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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 
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drumuri şi Poduri Bucureşti. Pentru 
abonamente vă puteţi adresa oricărui 
oficiu poştal din România. Toate textele 
care apar în rubrica “Let The Party Begin!” 
reprezintă pamflet şi vor fi tratate ca atare. 
Toate materialele publicate în această 
revistă reprezintă proprietatea grupului de 
presă Investigatorul şi sunt protejate de 
legile dreptului de autor. Reproducerea lor 
se poate face doar în baza unui accept în 
scris al companiei care editează revista. 
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Alin Anton-Pop, Director Marketing&PR 
Revista TIR Magazin: Cum a fost anul 
2019 pentru MHS Truck&Bus și care 
sunt perspectivele pentru 2020?

Claudia Iordache, CEO MHS Trucks & 
Bus: Anul 2019 a adus o scădere a pieței 
totale de camioane în România cu 8%. 
Totuși, noi am reușit să creștem cota de 
piață cu 0,8%. din totalul camioanelor 
comercializate în România, doar două 
mărci au reușit să înregistreze o creștere 
a cotei de piață iar una dintre acestea 

este MAN. Perspectivele pentru anul 
2020 sunt următoarele: avem multe 
noutăți. Vom lansa, la nivel național și 
internațional, noua gamă de camione 
MAN TG 3. Am demarat vânzarea gamei 
de  vehicule comerciale ușoare MAN 
TGX. În primăvară vom deschide un 
nou service MAN echipat corporate Id în 
oradea.

Pe piața vehiculelor de construcții și 
specializate grele noi, MHS Truck & Bus 
a înregistrat o cotă de piață de 26%, 
ocupând poziția de leader.

Rezultatele obținute în 2019 de MHS 
Truck & Bus Group au fost confirmate 
atât pe plan național cât și internațional. 
Grupul a fost distins cu locul I oferit de 
către Camera de Comerț și Industrie a 
României pentru activitatea desfășurată 
în domeniul său, precum și cu Trofeul 
“Importer of the Year 2019”, acordat de 
MAN Truck & Bus Se. 

Cele mai solicitate modele anul trecut au 
fost MAN TGX 18 tone 4x2 (autotractor), 
MAN TGS 41 tone 8x4 (autobasculantă) 
și MAN TGS 35 tone 8x4 (autobetonieră), 
MHS Truck & Bus Group livrând în 2019 
câteva flote. Astfel, pe segmentul de 
transport internațional, grupul a livrat o 
flotă de peste 30 de camioane și două 
flote de peste 20 de camioane, iar, pe 
segmentul de transport distribuție, o 
flotă de peste 30 de camioane.

Pe segmentul autocarelor și autobuzelor, 
compania a livrat, în 2019, către clienții 
săi, un număr de 7 unități. 

Activitatea grupului pe segmentul de 
vehicule comerciale grele rulate a 
reprezentat un an de consolidare și 
dezvoltare în 2019. În decursul anului 
precedent, au fost livrate peste 400 

unități, activitatea fiind concentrată în 
mod constat pe optimizarea platformei 
online de prezentare a ofertelor de 
vehicule disponibile în stoc, cu scopul de 
a permite accesul rapid și facil al clienților 
la toată gama de oferte. de asemenea, 
la începutul anului 2020, MHS Truck & 
Bus Group a lansat o aplicație dedicată 
diviziei MAN Rulate, unde clienții pot 
verifica rapid și ușor stocul disponibil de 
camioane rulate și locația în care pot fi 
vizionate.

Și activitatea de After Sales a MHS Truck 
& Bus Group s-a dezvoltat pe parcursul 
anului precedent, înregistrându-se o 
creștere semnificativă a unuia dintre 
cei mai importanți indicatori, numărul 
lucrărilor de service. Astfel, în 2019 au 
fost înregistrate cu 13,2% mai multe 
lucrări de service, în comparație cu 
2018. Vânzările de piese și accesorii 
originale realizate prin rețeaua națională 
MHS Truck Service au crescut, în 2019, 
cu 11% față de 2018. Un rezultat extrem 
de important pentru activitatea de 
After Sales a Grupului l-a reprezentat 
dublarea, pentru al doilea an la rând, 
a contractelor de service Comfort și 
ComfortPlus încheiate în 2019, în 
comparație cu anul precedent. Astfel, 
se atestă încă odată faptul că activitatea 
de îmbunătățire continuă a serviciilor și 
atenția constantă îndreptată către nevoile 
și cerințele clienților săi reprezintă unul 

MHS TRUCK & BUS GROUP -  
CREȘTERE A COTEI DE PIAȚĂ ÎN 2019 

Cota de piaţă înregistrată în 2019 de MHS Truck & Bus Group în ceea ce priveşte vânzările de 
vehicule comerciale grele noi a crescut cu 0,8% în condițiile scăderii pieței totale cu 8%. 
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dintre cele mai importante targeturi ale 
grupului.  Contractele de service Comfort 
și ComfortPlus cuprind toate reviziile și 
schimburile de ulei care sunt enumerate 
în planul de revizii al autovehiculului, cel 
din urmă oferind și garanția sistemului de 
propulsie, care la nevoie poate fi extinsă 
asupra garanției totale a mașinii. Fiecare 
contract de service achiziționat include 
și un curs gratuit MAN Profidrive.

În anul precedent, activitatea de After 
Sales s-a caracterizat printr-un grad 
ridicat de ocupare a atelierelor service și 
datorită campaniilor permanente pentru 
piesele de schimb originale MAN, 
programului de garanţie extinsă a pieselor 
de schimb, ofertelor speciale trimestriale 
de soluții complete de reparații (pachete 
pentru piese de schimb și manoperă 
adecvate produselor și sezonului). de 
asemenea, MHS Truck Service a oferit și 
anul trecut tarife speciale de manoperă 
pentru vehicule cu vechime mai mare de 
6 ani.

În 2019, flota de ateliere mobile MAN 
Mobile24 a fost reînnoită cu 7 unități 
MAN TGe 3.180, dotate cu echipamente 
moderne specifice activității de service 
vehicule comerciale grele.

Un element adițional important de 
garantare al calităţii serviciilor oferite de 
MHS Truck & Bus Group, îl reprezintă 
organizarea constantă a cursurilor 
pentru tehnicienii MAN prin intermediul 
celor două centre de perfecționare 
din Bucureşti şi Sibiu. Cursurile sunt 
organizate conform conceptelor MAN 
Academy şi standardelor MAN, cele 
două centre de perfecţionare, din 
Bucureşti şi Sibiu, oferind atât cursuri 
teoretice cât şi cursuri orientate către 
activitatea practică.

Programul de instruire pentru tineri, 
dezvoltat de către departamentul de 

training al MHS Truck & Bus Group, a 
înregistrat anul trecut a 8-a generaţie 
de cursanţi. Acest sistem atractiv 
de internship oferă posibilitatea 
participanţilor de a beneficia de o 
pregătire la cel mai înalt nivel şi de a 
deveni specialişti în domeniile mecanică, 
electrică, tinichigerie şi vopsitorie pentru 
autovehiculele MAN. Programul va 
continua și în 2020 sub denumirea 
MANTech2030.

VW vehicule comerciale ușoare în 
cadrul MHS Truck & Bus Group

dealerul VW vehicule comerciale din 
cadrul MHS Truck & Bus Group a 
înregistrat, în anul precedent, vânzări 
de aproximativ 100 unități vehicule noi 
și rulate.

Sediul dealerului se află în locaţia 

reprezentanţei MAN din Braşov, MHS 
Truck Service - Braşov. divizia de 
vehicule comerciale grele MAN cât şi 
cea de vehicule comerciale uşoare VW, 
aparţin dealerului MHS Truck Service din 
Braşov şi oferă atât servicii de vânzare 
vehicule comerciale noi şi rulate cât şi 
servicii de After Sales. 

Parteneriate sportive și culturale

MHS Truck & Bus Group va continua 
parteneriatul de 10 ani cu Academia 
Gheorghe Hagi și FC Viitorul, urmând 
ca, în cursul lui 2020, să completeze 
flota Academiei cu un nou autocar.

de asemenea, pentru MHS Truck & 
Bus Group este foarte important aportul 
adus în vederea susținerii și dezvoltării 
comunității. Astfel, în 2020, grupul va 
continua să livreze vehiculele necesare, 

  Publicitate
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ca partener de mobilitate pentru Teatrul 
National București și pentru Festivalul 
Internațional de Teatru Sibiu.

În 2021, un nou proiect european de 
parteneriat cultural va fi demarat în 
Timișoara, unde MHS Truck & Bus 
Group, alături de Automobile Bavaria 
Group, va fi partener de mobilitate 
pentru Timișoara Capitală Culturală 
europeană.

Planuri și perspective pentru 2020

Anul 2020 va fi un an dedicat noutăților, 
dezvoltării și îmbunătățirii continue a 
activității MHS Truck & Bus Group.

“Anul acesta va fi marcat în primul rând 
de lansarea, atât la nivel internațional 
cât și la nivel national, a noii generații 
de camioane MAN TG3, moment mult 
așteptat de clienți.”, a declarat Claudia 
Iordache, director executiv al MHS 
Truck & Bus. “de asemenea, anul 
acesta vom demara vânzarea pe piața 
locală a gamei de vehicule comerciale 
ușoare MAN TGe. ”, a mai adăugat 
Claudia Iordache.

MHS Truck & Bus Group pune foarte 
mare accent pe tehnologiile noi, care 
sporesc calitatea serviciilor oferite 
clienților săi, de aceea compania se va 

concentra în 2020 pe implementarea și 
promovarea intensivă a soluțiilor digitale 
specifice vehiculelor comerciale MAN. 

“dezvoltarea continuă și îmbunătățirea 
serviciilor oferite clienților reprezintă o 
preocupare constantă pentru compania 
noastră.”, a declarat Claudia Iordache, 
director executiv al MHS Truck & Bus. 
”Anul 2020 va fi dedicat, de asemenea, 

și dezvoltării rețelei naționale de service-
uri MHS Truck Service, prin inaugurarea 
unui nou sediu MAN în oradea, acesta 
oferind atât servicii de vânzare cât 
și servicii de After Sales clienților săi 
din zona respectivă.”, a mai adăugat 
Claudia Iordache.

La fel ca în anul precedent, în 2020, MHS 
Truck & Bus Group se va concentra în 
a-și sprijini clienții și activitatea acestora 
prin îmbunătățirea continuă a serviciilor 
oferite. “de aceea, pe lângă produsele 
premium, fiabile oferite clienților, lucrăm 
constant la îmbunătățirea serviciilor de 
After Sales, pentru a asigura simplificarea 
activităților derulate de companiile 
acestora și implicit la oferirea soluției 
potrivite fiecărui segment de client.”, a 
concluzionat Claudia Iordache.

Pachetul de servicii After Sales include 
MAN Mobile24, contractele de service 
special concepute ținând cont de 
specificul activității clienților, oferte 
speciale pentru piesele originale MAN 
și manoperă, precum și garanție extinsă 
24 de luni pentru piesele originale MAN, 
ecoline și accesoriile originale MAN, 
garanția fiind disponibilă atât la nivel 
european cât și la nivel internațional. 
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Alin Anton-Pop, Director 
Marketing & PR Revista TIR 
Magazin: Cum a fost anul 
2019 pentru MHS Holding și 
care sunt perspectivele pentru 
2020?
Michael Schmidt, Președinte 
MHS Holding: Anul 2019 a 
fost un an foarte bun, mai bun 
decât 2018. Am atins o dorință, 
o viziune, să depășesc cifra 
de afaceri de 400 de milioane 
de euro. Am realizat 415 
milioane de euro și suntem pe 
un trend pozitiv în dezvoltare. 
o să deschidem, în 2020, un 
hub pentru vânzări de second 
hand, autoturisme și camioane 
în Austria pentru toată zona 
est europeană. Sper să fie un 
succes. 
Automobile Bavaria este lider 
de piaţă în reţeaua dealerilor 
BMW autorizaţi în România 
cu o creştere a vânzărilor de 
autovehicule noi BMW cu 18 % 
faţă de anul precedent.
MHS Motors, dealerul opel 
din Târgu Mureş a înregistrat 
o creştere cu 55 % a vânzărilor 
de automobile noi, faţă de anul 
2018.
Importatorul și distribuitorul 
camioanelor MAN a înregistrat 
o creştere cu 0,8% a cotei de 
piaţă faţă de anul 2018, în 
condiţiile unei pieţe de vehicule 
grele noi aflată în scădere, 
înregistrând totodată o dublare 
a numărului de contracte de 
service.
Livrările MHS Holding (Auto-
mobile Bavaria, MHS Truck 
& Bus, MHS Motors, Bavaria 
Mobility, Schmidt Automobile, 
Schmidt Premium Cars și 
MHS Automotive), au atins în 
anul 2019 cifra totală de 8.693 
vehicule, reprezentând toate 
mărcile comercializate de către 
grupul de companii.
În România, MHS Holding a 
văndut 4.693 unități, automobile 
noi şi rulate vândute prin dealerii 

Auto-mobile Bavaria, 
precum şi autocamioane 
şi autobuze vândute prin 
MHS Truck & Bus. Cifra 
de afaceri înregistrată de 
companiile din România în 
2019 a crescut cu 8% față 
de anul anterior, ajungând 
la 260 milioane euro. 

Automobile Bavaria – 
cea mai mare rețea de 
dealeri BMW din Sud-
Estul Europei
Automobile Bavaria, a 
înregistrat o creștere cu 18% 
a vânzărilor de automobile 
BMW în România, cu 3.147 
unități livrate, noi și second 
hand. Printre modelele cu 
cele mai bune vânzări s-au 
remarcat: BMW X5 (412 
unităti), BMW i3 (135 unități) 
și MINI Hatch (113 unități). 
din gama automobilelor 
plug-in hybrid s-au vândut 
38 automobile BMW și 
27 MINI, urmând ca anul 
acesta BMW Group să 
lanseze mai multe modele 
cu acest tip de motorizare 
pe piață. 
Vânzările de automobile 
rulate s-au situat la nivelul 
anului 2018, cu aproape 
1.400 de automobile BMW 
și MINI livrate în România. 
Pachetele atractive oferite 
la achiziţionarea unui 
autoturism rulat, istoricul 
certificat al automobilelor și 
garanţia de 24 de luni, dar 
și flexibilitatea serviciilor 
de finanțare au contribuit 
semnificativ la creşterea 
încrederii clienților pentru 
acest segment.
Automobile Bavaria a livrat 
și anul trecut flote importante 
pentru mărcile BMW, 
BMWi și MINI. Ponderea 
vânzărilor corporate din 
totalul unităților au crescut 
semnificativ, atingând 

MHS HOLDING - CIFRĂ DE AFACERI  
DE 415 MILIOANE EURO

Creştere durabilă a afacerilor MHS Holding, cu o cifră de afaceri totală de 415 milioane EUR, înregistrată 
în anul 2019 şi o creştere a vânzărilor totale de autoturisme noi cu 12,4%  faţă de anul 2018 - acesta este 
bilanțul pentru anul trecut al grupului din care face parte și dealerul MAN în România.

(

,

Publicitate
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cifra de 938 automobile livrate. Costul 
de utilizare redus, eficienţa mo-toarelor, 
emisiile scăzute de noxe şi programele 
atractive de finanţare au generat un 
interes crescut din partea clienților.
În ceea ce privește vânzările BMW 
Motorrad, Automobile Bavaria a livrat 
anul trecut 273 unități, în creștere față 
de anul 2018, contribuind semnificativ la 
cifra-record de 386 de motociclete livrate 
în total pe piața locală de către BMW 
România.
Cele 12 locaţii din cadrul rețelei Automobile 
Bavaria au înregistrat anul trecut peste 
63.000 de intrări în centrele BMW & MINI 
Service, cu o creștere de aproximativ 3,5 
mil. eUR faţă de anul 2018. 
“Pe lângă digitalizarea accelerată a tuturor 
domeniilor de activitate, anul acesta 
urmărim extinderea capacităţii de service 
în majoritatea locaţiilor BMW cu până la 

30% și analizăm atent oportunitatea de a 
deschide noi locaţii de service. Creşterea 
gradului de satisfacţie a clienţilor și 
consolidarea unei bune relații cu aceștia 
rămân printre obiectivele noastre 
principale și în 2020. de asemenea, luăm 
în calcul și extinderea reţelei de service 
MINI şi BMW Motorrad.”, a declarat Georg 
Pfeffer, Ceo Automobile Bavaria.

Opel – MHS Motors
dealerul opel din Târgu Mureș, MHS 
Motors, a vândut, în al doilea an de la 
deschiderea oficială, 195 de automobile 
noi, înregistrând o creștere cu 55% a 
vânzărilor. Acesta, împreună cu toți 
dealerii Automobile Bavaria, va fi susținut 
și de o nouă platformă de vânzări online - 
onlineAuto24.ro - menită să impulsioneze 
livrările de mașini din toate brandurile 
reprezentate,  prin digitalizare.  

Bavaria Mobility – rent a car
În ceea ce privește serviciile de rent a 
car, oferite prin Bavaria Mobility, anul 
2020 va aduce noi oferte și opțiunea 
unor abonamente pe termen lung sau 
scurt, adresate atât companiilor, cât și 
persoanelor fizice. Cu o flotă de peste 

100 de autovehicule, Bavaria Mobility a 
înregistrat o creștere cu 50% a cifrei de 
afaceri în 2019, comparativ cu anul 2018.

Rolls-Royce Motor Cars München 
și Rolls-Royce Motor Cars Service 
București
Cu o creștere de 25% a vânzărilor în anul 
2019, Rolls-Royce Motor Cars München a 
depășit performanțele anului 2018, pentru 
care a fost premiat la Conferinţa anuală de 
la Singapore cu premiul “Global dealer of 
the Year 2018”. Atât pe piața din Germania, 
cât și din România, dealerul s-a aliniat 
perfect cu rezultatele istorice obținute de 
marcă la nivel global. Unul dintre factorii 
care au contribuit semnificativ la această 
creștere a fost noul model Rolls-Royce 
Cullinan, foarte apreciat la nivel global, 
inclusiv de către clienții din România. 
“Cullinan a depășit toate așteptările și 

suntem mândri că, atât în Germania cât 
și în România, am reușit să satisfacem 
dorința clienților noștri de a-l avea cât 
mai repede și de a se bucura de un 
adevărat reprezentant al SUV-urilor de 
super-lux. este modelul care a înregistrat 
cel mai accelerat ritm de vânzare din 
istoria mărcii, iar noi am fost chiar printre 
primii care l-au livrat. Brand Managerul 
nostru din București, dl. Cristian Bednar 
a fost cel care a vândut modelul expus 
la salonul auto de la Geneva, unui client 
din România, imediat după eveniment. În 
prima parte a acestui an, vom prezenta 
și versiunea Black Badge a lui Cullinan, 
fiind o linie care s-a bucurat de o mare 
popularitate la nivel global, urmând ca, 
în a doua jumătate a anului, să fie lansat 
noul model Ghost.”, a declarat Michael 
Schmidt, Președinte MHS Holding și 
Rolls-Royce Motor Cars Munchen & 
Bucharest.
În ceea ce privește operațiunile de ser-
vice, Rolls-Royce Motor Cars București a 
înregistrat cifre record, odată cu creșterea 
pieței produselor de lux din regiune. 
Aproape tot parcul auto Rolls-Royce din țară 
a trecut pragul service-ului din București, 
pentru operațiuni de întreținere. “Avem 

clienți din toată regiunea, preponderent 
din Bulgaria, Moldova sau Serbia. Am 
primit recent inclusiv o vizită din Tbilisi, 
Georgia. o mașină trimisă special la noi 
pentru revizie și lucrări de mentenanță. 
Clienții Rolls-Royce călătoresc des, au 
proprietăți în mai multe țări și se așteaptă 
la un grad ridicat de calitate a serviciilor 
oriunde s-ar afla. de aceea trebuie să fim 
mereu pregătiți la cel mai înalt nivel.”, a 
mai declarat Michael Schmidt.

