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“Legalizarea segregării economice în 
UE a început cu Pachetul Mobilitate 1 
și, cel mai probabil, va continua și în alte 
domenii și industrii. 
Prin măsurile extrem de restrictive 
adoptate în 11.12.2019, precum obligația 
întoarcerii camionului acasă la 8 
săptămâni, introducerea unei perioade 
de restricționare a cabotajului (cooling 
off) de 4 zile și aplicarea forțată a 
Regulamentului Roma I firmelor de 
transport rutier, 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. 
Precizăm că cele 3 dosare cuprinse în 
Pachetul Mobilitate 1 au fost realizate 
pe fondul protecționismului în creștere 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. 
Reamintim că Pachetul Mobilitate 1 a 
fost publicat de Comisia Europeană 
pe 31.05.2017 și cuprinde 8 propuneri 
importante de modificare a legislației 
europene în domeniul transporturilor 
rutiere, dintre care 3 dosare vitale pentru 
viitorul transportatorilor români în UE:  
- propunerea de Lege specială 
pentru aplicarea Directivei detașării 
nr. 71/1996 la transporturile rutiere,  
- propunerea de revizuire a Regulamentului 
561/2006 privind timpii de conducere 
și de odihnă ai șoferilor profesioniști,  
- propunerea de modificare a 
Regulamentului nr.1071/2009 privind 
accesul la profesie și a Regulamentului 
1072/2009 privind accesul la 
piața de transport rutier de marfă.  
După aproape 2 ani de dezbateri și 
negocieri extrem de dificile, în data 
de 03.12.2018, Consiliul Miniștrilor de 
Transport din UE a adoptat poziția sa 
(abordare generală) privind  Pachetul de 

Mobilitate 1, iar, în data de 04.04.2019, 
Parlamentul European (PE) a adoptat 
rapoartele la prima lectură privind 
pro punerile Comisiei Europene 
cuprinse în Pachetul Mobilitate 1.  
Totodată, noul Parlament European s-a 
constituit în data de 02.07.2019, în urma 
alegerilor directe din cele 28 de state 
membre ce au avut loc între 23-26 mai 
2019, iar, în data de 3 octombrie 2019, 
a demarat trialogul privind Pachetul 
Mobilitate 1. Noua Comisie Europeană 
și-a început mandatul la 1 decembrie 2019. 
În data de 11.12.2019, Președinția 
Finlandeză a Consiliului de Transport 
UE, Parlamentul European și Comisia 
Europeană au ajuns la un acord privind 
Pachetul Mobilitate 1 restricționând 
libera circulație a transportatorilor 
români în UE prin măsurile extrem de 
restrictive adoptate, precum obligația 
întoarcerii camionului acasă la 8 
săptămâni, introducerea unei perioade 
de restricționare a cabotajului (cooling 
off) de 4 zile și aplicarea forțată a 
Regulamentului Roma I firmelor de 
transport rutier. Aceste prevederi 
elimină transportatorii români din piața 
europeană de transport rutier și împing 
firmele și șoferii români să migreze în 
vest. 

Analiza preliminară a principalelor 
măsuri adoptate: 
TIMPII DE CONDUCERE ȘI DE ODIHNĂ 
ȘI TAHOGRAFUL INTELIGENT
 Organizarea perioadei de odihnă 
săptămânală 
- Se aplică regulile actuale. Cu toate 
acestea, ca o derogare, șoferii de 
transport internațional de marfă pot 
efectua două perioade de repaus 
săptămânal redus, cu condiția ca:  
- Pe perioada a 4 săptămâni, șoferul 
să efectueze 2 perioade de repaus 
săptămânal normal; 
- Cele 2 perioade de repaus săptămânal 
reduse să fie efectuate în afara statului 
de stabilire; 
- Cele 2 perioade de repaus săptămânal 
reduse să fie compensate înaintea 
următoarei perioade de repaus 
săptămânal normal; 
- Șoferul are posibilitatea să se întoarcă 
acasă la fiecare 3 săptămâni.
- extinderea regulamentului 561 la 
vehiculele sub 3,5 tone care efectuează 
transport rutier internațional  
- Echiparea flotelor cu tahografe 
inteligente de a doua generație 
- Retroechiparea cu tahograf inteligent 
2 a vehiculelor dotate cu tahografe 
analogice și digitale în 2024 

UNTRR: PACHETUL MOBILITATE 1 
LEGALIZEAZĂ EUROPA CU DOUĂ VITEZE

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. 
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- Retroechiparea cu tahograf inteligent 
2 a vehiculelor echipate cu tahograf 
inteligent 1 în 2025
 
 ACCESUL LA PROFESIE ȘI LA PIAȚA 
DE TRANSPORT RUTIER DE MARFĂ 
 
- Întoarcerea acasă a camionului la 8 
săptămâni
Vehiculele utilizate pentru transportul 
internațional trebuie să se întoarcă la 
unul dintre centrele operaționale din 
statul membru de stabilire cel târziu în 
opt săptămâni de la părăsirea acestuia  
 
- Introducerea unei perioade 
de restricționare (cooling off) a 
cabotajului 
- menținerea actualului sistem de 3 
operațiuni de cabotaj în 7 zile 
- introducerea unei perioade de cooling 
off de 4 zile (cf. Abordării Generale a 
Consiliului) 
- includerea cabotajului în lista 
contravențiilor la buna reputație
 
DETAȘAREA LUCRĂTORILOR
 
Exceptarea transportului rutier 
bilateral de la regulile detașării 
Acordarea derogării de la regulile 
detașării pentru activități de 
transport rutier internațional de marfă 
suplimentare în timpul operațiunilor 
de transport bilateral (cf. propunerii 
PE): 
De la data la care șoferii înregistrează 
manual datele de trecere a frontierei, 
cf. Regulamentului 165/2014 art. 34 (7), 
statele membre aplică, de asemenea, 
derogarea de la regulile detașării pentru 
activități suplimentare de transport de 
mărfuri atunci când: 
- șoferul care efectuează o operațiune de 
transport bilateral, desfășoară în plus 1 
activitate de încărcare și / sau o activitate 
de descărcare în statele membre sau 

țări terțe pe care șoferul le traversează, 
cu condiția ca șoferul să nu încarce 
mărfuri și să le descarce în același stat 
membru. 
- în cazul în care o operațiune de 
transport bilateral care începe dintr-un 
stat membru și în care nu s-a desfășurat 
nicio activitate suplimentară este urmată 
de o operațiune de transport bilateral 
către statul membru de stabilire, excepția 
de la regulile detașării se aplică până la 
două activități suplimentare de încărcare 

și / sau descărcare, în condițiile prevăzute 
mai sus.
Această derogare se aplică numai până 
la data la care tahograful inteligent de 
generație 2 se montează pe vehiculele 
înmatriculate pentru prima dată într-
un stat membru. De la această dată, 
derogarea menționată se aplică numai 
șoferilor care folosesc vehicule echipate 
cu un tahograf inteligent 2. 
În data de 20.12.2019, Comitetul 
Reprezentanților Permanenți ai 
guvernelor statelor membre pe lângă 
Uniunea Europeană (COREPER 2) 
a confirmat acordul din 11.12.2019 
privind Pachetul Mobilitate 1. 
În perioada 20-21 ianuarie 2020, Comisia 
de Transport și Turism (TRAN) din 
Parlamentul European are pe agendă 
validarea rezultatelor interinstituționale 
din trialog pentru cele 3 dosare. 
Următorii pași sunt aprobarea formală 
a Consiliului de Miniștri și aprobarea 
oficială a Parlamentului European. Acest 

lucru se va întâmpla cel mai probabil 
în primul trimestru al anului 2020. 
În acest context atât de dificil pentru 
transportatorii români, Uniunea Națională 
a Transportatorilor Rutieri din România 
(UNTRR) solicită autorităților române și 
membrilor TRAN contestarea în cadrul 
Consiliului și 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. 
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 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 a inflației va fi major. 
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.”, se spune într-un 
comunicat de presă al UNTRR.

