
rosabile în urma alunecărilor de teren, 
asigurarea siguranţei participanţilor 
la trafic şi promovarea documen-
telor ce stau la baza elaborării şi 
aprobării actelor normative necesare 
alocării sumelor pentru intervenţie. 
Mai mult, reprezentanţii Ministerului 
Transporturilor consideră că agravarea 
stării drumului DN 15, din primăvara 
anului 2019, pe unele sectoare, a fost 
cauzată de inacţiunea DRDP Iaşi şi de ig-
norarea măsurilor din Programul pentru 
prevenirea alunecărilor de teren, anexă 

la Hotărârea nr. 25/2018 a Comitetului 
judeţean Neamţ pentru situaţii de urgenţă. 

A văzut, a plătit
Pe de altă parte, în comunicat se 
precizează că fostul director al 
companiei de drumuri, Narcis Neaga, a 
aprobat o sumă de peste 387 milioane 
lei destinată acestor lucrări, fără a 
avea la bază un studiu geodezic şi 
o expertiză tehnică, ci doar în urma 
inspecţiei vizuale a obiectivelor. Mai 
mult, deşi în urma încheierii contractului 
de achiziţie publică, din data de 13 
mai 2019, antreprenorul avea obligaţia 
depunerii unei garanţii de bună execuţie 
(10% din preţul contractului), acest lucru 
nu s-a întâmplat la momentul semnării, 
conform obligaţiilor contractuale, ci cu o 
întârziere de 5 luni, în condiţiile în care 
scrisoarea de garanţie a fost emisă în 
data de 18 octombrie 2019. Acest lucru 
a fost posibil prin semnarea unui act 
adiţional potrivit căruia antreprenorul 
putea constitui garanţia de bună execuţie 
prin reţineri succesive de sume, în urma 
lucrărilor efectuate.
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LUCRĂRILE LA AUTOSTRADA  
IAȘI - TÂRGU MUREȘ ÎNCEP DUPĂ 2021

Preşedintele Comisiei pentru Transporturi din Camera Deputaţilor, Marius Bodea, susţine că 
Guvernul va renunţa la “fantasmagoria“ parteneriatului public-privat pentru autostrada Iaşi-
Târgu Mureş, precizând că nicăieri în ţară nu s-a realizat vreun proiect major prin acest sistem 
de finanţare.

Marius Bodea a declarat că a avut 
o întâlnire, la Bucureşti, cu ministrul 
Transporturilor Lucian Bode, dar şi cu 
şefii asociaţiilor ieşene care militează 
pentru autostradă, pentru a discuta 
termenele pentru fiecare etapă de 
realizare a proiectului.
“Am convenit să implicăm expertiza 
membrilor asociaţiilor civice în toate 
proiectele care susţin proiectele 
de infrastructură ale României. De 
asemenea, am convenit ca, în privinţa 
proiectului A8, studiul de fezabilitate să fie 
revizuit şi completat din fonduri europene, 
pe întreg amplasamentul lucrării de la 
Târgu-Mureş la Iaşi. Astfel, vom renunţa 
la fantasmagoria parteneriatului public-
privat. Noi, moldovenii, nu suntem 
cobaii ţării. Nicăieri în România nu a fost 
realizat vreun proiect major de investiţii 
prin acest sistem de finanţare“, a afirmat 
preşedintele Comisiei pentru Transporturi, 
deputatul PNL Marius Bodea.
La rândul său, Cătălin Urtoi, 
vicepreşedinte al Asociaţiei “Împreună 
pentru A8“, a afirmat că, în discuţiile 
cu ministrul Transporturilor, au fost 

acceptate toate propunerile făcute de 
către asociaţiile civice.

Lucrările, după doi ani
“Încercăm de peste doi ani de zile să 
le punem în aplicare. Se va renunţa 
imediat la parteneriat public privat pentru 
tronsonul Leţcani-Târgu Neamţ, asta se 
va întâmpla în luna decembrie. Vor fi 
finalizate toate caietele de sarcini pentru 
tronsoanele Târgu Neamţ – Iaşi, Iaşi – 
Vânători, Vânători - Ungheni cu privire 
la studiile de fezabilitate şI proiectare. 
Pe parcursul anului 2020, am convenit 
să fie finalizate contractele. Astfel se va 
termina definitiv cu povestea acestor SF-
uri, fără de care nu putem afla valoarea 
reală a investiţiei, traseul şi nu putem 
obţine fonduri europene“, a afirmat 
Cătălin Urtoi.
De asemenea, în paralel, va fi depusă o 
cerere de finanţare pentru aceste studii, 
în vederea obţinerii de bani europeni.
Potrivit lui Urtoi, studiile de fezabilitate 
ar urma să fie terminate, pe toată 
lungimea autostrăzii, până în anul 2021, 
urmând ca apoi să se treacă efectiv la 

realizarea lucrărilor. Asociaţiile civice 
ieşene vor avea un consilier în Ministerul 
Transporturilor, care va monitoriza 
proiectul.

O autostradă de siguranță națională
Legea adoptată în 7 noiembrie 2018 
de Parlament pentru Autostrada Unirii, 
așa cum a fost numită A8 Târgu Mureș 
- Iași - Ungheni, a fost promulgată 
de președintele Klaus Iohannis într-o 
ceremonie la Cotroceni. Iohannis a 
spus că, prin indolența unor politicieni, 
Autostrada Moldovei s-a transformat 
într-o chestiune de securitate națională 
și a avertizat Guvernul că, din acest 
moment, are responsabilitatea legală 
să acționeze și să înceapă demersurile 
pentru autostradă, pentru că altfel încalcă 
legea.
Guvernul anterior a susținut ideea 
unui parteneriat public-privat pentru 
autostrada Iaşi-Târgu Mureş - Autostrada 
Unirii -, în pofida criticilor și a solicitărilor 
comisarului european Corina Crețu de 
finanțare prin fonduri europene. 
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