Primul Rolls-Royce Motor Cars Master 
Technician din România
Rolls-Royce Motor Cars Service 
Bucureşti a obținut în 2019 și certificarea 
“Rolls-Royce Master Technician”, pentru 
tehnicianul Gelu Voinea. În vederea 
îndeplinirii acestui obiectiv extraordinar, 
Gelu şi-a consilodat cunoştinţele practice 
şi teoretice timp de 5 ani, urmând o serie 
de cursuri de specializare la fabrica Rolls-
Royce Motor Cars din Goodwood - West 
Sussex. efortul şi determinarea lui Gelu au 
fost supervizate şi validate de instructorii 
Rolls-Royce Motor Cars pe parcursul 
întregului proces de certificare. Astfel, 
Rolls-Royce Motor Cars București oferă 
cel mai înalt grad de calitate al serviciilor, 
prin unicul Master Technician din regiune 
și primul din România.

25 ani Automobile Bavaria – 25 ani de 
BMW în România
Anul 2019, pe lângă rezultatele istorice 
de vânzări, a marcat și aniversarea a 
25 de ani de prezență a mărcii BMW 
în România, prin Automobile Bavaria. 
Astfel, clienții mărcii și toți pasionații BMW 
au avut șansa de a sărbători alături de 
dealer și de a câștiga un super premiu: 
un automobil BMW Z4, model lansat 
recent pe piață, oferit în cadrul unei 
tombole aniversare, cu peste 53.000 de 
participanți. extragerea câștigătorului a 
avut loc în data de 23 decembrie 2019 iar 
fericita posesoare a unui BMW Z4 nou a 
fost dna. Ingrid daniela Braithwaite, din 
București.   

Principalele direcţii pentru Automobile 
Bavaria în anul 2020
“Consolidarea imaginii de brand 
Automobile Bavaria, bazată pe cei 25 ani 
experienţă cu marca BMW în România 
și nu numai, va fi unul dintre obiectivele 
noastre principale în acest an, concomitent 
cu păstrarea trendului pozitiv al vânzărilor 
pentru  toate brandurile din portofoliu. 
dezvoltarea business-ului de maşini 
rulate prin creşterea volumului şi 
diversificarea serviciilor oferite clienţilor 
este, de asemenea, o prioritate, 
completată de digitalizarea accelerată a 
tuturor domeniilor de activitate. În ceea 
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ce privește rețeaua de dealeri, urmărim 
transformarea unor locații service only în 
dealeri de vânzări și service pentru marca 
MINI, pentru a susține creșterea volumului 
de vânzări pe acest segment. odată cu 
lărgirea gamei BMW Group de automobile 
electrice şi plug in hybrid și lansarea 
unor noi modele la începutul acestui an, 
urmărim cu interes deciziile luate de către 
autorități referitor la programele Rabla 
și Rabla Plus. Susţinem și dezvoltarea 
reţelei de staţii de alimentare pentru 
acestea, având deja două stații de mare 
putere montate în Băneasa și Militari. de 
asemenea, dorim să menținem creșterea 
bună a vânzărilor de motociclete noi şi 
rulate din toate oraşele în care suntem 
reprezentaţi”, a explicat dl. Georg Pfeffer, 
Ceo Automobile Bavaria. Georg Pfeffer, 
a fost numit în funcţia de Ceo Automobile 
Bavaria la sfârșitul anului 2018, având o 
vastă experienţă, de peste 25 de ani, la 
nivel de management, în domeniul auto.

Parteneriate sportive – Gheorghe Hagi 
și FC Viitorul
La 17 ani de la semnarea primului contract 
de imagine cu cel mai cunoscut fotbalist 
român, Gheorghe Hagi, şi la 10 ani de 
la semnarea contractului de parteneriat 
cu Academia de Fotbal Gheorghe Hagi, 
Automobile Bavaria şi MHS Truck & 
Bus vor pune la dispoziţia Academiei 
de Fotbal Gheorghe Hagi şi echipei FC 
Viitorul Constanța un nou autocar MAN şi 
o flotă de 11 automobile MINI. Automobile 
Bavaria a fost alături de Academia de 
Fotbal Gheorghe Hagi încă de la înființare, 
atât prin marca BMW cât și MINI, ambele 
fiind apreciate de jucători și stafful tehnic.

Parteneriat de mobilitate pentru 
Timișoara 2021
La finalul anului 2019, Asociația Timișoara 
2021 Capitală europeană a Culturii 
(ATCeC) și Automobile Bavaria au semnat 
parteneriatul de mobilitate al Capitalei 
europene a Culturii în 2021. În această 

calitate, de partener unic de mobilitate, 
Automobile Bavaria și MHS Truck & Bus 
vor pune la dispoziția ATCeC o flotă de 
automobile, autoutilitare și autocare 
pentru logistică, transportul oficialităţilor, 
al invitaţilor şi al echipamentelor, în cadrul 
programului cultural Timișoara 2021. 
“Suntem onorați să fim partenerii 
proiectului „Timișoara 2021 Capitală 

europeană a Culturii”. este pentru a doua 
oară când ne implicăm într-un proiect 
cultural de o asemenea anvergură și 
importanță. Timișoara este al doilea oraș 
din România care deține acest titlu și primul 
care l-a câștigat în urma unei competiții. 
Vom fi împreună, pentru asigurarea unor 
servicii de mobilitate la cel mai înalt nivel. 
Avem o prezență puternică aici, prin 
mărcile BMW, MINI și MAN și ne dorim 
să contribuim cât mai mult la succesul 
evenimentelor culturale locale. Astfel de 
acțiuni reprezintă una dintre cele mai 
bune modalități de promovare a brand-
ului de țară.”, a spus Michael Schmidt, 
președinte MHS Holding. Parteneriate 
culturale – Teatrul Național București & 

Festivalul Internațional de Teatru Sibiu. 
Automobile Bavaria va asigura, și în acest 
an, servicii de mobilitate pentru Festivalul 
Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) 
și Teatrul Național București, doi dintre 
partenerii importanți din zona proiectelor 
culturale, care s-au remarcat, în 2019, 
printr-o serie de evenimente speciale. 
Urmând direcţia globală de tradiţie 
a BMW Group, şi reţeaua de dealeri 
Automobile Bavaria s-a implicat într-o 
serie de astfel de evenimente culturale. 
experienţa de a conduce rămâne în 
centrul atenției, dar aceste parteneriate 
sunt o constantă importantă în calendarul 
anual al dealerilor.

Fundația Michael Schmidt – 10 ani de 
proiecte culturale, educaționale și de 
conservare a patrimoniului săsesc
Responsabilitatea socială este una 
dintre priorităţile lui Michael Schmidt, 
Președintele MHS Holding şi al Fundaţiei 
Michael Schmidt, fondată în anul 2010. 
de atunci până în prezent, alături de soția 
sa, Veronica Schimdt, Michael a extins 
portofoliul de proiecte ale fundației, de la 
conservarea patrimoniului cultural săsesc, 
restaurarea unor obiecte de patrimoniu, 
publicarea unor cărți dedicate culturii 
săsești, burse educaționale, festivaluri, 
până la proiecte de cooperare bilaterală 
româno-germană. 
Pentru acest efort continuu, în anul 
2015, Michael Schmidt a primit din 
partea Preşedintelui Republicii Federale 
Germania, dl. Joachim Gauck, Crucea 
de merit în grad de Cavaler a ordinului 
de Merit al Republicii Federale Germania 
și anul trecut a primit vizita Președintelui 
României, Klaus Iohannis, cu prilejul 
aniversării a 10 ani de proiecte ale 
Fundației Michael Schmidt. Și în acest 
an, Fundația va organiza tra-diționalul 
festival săsesc Săptămâna Haferland, 
care reunește comunitatea săsească și nu 
numai, în regiunea satelor transilvănene 
Criț, Roadeș, Viscri, Bunești. 
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“În ultimii ani, firmele de transport 
rutier se confruntă cu o criză pro-
fundă de șoferi profesioniști. Credeți 
că intrarea în vigoare, în 2020, a 
Pachetului Mobilitate 1 va duce la o 
migrare mai accentuată a șoferilor 
spre Vest?” - aceasta este întrebarea 
episodulului 02 din cel de-al doilea sezon 
al serialului VeRSUS.

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

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

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

Mircea Mănescu, Director General 
Ahead Logistics: Migrarea șoferilor 
va rămâne constantă, considerăm noi, 
din cauză că, pe intern, nu putem oferi 
aceleași condiții ca cele de pe transportul 
intracomunitar. Automat, se va produce 
această migrație, care se va intensifica 
cu plecarea șoferilor către condiții mult 
mai bune.

Cosmin Pândaru, Director General 
TAP 1 SA: Cu siguranță, șoferii vor migra 
către firmele din Vest din cauza condițiilor 
salariale oferite de firmele din occident, 
față de firmele din România. Asta pentru 
că firmele din occident practică alte tarife 
față de cele din România. 
Cristian Dolofan, Director General 
Dolo Trans Olimp: Pachetul de  

Mobilitate nu are ca efect negativ doar 
migrarea șoferilor noștri în Vest, care 
se va intensifica, cu siguranță. A fost o 
mișcare gândită în detaliu și cu urmări 
pe măsură. Șoferii care aleg să lucreze 
pentru companiile din Vest își vor lua cu ei 

familiile, membrii acestora. ei reprezintă 
o forță de muncă, pentru vestici, cu 
costuri zero. Așadar, beneficiile acestor 
măsuri se vor amplifica.  
 
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.

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

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

Georghe Niță, Director General 
Holleman: Transporturile urmează 
tendința economiei. dacă există 
probleme în economie, apar probleme în 

VIDEO: VERSUS S02E02 - MIGRAREA SPRE 
VEST A ȘOFERILOR PROFESIONIȘTI ROMÂNI
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transporturi. Iar transportatorii simt între 
primii problemele din economie, pozitive 
sau negative. Simt creșterile, simt crizele. 
din ceea ce știu, din analizele pe care le-
am ascultat, recent, pentru anul 2020 nu 
sunt vești prea bune. europa are destule 
probleme în multe țări și, în mod deosebit, 
în Germania, care stagnează. economia 
României este legată de economia 
Germaniei și prevăd că vor fi mai puține 
comenzi de transport. Acest fapt trebuie 
să ne alerteze și să ne determine să fim 
atenți la activitatea noastră, la modul în 
care dispunem de resurse, la modul în 
care găsim clienți la momentul oportun. 
Așa vom putea contrabalansa aceste 
tendințe care par negative.

Mircea Mănescu, Director General 
Ahead Logistics: Prognozele noastre 
pentru 2020 sunt în aceeași zonă ca și 
cele pentru anul acesta. În sensul că 
nu vedem schimbări majore pe piață, 
nu vedem scăderi de volume, doar, 
poate, niște mici creșteri de volume pe 
transportul intern.
Cosmin Pândaru, Director General 
General TAP 1 SA: Statisticile financiare 

preconizate pentru anul 2020 arată o 
ușoară scădere de 3,2% preconizată 
pentru România, astfel încât creșterea 
salariului minim pe economie pentru 

2020 va merge tot în consum. economia 
României, fiind bazată pe o economie 
de consum, piața transporturilor nu va 
suferi o modificare în 2020. Preconizăm 
o oarecare creștere a activității de 
transport.

Cristian Dolofan, Director General 
Dolo Trans Olimp: din 2017 până 
astăzi, ne-am confruntat cu numeroase 
modificări legislative. Cu toate acestea, 
piața de logistică și transport rutier a 
avut o creștere constantă. Investițiile 
semnificative în domeniu se simt. 
România a devenit unul dintre cei mai 
activi jucători de pe piața de transport 
de mărfuri la nivel european. Numărul 
companiilor noi de transport a crescut 
de la un an la altul. Consider că se 
va menține și în 2020 același trend 
ascendent în domeniu.  
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Tarifele din piața RCA din România 
se situează într-un interval mare de 
la un asigurător la altul, cu diferențe 
foarte mari ca valoare, chiar de la 
simplu la triplu, la aceeași categorie de 
autovehicule și aceeași clasă bonus-
malus, atât pentru persoanele fizice, 
cât și pentru cele juridice. În aceste 
condiții, UNTRR solicită Autorității de 
Supraveghere Financiară (ASF) măsuri 
pentru creșterea concurenței pe piața 
RCA, prin impunerea unei cote de piață 
minime, astfel încât unele companii de 
asigurări să nu mai excludă din start 
categorii de asigurați (persoane fizice 
până în 30 de ani, firme de transport rutier 
etc.) considerate nefavorabile, prin tarife 
prohibitive și să ofere prețuri competitive, 
în raport cu tarifele de referință. 
Prima de asigurare RCA este stabilită 
prin calcul actuarial, dar depinde și de 
alte elemente de cost, respectiv, marja 
de profit, canalele de distribuție, gradul 
de intermediere, comisioanele brokerilor, 
nivelul personalului companiei de 

asigurări și salarizarea. Aceste elemente 
sunt calculate în funcție de gradul de 
concurență și nivelul de maturitate al 
pieței și trebuie să se reflecte în plaja 
tarifelor practicate de toate companiile 
de asigurări autorizate.
Totodată, UNTRR solicită Guvernului 
și Parlamentului României menține-
rea Legii 132/2017- RCA în forma 
actuală și transmiterea către Comi-
sia Europeană a unei analize funda-
mentate privind situația pieței RCA din 
România, cu evidențierea motivelor 
practice specifice pieței, care justifică 
pe deplin păstrarea legislației actuale. 
UNTRR solicită ca Guvernul României 
și Autoritatea de Supraveghere 
Financiară să întreprindă toate acele 
măsuri suplimentare necesare pentru 
a evita întoarcerea la situația de criză 
înregistrată în piața RCA în perioada 
2015-2016. 
UNTRR solicită Guvernului să 
întreprindă demersurile necesare 
pentru desecretizarea scrisorii primite 

de autoritățile române de la Comisia 
Europeană în temeiul art. 4(2) din 
Regulamentul european 1049/2001, 
justificat de impactul acesteia pentru 
milioane de asigurați RCA, care 
reprezintă pe deplin ”un interes public 
superior care justifică divulgarea 
conținutului documentului în cauză”. 
În anii precedenți, marcați de criza pieței 
RCA, asigurătorii nu au putut justifica 
majorarea tarifelor de bază RCA de la 
700 euro, în 2013, la 5.000 de euro, în 
2016, pentru un autocamion sau autobuz. 
Pe baza formulei pe care companiile 
de asigurări declarau că o folosesc 
pentru a calcula prima de asigurare 
pentru segmentul autovehiculelor 
comerciale mai mari de 16 tone destinate 
transportului de mărfuri și pentru 
autovehiculele cu mai mult de 18 locuri 
pe scaune destinate transportului de 
pasageri, ținând seama de datele publice 
privind frecvența daunelor și valoarea 
medie a daunelor pentru fiecare segment 
de autovehicule comerciale, rezultatele 

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) solicită ca măsura de introducere 
a unui tarif de referință pentru manoperă la efectuarea reparației prin intermediul unei polițe RCA 
să fie însoțită de prevederi care să crească concurența pe piața RCA, prin retragerea autorizației de 
vânzare a asigurărilor de răspundere civilă auto obligatorie RCA acelor companii care nu ating o 
cotă de piață minimă stabilită pentru acest produs, în decurs de 5 ani de la autorizare.

UNTRR SOLICITĂ ASF MĂSURI DE CREȘTERE 
A CONCURENȚEI PE PIAȚA RCA
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indicau o primă de maxim 1.000 - 1.100 
euro per vehicul timp de 12 luni. Toate 
aceste companii se pare că au ascuns 
o parte din costurile altor produse de 
asigurare în cadrul costurilor RCA, motive 
care au stat la baza anchetei Consilului 
Concurenței urmată de sancționarea 
companiilor de asigurări găsite vinovate 
de practici anticoncurențiale. 
după 10 ani de pierderi, prin intrarea în 
vigoare a legii RCA nr. 132, 2017 a fost 
primul an în care piața de asigurări s-a 
echilibrat și a generat profit. deși tarifele 
RCA au fost plafonate la începutul  lui 2017 
și raportate la tariful de referință, după 
intrarea în vigoare a legii RCA, prin care 
au fost impuse cheltuieli administrative 
de 25%, iar ASF a reglementat modul de 
calcul al tarifelor de primă, asigurătorii 
RCA au înregistrat profituri de peste 
400 de milioane de lei în 2017 și 2018, 
potrivit datelor de la MFP. 
În aceste condiții, UNTRR se opune 
ferm modificării Legii 132/2017, motivat 
de faptul că, de la intrarea în vigoare a 
acestor noi reglementări legale, piața 
RCA în România a funcționat în condiții 
foarte bune, suportabile pentru toți 
clienții asigurați și profitabile pentru 

asigurători, la tarife chiar sub cele de 
referință, demonstrând atât justețea 
principiilor pe care a fost construită 
și adoptată legea, cât și viabilitatea 
acesteia în piață. 
UNTRR atenționează că modificarea 
Legii RCA, dorită și susținută de 
către companiile de asigurări și aliații 

lor, va recrea o parte din condițiile 
care au condus la escaladarea 
tarifelor RCA în anii 2015-2016, cu 
afectarea directă pe termen lung a 
intereselor milioanelor de persoane 
fizice și juridice asigurate și fără 
îmbunătățirea serviciilor oferite de 
către asigurători. 
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În esență, acordul crește cheltuielile pentru 
transportatori, însă cele mai afectate vor 
fi companiile din estul europei, în special 
cele din România și Bulgaria, acuzate de 
companiile occidentale că practică prețuri 
de dumping și distorsionează concurența 
pe piața transporturilor europene.
Vor crește cheltuielile transportatorilor 
din estul europei, care își trimiteau 
camioanele luni de zile să lucreze în 
Vest la costuri mult mai mici decât cele 
practicate de transportatorii locali.
Noile reguli impun, între altele, 
camioanelor întoarcerea la centrul 
operațional al întreprinderilor la fiecare 
opt săptămâni. 
În plus, perioada de odihnă obligatorie 
de la sfârșitul săptămânii nu poate să 
fie petrecută în cabina camionului. dacă 
această perioadă de odihnă se petrece 
departe de casă, companiile trebuie să 
plătească cheltuielile de cazare pentru 
șoferi. 
Redăm mai jos cele mai importante 
puncte din acordul negociat în comisia 
Transporturi din Pe, comunicate de 
serviciul de presă al Parlamentului euro-
pean. Acordul păstrează limitele existente 
în privința cabotajului (trei operațiuni 
în decursul a șapte zile), dar introduce 
înregistrarea trecerilor de frontiere prin 
tahografe, pentru combaterea fraudei.
Pentru a evita practicarea „cabotajului 
sistematic”, va exista, de asemenea, 
o „perioadă de așteptare (răcire)” de 
patru zile înaintea unor noi operațiuni 
de cabotaj efectuate în aceeași țară, cu 
același vehicul.
Pentru combaterea utilizării companiilor 
de tip „cutie poștală”, întreprinderile de 
transport rutier de marfă ar trebui să 
desfășoare o proporție semnificativă 
din activități în statul membru în care 
sunt înregistrate. Noile reguli impun 
camioanelor întoarcerea la centrul 
operațional al întreprinderilor la fiecare 

opt săptămâni. Întrucât operatorii 
folosesc din ce în ce mai mult vehicule 
utilitare ușoare pentru a furniza servicii de 
transport transfrontalier, acești operatori 
(care folosesc vehicule ușoare, de peste 
2,5 tone) ar trebui, de asemenea, să 
respecte normele Ue pentru operatorii 
de transport și să echipeze mașinile cu 
tahografe.

Norme clare privind detașarea 
șoferilor
Normele la nivel european privind 
detașarea șoferilor vor oferi un cadru 
juridic clar pentru aplicarea regulilor de 
detașare în sectorul extrem de dinamic al 
transporturilor, pentru a preveni birocrația 
cauzată de abordări naționale diferite și 
pentru a asigura o remunerație echitabilă 
pentru șoferi.
Acordul prevede că regulile privind 
detașarea șoferilor urmează a fi aplicate 
cabotajului și operațiunilor de transport 
transfrontalier, cu excepția tranzitului, a 
operațiunilor bilaterale și a operațiunilor 
bilaterale cu o încărcare sau descărcare 
suplimentară în fiecare direcție (sau 

niciuna la ieșire și două la întoarcere).
Condiții de lucru mai bune pentru 
șoferi?
Textul agreat include, de asemenea, 
măsuri pentru a asigura condiții de 
odihnă mai bune pentru șoferi și pentru 
a le permite să petreacă mai mult timp 
acasă.
Companiile vor trebui să-și organizeze 
calendarele astfel încât șoferii angajați 
în transportul transfrontalier să se poată 
întoarce acasă la intervale regulate 
(la fiecare trei sau patru săptămâni, în 
funcție de calendarul de lucru).
Perioada de odihnă obligatorie de la 
sfârșitul săptămânii nu poate să fie 
petrecută în cabina camionului. dacă 
această perioada de odihnă se petrece 
departe de casă, companiile trebuie să 
plătească cheltuielile de cazare pentru 
șoferi.
În cazuri excepționale, li se va permite 
șoferilor să depășească timpul pentru 
condus, în condiții foarte stricte, cu 
scopul de a ajunge acasă pentru odihna 
obligatorie de la finalul săptămânii, dacă 
aceștia se află foarte aproape de casă.