  Publicitate
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De la începutul negocierilor, la nivelul 
Consiliului și până în prezent, poziția 
României pe acest pachet legislativ 
a fost una clară, coerentă, fermă și 
constructivă, care a urmărit protejarea 
intereselor transportatorilor români 
pe piața transporturilor rutiere din 
Uniunea Europeană și identificarea unor 
soluții echilibrate și echitabile în cadrul 
negocierilor.

Poziția României în cadrul negocierilor 
a avut la bază următoarele obiective 
generale și principii fundamentale:
- modificările legislației în vigoare 
ar trebui să vizeze soluționarea 
problemelor identificate prin stabilirea 
unor reguli clare, simple, coerente, care 
să permită o aplicare eficientă, unitară și 
nediscriminatorie în Statele Membre;
- modificările propuse ar trebui să 
respecte principiile subsidiarității și 
proporționalității, drepturile fundamentale 
la liberă circulație a persoanelor, 
bunurilor și serviciilor, să contribuie 
la îmbunătățirea funcționării Pieței 
Unice, nu să determine o fragmentare a 
acesteia;
- în același timp, noile reglementări 
ar trebui să respecte obiectivele 
fundamentale stabilite la nivelul 
Uniunii Europene pentru domeniul 
transporturilor rutiere, precum asigurarea 
siguranței și securității mărfurilor 
și a celor implicați în acest sector, 
creșterea nivelului de siguranță rutieră, 
îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru 
conducătorii auto, reducerea emisiilor 
din transportul rutier, asigurarea cadrului 
legislativ necesar pentru desfășurarea 
operațiunilor de transport rutier în 
condiții de concurență loială, reducerea 
birocrației, eficientizarea controlului, 
creșterea gradului de digitalizare în 
transporturi etc.;   
- noile reguli ar trebui să asigure 
deschiderea treptată a pieței, nu să 
introducă bariere suplimentare de acces 
la piață, să nu conducă la creșterea 
nejustificată a sarcinilor administrative 
și financiare pentru întreprinderi și 
autoritățile de control;
- necesitatea de clarificare a unor 
prevederi actuale nu trebuie să ducă la 

supra-reglementare.
România a susținut necesitatea unor 
dezbateri suplimentare pe marginea 
aspectelor sensibile din pachet și 
eliminarea tuturor incertitudinilor tehnice 
și juridice legate de aplicarea noilor reguli. 
În aceste condiții, România a exprimat 
rezerva negativă față de acordarea 
mandatului de negociere pentru 
Președinția finlandeză, pentru trialogul 
din 11 decembrie 2019 cu Parlamentul 
European și Comisia Europeană.

Noile reglementări ar trebui să 
respecte libertățile fundamentale
“În forma actuală, prevederile acestui 
Pachet de inițiative Mobilitate I vor avea 
un impact sever asupra transportatorilor 
români, a economiei naționale și europene 
și a climei, din perspectiva emisiilor de 
CO2 din transportul rutier. Sunt aspecte 
ce nu sunt corect reglementate, astfel 
încât Pachetul Mobilitate I să prevadă 
măsuri echitabile tuturor transportatorilor 
din Europa. Trebuie accentuată nevoia 
de unitate pe piața europeană și nu de 
diviziune între statele periferice din punct 
de vedere geografic si cele din centrul 
Europei. Noile reglementări ar trebui să 
respecte libertățile fundamentale pe care 
se întemeiază Uniunea Europeană și 
piața unică, dar și obiectivele principale 

pentru domeniul transporturilor rutiere, 
precum asigurarea siguranței și 
securității rutiere, dar și a mărfurilor 
și a celor implicați în acest sector, 
îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru 
conducătorii auto, reducerea emisiilor 
din transportul rutier, asigurarea 
cadrului legislativ pentru concurență 
loială în transporturi, reducerea 
birocrației, eficientizarea controlului, 
creșterea gradului de digitalizare în 
transporturi. Suntem dezamăgiți, pentru 
că în locul acestor obiective, atinse doar 
parțial, se prefigurează o distorsionare 
a principiilor de funcționare a Uniunii 
Europene, disfuncționalități în lanțurile de 
aprovizionare europene, fragmentarea 
pieței transporturilor și creșterea netă 
a emisiilor din transporturi”, a declarat 
Lucian Bode, ministrul Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor.

Ce s-a negociat
Negociatorii Parlamentului European 
și ai celor 28 de țări ale UE au ajuns, 
joi, 12 decembrie 2019, la un preacord 
privind Pachetul Mobilitate 1, un dosar 
ultrasensibil marcat de opoziția dintre 
Est și Vest.
Propusă de Comisia Europeană, în mai 
2017, reforma a dat naștere unei lupte de 
peste doi ani și jumătate între cele două 

GUVERNUL ROMÂN ȘI-A ANUNȚAT POZIȚIA 
ÎN PRIVINȚA PACHETULUI MOBILITATE 1

Pachetul legislativ Mobilitate I s-a aflat, pe durata mandatului Președinției finlandeze a Consiliului 
UE, în faza de negociere în cadrul trialogurilor între Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul 
European și Comisia Europeană, încercându-se obținerea unui acord final pe acest dosar. 
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tabere, pe fondul puternicei concurențe 
în acest sector sensibil.
De o parte, Vestul (Franța, Germania, 
Benelux), partizanii unei legislații stricte. 
De cealaltă, țările din Europa de Est 
(România, Ungaria, Bulgaria, Polonia, 
Letonia și Lituania), care pledează 
pentru o viziune mai suplă. Prima 
tabără o acuză pe a doua de dumping 
social, a doua o acuză pe prima de 
protecționism.
Pentru cei din Vest, o înfrângere majoră 
dar așteptată: regulile privind detașarea 
(care prevede o remunerație potrivit 
regulilor țării unde lucrează șoferul: 
salariu minim, dar și prime) nu se aplică 
șoferilor care realizează un traseu din 
țara de origine a companiei lor spre o 
altă țară.
Mai exact: un român care face un drum 
dus - întors România-Franța este plătit 
potrivit regimului din România.
În schimb, în dosarul exploziv al șoferilor 
care efectuează cabotaj - mai multe 
curse într-o țară unde a ajuns în cadrul 
unei livrări internaționale, se prevede 
aplicarea regulilor detașării.
Concret, un șofer român, care efectuează 
mai multe curse în Olanda, va trebui să 
fie plătit cu remunerația aplicabilă în 
Olanda.
Au fost înregistrate avansuri majore 
pentru partizanii unei legislații stricte, a 
subliniat eurodeputatul ecologist francez 
Karima Delli, președintele Comisiei de 

transporturi din 
P a r l a m e n t u l 
European.
“Un șofer nu 
va dormi în 
ma șina sa în 
cadrul pauzelor 
s ă p t ă m â n a l e 
mai mult de 45 
de ore, ci într-o 
locuință ade-
vă  ra tă, plătită 
de angajator. 
El va trebui, de 
asemenea, să 
revină la do-
miciliu cel puțin 
o dată la patru 
s ă p t ă m â n i , 
indiferent de țara 
de reședință din 
UE”, a spus ea.
Au fost, de 
asemenea, înăs-
prite de manieră 
s e m n i f i c a t i vă 
criteriile pri-
vind sediul 
c o m  p a n i i l o r 
de transport: 
“S-a terminat 
cu societățile 
cutii poștale”, a 
afirmat Delli.

(

,

Publicitate
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CONCEPTUL SERIALULUI
Serialul “DOI ȘOFERI” este cea mai nouă 
producție a CROWN COMMUNICATIONS, 
realizată în exclusivitate pentru 
TIRMagazin.ro.
Echipa serialului, devenit viral, 
“CONTROALELE ISCTR” s-a reunit 
pentru o nouă producție. De această dată, 
cu scopul de a le smulge un zâmbet tuturor 
celor care vizionează serialul pe www.
TIRMagazin.ro sau pe www.Facebook.
com/TIRMagazin.
În rolurile principale din acest serial au 
fost distribuiți: Emil Mitrache, cunoscut 
publicului pentru rolul “Americanul” din 
serialul “La bloc” de la Pro TV, și Nae 
Alexandru, starul noii generații de actori 
ai Teatrului “Constantin Tănase” din 
București.
Serialul prezintă episoade diferite din 
viața de zi cu zi a doi șoferi profesioniști, 
Ghiță și Liță.
Pentru că își propune nu doar să amuze, 
ci și să sondeze preferințele tuturor celor 
care compun piața transporturilor rutiere 
din România, fiecare episod vine cu un 
gen diferit de umor. 
”Am considerat că acest experiment este 

util, dar și interesant, în același timp, 
pentru că publicul căruia i se adresează 
serialul este unul extrem de eterogen. 
Umorul este o chestiune extrem de 
delicată. Nu râdem la același gen de 
glume. În funcție de nivelul de educație, 
de background-ul nostru socio-economic, 
putem să râdem la o anecdotă pe care 
ne-o spune cineva, putem doar să 
zâmbim, putem să fim indiferenți sau chiar 
să ne simțim ofensați!”, a declarat Emil 

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

Ghiță și Liță nu sunt lăsați să doarmă în cabină de răcnetele unui om al străzii. Morți de oboseală 
cei doi șoferi sunt siliți să își cumpere cu bani tot mai mulți liniștea. 
GUEST STAR este, în episodul 05 al serialului, Cristian Simion, cunoscutul actor al Teatrului 
“Constantin Tănase” din București.

SERIALUL DE COMEDIE “DOI ȘOFERI” EP.05 - 
“RĂCNETUL CARPAȚILOR”
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așa-numitele “glume de autobază”, chiar 
dacă pentru unii doar acesta este genul 
de umor pe care îl agrează.”, a mai spus 
Emil Pop.
“Este un serial în care am evitat să pedalăm 
pe conflictele din lumea trans-porturilor 
rutiere. Ne-am propus să abordăm un 
umor general uman, pozitiv, despre ceea 
ce ne apropie unii de alții, într-un moment 
în care societatea românească este 
extrem de divizată, iar internetul geme de 
hateri.”, a adăugat Emil Pop.
Din echipa care a realizat serialul fac 
parte: Alina Anton-Pop, Production 
Manager, Dan Constantinescu, Director 
of Photography, și Petre Ardelean, Sound 
Manager.
Întregul serial a fost realizat în parteneriat 
cu CEFIN TRUCKS, dealerul din România 
al FORD TRUCKS, și Uniunea Națională 
a Transportatorilor Rutieri din România 
(UNTRR).

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

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

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

Episodul 04
Ghiță și Liță se simt exploatați de 
Pistruiatul, patronul firmei de transport 
rutier la care sunt angajați, și decid să se 
răzbune. 

În luna septembrie 2019, Pistruiatul s-a 
întors, în cel de-al patrulea episod al 
serialului “DOI ȘOFERI”. 
După 46 de ani, Costel Băloiu, actorul 
care a dat viață rolului “Pistruiatul”, din 
serialul cu același nume, a revenit la 
actorie, în primul serial de comedie din 
istoria transporturilor românești.

AUDIENȚE
Până la data de finalul lunii noiembrie 

2019, trailerul comediei a depășit, pe 
Facebook, 45.000 de vizualizări, primul 
episod al serialului “DOI ȘOFERI” a 
acumulat peste 38.000 de vizualizări, 
episodul al doilea a depășit 82.000 de 
vizualizări, episodul 03 peste 45.000 de 
vizualizări, trailerul episodului 03 - peste 
40.000,  iar episodul 04- peste 45.000 de 
vizualizări. 
Toate episoadele se află într-o continuă 
creștere pe Facebook.
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“UNTRR solicită Eurodeputaților români, 
Reprezentanților Permanenți ai României 
la COREPER (Comitetul Reprezentanților 
Permanenți ai guvernelor statelor 
membre pe lângă Uniunea Europeană) și 
Ministerului Transporturilor să se opună 
acordului inacceptabil privind Pachetul 
Mobilitate 1 în cadrul votului final al 
Parlamentului European și contestarea 
acestuia la Curtea Europeană de Justiție. 
Precizăm că actualul Pachet Mobilitate 
restricționează grav libera circulație a 
transportatorilor români în UE prin măsurile 
extrem de restrictive adoptate, precum 
obligația întoarcerii camionului acasă la 8 
săptămâni, introducerea unei perioade de 
restricționare a cabotajului (cooling off) de 
4 zile și aplicarea forțată a Regulamentului 
Roma I firmelor de transport rutier. Aceste 
prevederi elimină transportatorii români 
de pe piața europeană de transport rutier 
și împing firmele și șoferii români să 
migreze în Vest, împreună cu familiile lor.  
Obligația întoarcerii acasă a vehiculelor 
și restricționarea cabotajului sunt în 
contradicție cu ambițiile Pactului Ecologic 
European (Green Deal) al noii Comisii 
Europene și cu eforturile actuale de 
decarbonizare a transporturilor, întrucât 
aceste măsuri vor determina creșterea 
semnificativă a curselor fără încărcătură 
în UE și a emisiilor de CO2. În prezent, 
majoritatea camioanelor se întorc în 
țara de înființare a companiei doar o 
dată sau de două ori pe an. O obligație 
pentru aceleași camioane să se 
întoarcă la fiecare opt săptămâni va 
conduce la creșterea parcursului în gol 
al camioanelor europene, generând o 
poluare nejustificată de până la 100.000 
de tone de emisii de CO2 pe an sau chiar 
mai mult. Obligația întoarcerii acasă a 
vehiculelor și restricționarea cabotajului 
vor afecta totodată și consumatorii finali 
ai UE, care se vor confrunta cu creșteri 
ale prețurilor la majoritatea produselor 
de pe raft, întrucât forțarea camioanelor 
să se întoarcă acasă fără încărcătură nu 
va crește doar consumul de combustibil 
al transportatorilor, ci și costul final 
al transportului, care va fi transferat 