CAMIOANELE TREBUIE SĂ SE ÎNTOARCĂ 
LA FIRMĂ LA FIECARE OPT SĂPTĂMÂNI. 

PERIOADA DE ODIHNĂ OBLIGATORIE DE LA 
SFÂRȘITUL SĂPTĂMÂNII NU POATE SĂ FIE 

PETRECUTĂ ÎN CABINA CAMIONULUI
Comisia TRAN a Parlamentului European a aprobat acordul pentru reforma sectorului de transport 
rutier la care au ajuns Parlamentul și negociatorii președinției finlandeze a Uniunii Europene. 
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Următoarele etape
Pentru a intra în vigoare, acordul trebuie 
să fie aprobat de miniștrii Ue și apoi de 
Parlamentul european în plen.
Regulile privind detașările șoferilor se vor 
aplica la 18 luni de la intrarea în vigoare 
a legislației.
Regulile privind timpul de odihnă, 
incluzând întoarcerea șoferilor, se vor 
aplica la 20 de zile după publicarea 
legislației. Regulile privind întoarcerea 
camioanelor și alte modificări referitoare 
la accesul la piață se vor aplica la 18 
luni de la intrarea în vigoare a legislației 
privind accesul la piață. 

Context
Propusă de Comisia europeană în mai 
2017, reforma a dat naștere unei bătălii 
de peste doi și jumătate între două tabere, 
pe fondul unei concurențe puternice într-
un sector sensibil. Pe de o parte, Vestul 
(Franța, Germania, țările Benelux), 
susținătorii unei legislații stricte, pe de altă 
parte țările din europa de est (România, 
Bulgaria, Ungaria, Polonia, Letonia și 
Lituania), care pledează pentru o viziune 
mai suplă. Primii îi acuză pe ceilalți de 
dumping social, în timp ce aceștia din 

urmă le reproșează un protecționism 
ascuns.
Fiecare tabără a trebuit să facă unele 
concesii, a estimat o sursă apropiată 
negocierilor. Pentru cei din Vest, o 
înfrângere majoră, însă așteptată: 
regulile de detașare (care prevăd o 
remunerare conform regulilor țării în care 

se desfășoară munca: salariul minim, dar 
și primele) nu se aplică camionagiilor ce 
realizează un traseu din țara de origine a 
companiei lor spre o altă țară. Mai exact, 
un român care face cursa dus-întors 
România-Franța se află sub incidența 
regulamentului român.
În schimb, în dosarul exploziv privind 
cabotajul (unde un transportator 
efectuează operațiuni interne – mai multe 
încărcări și descărcări – într-o țară unde a 
sosit în cadrul unei livrări internaționale) 
este prevăzut să se aplice regulile de 
detașare. Concret, un șofer bulgar, 
care efectuează mai multe operațiuni 
în olanda, este plătit cu remunerarea 
aplicabilă în această țară.
„Un șofer nu va dormi în vehiculul său 
în timpul repausului său săptămânal 
de peste 45 de ore, ci într-o unitate de 
cazare veritabilă, plătită de angajator. el 
va trebui, de asemenea, să se întoarcă la 
domiciliul său cel puțin o dată la fiecare 
patru săptămâni, indiferent de țara sa de 
reședință din Ue”, a explicat Karima delli, 
președinta Comisiei pentru Transporturi 
din Parlamentul european.

Publicitate
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CONCEPTUL SERIALULUI
Serialul “doI ȘoFeRI” este o producție a 
CRoWN CoMMUNICATIoNS, realizată 
în exclusivitate pentru TIRMagazin.ro. 
echipa serialului, devenit viral, 
“CoNTRoALeLe ISCTR” s-a reunit 
pentru o nouă producție. de această 
dată, cu scopul de a le smulge un zâmbet 
tuturor celor care vizionează serialul 
pe www.TIRMagazin.ro sau pe www.
Facebook.com/TIRMagazin.
În rolurile principale din acest serial au 
fost distribuiți: emil Mitrache, cunoscut 
publicului pentru rolul “Americanul” din 
serialul “La bloc” de la Pro TV, și Nae 
Alexandru, starul noii generații de actori 
ai Teatrului “Constantin Tănase” din 
București.
Serialul prezintă episoade diferite din 
viața de zi cu zi a doi șoferi profesioniști, 
Ghiță și Liță.
Pentru că își propune nu doar să amuze, 
ci și să sondeze preferințele tuturor celor 
care compun piața transporturilor rutiere 
din România, fiecare episod vine cu un 
gen diferit de umor. 
”Am considerat că acest experiment este 
util, dar și interesant, în același timp, 
pentru că publicul căruia i se adresează 
serialul este unul extrem de eterogen. 

Umorul este o chestiune extrem de 
delicată. Nu râdem la același gen de 
glume. În funcție de nivelul de educație, 
de background-ul nostru socio-economic, 
putem să râdem la o anecdotă pe care 
ne-o spune cineva, putem doar să 
zâmbim, putem să fim indiferenți sau chiar 
să ne simțim ofensați!”, a declarat emil 
Pop, creatorul serialului “doI ȘoFeRI”.

“Ne-am propus, din start, să venim cu 
un umor care să corespundă criteriului 
<<general audience>>, adică să fie 
safe pentru întreaga familie. Am eliminat 
orice fel de situație care să îl pună într-o 
situație neplăcută pe un părinte atunci 
când urmărește acest serial împreună cu 
copilul său. Cu alte cuvinte, am decupat 
de la început din scenariul serialului 

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

VIDEO: “DOI ȘOFERI” EP.06 - 
“CU PORCU’ SPRE PREDEAL”
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DOI ȘOFERI
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“doI ȘoFeRI” așa-numitele “glume de 
autobază”, chiar dacă pentru unii doar 
acesta este genul de umor pe care îl 
agrează.”, a mai spus emil Pop.
“este un serial în care am evitat să pedalăm 
pe conflictele din lumea transporturilor 
rutiere. Ne-am propus să abordăm un 
umor general uman, pozitiv, despre ceea 
ce ne apropie unii de alții, într-un moment 
în care societatea românească este 
extrem de divizată, iar internetul geme de 
hateri.”, a adăugat emil Pop.
din echipa care a realizat serialul fac parte: 
Alina Anton-Pop, Production Manager, dan 
Constantinescu, director of Photography, 
și Petre Ardelean, Sound Manager.
Întregul serial a fost realizat în parteneriat 
cu CeFIN TRUCKS, dealerul din România 
al FoRd TRUCKS, și Uniunea Națională 
a Transportatorilor Rutieri din România 
(UNTRR).

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

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

Episodul 03
În cel de-al treilea episod al serialului 
“doI ȘoFeRI”, “Întreb pentru un prieten”, 
Liță este îndrăgostit și Ghiță îl pregătește 
pentru prima întâlnire amoroasă. 

Episodul 04
Ghiță și Liță se simt exploatați de 
Pistruiatul, patronul firmei de transport 
rutier la care sunt angajați, și decid să 
se răzbune. În luna septembrie 2019, 
Pistruiatul s-a întors, în cel de-al patrulea 
episod al serialului “doI ȘoFeRI”. 
după 46 de ani, Costel Băloiu, actorul 
care a dat viață rolului “Pistruiatul”, din 
serialul cu același nume, a revenit la 
actorie, în primul serial de comedie din 
istoria transporturilor românești.

Episodul 05
Ghiță și Liță nu sunt lăsați să doarmă în 
cabină de răcnetele unui om al străzii. 
Morți de oboseală, cei doi șoferi sunt 
siliți să își cumpere cu bani tot mai mulți 
liniștea. 
GUeST STAR este, în episodul 05 al 
serialului, Cristian Simion, cunoscutul 
actor al Teatrului “Constantin Tănase” din 
București.
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“În data de 21 ianuarie 2020, Comisia 
de Transport și Turism (TRAN) a 
Parlamentului european are pe agendă 
votul asupra acordului provizoriu rezultat 
în urma negocierilor interinstituționale 
din trialog pentru cele 3 dosare cheie 
ale Pachetului Mobilitate 1, cu un 
impact major asupra sectorului de 
transport rutier din România, respectiv: 
 
- Cerințe de control și norme speciale 
privind detașarea conducătorilor 
auto în sectorul transportului rutier, 
respectiv propunerea de Lege specială 
pentru aplicarea directivei detașării nr. 
71/1996 la transporturile rutiere 
· Raportoare: Kateřina Konečná (GUe/
NGL)
 
- Modificarea Regulamentului (CE) nr. 
561/2006 în ceea ce privește cerințele 
minime referitoare la perioadele de 
conducere zilnice și săptămânale 
maxime, pauzele minime și perioadele 
de repaus zilnic și săptămânal și a 
Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în 
ceea ce privește poziționarea prin 

intermediul tahografelor 
· Raportoare: Henna Virkkunen (PPe)
 
- Modificarea Regulamentului (CE) nr. 
1071/2009 privind accesul la profesie 
și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 
privind accesul la piața de transport 
rutier de marfă în vederea adaptării lor 
la evoluțiile din sector 
· Raportor: Ismail ertug (S&d) 
 
În acest moment decisiv pentru 
soarta transportatorilor români în UE, 
Uniunea Națională a Transportatorilor 
Rutieri din România (UNTRR) 
solicită Eurodeputaților români 
contestarea în cadrul Comisiei 
TRAN a acordului inacceptabil al 
trialogului privind Pachetul Mobilitate 
1, prin care firmele de transport 
rutier din România sunt excluse 
din piața europeană de transport. 
 
La 13 ani de la integrarea în Uniunea 
europeană, firmele românești sunt total 
excluse de pe piața europeană, țările 
vestice ne preiau forța de muncă, iar 

economia României va fi aruncată într-o 
lungă perioadă în recesiune. În mod 
paradoxal, la 13 ani de la integrarea 
în Ue, diferențele dintre transportatorii 
rutieri români și cei din Vestul europei 
sunt tot mai mici, însă percepția este 
din ce în ce mai negativă din partea 
vesticilor, în principal din cauza cotei 
de piață câștigate de transportatorii 
rutieri români în ultimii 13 ani. 
 
Uniunea Națională a Transportatorilor 
Rutieri din România (UNTRR) 
atenționează că adoptarea Pachetului 
Mobilitate 1 în forma actuală va legaliza 
conceptul de Europa cu două viteze, iar 
prin aceste măsuri restrictive, Uniunea 
Europeană (UE) este auto-condamnată 
la reducerea competitivității în 
context global. Legalizarea segregării 
economice în Ue a început cu Pachetul 
Mobilitate 1 și cel mai probabil va 
continua și în alte domenii și industrii.  
 
Precizăm că cele 3 dosare cuprinse în 
Pachetul Mobilitate 1 au fost realizate 
pe fondul protecționismului în creștere 

Publicitate

“Opriți legalizarea Europei cu două viteze în sectorul transporturilor rutiere europene!” - acesta 
este titlul unui comunicat de presă emis de Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din 
România înainte de votul din TRAN în legătură cu Pachetul Mobilitate 1.

UNTRR - ÎMPOTRIVA UNEI EUROPE A 
TRANSPORTURILOR CU DOUĂ VITEZE
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al Statelor Membre din Vestul Ue 
reunite în cadrul Alianței Rutiere, iar 
transportatorii români și est-europeni 
vor fi cei mai afectați de măsurile 
propuse, care vor conduce la o creștere 
semnificativă a costurilor lor de operare 
și la restricționarea transporturilor rutiere 
internaționale operate de aceștia în cadrul 
Ue. Prin măsurile extrem de restrictive 
adoptate în trialogul din 11.12.2019 
de către Președinția Finlandeză a 
Consiliului de Transport Ue, Parlamentul 
european și Comisia europeană, 
precum obligația întoarcerii camionului 
acasă la 8 săptămâni, introducerea unei 
perioade de restricționare a cabotajului 
(cooling off) de 4 zile și aplicarea forțată 
a regulilor detașării și a Regulamentului 
Roma I firmelor de transport rutier, 
România, Bulgaria și Lituania vor fi cele 
mai afectate de prevederile aprobate 
în Pachetul Mobilitate 1, eliminând 
transportatorii din aceste țări din piața 
europeană de transport rutier și astfel 
împing firmele și șoferii să migreze în vest. 
 
În acest context, vă reamintim rolul major 
pe care îl are industria de transport rutier 
în economia României. Transportul rutier 

este principalul contributor la exportul 
de servicii al României, cu un total de 
5,144 miliarde de euro în 2018. de altfel, 
transportul rutier generează aproape 
un sfert din exportul total de servicii al 
României, de 22 miliarde de euro. În 
perioada 2013-2018, exportul de servicii 
realizat de ramura transportului rutier s-a 
dublat, de la 2,58 miliarde euro în 2013 la 
5,144 miliarde euro în 2018. Cu firmele 
de transport rutier românești excluse 
de pe piața europeană de transport din 
cauza Pachetului Mobilitate 1, deficitul 

de cont curent se va adânci la peste 14 
miliarde de euro (peste 7% din PIB), iar 
impactul asupra cursului de schimb 
euro/leu și asupra inflației va fi major. 
 
Având în vedere contribuția impor-
tantă a sectorului transporturilor 
rutiere la economia României, 
UNTRR solicită implicarea activă a 
Eurodeputaților români pentru apă-
rarea intereselor transportatorilor 
români în UE, profund afectate de 
Acordul privind Pachetul Mobilitate 1.  
 
UNTRR solicită Eurodeputaților români 
să se opună acestui Acord inacceptabil 
privind Pachetul Mobilitate 1 în cadrul 
votului din TRAN și să realizeze 
demersuri pentru contestarea acestuia 
la Curtea Europeană de Justiție.  
 
Opriți legalizarea Europei cu două 
viteze în sectorul transporturilor rutiere 
europene!”, se spune în comunicatul de 
presă al UNTRR.

Publicitate
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Noua generație de camioane repre-
zintă trecerea MAN Truck & Bus, de 
la un producător de vehicule, la un 
furnizor de soluții de transport inteligente 
și durabile. Cu o economie de 8% de 
combustibil, noua generație de camioane 
aduce reduceri semnificative ale Co2. 
Asistența la întoarcere/viraje dezvoltată 
recent ajută la prevenirea accidentelor 
grave în traficul urban. Inovația are loc 
cu patru ani înainte ca introducerea ei să 
devină obligatorie. MAN a implicat peste 
300 de clienți și peste 700 de șoferi în 
dezvoltarea noii generații de camioane, 
astfel încât cerințele lor să fie luate în 
considerare.
Noua generație de camioane merge 
pe urmele unei serii legendare. Gama 
MAN TGA, prezentată în anul 2000, 
a fost un model al întregii industrii de 
camioane. Nu numai că noua generație 
de camioane MAN îi urmează exemplul. 
Mai mult, aduce un nivel superior de 
confort, siguranță, eficiență, fiabilitate, 
dar și servicii, precum conectivitatea și 
digitalizarea.

O perspectivă subiectivă
Noua gamă de camione MAN aduce 
foarte multe noutăți din punct de vedere 
al mecanicii. În fapt, întreaga industrie 
automotive este aproape de un plafon 
din acest punct de vedere. Principiile de 
funcționare ale motoarelor diesel rămân 
aceleași și doar mici îmbunătățiri pot să 
le crească ușor randamentele. Cu toate 
acestea, producătorul german promite o 

economie de combustibil de 8% pentru 
noua gamă de camioane, datorată în 
special noului design aerodinamic al 
cabinei și noii game de motoare euro 6d, 
introduse în 2019.
Tehnologia IT este însă în plin avânt, 
cu invenții și inovații care ne uimesc în 
fiecare zi. din acest punct de vedere, 
al așa-numitei Revoluții Industriale 4.0, 
noua gamă MAN este un salt uriaș înainte 
pentru lumea camioanelor.
Test drive-urile care au avut loc în Spania, 
la Bilbao, la jumătatea lunii februarie 
2020, au reprezentat o întâlnire cu cea 
mai inteligentă gamă de camioane MAN.

e nevoie de numai două-trei ore de 
instruire pentru ca un șofer profesionist să 
se acomodeze cu programele automate 
sau semi-automate de conducere ale 
camionului. Interesant este faptul că, 
într-o serie de programe mai avansate, 
computerul ia o serie de decizii în locul 
șoferului. Cineva care trece brusc de 
la un camion rudimentar la nou MAN 
supertehnologizat poate efectiv să simtă 
"șocul viitorului". dar, fără îndoială, noua 
gamă de camioane păstrează trendul 
industriei, adică preluarea unor sarcini 
ale șoferului de către AI (inteligența 
artificială) înglobată în camion.
de-a dreptul încântătoare este "joaca" 
cu jog-ul care, la noua generație de 
camioane, comandă noua interfață 
multimedia. Șoferul nu trebuie decât să 
întindă foarte puțin mâna dreaptă pentru 
a pune mâna pe jog și, prin mișcări de 
rotație și apăsare, să acceseze pe 
ecranul de bord din dreapta sa orice gen 
de informație sau formă de entertaiment.
Noul design interior al cabinei a creat și 
mai mult spațiu pentru depozitare dar și 
pentru libertatea de mișcare a șoferului.
Confortul conducătorului auto a fost 
probabil un "first commandment" al 
designerilor, care au conceput spațiul din 
interiorul cabinei. de exemplu,
șoferul are acces, în timp ce conduce, la 
toate instrumentele de first commandment 
bord, la informații și entertanment, dar și 
la lada frigorifică, din care poate să își ia 
o băutură răcoritoare sau un snack fără 
să fie silit să tragă pe dreapta camionul.

MAN Truck & Bus a lansat o generație complet nouă de camioane pentru prima dată în ultimii  
20 de ani. Gama de vehicule este orientată către cerințele în schimbare ale industriei transportului 
și stabilește noi standarde în ceea ce privește sistemele de asistență, grija pentru șofer și rețelele 
digitale. 

CEL MAI BUN CAMION MAN
 DIN TOATE TIMPURILE
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„Simplificarea afacerii” -  schimbarea  
din industria transporturilor
Astăzi, cerințele din toate domeniile 
industriei de transport sunt mai diverse 
și mai complexe decât oricând. Volumul 
de transport, doar în Ue, va crește cu 
40% în următorii 20 de ani. În același 
timp, reglementările sunt destinate să 
reducă emisiile de Co2 cu 15% până 
în 2025 (cu o reducere suplimentară de 
30% până în 2030). Pentru a înrăutăți 
perspectivele, există o penurie din 
ce în ce mai mare de șoferi. Conform 
statisticilor actuale, în Germania va exista 
o penurie de aproximativ 150.000 de 
șoferi profesioniști calificați în următorii 
doi ani. o situație similară se întâlnește 
și în România, unde lipsa de șoferi 
profesioniști tinde să fie agravată de 
migrația lor spre Vest, unde beneficiază 
de salarii mai mari și condiții mai bune 
de muncă. În plus, digitalizarea din ce în 
ce mai cuprinzătoare în toate procesele 
logistice, impune un ritm rapid pentru 
toate companiile de transport.
„Clienții noștri se așteaptă ca noi să le 
oferim răspunsuri la aceste întrebări 
și pe bună dreptate”, rezumă Joachim 
drees, Ceo al MAN Truck & Bus AG. 
„de dragul lor, trebuie să fim cu un pas 
înaintea schimbărilor. Aceasta este 
o sarcină uriașă, dar, în același timp, 
extrem de interesantă. Înseamnă că 
trebuie să gândim în dimensiuni noi 
și diferite modul în care producem 
vehiculele. Facem acest lucru cu noua 

noastră generație de camioane.”, crede 
Joachim drees.
Acesta este motivul pentru care noua 
generație de camioane MAN oferă tot 
ceea ce clienții și șoferii au așteptat de 
la vehiculele MAN. În acest sens, MAN 
se concentrează pe patru elemente: 
șoferul la locul de muncă, eficiența 
vehiculului, fiabilitatea acestuia, precum 
și un parteneriat puternic și competent 
pentru clienți.