către clienți, crescând astfel prețurile 
finale pentru mărfurile transportate. 
UNTRR solicită autorităților române să 
acționeze în coordonare cu guvernele 
celorlalte State Membre afectate pentru 
respingerea Acordului din trialog privind 
Pachetul Mobilitate 1 în cadrul reuniunii 
COREPER de astăzi, 20.12.2019 și în 
cadrul procedurii de adoptare a poziției 
formale a Consiliului în prima lectură. 
În prezent, industria de transport rutier 
angajează peste 400.000 de persoane, 
fiind al doilea cel mai mare angajator 
privat din România după sectorul de 
comerț cu ridicata și amănuntul, repararea 
autovehiculelor și motocicletelor.  
Prin măsurile din Pachetul Mobilitate 1, 

peste 200.000 de persoane din industria 
de transport rutier din România vor pleca 
în Vest, în condițiile în care există o criză 
de șoferi profesioniști la nivelul întregii 
Uniuni Europene (numai în Germania 
2/3 șoferi sunt așteptați să iasă la pensie 
sau să se retragă în următorii 15 ani). 
Dacă socotim că cele peste 200.000 de 
persoane vor migra alături de familiile 
lor, atunci estimările arată că peste 1 
milion de persoane vor părăsi România. 
Dacă îi adăugăm și pe cei care vor deja 
să plece din România, atunci situația se 
prefigurează extrem de dezastruoasă 
pentru economie.  
Reamintim rolul major pe care îl are 
industria de transport rutier în economia 

UNTRR SOLICITĂ CONTESTAREA ACORDULUI 
PRIVIND PACHETUL MOBILITATE 1

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR își exprimă profunda 
îngrijorare cu privire la rezultatul inacceptabil al trialogului privind Pachetul Mobilitate 1, 
care a condus la adoptarea unor măsuri extrem de nefavorabile pentru România, inspirate de 
legislația protecționistă promovată de Statele Vestice membre ale Alianței Rutiere, având ca scop 
restricționarea accesului transportatorilor români și estici pe piața europeană de transport rutier. 
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“Acesta reprezintă primul pas către 
adoptarea finală a Pachetului Mobilitate 1. 
Următorii pași sunt aprobarea formală 
a Consiliului de Miniștri și aprobarea 
oficială a Parlamentului European. Acest 
lucru se va întâmpla cel mai probabil 
în primul trimestru al anului 2020. 
În același timp, Comisia Europeană și-a 
indicat deja intenția de a efectua o 
evaluare de impact a anumitor elemente 
ale acordului (în special întoarcerea 
obligatorie acasă a vehiculului la fiecare 
opt săptămâni și restricțiile pentru 
primul și ultimul segment rutier al unei 
operațiuni de transport combinat) pentru 

a verifica compatibilitatea acestora cu 
noua politică europeană privind Pactul 
Ecologic (Green Deal), care a fost 

adoptată de Comisia Europeană tot pe 
11 decembrie 2019. Uniunea Națională 
a Transpor ta to rilor Rutieri din România 
(UNTRR) solicită Eurodeputaților români 
și Ministerului Transporturilor contestarea 
acordului inacceptabil al trialogului privind 
Pachetul Mobilitate 1, prin care firmele 
de transport rutier din România sunt 
excluse din piața europeană de transport.  
UNTRR monitorizează cu atenție evoluțiile 
procesului legislativ european, urmând 
să informăm în continuare transportatorii 
români privind situația Pachetului 
Mobilitate 1 la nivel european.”, se spune 
într-un comunicat al Uniunii.

României. Transportul rutier este prin ci-
palul 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 a 
inflației va fi major.  
La 12 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 pentru 
o lungă perioadă în recesiune. 
Acordul dezastruos al trialogului asupra 
Pachetului Mobilitate 1 demonstrează 
dubla măsură a liderilor europeni:   
- Comisia Europeană alocă 60 de milioane 
de euro pentru îmbunătățirea siguranței 
în zonele de parcare pentru camioane din 
toată Europa, dar șoferilor li se interzice 
să-și petreacă perioada de repaus 
săptămânal normală în camion. 
- UE adoptă acorduri de tipul Green Deal, 
dar obligă camioanele să se întoarcă 
acasă fără încărcătură și restricționează 
cabotajul, măsuri care vor determina 
creșterea semnificativă a emisiilor de CO2.  

UNTRR solicită Comisiei Europene să se 
opună unei abordări care nu a fost inițiată 
de Comisie și care intră în flagrantă 
contradicție cu orice activitate privind 
decarbonizarea și cu acordul Green Deal. 
Nu trebuie susținută ipocrizia statelor din 
Vest, prin care mediul poate fi sacrificat 
dacă aceste țări au de câștigat cotă 
de piață.  Având în vedere contribuția 
importantă a sectorului transporturilor 
rutiere la eco nomia României, UNTRR 
solicită implicarea activă a Eurodeputaților 
români, Reprezentanților Permanenți ai 
României la COREPER și Ministerului 
Transporturilor pentru apărarea intereselor 
transportatorilor români în UE, profund 
afectate de Acordul privind Pachetul 
Mobilitate 1.”, se spune într-un comunicat 
de presă al UNTRR. 