Șoferul este în centrul atenției
Pentru a optimiza condițiile de muncă 
în camion și pentru a satisface mai bine 
cerințele zilnice ale șoferului, trebuie 
stimulate performanța și motivația. La 
urma urmei, elementele decisive pentru 

succesul economic al unei companii de 
transport sunt angajamentul și satisfacția 
șoferilor. 
Acesta este motivul pentru care noua 
generație de camioane MAN stabilește 
standarde în ceea ce privește confortul, 
ergonomia, funcționarea mai intuitivă 
și mai fiabilă, conectarea la rețea cu 
dispozitive și aplicații digitale și, nu în 
ultimul rând, crearea unui spațiu optim 
care înglobează un spațiu de depozitare 
și confortul perfect pentru dormit. Toate 
acestea sunt orientate către nevoile 
șoferilor și au fost determinate pe baza 
experienței. MAN a inclus constant 
expertiza și feedback-ul șoferilor și 
a oamenilor de afaceri pe parcursul 
procesului de dezvoltare a vehiculelelor.
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„Mai mare eficiență și economie”
Gama de motoare euro 6d, care a fost 
introdusă în 2019, își realizează potențialul 
maxim de eficiență cu noua generație 
de vehicule MAN. Noua generație de 
camioane MAN economisește până la opt 
procente de combustibil în comparație 
cu predecesorul euro 6c în aplicațiile 
clasice de transport pe distanță lungă, 
obținând astfel o reducere a Co2.
Aerodinamica îmbunătățită a noului 
design joacă, de asemenea, rolul ei în 
această reducere de Co2. Mai mult, 
MAN oferă opțiuni de instruire cu aplicații 
digitale, pentru a sprijini șoferii în a găsi 
metode de conducere și mai eficiente.
Noua generație de camioane MAN oferă 
avantaje semnificative pentru sectoarele 
de aplicații sensibile la greutăți ridicate.

„Timp de funcționare optimizat” 
Cât de „bun” este un camion când este 
în funcțiune depinde, în mare măsură, 
de cât de eficient și ușor își îndeplinește 
sarcina de transport. Un parametru 
important aici este fiabilitatea. MAN se 
străduiește să o îmbunătățească cu 
noua generație de camioane.
Un sistem digitalizat de management 
de întreținere, nou dezvoltat, reduce 
costurile de operare. Gestionarea flotei și 
a șoferilor sunt sprijinte prin numeroase 
servicii digitale.

„Partener puternic” - competent și 
personal
În același timp cu noua generație de 
camioane, MAN introduce un nou 
sistem de consultanță complet orientat 
către nevoile clientului. Aceasta include 
servicii coordonate de întreținere, 
finanțare și funcții digitalizate, care 
fac din camion o soluție de transport 
integrată. Toate acestea dintr-o singură 

sursă, cu parteneri de contact personali 
competenți. 

De la client la produs
Pretenția noii generații de camioane 
MAN „Simply my Truck” nu este doar 
un slogan, ci o bază importantă pentru 
dezvoltare. Pentru a afla cum ar trebui 
proiectată cabina, spațiul de locuit al 
unui șofer de camion, dezvoltatorii 
MAN a vorbit cu peste 700 de șoferi. 
Feedback-ul a fost integrat în noua serie 
de camioane.
În plus, MAN a invitat 300 de clienți 
naționali și internaționali, dintr-un total 
de 16 țări, la Munchen, pentru a afla 
cele mai importante solicitări în vederea 
construirii noului vehicul. 
În același timp, MAN dezvoltă continuu 
zonele sale de vânzări și post-vânzări. 
Pe baza a peste 50.000 de formulare 

trimise clienților, au fost create noi 
servicii și produse care ajută clientul 
să își utilizeze în mod optim noile MAN 
TGX, TGS, TGM sau TGL.

Îmbunătățiri complete în procesul de 
producție și vânzări
Noua generație de camioane MAN 
implică, de asemenea, îmbunătățiri 
com-plete ale producției și vânzărilor. 
Pentru producția în serie a noii generații 
de camioane MAN și pentru a putea 
oferi simultan modelele anterioare (în 
faza de tranziție care va dura până la 
finele lui 2020), MAN a investit în jur de 
100 de milioane de euro în fabrica din 
Munchen. Acolo, până la 500 de cap 
tractoare din gama noii generații de 
camioane MAN și a seriei TG anterioare 
sunt produse pe zi.
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Noua generație de camioane MAN în 
cifre
Introducerea noii generații de camioane 
MAN este cel mai ambițios proiect al 
companiei din ultimii 20 de ani:
- 12.000.000 de ore de lucru au fost 
alocate proiectului; 
- 4.000.000 de kilometri de teste;
- 2.800.000 de linii de cod software;
- 2.100 de angajați MAN au fost implicați 
direct în proiect;
- 8 noi dimensiuni de cabină sunt 
disponibile pentru noua generație de 
camioane MAN;
- cu 8% mai puțin consum de 
combustibil;
- vehicule disponibile: MAN TGX, TGS, 
TGM sau TGL;
- o echipă: cei 36.000 de angajați ai MAN 
Truck & Bus.

Noua generație MAN Truck: camionul 
potrivit pentru orice aplicație
În dezvoltarea noii sale generații de 
camioane, MAN a continuat să se 
concentreze asupra șoferilor și a sarcinii 

lor de transport. Rezultatul este un 
portofoliu de produse care îndeplinește în 
mod optim fiecare sarcină de transport:
-seria de modele TGL, TGM, TGS și TGX 
de la 7,5 până la 41 de tone;
-opt cabine noi diferite;
-șasiul potrivit pentru fiecare sector.
Fiecare sarcină de transport are 
provocările sale specifice. Un camion în 
transportul internațional pe distanțe lungi 
trebuie să ofere nu numai eficiență ridicată 
a consumului de combustibil, dar trebui 
să ofere un concept potrivit pentru zona 
de odihnă și somn a șoferului. Acest le 

lucru permite șoferilor să se odihnească 
corespunzător în timpul pauzelor. Numai 
atunci când sunt complet odihniți pot 
rămâne concentrați pentru a-și conduce 
camionul prin trafic într-un mod sigur și 
ecologic. 

Sistemele de asistență, cum ar fi 
conducerea semi-automatizată în 
blocajele de trafic sau funcția de asistență 
la viraj, oferă asistență suplimentară. 
Siguranța este esențială pentru operatori 
nu numai în operațiunile de lungă durată, 
dar și pe șantiere ori în rețelele de 
distribuție. o vizibilitate bună și afișarea 
optimă a informațiilor importante pentru 
condus sunt esențiale în transportul 
urban, pe șantier sau când ai de livrat 
mărfuri în locații populate.
Un alt aspect cheie este ergonomia intrării 
și ieșirii frecvente în/din cabină, care face 
parte din rutina zilnică. de asemenea, 
este important să alegi caroseria potrivită 
pentru sarcina de transport. Șasiul 
vehiculului trebuie să ofere interfețe 
tehnice și electronice optime - fie că este 
vorba de o basculantă, un corp frigorific, 
un vehicul de colectare a deșeurilor sau 
un transportator de cherestea. 
Nu în ultimul rând, proiectarea adecvată 
a transmisiei este esențială pentru a fi 
siguri că șoferul și vehiculul pot face față 
sarcinii de transport în mod eficient și 
în conformitate cu misiunea ce le-a fost 
dată. Pentru a oferi soluția optimă de 
fiecare dată, MAN și-a construit noua 
gamă de produse sub formă modulară.
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Portofoliu variat de produse: camionul 
potrivit pentru orice sarcină
Transportul greu pe distanță lungă 
se face cu noile modele MAN TGX, 
recunoscute prin cabinele lor largi, lungi 
și înalte.
Ca și până acum, noul MAN TGX 
dispune de trei serii de motoare: vârful 
gamei MAN d38, care se dezvoltă până 
la 640 CP; gama medie MAN d26, de la 
430 CP la 510 CP; iar, pentru transportul 
ușor pe distanțe lungi, MAN d15 de la 
330 la 400 CP. 
Alături de capetele tractor 4x2 și 6x2, 
variantele 6x4 și 8x4 sunt, de asemenea, 
disponibile pentru TGX, deoarece sunt 
o alegere populară pentru operațiunile 
de transport greu. Capul tractor cu 
semiremorcă 4x2 poate fi comandat 
opțional cu MAN Hydrodrive, tracțiunea 
hidrostatică pe puntea față oferind o 

tracțiune suplimentară pe suprafețele 
neasfaltate. Cu această diversitate de 
opțiuni, MAN TGX acoperă o gamă 
cuprinsă între 18 și 41 de tone. 
Noul MAN TGS este vizat, ca până 
acum, de sectoarele de construcții grele, 
distribuție și servicii municipale. Această 
serie de modele este caracterizată prin 
cabine înguste, deoarece în aplicațiile 
obișnuite este esențială greutatea mică 
și vizibilitatea bună. În ceea ce privește 
unitățile de putere, MAN oferă TGS cu 
motorul d26 sau d15, acoperind o gamă 
largă de putere între 330 și 510 CP. 
Indiferent dacă vorbim de configurație 
cap-tractor semiremorcă 4x2 și 6x2, 
clasicele 6x4, 8x2 și 8x4, care acoperă 
o mare varietate de sectoare sau 
vehiculele cu tracțiune integrală pentru 
terenuri accidentate ca 4x4, 6x6, 8x6 
sau 8x8. dacă vehiculul este condus 
cu precădere pe drumuri asfaltate, iar 
tracțiunea suplimentară este necesară 
doar ocazional, MAN Hydrodrive poate 
fi combinată cu un MAN TGS cu 2, 3 
sau 4 axe. Greutatea brută a vehiculului 
noului MAN TGS variază între 18 și 41 
de tone.

Vehiculele de tonaj ușor și mediu din 
noua generație de camioane sunt 
acoperite de MAN TGL și MAN TGM. 
există posibilitatea de a alege patru noi 
cabine înguste. Cabina este utilizată în 
industria construcțiilor, de către furnizorii 
de servicii municipale, precum și de 
serviciile de urgență. În versiunea sa 
cu 4 cilindri a motorului d08, noul TGL 
acoperă o gamă cuprinsă între 7,5 și 12 
tone. În cazul în care puterea între 160 
la 220 CP nu este suficientă, TGL poate 
fi echipat și cu motorul d08 cu 6 cilindri 
de 250 CP. 

Aceasta este, de asemenea, unitatea 
de bază pentru gama MAN TGM, care 
se extinde până la 320 CP, cu 6 cilindri 
d08. Gama de tonaj a noului MAN TGM 
începe acolo unde se oprește noul MAN 
TGL. 
În timp ce MAN TGL este disponibil 
exclusiv în versiunea 4x2, MAN TGM 
oferă, de asemenea, configurațiile 6x2, 
6x4 și 4x4, ceea ce îl face atractiv nu 
numai pentru transportul de distribuție 
medie și logistica urbană, ci și pentru 
multiple aplicații în construcții, servicii 
municipale și stingerea incendiilor.
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Noile cabine: diversitatea este 
esențială
MAN oferă nu mai puțin de opt cabine 
diferite cu noua sa generație de 
camioane. Cel mai mult spațiu este oferit 
de cele trei cabine de mare capacitate, 
desemnate GX, GM și GN.
Cu lățimea lor exterioară de 2,44 metri, 
GX și GM sunt alegerea perfectă pentru 
transporturile internaționale de lungă 
durată. 
Cabina GX, cu cea mai înaltă variantă 
de acoperiș, asigură până la 355 litri de 
spațiu de depozitare. datorită tunelului 
de transmisie jos, cabina GM are o 
înălțime superioară medie de 1,87 metri, 
în timp ce cea din GX are chiar 2,07 
metri. Șoferii se bucură să conducă în 
cele mai mari două variante de cabină, 
care oferă libertate de mișcare, o 
atmosferă interioară aerisită și niveluri 
supreme de confort. Paturile confortabile 
și izolarea fonică a cabinei asigură un 
somn odihnitor.
A treia dintre variantele de cabină de 
mare capacitate, GN, oferă aceleași nivel 
ridicat de confort ca și cabinele GM și 
GX. este foarte bună pentru transportul 
încărcăturilor sensibile sau caroserii de 
transport combustibil și semiremorci.
Cu amplitudinea de 2,24 metri, noua 
cabină FM îndeplinește cerințele de 
a avea o greutate ușoară și un design 
compact. Are o lungime identică și 
același acoperiș înalt ca și cabina GM. 
ea satisface, de asemenea, cerințele 
ridicate de confort și de dormit. Cabina 
FM este ideală în operațiunile naționale 
de transport intensiv pe distanță lungă. 
Noua cabină FN este disponibilă pentru 
aplicații în care șoferii și operatorii 
apreciază standarde ridicate de confort, 
mult spațiu de depozitare și un pat 
confortabil.
Ca și până acum, noua cabină NN va 
fi varianta cea mai des aleasă pentru 
noul MAN TGS. În pofida lungimii sale 
compacte de 1,88 metri, oferă spațiu 
suficient în spatele scaunelor pentru 
îmbrăcămintea de lucru și unelte.
Noile serii TGL și TGM includ cabina CC 
cu amplitudinea exterioară de 2,24 metri. 
În pofida designului său compact, oferă 
același nivel ridicat de ergonomie și 
ușurință în utilizare ca celelate celelalte 
cabine disponibile pentru noul MAN. 
Șoferii, dintr-o varietate de sectoare, 
inclusiv distribuția, construcțiile sau 
serviciile municipale, se vor bucura de 
ușile cu deschidere largă.
Noua cabină cu patru uși DN oferă o 
mulțime de spațiu pentru până la șapte 
persoane și echipamentul lor pe banca 
confortabilă cu patru locuri în spate și cu 
două sau trei locuri în față. de asemenea, 

pot utiliza spațiul de depozitare generos, 
inclusiv sub bancheta din spate. 

Interior plăcut și ușor de întreținut
Culorile și suprafețele contribuie la o 
funcționalitate și mai mare și, în special, 
la un sentiment de bine în cabină. Pentru 
interiorul noii generații de camioane 
MAN, există două variante ambientale: 
desert Beige și Moon Grey.
Schema de culori desert Beige folosește 
tonuri strălucitoare, calde, care creează o 
atmosferă prietenoasă și fac ca interiorul 
să pară și mai mare. Toate suprafețele 
sunt ușor de îngrijit și de curățat.
Varianta Moon Grey folosește tonuri 
de gri predominant reci. ele conferă 
interiorului un aspect modern atemporal. 
Schema de culori emite o anumită 
robustețe urbană.
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Sistem media MAN - informații și 
divertisment 
Un alt element de top al noii generații 
de camioane MAN este sistemul media 
MAN. În versiunea „Professional”, 
acesta combină toate funcțiile de înaltă 
performanță ale unui sistem modern de 
radio și divertisment. Are un ecran de 
înaltă calitate de 12,3 inci, cu rezoluție 
Hd splendidă. Afișajul permite citirea 
rapidă și ușoară a informațiilor în timpul 
deplasării. el poate să se transforme într-
un ecran complet pentru divertisment, în 
timpul pauzelor. de asemenea, poate 
funcționa ca un ecran dual: poate 
afișa informații suplimentare pe partea 
dreaptă a ecranului sau poate afișa două 
imagini ale camerelor video. Mijloacele 
de instalare a două camere retrovizoare 
sunt deja prevăzute.
Șoferii care locuiesc și lucrează în 
cabină folosesc o mulțime de dispozitive 
electrice. Prin urmare, a avea suficiente 
opțiuni de conectare este o necesitate. 
de aceea, există două conexiuni USB 
opționale, cu funcție de încărcare, o priză 
de 12 volți și o priză de 24 de volți. Când 
nu sunt utilizate și pentru a le proteja de 
murdărie, ele pot fi acoperite cu capace 
negre, cu arc. 

Exterior - design nou, de încredere
exteriorul a fost, de asemenea, 
fundamental transformat, în aparență. 
Cu toate acestea, nu există nicio 
îndoială cu privire la un aspect particular 
al proiectării: un vehicul MAN trebuie 
să fie întotdeauna recunoscut ca un 
vehicul MAN. Chiar la prima vedere. 
Acest lucru este apreciat și de clienți. 
de aceea, designul inconfundabil al 
MAN s-a realizat în jurul conceptului 
de durabilitate. Acesta este motivul 
pentru care proiectanții MAN au lucrat 
la dezvoltarea exteriorului pentru 
noua generație de camioane MAN cu 
multă precauție. Au modelat elemente 
caracteristice pentru toate seriile în 
detaliu. Rezultatul este un vehicul 
comercial plăcut din punct de vedere 
estetic, modern și extrem de funcțional.

MAN Service - o rețea globală cu o 
calitate remarcabilă
este de la sine înțeles că „personal” și 
„orientat către client” continuă să fie 
cuvinte cheie de după achiziția unui 
camion nou MAN. La urma urmei, 
rețeaua extinsă și flexibilă de service-uri 
MAN este în slujba proprietarilor de flote 
și a șoferilor din întreaga lume, cu 1.688 
de locații în 138 de țări. Angajații foarte 
bine pregătiți din echipa After-Sales MAN 
au mereu în minte să economisească 
timpul clienților, în timp ce punctele de 

deservire MAN garantează cel mai bun 
suport pentru un diagnostic corect și 
rapid, dat fiind că se folosește tehnologia 
de ultimă oră. Portofoliul este completat 
de serviciul MAN Mobile24, care poate fi 
contactat oricând, 365 de zile pe an.

O ofertă integrată - totul dintr-o 
singură sursă
Cu noua generație MAN Truck, clienții 
au la dispoziție o echipă de experți - 
MAN Sales, MAN After Sales și MAN 
digitalServices. Punctele centrale de 
contact colectează întrebările și cererile 
clienților și coordonează pașii de urmat. 
La MAN, clienții economisesc timp și 
nu sunt pasați de la un departament la 
altul.

MAN DigitalServices - inovator
Noua generație MAN Truck oferă mai 
multă conectivitate digitală decât oricare 
alt camion MAN. Acest lucru nu numai 
că îl echipează în mod ideal pentru viitor, 
în vederea tuturor provocărilor pe care le 
aduce industria de transport digitalizată, 
dar permite clienților să-și folosească 
vehiculul mai economic, mai durabil, în 
siguranță, confortabil și integrat.
echipa MAN digitalServices dezvoltă 
portofoliul de aplicații digitale pentru 
a crea produse care oferă o valoare 
adăugată reală și sunt perfect adaptate 
tehnologiei utilizate în vehiculele MAN.
după înregistrare, serviciile pot fi 
ușor accesate și anulate, zilnic, prin 
„Marketplace” - propriul magazin web 
de pe platforma digitală RIo. Aici, clienții 
au opțiunea de a-și personaliza un 
portofoliu de servicii care corespunde 
cerințelor lor din următoarele cinci 
categorii de servicii: gestionarea flotei, 
managementul întreținerii, amplasarea 
șoferului, asistența șoferului și gestio-
narea vehiculelor.
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Publicitate

IVECO A CÂȘTIGAT PRESTIGIOSUL PREMIU  
IF DESIGN 2020 PENTRU IVECO S-WAY

IVECO a câștigat prestigiosul iF DESIGN AWARD 2020 pentru camionul IVECO S-Way la categoria 
Automobile/Vehicule.

Recunoscută ca simbol al excelenței în 
design, competiția anuală de premiere 
este organizată de iF International Forum 
design GmbH, una dintre cele mai vechi 
instituții independente de proiectare din 
lume. 
S-Way IVeCo a fost selectat de un juriul 
internațional format din 78 de experți 
independenți din 7.298 de propuneri 
depuse din 56 de țări. Criteriile de selecție 
au fost gradul de inovație și elaborare, 
avându-se în vedere unicitatea, exe-
cuția și modalitatea de realizare; 
funcționalitatea, inclusiv capacitatea 
de utilizare, ergonomia, siguranța; sen-
timentul estetic și emoțional, conceptul 
spațial; responsabilitatea corporativă în 
ceea ce privește eficiența producției, 
standardele de mediu și amprenta de 
carbon, responsabilitatea socială.
Thomas Hilse, președintele IVeCo 
Brand, a declarat: „este o onoare să 
primim un premiu atât de prestigios. 
este o recunoaștere importantă din 
partea unui juriu independent că ne-
am atins obiectivul de a pune clientul 
în centrul atenției. este un vehicul care 
folosește designul și cele mai noi inovații 
în conectivitate și automatizare pentru a 
oferi clienților o soluție completă“.
Camionul S-Way de la IVeCo este 
complet reproiectat în funcție de nevoile 
șoferului și ale proprietarului. designul 
cabinei oferă șoferilor condiții de viață și 
de muncă de primă clasă, asigurându-le 
siguranța. de asemenea, oferă un pachet 
complet de caracteristici dezvoltate cu 
accent pe șofer. Mai mult, noul model 
vine cu un nivel extins de conectivitate, 

prin care operatorii de logistică pot 
să asigure flotelor lor un nivel înalt de 
funcționare, eficiență și productivitate .
S-Way IVeCo a fost proiectat pentru a 
comunica putere, dinamism și echilibru, 
rafinament estetic și de calitate
IVeCo S-Way beneficiază de întreg 
AdN-ul unui camion IVeCo: logo-ul 
care domină grila foarte detaliată și care 
o personalizează, iar suprafețele se află 
într-o proporționalitate echilibrată tipic 
designului italian. 
Acoperișul superior, conceput pentru 
a maximiza spațiul de locuit interior, 

contribuie la impresia de putere frontală, 
conferind rezistență și stabilitate.
designul exterior este conceput pentru a 
oferi aerodinamism. IVeCo S-Way a fost 
dezvoltat și ca spațiu de locuit și de lucru 
de clasa I. Poziția podelei cabinei este 
optimizată pentru a atinge un echilibru 
perfect între o accesibilitate ușoară (sunt 
necesari doar 3 pași pentru a intra) și 
deplasarea în interior. Spațiul de locuit 
este, de asemenea, maximizat datorită 
noului profil de acoperiș, dimensionat 
pentru a permite o mișcare ușoară în 
cabină și în poziția ridicat.
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Faimosul camion electric Nikola TRe va 
fi produs la fabrica IVeCo.
Printr-un parteneriat strategic și exclusiv 
pentru autocamioane grele, CNH 
Industrial a cumpărat o participație de 
250 de milioane de dolari la Nikola, ca 
investitor principal al Seriei d. Anunțul de 
parteneriat a fost făcut cu ocazia „Zilei 
Piețelor de Capital” Industrial CNH din 
septembrie 2019. La scurtă vreme după 
anunțarea parteneriatului, în decembrie, 
a fost prezentată versiunea Nikola TRe, 
un camion greu cu baterii electrice (BeV), 
care este primul pas către un model 
alimentat complet cu hidrogen ( FCeV).
Astăzi, fabrica din Ulm este centrul Iveco 
pentru ingineria șasiului, situată ideal în 
centrul regiunii Baden-Württemberg. În 
viitor, fabrica va deveni un hub pentru 
mobilitatea pe bază de celule electrice, 
cu ajutorul forței de muncă calificate și 
a laboratoarelor de cercetare. Regiunea 
s-a angajat într-o investiție substanțială 
pentru finanțarea proiectelor de cercetare 
și dezvoltare din zona care are o industrie 
auto puternică.
În plus, guvernul federal german a 
lansat recent proiectul „Strategia 
națională privind hidrogenul”, care are 
ca scop extinderea rolului de pionierat al 
companiilor în tehnologiile hidrogenului. 
În această strategie este angajat un total 
de două miliarde de euro pentru finanțarea 
programului de inovare a hidrogenului, 

inclusiv dezvoltarea infrastructurii de 
distribuție necesară.
„Joint-venture-ul nostru european cu 
NIKoLA și anunțul de astăzi, este o 
dovadă reală că transportul pe distanță 
lungă cu emisii zero devine o realitate, 
ceea ce duce la avantaje tangibile pentru 
mediu, pentru transportatorii de lungă 
distanță din europa și cetățenii săi”, a 
declarat Hubertus Mühlhäuser, director 
executiv CNH Industrial. 
În prima etapă a proiectului, compania 
mixtă va investi 40 milioane euro în 
modernizarea fabricii de producție, care 
se va concentra pe asamblarea finală 
a vehiculului. Începutul producției este 
prevăzut în primul trimestru al anului 
2021, livrările TRe Nikola începând în 
același an.

„Nikola TRe se dovedește a fi cel mai 
avansat camion din lume și va continua să 
stabilească standarde pentru vehiculele 
cu emisii zero astăzi și în viitor”, a 
declarat Trevor Milton, Chief executive 
officer, Nikola Motor Company. 
„decizia de a produce camionul Nicola 
TRe în orașul Ulm este un exemplu al 
modului de a crea locuri de muncă, de a 
inova, de a le oferi noilor furnizori piese cu 
emisii zero. Lumea este pregătită pentru 
transportul de marfă cu emisii zero, iar 
joint-venture dintre Nikola și IVeCo va fi 
primul care va livra acest deziderat.”, a 
adăugat Milton.
Primele modele care vor intra în producție 
vor fi camioanele cu baterii electrice 4x2 
și 6x2. Bateriile modulare și scalabile vor 
avea o capacitate de până la 720 kWh și 
un motor electric care oferă până la 480 
kW de putere continuă.
Fabrica din Ulm va primi module din 
locațiile de fabricație IVeCo din Valladolid 
și Madrid. Versiunile alimentate cu 
hidrogen vor fi testate în 2021, pentru o 
lansare preconizată a pieței în 2023.
TRe Nikola are la bază noua platformă 
IVeCo S-WAY și integrează tehnologia 
de camioane, control și infotainment 
Nikola. Se așteaptă ca testele să înceapă 
la jumătatea anului 2020 cu prototipuri 
prezentate la expoziția IAA 2020 de 
vehicule comerciale din Hanovra, 
Germania, în luna septembrie.

CAMIONUL ELECTRIC NIKOLA TRE VA FI 
PRODUS LA FABRICA IVECO DIN GERMANIA

IVECO și FPT, care aparțin CNH Industrial, împreună cu compania Nikola Motor, au anunțat că vor 
produce camionul electric Nikola TRE în Ulm, Germania.
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Ministrul Apărării Nicolae Ciucă a 
afirmat, referindu-se la achiziţia de 
camioane militare IVeCo, că, începând 
cu cel de-al 301-lea camion din cele 942, 
acestea se vor produce în România. 
Locul în care vor fi produse urmează 
să fie decis de furnizor împreună cu 
structura responsabilă din Ministerul 
economiei, oficiul de Compensare 
a Achiziţiilor de Tehnică Specială. 
Ministrul a explicat, într-un interviu pentru 
ora armatei, că achiziţia camioanelor 
IVeCo a fost făcută în mai multe 
secvenţe.
”Am avut o secvenţă, un contract 
subsecvent, ca să vorbim mai concret, 
în care am achiziţionat 173 de astfel de 
mijloace, ulterior, atunci când au fost 
create condiţiile tehnice să poată să 

fie derulată procedura şi încheierea un 
contract-cadru pentru achiziţia atât a 
autocamioanelor, cât şi a platformelor 

derivate necesare înzestrării Armatei 
României, s-a întâmplat şi astăzi vorbim 
despre un contract de aproximativ 2.900 
de camioane, într-un prim acord de 942 
de camioane”, a declarat Ciucă.
el a precizat că, ”începând cu cel de-al 
301-lea camion, acestea se vor produce 
în România”.
”Unde anume - este decizia furnizorului 
împreună cu structura responsabilă din 
Ministerul economiei, şi anume oficiul 
de Compensare a Achiziţiilor de Tehnică 
Specială, şi aceasta urmează să se 
concretizeze într-o decizie, sperăm noi, 
cât mai curând posibil. Nu este vorba 
de speranţa noastră, ci este vorba de 
obligativitatea din contract pentru că, 
încă o dată, cel de-al 301-lea mijloc 
auto trebuie să fie integrat în România”, 
a adăugat ministrul Apărării, subliniind 
că această cifră este ”cât se poate de 
corectă”, pentru că, în baza contractului 
de offset, 80 la sută din valoarea 
contractului fără TVA trebuie să se 
întoarcă în economia naţională.
Ulterior, Nicolae Ciucă a declarat că 
există o decizie la nivelul Guvernului 
ca, indiferent de procedura de achiziţie, 
aceasta să aducă beneficii industriei 
româneşti.
”există o decizie la nivelul guvernului, 
sunt discuţii pe care le-am avut cu 
celelalte structuri care răspund de 
înzestrarea Armatei şi opţiunea este 
ca, indiferent ce procedură de achiziţie 
vom derula, aceasta să se concretizeze 
în offset cu beneficii pentru industria 
românească. Pentru că aici nu este 
vorba doar de achiziţie şi de operarea 
acestor echipamente noi, ci este vorba 
de tot ceea ce înseamnă durată de 
viaţă, partea de mentenanţă şi nevoia de 
operare pe o perioadă de timp de minim 
20-30 de ani”, a explicat el.

CAMIOANE MILITARE IVECO PENTRU MAPN
Ministerul Apărării Naționale va cumpăra 940 de camioane militare marca Iveco.
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la momentul controlului, șoferul nu a 
înregistrat manual, în perioada cuprinsă 
de 24 de ore, deficiența rezultând din 
datele descărcate din memoria cartelei 
tahograf. În perioada respectivă, șoferul 
a avut retrasă cartela din aparatul 
tahograf, nu a utilizat cartela tahograf și 
nici nu a prezentat alte înregistrări din 
care să rezulte ce activitate a desfășurat 
în perioada sus amintită. A fost imobilizat 
vehiculul. Asta presupune să efectuați 
odihnă de 9 ore. Contravenția este 1.000 
de lei. 
Șoferul semnează Procesul verbal.

Turcul plătește
Un șofer turc a fost amendat tot cu 1.000 de 
lei pentru că nu a respectat timpii de odihnă. 
Inspectorul ISCTR explică faptul că un 
cetățean turc a primit o amendă de 1000 
de lei, 300 de lei plătibili în 15 zile. Șoferul 
a avut o pauză săptămânală redusă 
de 20 de ore și 56 de minute în loc de 
minimum 24 de ore. documentele au 
fost reținute până la plata amenzii, iar 
camionul imobilizat în parcare.

Un șofer profesionist mulțumit
Al treilea șofer profesionist se declară 
mulțumit de firma la care lucrează, în 
special pentru că ajunge în fiecare seară 
acasă, la familie.
Reporter TIR Magazin: Care sunt 
veniturile lunare?
Șofer: În jur de 3.500 de lei. Sunt mulțumit 
pentru că muncesc în România, ajung 
seara acasă, avem program mai scurt 
decât ceilalți. Nu sunt tentat să încalc 
legea pentru că nu avem voie și noi 

plătim. Nu ne forțează cu nimic să facem 
asta. Noi lucrăm două zile cu două zile.
Reporter TIR Magazin: Cum ați reușit să 
prindeți acest job?
Șofer: Lucrez din 2011 la danone.
Reporter TIR Magazin: Ați făcut 
„comunitate”?
Șofer: Nu. Înainte am lucrat șapte ani la 
o firmă de transport. Internațional, foarte 
puțin Bulgaria, Grecia. Am copii mici, e 
mai greu de plecat. Poate soția ar fi vrut 
să plec în străinătate, să aduc mai mulți 
bani, dar nu am vrut 
Reporter TIR Magazin: Pe viitor nu aveți 

în proiect? 
Șofer: deocamdata rămânem aici
Reporter TIR Magazin: Care vă sunt 
nemuțumirile?
Șofer: dar care sunt muțumirile? Mă 
gândesc că voi sta pe Centura aglomerată 
a Bucureștiului. deumuri proaste. Într-o 
zi întreagă stresul e foarte mare. Mulți 
încalcă legea ești pus în situații dificile.
Reporter TIR Magazin: de ce v-ați ales 
această meserie?
Șofer: Cine s-o aleagă? Mi-a plăcut, dar 
atunci erau alte codiții. Am doi copii – 
unul de 20 de ani, unul de cinci ani. eu 
i-am văzut crescând. Am avut o perioadă 
cînd veneam săptămânal acasă și era 
foarte greu, Aș lăsa România numai 
dacă aș putea pleca cu toată familia.  

Serialul viral “CoNTRoALeLe ISCTR” 
a revenit, la finalul anului 2019, cu 
un nou sezon. În deschiderea sezo-
nului 02, Florin Gagea, inspector de 
stat șef al Inspectoratului de Stat 
pentru Controlul în Transportul Ru-
tier (ISCTR), a răspuns “tirului” între-
bărilor jurnaliștilor TIR Magazin. 
Pri mul sezon al serialului CoNTRoA-
LeLe ISCTR a fost filmat pe raza 
Inspectoratului Teritorial nr. 1- muni cipiul 
București și județul Ilfov.
Cel de-al doilea sezon vă prezintă 
situații din activitatea de zi cu zi a 
inspectorilor de trafic din județul 
Giurgiu (Inspectoratul Teritorial nr. 7). 
Vă întâlniți astfel cu situații în care șoferii 
profesioniști controlați sunt găsiți în 
regulă de vedere legal, dar și cazuri în 
care sunt amendați.

Cu șefu’
Primul șofer a luat o amendă de 1.000 
de lei după ce s-a încurcat în explicații 
despre cum a ajuns, în mod “miraculos”, 
din Grecia până în România, pe camion, 
cu colegu’ și șefu’.
Inspectorul ISCTR verifică actele șoferului 
oprit în trafic.
Șofer: Avem aici toate documentele.
Inspector. Buletinul?
Șoferul se retrage în cabină pentru a 
aduce documentul cerut.
Inspector: Scoateți-mi și mie cartela 
tahograf, vă rog. de unde veniți 
dumneavoastră?
Șofer: de aici, de la daia.
Inspector: Sigur? Ce ați căutat la daia?
Șofer: A fost șeful meu cu mașina. eu am 
descărcat…
Inspctor: Facem și noi un control la 
tahograf.
Șofer: Poftiți.
Inspector: Sigur nu este un alt card băgat 
acolo?
Șofer: Nu. Vă rog poftiți… Mergeți și 
verificați.
Inspector: Faceți-mi dovada odihnei.
Șofer: Vă arăt hârtia că am descărcat 
cardul.
Inspector: Nu îmi trebuie să văd că ați 
descărcat cardul. Când ați descărcat 
cardul?
Șofer: Astăzi.
Inspector: dumneavoastră ați condus de 
la daia. Și până la daia cu ce ați ajuns?
Șofer: Cu șefu’.
Inspector: Și șefu’ unde e?
Șofer: S-a întors înapoi.
Inspector: Cu cine?
Șofer: Cu soția. Verificați.
Inspector: Mai aveți o cartelă la 
dumneavoastră? Sau ați condus fără 
cartelă?
Șofer: Cum să conduc?
Inspector: Așa îmi apare că ați condus 
fără cartelă tahograf.
Șofer: Nu șefule.Verificați. 
Cei doi se întreaptă spre camion și urcă 
în cabină.
Inspector: Pe Grecia - Bulgaria, pe data 
de 22.07, cine a condus o bucată de 
timp?
Șofer: eu și cu șefu’.
Inspector: Și dumneavoastră ați fost în 
camion în perioada respectivă cât a fost 
șefu’ la volan?

Șofer: Nu. Am venit cu colegu’.
Inspector: Unde ai venit cu colegul, tot în 
camion?
Șofer: da.
Inspector: Nu se consideră odihnă. Ai 
avut un program și apoi te-ai suit cu șefu’, 
iar, în camion.
Inspectorul îi arată pe computer.
Inspector: Uite aici. de la 9.30 până la 
19.00, ai avut cartela tahograf scoasă. 
dumneata în perioada aceea unde ai 
efectuat odihna?
Șofer: Mergeam cu colegul meu cu altă 
mașină, tot în camion.
Inspector: Aia nu se consideră odihnă. 
Trebuia să treci alte activități. odihna o 
faci la sediu sau la hotel, nu în camion 
când el merge. Poți face odihna când 
camionul stă pe loc.
Șofer: eu nu am fost cu camionul meu.
Inspector: Ai scos cartela tahograf în 
Grecia…
Șofer: M-am dus cu colegul că avea o 
descărcare.
Inspector: Și ai stat în dreapta, nu te-ai 
odihnit. Perioada de zece ore unde ai 
petrecut-o?
Șofer: Cu colegu’.
Inspector: În mers.
Șofer: Am mers 10 km.
Inspector: o să vă întocmesc un proces 
verbal de contravenție conform legii 

pentru că nu ați înregistrat manual cât 
timp cartela tahograf a fost scoasă din 
aparat și dumneavoastră ați fost departe 
de camion. Știi care era obligația dumitale 
când băgai cartela tahograf în aparat? Să 
faci înregistrarea manual.
Șofer: Înseamnă că nu le-a luat 
tahograful.
Inspector: Aveți dreptul la contestație.
Șofer: Unde putem opri? Nu avem 
drumuri, nu avem parcări. Să dormim la 
hotel. Păi cine plătește hotelul?
Inspector: Ai voie să faci odihna în 
camion, dar nu când este în mers.
Șofer: Până trec vama durează 4-5 ore. 
Aia se pune odihnă? Acum am muncit 
și nu iau bani. Cu ce mă aleg? Șosele, 
drumuri nu avem. dacă te oprești într-o 
parcare trebuie să stai treaz că îți sparge 
rezervorul, îți ia marfa. dacă pun numai 
întreținerea la casă nu îmi ajunge. 
Amenda vine la primărie și rămâne acolo. 
de unde să plătesc?! Plătesc când am. 
Nu am luat amendă pe Germania, Franța, 
iau pe România.
Inspector: dumneata în ultimele 10 ore 
nu ai înregistrat manual. dumneata nu ai 
cu ce să îmi faci dovada a ce ai efectuat 
în ultimele ore.
Șofer: Șefule, ai dreptate poate nu mi-a 
înregistrat.
Inspector: În procesul-verbal scrie că, 

În cel de-al doilea episod al sezonului 02 al serialului viral “CONTROALELE ISCTR”, aveți întâlnire 
cu trei șoferi profesioniști. 

VIDEO: CONTROALELE ISCTR S02E02 -  
PE CAMION, CU COLEGU’ ȘI ȘEFU’ 
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la momentul controlului, șoferul nu a 
înregistrat manual, în perioada cuprinsă 
de 24 de ore, deficiența rezultând din 
datele descărcate din memoria cartelei 
tahograf. În perioada respectivă, șoferul 
a avut retrasă cartela din aparatul 
tahograf, nu a utilizat cartela tahograf și 
nici nu a prezentat alte înregistrări din 
care să rezulte ce activitate a desfășurat 
în perioada sus amintită. A fost imobilizat 
vehiculul. Asta presupune să efectuați 
odihnă de 9 ore. Contravenția este 1.000 
de lei. 
Șoferul semnează Procesul verbal.

Turcul plătește
Un șofer turc a fost amendat tot cu 1.000 de 
lei pentru că nu a respectat timpii de odihnă. 
Inspectorul ISCTR explică faptul că un 
cetățean turc a primit o amendă de 1000 
de lei, 300 de lei plătibili în 15 zile. Șoferul 
a avut o pauză săptămânală redusă 
de 20 de ore și 56 de minute în loc de 
minimum 24 de ore. documentele au 
fost reținute până la plata amenzii, iar 
camionul imobilizat în parcare.

Un șofer profesionist mulțumit
Al treilea șofer profesionist se declară 
mulțumit de firma la care lucrează, în 
special pentru că ajunge în fiecare seară 
acasă, la familie.
Reporter TIR Magazin: Care sunt 
veniturile lunare?
Șofer: În jur de 3.500 de lei. Sunt mulțumit 
pentru că muncesc în România, ajung 
seara acasă, avem program mai scurt 
decât ceilalți. Nu sunt tentat să încalc 
legea pentru că nu avem voie și noi 

plătim. Nu ne forțează cu nimic să facem 
asta. Noi lucrăm două zile cu două zile.
Reporter TIR Magazin: Cum ați reușit să 
prindeți acest job?
Șofer: Lucrez din 2011 la danone.
Reporter TIR Magazin: Ați făcut 
„comunitate”?
Șofer: Nu. Înainte am lucrat șapte ani la 
o firmă de transport. Internațional, foarte 
puțin Bulgaria, Grecia. Am copii mici, e 
mai greu de plecat. Poate soția ar fi vrut 
să plec în străinătate, să aduc mai mulți 
bani, dar nu am vrut 
Reporter TIR Magazin: Pe viitor nu aveți 

în proiect? 
Șofer: deocamdata rămânem aici
Reporter TIR Magazin: Care vă sunt 
nemuțumirile?
Șofer: dar care sunt muțumirile? Mă 
gândesc că voi sta pe Centura aglomerată 
a Bucureștiului. deumuri proaste. Într-o 
zi întreagă stresul e foarte mare. Mulți 
încalcă legea ești pus în situații dificile.
Reporter TIR Magazin: de ce v-ați ales 
această meserie?
Șofer: Cine s-o aleagă? Mi-a plăcut, dar 
atunci erau alte codiții. Am doi copii – 
unul de 20 de ani, unul de cinci ani. eu 
i-am văzut crescând. Am avut o perioadă 
cînd veneam săptămânal acasă și era 
foarte greu, Aș lăsa România numai 
dacă aș putea pleca cu toată familia.  