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

UNTRR: COMITETUL COREPER 2 A CONFIRMAT 
ACORDUL PRIVIND PACHETUL MOBILITATE 1

Comitetul Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre pe lângă Uniunea 
Europeană (COREPER 2) a confirmat acordul din 11 decembrie 2019 privind Pachetul Mobilitate 
1, a anunțat UNTRR.
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În plus, amplificată cu măsurile 
protecționiste din vestul Europei impuse 
prin Pachetul Mobilitate ar putea conduce 
la falimentul industriei de transport rutier. 
“O eventuală dublare a tarifelor la 
asigurările RCA (reamintim că în perioada 
de criză 2015 – 2016, tarifele erau de 5 
ori mai mari decât în prezent) ar duce 
la anularea oricărei marje de profit 
pentru companiile de transport rutier din 
România, care și așa sunt afectate de 
modificările legislative neoprotecționiste 
de la nivel european, de criza șoferilor 
profesioniști sau de dezvoltarea precară a 
infrastructurii rutiere. 
Dacă se vor adopta cele mai importante 
modificări propuse prin proiectul de lege 
pentru modificarea legii RCA, respectiv 
abrogarea prevederilor ce limitează 
cheltuielile administrative și de vânzare 
ale poliței de asigurare ce pot fi incluse 
de către asigurători în calculul tarifelor 
de primă (în acest moment plafonate 
la 25%) și eliminarea obligației ASF de 
reglementare a modului de calcul al tarifelor 
de primă, a criteriilor de risc, a indicilor de 
încărcare, a coeficienților de majorare 

şi/sau corecție ori alte instrumente de 
ajustare a tarifelor de primă, atunci se vor 
recrea condițiile dezechilibrelor grave în 
piața RCA și tarifele vor crește accentuat 
pentru toți deținătorii celor 8,2 milioane 
de vehicule din România, indiferent dacă 
sunt persoane fizice sau juridice. 
Reamintim că proiectul de modificare 
a legislației RCA a primit aviz negativ 
din partea Consiliul Economic și Social, 
deoarece măsurile propuse vor avea ca 
efect creșterea nejustificată a tarifelor la 
polițele RCA.
UNTRR solicită Guvernului și Parla-
mentului României ca Legea 132/2017 să 
nu fie modificată, să transmită Comisiei 
Europene o analiză fundamentată privind 
situația pieței RCA din România, cu 
accentuarea motivelor practice pentru care 
nu este benefică o schimbare a legislației 
și să vină cu măsuri suplimentare pentru 
a evita întoarcerea la situația de criză din 
perioada 2015-2016. 
UNTRR solicită Guvernului desecretizarea 
scrisorii primite de autoritățile române de 
la Comisia Europeană în temeiul art. 4(2) 
din Regulamentul european 1049/2001, 

întrucât impactul acesteia reprezintă 
”un interes public superior care justifică 
divulgarea conținutului documentului în 
cauză”. 
În ceea ce privește concurența din piața 
RCA, practica precedentă a demonstrat 
că, în lipsa unor reglementări stricte, 
companiile de asigurări s-au înțeles 
asupra prețurilor, situație sancționată de 
Consiliul Concurenței cu amenzi totale 
în valoare de 246.739.195,6 lei (aprox. 
53 milioane euro) pentru încălcarea 
reglementărilor naționale și europene din 
domeniul concurenței prin coordonarea 
comportamentelor pe piață în vederea 
majorării tarifelor RCA. În acest sens, 
UNTRR solicită Consiliului Concurenței 
publicarea raportului final, pentru ca ASF 
să argumenteze în fața Comisiei Europene 
prevederile legale actuale și astfel toți 
asigurații RCA din România să aibă 
posibilitatea de a începe demersurile de 
recuperare a sumelor percepute în plus ca 
urmare a înțelegerilor neconcurențiale.”, 
se spune într-un comunicat de presă al 
UNTRR.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) își exprimă dezamăgirea cu 
privire la decizia Guvernului de a trimite în Parlament proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA), 
nefiind o atitudine pro business prin care administrația să fie un partener al mediului de afaceri. 

UNTRR: DECIZIA GUVERNULUI DE A MODIFICA 
LEGEA RCA NU ESTE O ATITUDINE PRO BUSINESS 

ȘI AR PUTEA CONDUCE LA FALIMENTUL 
INDUSTRIEI DE TRANSPORT RUTIER 
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Începând cu 1 ianuarie 2020, șoferii nu 
vor plăti amenzi mai mari. Vestea bună a 
fost anunțată de Guvernul Orban.
Valoarea punctului de amenda va 
rămâne și în 2020 la 145 de lei, chiar 
dacă salariul minim brut pe țară crește 
de la 1 ianuarie.
De la 1 ianuarie 2020, o nouă regulă intră 
în vigoare: cei care vor să obțină permis 
auto trebuie să aibă minimum 10 clase. 
În același timp, persoanele în vârstă care 
doresc să conducă trebuie să treacă prin 
mai multe controale medicale.
Cei care sunt prinşi că vorbesc la telefon 
în timp ce conduc riscă să rămână fără 
permisul de conducere pentru o perioadă 
de 30 de zile.

Potrivit documentului, de la 1 ianuarie 
2020, salariul de bază minim brut pe țara 
garantat în plată crește la 2.230 de lei 
lunar, față de 2.080 de lei cât este acum.

Ce mașini se ridică de pe trotuar
Pe de altă parte, Comisia de Transporturi 
din Camera Deputaților a dat raport 
favorabil unei inițiative legislative ce 
modifică Codul Rutier și le permite 
oamenilor legii să ridice mașinile parcate 
pe trotuare. Proiectul prevede eliminarea 
a trei cuvinte din Cod, astfel, din art. 64 
„Poliția rutieră poate dispune ridicarea 
vehiculelor staționate neregulamentar 
pe partea carosabilă”, dispare sintagma 
”pe partea carosabilă”, ce îi împiedică pe 

polițiști să ridice mașinile ce erau parcate 
exclusiv pe trotuar.
„Interpretarea actuală e că pot fi ridicate 
doar mașinile care au minim o roată 
pe carosabil. Pe litera legii, așa e. 
Dar asta duce la situații anormale, cu 
mașini parcate cu totul pe trotuare care 
blochează accesul pietonilor, blochează 
intrarea în imobile sau accesul echipelor 
de intervenție. Vedem zilnic mame care 
nu își pot duce copiii în cărucioare pe 
trotuar din cauza mașinilor parcate 
neregulamentar sau persoane cu copii 
mici obligate să meargă pe carosabil, 
printre mașini”, a explicat inițiatorul 
proiectului, Cătălin Drulă.

S-A SCHIMBAT CODUL RUTIER. NU POȚI 
OBȚINE PERMIS AUTO DACĂ NU AI ZECE CLASE
În anul 2020 au intrat în vigoare mai multe schimbări ale Codului Rutier, între acestea numărându-
se necesitatea ca cei care vor să obțină permis de conducere să aibă cel puțin zece clase, dar și 
obligativitatea ca persoanele în vârstă să facă controale medicale mai des.
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„Un pas important înainte a fost făcut 
în asigurarea reformei sectorului 
transportului rutier al UE, când Comitetul 
Reprezentanților Permanenți (Coreper) al 
Consiliului a aprobat un set de propuneri 
- cunoscut sub numele de Pachetul de 
Mobilitate - privind condițiile de muncă 
ale șoferilor. Aceste reguli vizează șoferii 
implicați în transportul internațional, 
accesul pe piața transportului de marfă și 
îmbunătățirea aplicării acestor reguli. 
Noile reguli sunt concepute pentru 
a asigura un echilibru între condițiile 
de muncă îmbunătățite pentru șoferi 
și libertatea de a furniza servicii 
transfrontaliere pentru operatorii de 
transport și vor contribui, de asemenea, 
la siguranța rutieră. În plus, Pachetul 
de Mobilitate va oferi claritatea atât de 
necesară sectorului și va pune capăt 
aplicării variabile a acestor reguli între 
statele membre. La 11 decembrie a 
fost încheiat un acord provizoriu între 
președinția Consiliului și Parlamentul 
European în aceste sens”, se arată în 
documentul datat 20 decembrie 2019.

Norme clare și precise
„Normele pe care le-am aprobat astăzi 
sunt clare, corecte și aplicabile. Acestea 
vor îmbunătăți condițiile de muncă și 
sociale pentru șoferi, într-o profesie 
care trebuie să devină mai atractivă. 
În același timp, creăm condiții de 
afaceri armonizate și mai stabile pentru 
companiile de transport. Procedurile 
mai suple și aplicarea lor mai uniformă 
vor face viața mai ușoară șoferilor, 
companiilor și autorităților naționale”, a 
spus Timo Harakka, ministrul finlandez 
al transporturilor și comunicațiilor, 
președinte al Consiliului.
„Normele privind timpul maxim de muncă 
și timpul minim de odihnă pentru șoferi 
vor rămâne neschimbate. Cu toate 
acestea, va fi introdus un anumit grad de 
flexibilitate în organizarea programelor 
de lucru pentru șoferii din transportul 
internațional de marfă, pentru a le 
permite să petreacă mai mult timp acasă. 
Șoferii vor avea, de asemenea, dreptul 
de a se întoarce acasă la fiecare trei sau 
patru săptămâni, în funcție de programul 

de lucru.
Noile reguli confirmă faptul că perioada 
de repaus, săptămânală, obișnuită (cel 
puțin 45 de ore) trebuie petrecută în afara 
vehiculului. Dacă această perioadă de 
odihnă se face departe de casă, cazarea 
trebuie să fie plătită de angajator”, arată 
documentul.

UE se angajează la monitorizarea 
parcărilor
Deși perioada de repaus săptămânal 
regulată nu poate fi luată într-o zonă 
de parcare, UE va promova construcția 
și utilizarea unor locuri de parcare 
sigure și securizate. Comisia va elabora 
standarde și o procedură de certificare 
pentru aceste zone de parcare prin 
legislația secundară. De asemenea, va 
crea un site web pentru a facilita găsirea 
acestor zone.
În ceea ce privește regulile privind 
operațiunile de transport efectuate în 
interiorul unei piețe naționale din afara 
țării operatorului de transport („cabotaj”), 
sistemul actual, care permite maximum 

„REFORMA ȘOFERILOR” DIN PACHETUL DE 
MOBILITATE 1, ÎN VARIANTA VESTICĂ

Comitetul Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre pe lângă Uniunea 
Europeană (COREPER) au confirmat înțelegerea provizorie pe Pachetul de Mobilitate, potrivit 
unui document al Uniunii Europene consultat de revista TIR.
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3 operațiuni în 7 zile, va rămâne 
neschimbat. Pentru a preveni cabotajul 
sistematic, va fi introdusă o perioadă de 
4 zile înainte ca operațiunile de cabotaj 
să poată fi efectuate în aceeași țară cu 
același vehicul. 
Pentru a asigura condiții de concurență 
echitabile între operatorii care utilizează 
vehicule diferite, regulile privind accesul 
pe piața europeană a transportului rutier, 
precum și regulile de conducere și timp 
de odihnă vor fi extinse la autoutilitarelor 
utilizate în transportul internațional 
(vehicule comerciale ușoare de peste 
2,5 tone ), cu o perioadă de tranziție de 
21 de luni pentru supravegherea pieței 
și până la jumătatea anului 2026 pentru 
norme de tahograf și timp de odihnă.

Tahografe: timpi diferiți de aplicare
Pentru a combate fenomenul „letterbox 
companies”, reforma consolidează 
legătura dintre locul unde are sediul 
operatorul de transport și activitățile 
acestuia. Pentru a se asigura că legătura 
este autentică, camioanele din transportul 
internațional vor trebui să se întoarcă la 
centrul operațional al companiei cel puțin 
o dată la opt săptămâni. Această perioadă 
de opt săptămâni este concepută pentru 
a permite șoferilor să se întoarcă acasă, 
împreună cu vehiculul, la sfârșitul celui 
de-al doilea ciclu de muncă de patru 
săptămâni. Un element esențial pentru 
îmbunătățirea aplicării regulilor constă 
în existența unei modalități sigure de 
înregistrare a momentului în care și unde 
camionul a trecut o frontieră și localizarea 
activităților de încărcare și descărcare. A 
doua versiune a tahografului inteligent 
va face toate acestea automat. Acesta 
va fi introdus în trei etape diferite pentru 
vehiculele care efectuează transport 

internațional. Camioanele noi vor trebui 
să fie echipate cu acest dispozitiv în 2023; 
vehiculele care au un tahograf analog sau 
digital vor trebui să fie reamenajate până 
la sfârșitul anului 2024; iar cele echipate 
cu un tahograf inteligent „versiunea 1”, în 
2025.

Pașii spre aprobare
Pentru a îmbunătăți monitorizarea trans-
frontalieră a normelor de conformitate, 
textul îmbunătățește, de asemenea, 
cadrul pentru schimbul de informații și 
cooperarea administrativă între statele 
membre.
Normele din propunerile de detașare și 
acces la piață (inclusiv regula privind 
întoarcerea camioanelor) vor deveni 
aplicabile la 18 luni de la intrarea în 
vigoare a actelor juridice. Normele din 
propunerile privind timpii de conducere 
(inclusiv întoarcerea șoferilor) se vor 
aplica la 20 de zile de la publicare, cu 
excepția termenelor speciale pentru 
tahografe.

Propunerile fac parte din primul Pachet 
de Mobilitate, prezentat de Comisie în 
iunie 2017. Textul convenit va fi acum 
avizat legal și lingvistic. Aceasta trebuie 
apoi să fie adoptat oficial, mai întâi de 
Consiliu și apoi de Parlament, spune 
documentul.