Serialul viral “CoNTRoALeLe ISCTR” 
a revenit, la finalul anului 2019, cu 
un nou sezon. În deschiderea sezo-
nului 02, Florin Gagea, inspector de 
stat șef al Inspectoratului de Stat 
pentru Controlul în Transportul Ru-
tier (ISCTR), a răspuns “tirului” între-
bărilor jurnaliștilor TIR Magazin. 
Pri mul sezon al serialului CoNTRoA-
LeLe ISCTR a fost filmat pe raza 
Inspectoratului Teritorial nr. 1- muni cipiul 
București și județul Ilfov.
Cel de-al doilea sezon vă prezintă 
situații din activitatea de zi cu zi a 
inspectorilor de trafic din județul 
Giurgiu (Inspectoratul Teritorial nr. 7). 
Vă întâlniți astfel cu situații în care șoferii 
profesioniști controlați sunt găsiți în 
regulă de vedere legal, dar și cazuri în 
care sunt amendați.

Cu șefu’
Primul șofer a luat o amendă de 1.000 
de lei după ce s-a încurcat în explicații 
despre cum a ajuns, în mod “miraculos”, 
din Grecia până în România, pe camion, 
cu colegu’ și șefu’.
Inspectorul ISCTR verifică actele șoferului 
oprit în trafic.
Șofer: Avem aici toate documentele.
Inspector. Buletinul?
Șoferul se retrage în cabină pentru a 
aduce documentul cerut.
Inspector: Scoateți-mi și mie cartela 
tahograf, vă rog. de unde veniți 
dumneavoastră?
Șofer: de aici, de la daia.
Inspector: Sigur? Ce ați căutat la daia?
Șofer: A fost șeful meu cu mașina. eu am 
descărcat…
Inspctor: Facem și noi un control la 
tahograf.
Șofer: Poftiți.
Inspector: Sigur nu este un alt card băgat 
acolo?
Șofer: Nu. Vă rog poftiți… Mergeți și 
verificați.
Inspector: Faceți-mi dovada odihnei.
Șofer: Vă arăt hârtia că am descărcat 
cardul.
Inspector: Nu îmi trebuie să văd că ați 
descărcat cardul. Când ați descărcat 
cardul?
Șofer: Astăzi.
Inspector: dumneavoastră ați condus de 
la daia. Și până la daia cu ce ați ajuns?
Șofer: Cu șefu’.
Inspector: Și șefu’ unde e?
Șofer: S-a întors înapoi.
Inspector: Cu cine?
Șofer: Cu soția. Verificați.
Inspector: Mai aveți o cartelă la 
dumneavoastră? Sau ați condus fără 
cartelă?
Șofer: Cum să conduc?
Inspector: Așa îmi apare că ați condus 
fără cartelă tahograf.
Șofer: Nu șefule.Verificați. 
Cei doi se întreaptă spre camion și urcă 
în cabină.
Inspector: Pe Grecia - Bulgaria, pe data 
de 22.07, cine a condus o bucată de 
timp?
Șofer: eu și cu șefu’.
Inspector: Și dumneavoastră ați fost în 
camion în perioada respectivă cât a fost 
șefu’ la volan?

Șofer: Nu. Am venit cu colegu’.
Inspector: Unde ai venit cu colegul, tot în 
camion?
Șofer: da.
Inspector: Nu se consideră odihnă. Ai 
avut un program și apoi te-ai suit cu șefu’, 
iar, în camion.
Inspectorul îi arată pe computer.
Inspector: Uite aici. de la 9.30 până la 
19.00, ai avut cartela tahograf scoasă. 
dumneata în perioada aceea unde ai 
efectuat odihna?
Șofer: Mergeam cu colegul meu cu altă 
mașină, tot în camion.
Inspector: Aia nu se consideră odihnă. 
Trebuia să treci alte activități. odihna o 
faci la sediu sau la hotel, nu în camion 
când el merge. Poți face odihna când 
camionul stă pe loc.
Șofer: eu nu am fost cu camionul meu.
Inspector: Ai scos cartela tahograf în 
Grecia…
Șofer: M-am dus cu colegul că avea o 
descărcare.
Inspector: Și ai stat în dreapta, nu te-ai 
odihnit. Perioada de zece ore unde ai 
petrecut-o?
Șofer: Cu colegu’.
Inspector: În mers.
Șofer: Am mers 10 km.
Inspector: o să vă întocmesc un proces 
verbal de contravenție conform legii 

pentru că nu ați înregistrat manual cât 
timp cartela tahograf a fost scoasă din 
aparat și dumneavoastră ați fost departe 
de camion. Știi care era obligația dumitale 
când băgai cartela tahograf în aparat? Să 
faci înregistrarea manual.
Șofer: Înseamnă că nu le-a luat 
tahograful.
Inspector: Aveți dreptul la contestație.
Șofer: Unde putem opri? Nu avem 
drumuri, nu avem parcări. Să dormim la 
hotel. Păi cine plătește hotelul?
Inspector: Ai voie să faci odihna în 
camion, dar nu când este în mers.
Șofer: Până trec vama durează 4-5 ore. 
Aia se pune odihnă? Acum am muncit 
și nu iau bani. Cu ce mă aleg? Șosele, 
drumuri nu avem. dacă te oprești într-o 
parcare trebuie să stai treaz că îți sparge 
rezervorul, îți ia marfa. dacă pun numai 
întreținerea la casă nu îmi ajunge. 
Amenda vine la primărie și rămâne acolo. 
de unde să plătesc?! Plătesc când am. 
Nu am luat amendă pe Germania, Franța, 
iau pe România.
Inspector: dumneata în ultimele 10 ore 
nu ai înregistrat manual. dumneata nu ai 
cu ce să îmi faci dovada a ce ai efectuat 
în ultimele ore.
Șofer: Șefule, ai dreptate poate nu mi-a 
înregistrat.
Inspector: În procesul-verbal scrie că, 

În cel de-al doilea episod al sezonului 02 al serialului viral “CONTROALELE ISCTR”, aveți întâlnire 
cu trei șoferi profesioniști. 

VIDEO: CONTROALELE ISCTR S02E02 -  
PE CAMION, CU COLEGU’ ȘI ȘEFU’ 
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Cheltuielile aferente deconturilor justi-
ficative depuse de operatorii economici 
pentru cheltuieli, cu facilitățile de transport 
acordate diferitelor categorii sociale, 
întocmite pentru anul 2017, nu au fost 
recunoscute în contabilitatea ministerului 
în exercițiul financiar la care se referă, 
acestea denaturând situațiile financiare 
ale anului 2018. Astfel, s-a constatat 
nerespectarea cerințelor principiului 
contabilității pe bază de angajamente 
în sensul că ministerul a înregistrat și 
plătit, în cursul anului 2018, deconturi 
justificative aferente exercițiului financiar 
2017, în sumă de 12,1 milioane lei.

Au uitat un pod peste Dunăre
Ministerul nu a evidențiat corespunzător 
obiectivele de investiții finalizate, re-
cepționate și date în folosință, repre-
zentând construcția infrastructurii de 
acces la cel de-al doilea pod peste 
dunăre de la Calafat-Vidin, în cuantum 
de 23,5 milioane lei (reprezentând 
facturi emise de antreprenor în baza 
ultimelor certificate de plată întocmite de 
consultant în anul 2017). Aceste sume 
au fost trecute în conturile de active 
fixe abia în luna iulie 2018, denaturând 
astfel informațiile prezentate în situațiile 
financiare întocmite pentru exercițiul 
financiar 2018.
evidențierea necorespunzătoare a 
acestor obiective de investiții finalizate, 
recepționate și date în folosință a 
condus la majorarea nejustificată, cu 
suma estimată de 23,5 milioane lei, 
a cheltuielilor operaționale (cheltuieli 
de capital) și a deficitului patrimonial, 
raportate în situațiile financiare ale anului 
2018.

Curtea de Conturi confirmă afirmațiile 
TIR Magazin
Regulamentul de organizare și funcționare 
(RoF) al Ministerului Transporturilor 
nu a fost actualizat în urma modificării 
structurilor organizatorice aprobate în 
anul 2018. Nu au fost elaborate rapoartele 
anuale de monitorizare a performanțelor. 
Nu au fost elaborate/actualizate proceduri 
operaționale pentru toate activitățile 
desfășurate în cadrul ministerului. Nu 
au fost stabilite și aprobate toate tipurile 
de informații necesare desfășurării pro-
ceselor entității.

Revista TIR Magazin a demonstrat acest 
lucru în edițiile trecute.
Ministerul Transporturilor a publicat pe 
pagina sa Raportul pe anul 2016, fără să 
aducă informațiile la zi.
La capitolul „Proiecte de infrastructură 
rutieră”, Ministerul Transporturilor ne 
prezintă:
„Prioritățile infrastructurii rutiere pentru 
perioada 2015-2016
Situația infrastructurii rutiere se prezintă 
astfel: 
A. în operare (existentă) : - 695 km 
autostrăzi - 17.000 km drumuri naționale 
(dN) 
B. în execuție: - 245 km autostrăzi – în 
diferite etape, de la proiectare la execuție 
lucrări - 912 km drumuri naționale 
- reabilitări de drumuri existente și 
construcții noi 
La sfârșitul anului 2016 se vor finaliza: 
• 245 km autostrăzi 
• 895 km dN- uri”. 
Ministerul ne mai anunță că, în 2016, 
își propune „realizarea Pasajului de la 
domnești, în vederea decongestionării 
traficului la intersecția str. Prelungirea 
Ghencea și Centura București”. Lucrările 
au început, extrem de lent, la finalul 
anului trecut.

Plăți ilegale
La stabilirea drepturilor salariale 
pentru persoanele detașate, Ministerul 
Transporturilor nu a aplicat prevederile 
Legii-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, ci a acordat drepturile 
salariale cele mai avantajoase, conform 
contractelor individuale de muncă 
încheiate cu angajatorii de la care au 
fost detașați, valoarea salariilor de la 
angajatori fiind mai mare decât valoarea 
salariilor de bază prevăzute în Legea-
cadru nr. 153/2017, aferente funcțiilor 
pentru care au fost detașate. În urma 
recalculării
drepturilor pentru perioada verificată, 
s-a constatat producerea unui prejudiciu 
reprezentat de diferența de salariu brut 
acordat nelegal în cursul anului 2018 
persoanelor detașate, inclusiv contribuția 
angajatorului pentru muncă, în cuantum 
de 107 mii lei.
Numirea în funcții publice de către 
ordonatorul de credite a persoanelor 
detașate de la operatori economici, privați 
sau de stat, cu acordarea drepturilor 
salariale mai avantajoase, cele prevăzute 
în CIM de la alți angajatori, a condus la:
- efectuarea de plăți nelegale din bugetul 
de stat pentru salarii acordate la un 

CE A GĂSIT CURTEA DE CONTURI  
LA MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Curtea de Conturi a publicat o analiză critică la adresa modului în care a fost gestionat Ministerul 
Transporturilor în anul 2018.
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nivel superior celui stabilit prin Legea nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice;
- nerespectarea principiilor prevăzute 
de Legea nr. 153/2017 și generarea 
unor situații de discriminare în rândul 
personalului angajat pe aceeași funcție.

Juriști fără număr
Totodată, s-a constatat că practicile 
conducerii Ministerului Transporturilor 
nu au asigurat minimizarea costului 
resurselor aferente serviciilor de 
asistență, consultanță și reprezentare 
juridică ale entităților aflate sub autoritatea 
ministerului. din verificarea modului în 
care au fost acordate, pe parcursul anului 
2018, avize favorabile pentru achiziția 
de servicii juridice, de consultanță, de 
asistență și/sau de reprezentare, rezultă 
faptul că Ministerul Transporturilor a 
avizat favorabil solicitări ale entităților 
aflate sub autoritatea acestuia, fără să 
analizeze încadrarea motivelor invocate 
de entități în prevederile oUG nr. 26/2012 
privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice și întărirea disciplinei 
financiare și de modificare și completare 
a unor acte normative.
Acordarea cu ușurință a avizelor favorabile 
pentru achiziția de servicii juridice, de 
consultanță, de asistență și/sau de 
reprezentare, fără analiza motivelor 
prezentate în solicitarea entităților 
beneficiare ale avizului de la minister, 
poate conduce atât la efectuarea unor 
cheltuieli neeconomicoase în bugetul 
acestor entități, cât și la producerea de 

prejudicii.
La data de 31.08.2018, în evidența 
contabilă a Ministerului Transporturilor 
au fost înregistrate titluri de participare 
în valoare de 12.363.710,8 mii lei, 

pentru care entitatea nu a prezentat 
documente justificative din care să 
rezulte inventarierea acestor titluri.

Probleme și la ISCTR
Inspectoratul de Stat pentru Controlul 
în Transportul Rutier (ISCTR) a fost 
înființat în temeiul oG nr. 26/2011 
privind înființarea Inspectoratului de Stat 
pentru Controlul în Transportul Rutier, 
ca instituție publică cu personalitate 
juridică, în subordinea Ministerului 
Transporturilor.
Constatările rezultate din misiunea de 
audit financiar a Curții de Conturi vizează, 
în principal, aspecte referitoare la modul 
de organizare a evidențelor contabile, 
la modul de evidență și urmărire a 
veniturilor proprii cu respectarea 
principiului contabilității pe bază de 
angajamente, la neconcordanțe între 
evidența extracontabilă a angajamentelor 
și datele raportate prin contul de execuție 
bugetară, precum și deficiențe în procesul 
de inventariere anuală.
din analiza și verificarea conturilor de 
debitori diverși s-a constatat faptul că 
nu a fost organizată evidența analitică 
a debitorilor din amenzi rezultate din 
procesele verbale de contravenție 
(încasate și neîncasate) în cuantum de 
24,6 milioane lei.
S-au constatat diferențe între datele 
existente în evidența operativă și cele din 
contabilitate, în cuantum de 7,5 milioane 
lei.

Ce coordonează  
Ministerul Transporturilor
În subordinea/sub coordonarea/
autoritatea Ministerului 
Transporturilor funcționează în 
subordine:
- 15 spitale clinice căi ferate, 
finanțate din venituri proprii prin 
sistemul de asigurări sociale de 
sănătate;
- 3 instituții publice finanțate 
integral de la bugetul de stat;
- 4 instituții publice finanțate din 
venituri proprii și din subvenții de 
la bugetul de stat;
- 7 instituții publice finanțate 
integral din venituri proprii.
- sub autoritate: 25 de operatori 
economici din sectorul feroviar, 
rutier, naval și aerian.
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Brexitul s-a produs vineri, 31 ianuarie 
2020, la 1.317 de zile după decizia 
britanicilor de a părăsi Uniunea 
europeană. 

Încă 11 luni de libertate
Schimburile cotidiene între Regatul Unit 
şi Uniunea europeană vor continua la 
fel ca înainte, până la finalul lui 2020. În 
timpul acestei perioade de tranziţie de 11 
luni, Londra şi Bruxellesul îşi vor negocia 
viitoarea relaţie. La Bruxelles, retragerea 
Union Jack (drapelul Regatului Unit, 
n.red.) în faţa Parlamentului european 
a simbolizat o schimbare reală: Regatul 
Unit părăseşte Uniunea europeană şi 
devine o ‘’ţară terţă’’.
Conform Biroului britanic de statistică, 
2,9 milioane de cetăţeni din Ue 27 
trăiesc în prezent în Regatul Unit, 
ceea ce înseamnă 4,6% din populaţie. 
Câteva sute de mii de români 
trăiesc în Marea Britanie, o parte 

covârșitoare cerând deja rezidență. 
În virtutea acordului de retragere, 
expatriaţii aflaţi de o parte şi de cealaltă 
a Canalului Mânecii înaintea încheierii 
perioadei de tranziţie îşi vor păstra 
drepturile de a locui şi de a munci în 
ţara-gazdă.

Efectele pentru transportatori
Industria auto este foarte integrată între 
europa și Marea Britanie. de aceea, 
toată lumea își dorește ca, în viitor, să 
nu existe bariere tarifare sau netarifare 
între cei doi actori economici. dar, nu se 
știe dacă acest lucru se va întâmpla.
În același timp, reprezentanții construc-
torilor europeni se tem că britanicii vor 
impune noi standarde pentru vehiculele 
care vin din europa astfel încât să 
descurajeze importul de mașini.
Totodată, în Marea Britanie sunt 
fabricate aproximativ 580.000 de mașini 
anual. Uniunea europeană reprezintă 

55% din exporturile Marii Britanii, iar 
90% din cele 2,4 milioane de mașini 
înmatriculate în Marea Britanie sunt 
importate.
Fără a socoti și industria de componente 
auto, organizațiile de profil au calculat 
că, zilnic, frontiera dintre Marea Britanie 
și Uniunea europeană este traversată 
de 1.100 de camioane. de aceea, 
fluiditatea schimburilor comerciale este 
esențială.
de asemenea, investițiile în Marea 
Britanie a marilor grupuri din industria 
auto au scăzut destul de puternic, de la 
2,5 miliarde lire sterline, în anul 2015, 
la 589 milioane lire sterline, în anul 
2018. Unele companii au anunțat și o 
restructurare a activității, în sensul că 
Honda va închide o fabrică din Marea 
Britanie în anul 2021, Nissan a decis că 
nu va mai produce un model în fabrica 
din Sunderland, iar grupul Peugeot 
Citroen a hotărât că, în cazul unui Brexit 

BREXIT. 1.100 DE CAMIOANE VOR FI 
VERIFICATE, ZILNIC, DE LA 1 IANUARIE 2021

Libera circulație între Marea Britanie și Uniunea Europeană se va aplica până la finalul acestui an. 
Ulterior acestei date se vor introduce controale la frontiere.
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dur, fabrica din Marea Britanie se află 
sub amenințare.
de aceea, se poate spune că premisele 
de la care se pleacă pentru începerea 
negocierilor comerciale nu sunt cele 
mai favorabile. dacă mai adăugăm și 
faptul că este o negociere care include 
numeroase domenii și capitole, se 
poate înțelege cât de complicat este 
procesul.

Tranziția până la 1 ianuarie 2021
Mărfurile şi bunurile vor continua să 
circule liber între Marea Britanie şi 
România până în anul 2021, chiar 
dacă Regatul Unit este, începând din 1 
februarie, în mod oficial, în afara Uniunii 
europene.
Marea Britanie şi Ue vor negocia 
detaliile tranziţiei comerciale, care se 
va aplica începând cu 1 ianuarie 2021. 
o consecinţă importantă este aceea 
că mărfurile şi bunurile vor continua 
să circule liber între Marea Britanie şi 
România, fără declaraţii vamale sau 
controale suplimentare. 
odată cu finalizarea negocierilor tehnice, 
este de aşteptat ca, pentru mărfurile şi 
bunurile care vor circula între Marea 
Britanie şi Uniunea europeană, să fie 
nevoie de informaţii, documente, taxe 
şi impozite suplimentare. Acest lucru 
se va întâmpla însă cel mai devreme 
la 1 ianuarie 2021, după negocieri 
care se anunţă dificile. o eventuală 

decizie privind prelungirea perioadei de 
tranziţie va fi comunicată de Comitetul 
Ue-UK cel mai târziu în 30 iunie 2020.