UNTRR a luat act de document printr-
un comunicat
„Comitetul Reprezentanților Permanenți 
ai guvernelor statelor membre pe lângă 
Uniunea Europeană (COREPER 2) a 
confirmat acordul din 11 decembrie 2019 
privind Pachetul Mobilitate 1. Acesta 
reprezintă primul pas către adoptarea 
finală a Pachetului Mobilitate 1.
Următorii pași sunt aprobarea formală 
a Consiliului de Miniștri și aprobarea 
oficială a Parlamentului European. 
Acest lucru se va întâmpla cel mai 
probabil în primul trimestru al anului 2020.  
În același timp, Comisia Europeană 
și-a indicat deja intenția de a efectua o 
evaluare de impact a anumitor elemente 
ale acordului (în special întoarcerea 
obligatorie acasă a vehiculului la fiecare 
opt săptămâni și restricțiile pentru primul 
și ultimul segment rutier al unei operațiuni 
de transport combinat) pentru a verifica 
compatibilitatea acestora cu noua politică 
europeană privind Pactul Ecologic (Green 
Deal), care a fost adoptată de Comisia 
Europeană tot pe 11 decembrie 2019.
Uniunea Națională a Transportatorilor 
Rutieri din România (UNTRR) solicită 
Eurodeputaților români și Ministerului 
Trans porturilor contestarea acordului 
inac ceptabil al trialogului privind Pachetul 
Mobilitate 1, prin care firmele de transport 
rutier din România sunt excluse din piața 
europeană de transport. UNTRR mo-
nitorizează cu atenție evoluțiile procesului 
legislativ european, urmând să informăm 
în continuare transportatorii români 
privind situația Pachetului Mobilitate 1 la 
nivel european”, spune UNTRR.        
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Astfel, diviziile Cars și Vans rămân sub 
umbrela companiei Mercedes-Benz 
România, iar diviziile Trucks și Buses 
se constituie într-o nouă organizație, ce 
funcționează sub numele Mercedes-Benz 
Trucks & Buses România. 
La nivel de management, Martin Schulz 
este responsabil în continuare de 
gestionarea diviziei de autoturisme și 
conducerea Mercedes-Benz România 
în calitate de CEO, Batiste Pascalin 
coordonează divizia Vans în calitate de 
Managing Director, iar Valeriu Zaharia 
devine CEO al Mercedes-Benz Trucks & 
Buses România.  
„Datorită noii structuri organizaţionale, 
putem răspunde mai bine atât nevoilor 
clienţilor noştri, cât și contextului de 
evoluție dictat de mobilitatea viitorului. 
Ne vom continua activitatea sub aceleași 
principii și valori și vom fi mai adaptați 
pentru evoluția businessului, a industriei, 
a mobilității.”, a declarat Martin Schulz, 
CEO al Mercedes-Benz România. 
 „Noua formulă organizațională ne permite 
să fim mai eficienți și flexibili din punct 
de vedere operativ, contribuind astfel la 
creșterea și dezvoltarea businessului 
local. Este esențial să ne concentrăm 
asupra succesului clienților noștri și 
să îi inspirăm cu produse și tehnologii 
interesante și inovatoare, dar, în același 
timp, să punem în prim plan necesitățile 

pieței locale.”, a declarat Valeriu Zaharia, 
CEO al Mercedes-Benz Trucks & Buses 
România.

Project Future – strategia pentru un 
business sustenabil
Noua structură organizaţională urmează 
direcția strategică a companiei la nivel 
global - Project Future. De la 1 noiembrie 
2019, Grupul Daimler AG a fost restructurat 
în trei entități juridice separate: Mercedes-
Benz AG, ce coordonează producția de 
autoturisme și autovehicule comerciale 
ușoare, Daimler Truck AG, ce reunește 
portofoliul și serviciile pentru autovehicule 
comerciale grele și autobuze, și Daimler 

Mobility AG, responsabilă pentru serviciile 
financiare și potențiale zone noi de 
business.

MERCEDES-BENZ ROMÂNIA ȘI  
MERCEDES-BENZ TRUCKS & BUSES ROMÂNIA - 

O NOUĂ STRUCTURĂ ORGANIZAȚIONALĂ
Începând cu 1 ianuarie, subsidiara Daimler din România a lansat o nouă structură organizațională 
locală, ca parte a strategiei de dezvoltare sustenabilă în contextul viitorului mobilității. 

Martin Schulz, CEO Mercedes-Benz România

Batiste Pascalin, Managing Director Mercedes-Benz Vans România
Valeriu Zaharia, CEO Mercedes-Benz Trucks 
& Buses România
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Pentru a experimenta și a demonstra 
aceste posibilități, Volvo Trucks a 
dezvoltat două prototipuri europene de 
autocamioane electrice pentru activități 
de construcții și distribuție regională.
Cu aceste prototipuri de vehicule 
electrice, Volvo Trucks va experimenta, 
demonstra și va evalua diverse soluții, 
măsurând nivelul de interes la nivel de 
societate și de piață.
„Considerăm că autocamioanele electrice 
de mare tonaj pentru transportul regional 
și construcții prezintă un mare potențial 
pe termen lung. Prin prototipurile noastre 
de autocamioane, ne propunem să 
experimentăm și să demonstrăm diverse 
soluții pentru viitor, evaluând totodată 
nivelul de interes de pe piață și din 
societate. Pentru a crește cererea de 
autocamioane electrice, infrastructura de 
alimentare trebuie extinsă rapid, creând 
în același timp stimulente financiare mai 
puternice pentru transportatorii care 
acționează ca deschizători de drumuri 
și aleg vehicule noi, cu o amprentă mai 
redusă asupra mediului și climei”, afirmă 
Roger Alm, Președintele Volvo Trucks.  
Autocamioanele electrice de mare 
tonaj pot îmbunătăți mediul  în care își 

desfășoară activitatea șoferii și lucrătorii 
din construcții, datorită nivelului redus 
de zgomot și lipsei emisiilor de gaze de 
eșapament în timpul funcționării. Ultimul 
aspect poate avea un efect semnificativ 
și pozitiv asupra calității aerului din 

orașele în care există multe proiecte de 
construcții în desfășurare. De asemenea, 
prin dispariția perturbărilor produse de 
zgomot, aceste autocamioane permit 
efectuarea operațiilor de transport mai 
multe ore pe zi, ceea ce deschide noi 
posibilități de eficientizare a activităților, 
de exemplu, pentru proiectele mari de 
construcții și pentru transportul în orașe 
și în jurul acestora.
Prin utilizarea vehiculelor electrice de 
mare tonaj în distribuția regională este 
posibilă reducerea impactului negativ 
al sectorului transporturilor asupra 
mediului. În UE, distribuția de mărfuri cu 
autocamioane se desfășoară majoritar la 
nivel regional.
„Transportul regional de mărfuri din 
Europa folosește un număr enorm de 
autocamioane, cu un parcurs mediu anual 
de 80.000 km. Aceasta înseamnă că 
utilizarea la scară mai largă a vehiculelor 
electrice pentru distribuție ar avea drept 
rezultat câștiguri semnificative la nivel 
climatic, cu condiția ca energia electrică 
să nu provină din combustibili fosili”, 
spune Lars Mårtensson, Director pe 
probleme ecologice și de inovație, Volvo 
Trucks.