Cum vor fi afectate afacerile
Procesul de ieşire al Marii Britanii din 
Uniunea europeană va afecta marginal 
economia locală, Regatul Unit fiind al 
9-lea partener comercial al României 
şi pe ultimul loc în clasamentul celor 
mai mari 10 investitori străini direcţi în 
România în anul 2018, spun specialiștii.
În România există peste 1600 companii 
cu acţionariat din Regatul Unit, conform 
datelor publicate de companii la 
Ministerul Finanţelor Publice. dintre 
acestea, aproximativ 1.300 au o pondere 
directă, majoritară, care depăşeşte 50% 
a investiţiilor britanice. Cifra de afaceri a 
companiilor controlate direct, majoritar, 
de investitori din Marea Britanie a fost 

de aproximativ 20 miliarde de lei în 2018. 
Legăturile comerciale relativ reduse cu 
Marea Britanie poziţionează România 
printre cele mai protejate economii 
europene de efectele directe ale 
BReXIT-ului, impactul direct pe plan 
local fiind marginal. 
Unul dintre principalele riscuri economice 
legate de acest eveniment este însă 
contagiunea ce ar putea fi generată de 
un proces necontrolat de ieşire Marii 
Britanii din Uniunea europeană.
În ciuda unei probabilităţi minime pe care 
o acordăm acestui scenariu, o astfel 
de evoluţie nefiind dorită de niciuna 
dintre părţi, impactul la nivelul pieţelor 
financiare ar putea fi unul major.
Investiţiile străine directe în România 
au crescut cu 66% în ultimii 10 ani, 
depăşind 81 miliarde de euro în 2018, 
valoarea investiţiilor britanice crescând 
cu 135% în aceeaşi perioadă de timp, 
peste pragul de 1,7 miliarde de euro. 
Marea Britanie ocupă ultimul loc în 
clasamentul celor mai mari 10 investitori 
străini direcţi în România, în 2018. de 
altfel, în ultimii 10 ani, Marea Britanie a 
oscilat între locurile 16 (2009) şi 10 (în 
2014 şi 2018) în topul celor mai mari 
investitori străini din România.
Noţiunea de “Brexit” a apărut în urma 
referendumului din iunie 2016, la care 
51,9% dintre alegătorii participanţi 
au votat retragerea Marii Britanii din 
Uniunea europeană. 
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Printre alte măsuri, CNAIR dorește să 
extindă folosirea parapetelor cu role, 
dar și achiziționarea de separatoare 
elastice cu cabluri pentru drumuri 
naționale. Ca proiect pilot, CNAIR 
vrea să realizeze un „drum partitură” 
(drum muzical) cu benzi rezonatoare 
care să transforme marcajul rutier în 
melodii celebre precum „Ciocârlia” sau 
„drumurile noastre” a lui dan Spătaru 
atunci când mașinile circulă pe ele.

Parapete peste parapete
documentul consultat de revista TIR 
Magazin conține 19 slide-uri. Primul 
înfățișează mai mulți muncitori care 
montează niște parapeți metalici. Apoi, 
suntem informați că se vor achiziționa 

astfel de parapeți în valoare de 25 
milioane de lei. Suntem informați că, 
până acum, între 2018 și 2019, s-au 
cumpărat 388 de mii de metri lungime 
de astfel de parapete, în valoare de 84 
milioane de lei.
Urmează un alt slide cu muncitorii 
punând atenuatori de impact. Aflăm 
că o parte dintre aceștia pot fi folosiți 
și pe autostradă, la un impact de 110 
kilometri pe oră. 
Montarea atenuatorilor de impact 
se face pentru diminuarea gravității 
accidentelor rutiere prin reducerea 
forței de impact la coliziunea dintre un 
autovehicul cu un obiect fix, obstacol. 
Unde? În special în locațiile în care 
există un risc ridicat de acroșare sau 

coliziune de către participanții la trafic 
cu elemente fixe, rigide prezente pe 
amplasament.
Slideul numărul 8 ne vorbește de 
parapetele din beton montați pe mijlocul 
drumurilor cu ajutorul muncitorilor și 
macaralelor. Activitatea de montare 
parapete din beton se face, în special 
pentru separarea sensurilor de circulație 
a drumurilor naționale cu 4 benzi. Între 
2016 și 2017, s-a realizat montarea a  
63.000 ml parapete din beton.

Proiecte pilot pentru rulouri
În 2018, s-a realizat montarea a 30.400 
metri lungime parapete din beton. S-a 
reușit derularea unei proceduri de 
achiziție în urma căreia s-au încheiat 

CNAIR SPOREȘTE SIGURANȚA RUTIERĂ CU 
DAN SPĂTARU ȘI ROBOȚEI DE AVERTIZARE

Montarea de noi parapete metalice și din beton, precum și continuarea instalării de atenuatori 
metalici de impact pe șosele sunt câteva dintre obiectivele CNAIR din Strategia Siguranței Rutiere 
pe 2020. 
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Acorduri Cadru pe o perioadă de  
4 ani pentru furnizarea și montarea 
parapetelor din beton.
În 2019, s-a realizat montarea a  57.750 
metri lungime parapete din beton.
În 2020, se dorește montarea a  60.000 
ml parapete din beton, în funcție de 
buget.
Parapetele cu cabluri sunt, în imagini, 
montate tot de angajați în veste 
portocalii-galbene într-un montaj de 
cinci imagini. 
obiectivul anului 2020 este acela de a 
demara procedura de licitație publică 
și încheierea în trim. III 2020 - trim. IV 
2020 (funcție de posibilele întârzieri 
survenite ca urmare a contestațiilor 
depuse de operatorii economici) a unui 
acord-cadru pe 2 ani, având ca obiect 

achiziția unei cantități de aproximativ 
10.000 – 20.000 ml parapete elastic cu 
cabluri (funcție de buget).
Parapetele cu rulouri au făcut parte 
dintr-un proiect pilot, fiind montate 
pe 510 metri lungime pe dN7 și 490 
metri lungime pe dN2. este o soluție 
inovativă la nivel global.
„Indicatoare rutiere” este un alt capitol 
vizual din Strategia pentru siguranță 
2020 a CNAIR. Se are în vedere 
achiziția a aproximativ 25.000 bucăți, în 
funcție de buget și montarea a 15.000 
bucăți.
La capitolul „Alte obiective pentru 
2020” găsim: „Realizarea de campanii 
pentru siguranță rutieră”. obiectivul 
anului 2020 este acela de a demara cel 
puțin o campanie de siguranță rutieră 

privind sensibilizarea participanților la 
trafic în ceea ce privește respectarea 
regulilor de circulație.

Partituri pentru șoferi
Un alt obiectiv al anului 2020 este acela 
de a demara cel puțin două proiecte 
pilot de siguranță rutieră.
este vorba de demararea proiectului 
pilot privind „drumurile Partituri – 
Respectarea vitezei, încântarea 
sufletului”. obiectivul acestui proiect va 
consta în transformarea unor melodii 
celebre (ex: Ciocârlia și drumurile 
noastre) în partituri din marcaje rutiere. 
Proiectul va necesita colaborarea cu o 
Universitate de muzică din România.  
dar și demararea proiectului pilot 
privind „Roboțelul Ghid de Avertizare”. 
obiectivul acestui proiect va consta 
în achiziția de roboței de ghidare 
în zona sectoarelor periculoase din 
punct de vedere al siguranței rutiere. 
„drumurile muzicale” se folosesc de 
marcaje rezonatoare realizate în asfalt 
care, atunci când sunt traversate de un 
vehicul la o anumită viteză, răsună diferit 
și pot „interpreta” diferite melodii.

Proiecte cu finanțare externă
demararea proiectului cu Banca 
europeană de Investiții privind 
finanțarea de proiecte de siguranță 
rutieră - obiectivul acestui proiect va 
consta în colaborarea cu  BeI în vederea 
finanțării unor proiecte ale CNAIR, care 
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vizează creșterea siguranței rutiere. Se 
dorește ca finanțarea acestor proiecte 
să fie asigurată în cadrul noii platforme 
de finanțare propusă de Comisia 
europeană, care se adresează doar 
proiectelor privind creșterea siguranței 
rutiere. 
derularea proiectului „Măsuri de 
îmbunătățire a siguranței traficului 
prin amenajarea trecerilor la nivel cu 
calea ferată cu finanțare PoIM”. Astfel, 
în anul 2020, va începe derularea și 
implementarea în teren a măsurilor de 
creștere a siguranței rutiere la trecerile 
la nivel a drumurilor cu căile ferate. 
CNAIR vrea demararea proiectului 
„Implementare măsuri specifice de 
creștere a gradului de siguranță rutieră 

(eliminarea punctelor periculoase) prin 
semnalizare orizontală și verticală, 
reamenajări de intersecții, iluminat cu 
led, etc.”
obiectivul anului 2020 este acela de a 
demara procedura de licitație publică 
și încheiere în trim. III 2020- trim. IV 
2020 (funcție de posibilele întârzieri 
survenite ca urmare a contestațiilor 
depuse de operatorii economici ) a 
unui contract de identificare a soluțiilor 
tehnice necesare creșterii siguranței 
rutiere în punctele periculoase de pe 
rețeaua de drumuri naționale. 
 
Campania continuă
În februarie, CNAIR a montat  atenuatori 
de impact pe dN 7 (km 239+000 – km 

239+400), localitatea Râul Vadului, 
Montarea atenuatorilor de impact este 
foarte importantă deoarece va conduce 
la diminuarea efectelor accidentelor 
rutiere. În cadrul Acordului Cadru 
semnat de CNAIR, în următorii 4 ani 
se vor achiziționa atenuatori, ce vor 
fi montați pe toate zonele necesare 
sporirii siguranței rutiere.
Alte sectoare strategice de drum 
național pe care s-au montat atenuatori 
de impact, au fost:
- dN Centura București – Breteaua de 
ieșire spre dN 7 – km 64+200
- Breteaua de ieșire spre dN 7 – km 
64+500
- dN 2 – km 51+000 – sensul București 
– Buzău
- dN 2 – km 51+900 – sensul Buzău – 
București
Atenuatorii de impact montati de către 
CNAIR SA până acum și-au dovedit 
rolul eficient de a proteja pasagerii 
vehiculelor în momentul părăsirii 
drumului și ciocnirii cu un obiect rigid 
aflat în afara părții carosabile.
Reamintim că astfel de atenuatori de 
impact au fost montați si în anumite 
puncte de pe autostrăzi, după cum 
urmează:
- A2 – stația de taxare Fetești
- A2 – km212+000, Calea 1
- A2 – km 160+820, Calea 2
- A4 – km 19+500
- A4 – km 19+400
- A4 – km 14+500.
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România va trebui să se împrumute 
la partenerii externi pentru realizarea 
acestor obiective, a declarat ministrul 
Transporturilor, Lucian Bode.
Compania Naţională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere dispune de 
resursele financiare necesare pentru 
realizarea celor 134 de kilometri 
de autostradă care sunt în lucru în 
prezent, însă este nevoie de mobilitate 
şi seriozitate, a declarat ministrul 
Transporturilor, Lucian Bode.
“Avem 12,1 miliarde de lei bani alocaţi, 
cu 70% mai mult faţă de 2018, spre 
exemplu, prin legea bugetului. Pe 
fonduri europene, am avut anul trecut 
5,9 miliarde de lei alocaţi, am executat 
4,2 miliarde, iar în acest an avem 6,4 
miliarde, adică 1,3 miliarde de euro. 
dacă ar fi să finalizăm cei 134 de 
kilometri care sunt în diferite stadii de 
execuţie, ne vor rămâne bani. deci este 
falsă ideea că nu avem bani sau nu 
sunt alocări suficiente”, a spus Bode. 
el a arătat că au fost alocate sume 

echilibrate pe fiecare obiectiv, dar, 
conform legii, dacă pe un anumit tronson 
există stadiul fizic mai mare decât alocările 
prin buget, există posibilitatea ca anumite 
sume de bani să fie mutate de la un 
obiectiv unde stadiul fizic este mai redus. 
“eu vorbesc strict de bugetul CNAIR pe 
componenta de autostrăzi şi drumuri 
naţionale. Pentru drumuri naţionale 
am avut 1,6 miliarde anul trecut pentru 
asfaltări, plombări, reparaţii şi anul 
acesta estimăm că vom depăşi această 
valoare. deci bani sunt, doar (este nevoie 
de - n.r.) mobilizare, seriozitate, o relaţie 
corectă între beneficiar, antreprenorul 
general şi subcontractori, dacă ei sunt 
plătiţi, atunci există şi stadiul fizic în 
teren”, a precizat Bode.

Taxa pe ticăloșie
Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, 
a declarat că România, din 2007 până 
astăzi, a înregistrat revendicări de 
2,2 miliarde de euro, cu care s-ar fi 
putut construi kilometri de autostrăzi 

şi că nu greşeşte dacă afirmă că 
aceasta este o taxă pe prostie. 
“România, din 2007 până astăzi, a 
înregistrat claim-uri, revendicări, de 
2,2 miliarde de euro pe feroviar şi pe 
rutier! Ne putem imagina câţi kilometri 
de autostradă puteam realiza noi cu 2,2 
miliarde de euro? Nu contest, în acest 
domeniu sunt revendicări, este firesc, 
în toată lumea e aşa, dar 2,2 miliarde 
de euro cred că nu greşesc când spun 
că asta e taxa pe prostie, ca să nu 
spun că e altceva. La dimensiunea 
asta au ajuns claim-urile în România în 
12 ani”, a spus Lucian Bode, în cadrul 
unei întâlniri cu constructorii unor loturi 
de autostradă şi cu furnizorii acestora. 
Constructorii şi furnizorii au arătat 
că s-a văzut ce au însemnat acele 
revendicări din urmă cu 5 ani şi la ce 
valori s-a ajuns, dar dacă problemele 
financiare ar fi rezolvate în timpul 
contractului, nu ar mai fi nevoie de ele. 
Aceştia au spus că revendicările 
sunt litigii comerciale care vizează 

AUTOSTRĂZI PE DATORIE  
ÎN URMĂTORUL DECENIU

Necesarul de investiţii în infrastructura feroviară şi rutieră din România este de aproximativ  
40 miliarde de euro în următorii 10 ani.
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despăgubiri ce au apărut din vina 
statului român, nu a constructorilor. 
“Aceste revendicări să se şi plătească, 
să se facă plata în timpul execuţiei 
lucrărilor. Cu aceşti bani nu ar trebui 
să mai ajungem să avem întârzieri la 
plata subcontractorilor, furnizorilor, 
şi să nu poţi să ţii ritmul lucrărilor”, au 
concluzionat antreprenorii. 

Sibiu – Pitești, împiedicat într-un 
gândac
În România, sunt 39 de situri Natura 
2000 de care trebuie ţinut cont atunci 
când se construiesc autostrăzi, iar, dacă 
autorităţile române vor să acceseze 
fonduri nerambursabile, trebuie să 
respecte regulile europene în această 
privinţă. În decurs de o lună, Ministerul 

Transporturilor va răspunde cerinţelor 
Comisiei europene în ceea ce priveşte 
protecţia mediului pentru tronsonul  
Sibiu – Piteşti.

Comarnic – Brașov, peste șase ani
Ministrul Transporturilor spune că 
autostrada Comarnic - Braşov va fi 
realizată de către guvernul liberal, dar 
construirea acesteia va dura aproximativ 
şase ani, timp în care, susţine Bode, 
drumul până la munte pe Valea Prahovei 
“va dura 17 ore”. Ministrul afirmă că 
alternativa cea mai “la îndemână” pentru 
dN 1 este drumul judeţean 102I, pe 
care Ministerul Transporturilor vrea 
să-l preia de la consiliile judeţene care 
îl administrează şi să îl reabiliteze prin 

Compania Naţională de Investiţii. 
Lucian Bode a spus că parteneriatul 
public-privat încheiat pentru autostrada 
Comarnic-Braşov este unul “cum nu a 
văzut nimeni în lumea asta”.
Ministrul a precizat că alternativa 
“cea mai la îndemână” pentru dN 1 
este drumul judeţean 102I, care leagă 
municipiul Câmpina de comuna Valea 
doftanei din judeţul Prahova. el a spus că 
se intenţionează ca autorităţile centrale 
prin Compania Naţională de Investiţii 
să preia tronsoanele - 25 de kilometri 
de drum – 11 în judeţul Prahova şi 14 
kilometri în judeţul Braşov - care trebuie 
reabilitate, realizează reabilitarea şi le 
predau apoi administratorului drumului, 
Consiliul Judeţean Braşov, respectiv 
Consiliul Judeţean Prahova. Acest drum 

ar putea fi realizat în doi ani sau doi ani 
şi jumătate, cu costuri de cel mult un 
milion de euro pe kilometru, şi deschis 
traficului uşor, respectiv autovehiculelor 
cu masa de până la 7,5 tone, a precizat 
Lucian Bode. 

Autostrăzile se întorc la Ministerul 
Transporturilor
Guvernul a aprobat prin ordonanţă de 
urgenţă modificarea oUG 39/2018 privind 
parteneriatul public-privat astfel încât 
sunt eliminate competenţele Comisiei 
Naţionale de Strategie şi Prognoză ca 
unitate centralizatoare a procedurilor de 
parteneriat public-privat şi transferate 
împreună cu proiectele de investiţii la 
ministerele de resort, a declarat şeful 

Cancelariei prim-ministrului, Ionel dancă. 
“Un alt proiect de act normativ adoptat 
astăzi în şedinţa de Guvern este 
deblocarea proiectelor de infrastructură 
de interes naţional, proiecte majore 
de infrastructură precum Autostrada 
Ploieşti-Braşov sau Autostrada Târgu 
Neamţ-Iaşi-Ungheni, care au fost mult 
timp îngropate la Comisia Naţională 
de Strategie şi Prognoză, în vederea 
finalizării unor proceduri de parteneriat 
public-privat care nu aveau nicio 
şansă de realizare. Prin ordonanţa de 
urgenţă care modifică oUG 39/2018 
privind parteneriatul public-privat 
sunt eliminate competenţele Comisiei 
Naţionale de Strategie şi Prognoză în 
domeniul procedurilor de centralizare, 
de derulare, ca unitate centralizatoare a 

procedurilor de parteneriat public-privat, 
iar aceste competenţe sunt transferate 
împreună cu proiectele de investiţii 
de la Comisia Naţională de Strategie 
şi Prognoză la nivelul ministerelor 
de resort”, a declarat Ionel dancă. 
“Astfel, Autostrada Ploieşti-Braşov, 
Autostrada Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni, 
Autostrada Bucureşti-Craiova-Calafat-
drobeta Turnu Severin, Linia ferată de 
mare viteză Bucureşti-Craiova-Sofia-
Timişoara-Belgrad-Cluj-Budapesta, 
extinderea reţelei de metrou prin 
realizarea Magistralei M7, construirea 
Aeroportului Bucureşti sud, şi altele 
din acest domeniu sunt transferate la 
Ministerul Transporturilor”, a precizat 
dancă.
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“Ne dorim ca aceste două obiective să 
fie finalizate în acest an, cu observaţiile 
prezentate aici de antreprenorul general 
ele pot fi recepţionate în acest an, dar 
avem un semn de întrebare în ceea ce 
priveşte Straco şi este justificat. Iar, în 
ceea ce priveşte relaţia cu subcontractorii, 
cu furnizorii de materiale, aici ne-am 
propus să nu mai las lucrurile aşa în voia 
sorţii şi să existe o ‘complicitate’ tacită 
între parteneri. 
Pe un lot, toţi sunt cu plăţile la zi, pe 
celălalt lot, Straco are probleme de 
aproximativ 8 milioane de lei, 4 milioane 
doar către un singur furnizor. În rest, 
relaţia între beneficiar, respectiv CNAIR 
şi antreprenor poate fi îmbunătăţită, dar, 
cu siguranţă, relaţia între antreprenor 
şi subcontractor poate fi mult, mult 
îmbunătăţită. În primul rând, să îşi 
plătească facturile, pentru că noi le 
plătim lor şi, aşa cum aţi auzit, nu plătesc 
subcontractorii şi atunci nu avem progres 
fizic”, a declarat Lucian Bode.
Potrivit documentelor CNIAR, consultate 
de revista TIR Magazin, pe lotul 3, Straco 

a executat 31% din lucrare, dar plățile au 
fost făcute în avans, fiind vorba de 36%. 
Ministrul a spus că a discutat la Ungheni 
despre problemele pe care le întâmpină 
fiecare antreprenor de pe cele două 
tronsoane şi că cele mai acute se referă 
la neplata subcontractorilor, iar aici se va 
încerca să se găsească o soluţie, inclusiv 
legislativă.

Care este situația
Autostrada Câmpia Turzii - Târgu Mureş 
este împărţită în patru loturi, Lotul 1, între 
Ungheni şi ogra, cu o lungime de 10,1 
kilometri, Lotul 2, pe porţiunea cuprinsă 
între ogra şi Iernut, având o lungime de 
3,6 kilometri, ambele finalizate şi date în 

circulaţie, Lotul 3, între Iernut şi Cheţani, 
cu o lungime de 17,9 kilometri, iar Lotul 4 
Câmpia Turzii - Cheţani are o lungime de 
15,6 kilometri.
Potrivit CNAIR, rezultatele preconizate 
(proiect) sunt construcția a 56,496 km 
de drum nou (51,796 km de autostradă + 
4,7 km de legătura rutieră), 13 poduri, 30 
de pasaje, 5 intersecții de drum (dintre 
care 4 intersecții rutiere și 1 intersecție 
semi-rutieră), 2 viaducte, 1 parcare, 1 
centru de întreținere și coordonare, 1 
zona de service, 1 punct de sprijin pentru 
întreținere.
Valoarea contractului: 279.744.271,56 
lei, fără TVA, iar perioada de derulare 
a contractului a fost de 16 luni (4 luni 
perioada de proiectare - 12 luni perioada 
de execuție). data de semnare a 
contractului: 19.02.2015. data ordinului 
de începere a lucrărilor: 04.05.2016.
Lucrările ar fi trebuit finalizate în luna mai 
2017, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

AUTOSTRADA TRANSILVANIA:  
4 ANI DE MUNCĂ, 3 ANI DE ÎNTÂRZIERI, 

DOAR O TREIME DIN LUCRARE TERMINATĂ
Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat că îşi doreşte ca Lotul 4 Câmpia Turzii - Cheţani, 
de pe Autostrada Transilvania, cu o lungime de 15,6 kilometri şi Lotul 3, între Iernut şi Cheţani, cu 
o lungime de 17,9 kilometri, să fie finalizate în acest an.
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„Prioritățile Ministerului Transporturilor 
pentru anul 2019 au în vedere îmbună-
tăţirea capacităţii de coordonare, 
planificare strategică şi gestionare a 
activităţii curente aferente sectorului de 
transport 
dezvoltarea infrastructurii de transport 
vizată de obiectivele strategice ale 
României de pe reţeaua transeuropeană 
TeN-T Centrală”, scrie în deschiderea 
documentului. 
Apoi, urmau proiectele pe care 
Ministerul Transporturilor și le asuma 
pentru anul 2019. eșecuri pe linie, după 
cum se vede mai jos. În ceea ce privește 
infrastructura feroviară și cea de metrou, 
rămâne doar să enumerăm obiectivele. 
Nu putem să nu remarcăm că Ministerul 
Transporturilor a promis metroul drumul 
Taberei – Universitate pentru 2019. Acest 
lucru nu s-a întâmplat, contorizând al 

cincilea an de întârzieri.
Infrastructură rutieră 
Finalizarea autostrăzii Lugoj – deva; 
Realitate: Lotul 3 nu a fost dat în folosință, 
deoarece Ministerul Transporturilor a 
refuzat să recepționeze lucrarea care, 
se pare, are probleme de siguranță.

Finalizarea lucrărilor la autostrada 
Transilvania; 
Realitate: Cel care a scris această 
promisiune a fost probabil euforic. Pe 
mai mult de jumătate din Autostrada 
Transilvania nu se lucrează.

Autostrada Sibiu-Pitești; 
Realitate: Au început timid lucrările pe 
un singur lot al autostrăzii, cel mai ușor.

Realizarea și finalizarea Variantei 
ocolitoare a Bucureștiului la profil de 

autostradă 
Realitate: În acest moment nu se 
lucrează deloc pe Centura București. 

Legătura A3 — Aeroport Henri Coandă 
Realitate: Abia au început lucrările, iar 
speranțele pentru finalizarea lucrărilor în 
2020 sunt modeste.

Autostrada Pitești—Craiova 
Realitate: A fost inaugurată cu câteva 
borduri, iar în acest moment se fac mici 
lucrări de aplatizare a terenului.

Realizarea coridoarelor de legătură cu 
autostrăzile, prin intermediul drumurilor 
europene şi drumurilor expres 
Continuarea programului de construcţie a 
variantelor de ocolire (ex: Suceava,Târgu 
Mureș, Bacau, Târgu Jiu, Comarnic) 
Realitate: Niciuna nu este finalizată.

CE ȘI-A PROPUS MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR ÎN 2019  

ȘI CE (NU) A REALIZAT
Revista TIR Magazin a citit „Raportul de activitate al Ministerul Transporturilor” și a realizat o 
analiză pe domenii.
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Infrastructură feroviară 
- modernizarea/reabilitarea liniei de cale 
ferată Frontiera - Curtici- Arad –Simeria- 
Coşlariu -Sighişoara 
- modernizarea staţiilor de cale ferată 
- construirea de linii noi de cale ferată 
şi dublarea celor existenţe: construirea 
liniei noi de cale ferată Vâlcele - Râmnicu 
Vâlcea, electrificarea liniei de cale ferată 
Cluj-Napoca—episcopia Bihor 

- modernizarea instalaţiilor pentru 
creşterea siguranţei circulaţiei - imple-
mentarea Sistemului Feroviar european 
de Management al Traficului (eRTMS) 
- lucrări de reabilitare pentru poduri, 
podețe și tuneluri 
- finalizarea proiectului reabilitarea 
podurilor dunărene 
- reînnoirea și modernizarea materialului 
rulant 
- dezvoltarea transportului de tip Ro-
LA şi a platformelor de transport inter-
modal. 

Metrou 
- extinderea reţelei de metrou prin 
execuția tronsoanelor: Parc Bazilescu- 
Lac Străuleşti; drumul Taberei-Univer-
sitate-Pantelimon; tronsonul 1 Mai - 
Aeroport otopeni 
- achiziţia de material rulant pentru 
înnoirea parcului existent cât şi dotarea 
noilor magistrale. 

Și politicienii au promis fără acope-rire
Anul 2019 a început cu o 
nouă promisiune, complet decuplată de 
realitatea din teren: 180 de kilometri de 

autostradă inaugurați până la sfârșit de 
2019. A fost născocirea venită din partea 
ministrului interimar al Transporturilor, 
Rovana Plumb.
În realitate, au fost deschiși de patru 
ori mai puțini. Kilometrii s-au înmulțit 
fix în ultima lună din an. Chiar și așa, 
promisiunea era din start utopică, având 
în vedere că, în cel mai optimist scenariu, 
cu alinierea perfectă a planetelor, doar 

69 de kilometri de drum aveau șanse 
reale de finalizare în 2019.
Același entuziasm l-a lovit și pe Răzvan 
Cuc, ex-ministrul Transporturilor. el şi 
directorul general al Companiei Naţionale 
de Administrare a Infrastructurii Rutiere, 
Narcis Neaga, susţineau că, până la 
final de 2019, vor fi daţi în trafic la nivel 
naţional 180 de kilometri de autostradă.
“eu, personal, îl voi susţine cu tot ce 
pot eu ca să finalizăm numărul pe care 
domnul director Neaga şi l-a asumat. (...) 
Pe la jumătatea anului acesta, noi ne dăm 
seama după evoluţia stadiului fizic cum 
vom sta cu lucrările. dacă nu se mişcă, 
veţi vedea şi rezilieri de contracte. (...) 
estimarea, domnul Neaga a dat-o. (...) În 
general, noi preluăm ce spune directorul 
CNAIR”, a declarat ministrul Cuc, care a 
subliniat că cei 180 de kilometri sunt cei 
pe care Neaga i-a “promis”.
Răzvan Cuc a mai promis că, în 2019, 
vor fi finalizate lucrările de modernizare 
pe 160 de kilometri de cale ferată pe 
tronsonul Coşlariu-Simeria al Coridorului 
4. Ministrul transporturilor a declarat că 
pe Coridorul IV ( de cale ferată se va 
putea circula cu viteză de 160 de kilometri 

pe oră de anul viitor după ce lucrările pe 
toate secţiunile vor fi încheiate.

Prognoză de groază pentru 2020
Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, 
spune că, în acest an, şi-a propus să 
dea în folosinţă cel puţin 40 de kilometri 
de autostradă şi maximum o sută de 
kilometri. el susţine că autorităţile ro-
mâne nu au datorii către antreprenorii 

care au contracte pentru proiectele 
de infrastructură, însă lucrările se 
blochează din cauză că aceştia nu 
plătesc subcontractorii.
”Noi ne-am asumat prin programul de 
guvernare câteva proiecte strategice 
pentru că dezvoltăm infrastructura, 
dezvoltăm economia şi bunăstarea 
românilor. Cel mai apropiat de sufletul 
meu proiect ar trebui să fie Autostrada 
Transilvania. eu refuz să dau vina pe 
greaua moştenire, această placă nu 
cred că mai interesează pe nimeni. (...) 
din această etapă românii aşteaptă de 
la noi soluţii şi să livrăm lucruri concrete. 
Avem 857 km de autostradă, avem 134 
km în lucru şi, sperăm, în acest an, 
dacă antreprenorii se ţin de termenele 
asumate, putem discuta de minim 40 
de km de autostradă până în maxim 
100 km de autostradă, sigur că putem 
să depăşim, dar eu nu o să promit”, a 
declarat Lucian Bode.
Acesta a adăugat că, în prezent, con-
structorii au ”toate condiţiile îndeplinite” 
pentru a finaliza în termenul contractual 
cei 40 de kilometri ai drumului expres 
Craiova – Piteşti.
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Au fost identificate 18.176 de cazuri de 
abateri, nereguli sau erori, în scădere cu 
4% faţă de anul anterior, arată Raportul 
de activitate al instituţiei pe 2019. Curtea 
de Conturi a publicat, în decembrie, 
„Raportul pe anul 2018”. Ministerului 
Transporturilor și Compania Națioanală 
de Administrare a Infrastructurii Rutiere 
(CNAIR) au fost în vizorul Curții.

CNAIR este administratorul autostrăzilor 
și drumurilor naționale concesionate, 
având drepturile, obligațiile și răspunderile 
ce îi revin în această calitate, potrivit 
reglementărilor interne și actelor juridice 
internaționale la care România este 
parte.

Concluzia generală
În urma misiunii de audit de conformitate, 
auditorii publici externi au constatat, atât 
pentru entitatea auditată, cât și pentru 
entitățile din structura organizatorică de 
la nivel teritorial și auditate ca urmare a 
includerii acestora în programul anual de 
activitate, faptul că modul de administrare 
a patrimoniului public al statului nu a 
fost în concordanță sub toate aspectele 
semnificative, cu scopul, obiectivele și 
atribuțiile prevăzute în actele normative 
prin care a fost înființată entitatea 
verificată și nu au fost respectate, sub 
toate aspectele semnificative, principiile 
legalității, regularității, economicității, 
eficienței și economicității în desfășurarea 
activității entității. Cele mai relevante 
aspecte sunt prezentate în continuare.

Constatări 
Misiunea de audit de conformitate 
efectuată la CNAIR a evidențiat nume-
roase abateri de la prevederile legale în 
vigoare, erori și omisiuni de înregistrare 
în evidențele contabile a unor bunuri 
și operațiuni, plata unor despăgubiri 
și penalități pentru nerespectarea 
termenelor de plată în relațiile contractuale 
cu terții, cheltuieli suplimentare de natura 
daunelor-interese și a cheltuielilor de 
judecată, executarea silită a veniturilor 
proprii din cauza neachitării unor 
facturi, înregistrarea eronată în evidența 
contabilă a unor subvenții de primit de 
la bugetul de stat, precum și plata unor 

corecții financiare aplicate CNAIR SA 
pentru proiecte gestionate de către 
aceasta prin încălcarea legislației din 
domeniul achiziției publice.  

Consultanță pierdută
S-a constatat nefacturarea și 
neînregistrarea în evidența contabilă a 
unor penalități de întârziere în sumă de 
1.541 mii lei (311,7 mii euro), calculate de 
CNAIR SA pentru nejustificarea avansului 
prin prestații în cadrul Contractului Servicii 
de consultanță aferente proiectului de 
construcție a tronsonului de autostradă 
Cernavodă- Constanța. deși CNAIR SA 
a recuperat și virat la bugetul statului 
suma de 1.541 mii lei, aceasta nu a 
facturat și nu a înregistrat în evidențele 
contabile penalitățile calculate de CNAIR 
SA pentru nejustificarea avansului prin 
prestații.
Veniturile proprii ale societății au fost 
executate silit pentru suma de 2,27 
milioane lei, în baza unei sentințe arbitrale, 
prin neplata la scadență a unei facturi 
aferente Contractului de lucrări având ca 
obiect „Construcția variantei de ocolire 
a Municipiului Brașov Lot-1 Tronson 
I, Tronson I, dN 1 – dN 11”, pentru 
lucrări executate și acceptate înainte 
de intrarea în insolvență și notificarea 
rezilierii de către CNAIR SA. Prin neplata 
la scadență a facturii, CNAIR SA a achitat 

suplimentar, în urma executării silite din 
data de 21.09.2015, din venituri proprii, 
suma de 2,27 milioane lei, din care suma 
1,88 milioane lei reprezintă dobânda 
legală penalizatoare pentru neefectuarea 
plății facturii, calculată pentru perioada 
2.08.2013-6.04.2015, suma de 234 mii 
lei pentru cheltuieli de judecată și suma 
de 157 mii lei, reprezentând cheltuieli de 
executare silită.
Cu ocazia misiunii de audit s-a mai 
constatat faptul că entitatea auditată 
a menținut nejustificat în exercițiile 
financiare 2015-2017 provizioane 
în sumă totală de 3,19 milioane lei, 
constituite pentru litigiile din cele două 
dosare arbitrale din anii 2014 și 2015, 
prin care a fost instituită executarea silită 
a CNAIR SA. Mai mult, CNAIR SA a 
solicitat reîntregirea fondurilor proprii de 
la bugetul de stat, sumele fiind virate în 
contul CNAIR SA la data de 30.12.2016. 
În acest mod au fost denaturate, prin 
majorare nejustificată cu suma de 3,19 
milioane lei, provizioanele și, respectiv, 
diminuate nejustificat cu aceeași 
sumă veniturile raportate de entitate în 
bilanțurile contabile și în conturile de 
profit și pierdere din anii 2015-2017, dar 
și rezultatul patrimonial la societății din 
anii 2015-2017.

CE A DESCOPERIT CURTEA DE CONTURI  
LA COMPANIA DE AUTOSTRĂZI

Curtea de Conturi a României a realizat, anul trecut, 2.291 de rapoarte de audit şi peste 5.400 de 
rapoarte de follow-up privind activitatea entităţilor în anul 2018, fiind auditate 2.246 de instituţii 
publice sau operatori economici cu finanţare de la bugetul de stat.
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Proiectul “Regiunea Nord- est- Axa 
rutieră strategică 1: Iaşi- Suceava” 
face parte din Planul de dezvoltare 
Regională Nord - est 2014 - 2020, Axa 
prioritară 6. Proiectul este implementat 
în parteneriat cu judeţul Suceava şi 
prevede reabilitarea a aproape 170 
km de drum de pe teritoriul celor două 
judeţe, din care 92 km în judeţul Iaşi. 
Valoarea întregului proiect este de 103 
milioane de euro. În judeţul Iaşi execuţia 
lucrărilor a fost împărţită în trei loturi. 
Proiectul de execuţie prevede lărgirea 
părţii carosabile, lucrări pentru transportul 
şi evacuarea apei pluviale, refacerea 
podeţelor, amenajarea de parcări şi 
staţii de autobuz, realizarea trotuarelor 
şi a zidurilor de sprijin acolo unde este 
necesar, semnalizare rutieră şi marcaje. 
“Am semnat astăzi contractul pentru 
execuţie. deşi unii au venit aici pentru 
campanie electorală, eu vreau să cred 
că, de fapt au fost prezenţi pentru a lua 
exemplu de modul cum se face şi se 
implementează un proiect de care s-au 
îndoit şi pe care l-au criticat permanent. 
eu am transformat visul locuitorilor din 
această zonă, străbătută de Axa Rutieră 
Iaşi-Suceava, într-o realitate. dacă, în 
2013, s-a trasat o linie pe hartă şi s-a 
spus- pe aici va trece un drum, dar nu 
a făcut nimeni nimic concret pentru asta, 
din 2016, noi am început să lucrăm şi acel 

drum, acel vis, s-a transformat acum în 
realitate- astăzi am semnat contractul de 
execuţie a lucrărilor. Au fost multe hotărâri 
de Guvern date pentru acest proiect, s-a 
modificat ghidul pentru implementare, 
lucruri de mulţi neştiute”, a spus preşe-
dintele Consiliului Judeţean Iaşi.
 
Minciuni fără sfârșit
din păcate, cu acest proiect s-a făcut 
suficientă campanie electorală. În sep-
tembrie 2017, Rovana Plumb, ministrul 

delegat pentru Fonduri europene, a 
fost prezentă la Iași pentru „semnarea 
contractului de finanțare ce vizează cea 
mai mare investiție privind modernizarea 
infrastructurii rutiere din județele Iași și 
Suceava “Axa rutieră strategică 1 Iași - 
Suceava”, finanțat în actuala perioadă de 
programare, prin Programul operațional 
Regional.
Așadar, cel mai vast plan de infrastructură 
rutieră al Consiliului Județean Iași, 
finanțat din fonduri nerambursabile, în-
seamnă alocarea a aproape 73 milioane 
euro, din care 58 milioane fonduri 
europene și aproimativ 9 milioane de 
euro de la bugetul de stat. Suma pe 
care trebuie să o asigure solicitanții 
este de 6 milioane euro (reprezentând 
2% din valoarea cheltuielilor eligibile și 
neeligibile)”, potrivit unei informări vechi, 
de 30 de luni, postată pe fonduri-ue.ro.
În noiembrie 2016, autoritățile din 
Suceava aprobau drumul strategic 
interjudețean Suceava – Iași, pe o 
lungime de circa 170 de kilometri.  
după finalizarea investiţiei, 22 de comune 
şi oraşe din judeţele Iaşi şi Suceava vor fi 
conectate la reţeaua trans-europeană de 
transport (TeN-T).

DRUMUL STRATEGIC IAȘI-SUCEAVA  
S-A ÎMPOTMOLIT ÎN PROMISIUNI

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Iaşi au semnat, în noiembrie, primul dintre 
cele trei contracte ce vizează execuţia lucrărilor la Axa Rutieră Strategică Iaşi - 
Suceava, care este cea mai importantă reţea de infrastructură rutieră din judeţul Iaşi. 
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FORMULAR PENTRU
ABONAMENT LA 

REVISTA TIR

:
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La ceremonia de deschidere, ministrul 
rus al Transporturilor evgheni 
dietrich a anunţat că, în urma unui 
vot popular, noua autostradă se va 
numi “Neva”, după numele râului ce 
traversează fosta capitală imperială. 
“din câte am înţeles, cele trei (nume) 
principale sunt Valdai, două Capitale 
şi Neva. Cele mai multe (voturi) au fost 
pentru (alegerea) Neva”, a declarant 
președintele Putin. “deci, aşa se va 
numi”, a adăugat preşedintele rus. 
Autostrada M-11 are o lungime de 669 de 
kilometri şi construcţia ei a început în 2012. 
Taxa pentru automobile în zilele 
lucrătoare va fi de 1.820 de ruble (28,40 
dolari SUA), dar, dacă se utilizează 
un transponder, costul va fi redus la 
1.331 de ruble (20,80 dolari). Taxa va fi 
mai mare în weekend, ajungând până 
la 2.020 de ruble (31,60 dolari), iar, 
pentru utilizatorii de transpondere, taxa 
va fi de 1.494 de ruble (23,30 dolari). 
drumul între Moscova şi Sankt 
Petersburg va dura aproximativ cinci 
ore şi jumătate sau mai puţin pe noua 
legătură rutieră.

AUTOSTRADA DE 670 DE KILOMETRI CARE 
LEAGĂ MOSCOVA DE SANKT PETERSBURG

De curând, s-a inaugurat o nouă autostradă modernă ce leagă capitala Moscova de Sankt 
Petersburg, al doilea oraş ca mărime al Rusiei. Distanța poate fi parcursă cu autovehiculul în 
aproximativ 5 ore.
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