VOLVO TRUCKS - AUTOCAMIOANE 
ELECTRICE DE MARE TONAJ PENTRU 

CONSTRUCȚII ȘI TRANSPORT REGIONAL
Cum poate fi redus impactul asupra mediului și climei produs de transportul rutier de mărfuri, în 
condițiile în care solicitările de transport sunt în continuă creștere? Volvo Trucks, care a început 
recent vânzarea autocamioanelor electrice pentru transportul urban, consideră că electrificarea 
poate deveni o alternativă competitivă și pentru autocamioanele mai grele.
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Planul Volvo Trucks referitor la auto-
camioanele electrice de mare tonaj 
pentru segmentul de construcții și de 
distribuție regională este de a începe 
printr-un program pilot pentru anumiți 
clienți din Europa cu un număr mic de 
vehicule electrice. Ulterior, va urma o 
comercializare pe scară mai largă.
„Viteza electrificării va depinde de o serie 
de factori. Pe de o parte, este necesară 
o extindere masivă a infrastructurii de 
alimentare, iar pe de altă parte este 
necesar să ne asigurăm că rețelele 
regionale de energie pot asigura o 
capacitate de transfer suficientă pe 
termen lung. Sunt necesare stimulente 
financiare, pentru a-i impulsiona pe 
transportatori să investească în vehicule 
electrice. Pot contribui și companiile 
care achiziționează servicii de transport, 
oferind contracte pe termene mai lungi 
și fiind mai dispuse să plătească pentru 
transporturi sustenabile. Mulți operatori 
de transport au marje foarte mici, astfel 
încât fiecare nouă investiție trebuie să fie 
profitabilă”, explică Mårtensson.  
În paralel cu extinderea electrificării în 
sectorul transporturilor, îmbunătățirea 
permanentă a eficienței motoarelor cu 
ardere internă va continua să joace un 
rol esențial în transporturile de cursă 
lungă cu autocamioane pentru mulți ani 
de acum înainte.
„Motoarele autocamioanelor actuale sunt 
foarte eficiente în a converti energia și 
pot funcționa cu diesel sau cu diverși 
combustibili regenerabili, cum ar fi 
biogazul lichefiat sau HVO, iar această 
tehnologie are încă potențial de dezvoltare 
ulterioară”, afirmă Mårtensson.

Autocamioane Volvo
cu combustibili / lanțuri 
cinematice alternative:

• Volvo FL Electric și Volvo FE 
Electric. Ambele autocamioane 
sunt complet electrificate și sunt 
destinate, de exemplu, distribuției 
locale și colectării deșeurilor din 
mediul urban.
• Volvo FH LNG și Volvo FM 
LNG. Volvo FH pentru operații de 
transport de cursă lungă de mare 
tonaj, precum și Volvo FM pentru 
transporturi regionale de mare 
tonaj funcționează pe gaz natural 
lichefiat sau biogaz.
• Volvo FE CNG. Volvo FE alimentat 
cu gaz natural comprimat sau 
biogaz este destinat distribuției 
locale și colectării deșeurilor.
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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”.
Ce să mai zici?! România are, de fapt, 
aproape 850 de kilometri de autostradă, 
iar, la finalul lui 2016, nu s-au finalizat 
kilometrii preconizați triumfalist de 
Ministerul Transporturilor. 
Minister care 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.
La capitolul „Obiecvtive de investiții”, 
ceasul Ministerului Transporturilor a 
rămas în urmă cu doi ani. 
Pe 18 februarie 2018 aflăm că se bagă 

bani la: „Autostrada Sebeș - Turda, 
Autostrada Transilvania, Autostrada 
București-Brașov, Centura București – 
Moara Vlăsiei, Autostrada Lugo-Deva 
(A1)”. Informațiile sunt complet depășite. 
Ultimele două obiective au fost finalizate, 
iar la cele dintâi sunt cu mari întârzieri. 

O situație similară are loc la CNAIR
Compania Națională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere nu “dă Raport” 
în fața populației deși este vorba de o 
instituție de stat.
CNAIR nu doar că nu reușește să facă 
autostrăzi, dar nici nu face public modul în 

care a reușit această contraperformanță. 
Ultimul raport anual al CNAIR este cel din 
2015. Dacă însă vrei să deschizi fișierul 
„PDF” vei găsi un fișier gol pe care scrie 
doar “RAPORT ANUAL 2015”.
Același lucru se întâmplă dacă vrei să 
deschizi Raportul anual pe anul 2014. 
Rapoartele pe anii 2016-2019 lipsesc cu 
desăvârșire. În schimb, există Rapoarte 
din 2018 și 2017 de evaluare a modului 
în care Compania a răspuns cererilor 
privind infomațiile de interes public. 
Ultimele „Reglementări tehnice” sunt 
din ianuarie 2017 și se vorbește de 
reglementări din anii ‘90. 

După ce revista TIR a semnalat, în ediția trecută, faptul că site-ul CNAIR nu și-a înnoit informațiile 
de interes public, descoperim, iată, că același lucru se întâmplă la Ministerul Transporturilor.

LA MINISTERUL TRANSPORTURILOR A STAT 
CEASUL: CE ÎȘI PROPUNE PENTRU ANUL 2015



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

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.
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Cercetarea efectuată de o platformă 
globală online arată că autovehiculele 
din agricultură au înregistrat cea mai 
mare scădere a preţurilor, de 3,5%, 
urmate de cele din transport (1,5%). 
În acelaşi timp, preţurile autovehiculelor 
din construcţii au rămas relativ constante 
în ultimele şase luni, având o scădere 
de doar 0,6%. “Cu toate acestea, unele 
modele tranzacţionate nu s-au încadrat 
în trendul de preţ descendent, având 
atât creşteri de 8%, cât şi scăderi 12%. 
De exemplu, preţurile excavatoarelor 
hidraulice de la mărci precum Hitachi, 
Komatsu, Caterpillar şi Doosan au 
scăzut, în timp ce modele precum New 
Holland E sau Volvo EC s-au scumpit”, 
se menţionează în concluziile analizei. 
Cine ieftinește, cine scumpește 
În categoria autovehiculelor din transport, 
camioanele au avut, în medie, o diminuare 
de 0,4% a preţului, cu excepţia modelelor 
marca Volvo FH sau MAN TGL care au 
fost mai scumpe cu 4%, respectiv cu 5%. 
În acelaşi timp, preţurile autoutilitarelor 
au scăzut cu 2,5%, iar printre cele mai 
populare branduri din această categorie 
se regăsesc: Scania, MAN, Iveco şi DAF. 
Analiza evoluţiei preţurilor autovehiculelor 
comerciale rulate a luat în calcul cele mai 
populare tipuri de produse şi branduri 
tranzacţionate în platformă, în cele 40 
de ţări în care operează: tractoare şi 
utilaje pentru recoltare (agricultură), 
excavatoare hidraulice (construcţii), 
camioane şi autoutilitare (transport). 
Printre brandurile incluse în analiză se 
află: John Deere, Claas, Fendt, New 
Holland, Kubota, Volvo, MAN, Mercedes-
Benz, Iveco, Scania, Caterpillar, Liebherr, 
JBC, Hyundai şi Hitachi.

PREȚUL AUTOVEHICULELOR COMERCIALE 
SECOND HAND, ÎN SCĂDERE

Preţurile autovehiculelor comerciale second-hand, ce sunt utilizate în domenii ca transport, 
agricultură şi construcţii, au scăzut în medie cu 1,8%, în perioada mai - octombrie 2019, faţă de 
perioada precedentă, relevă o analiză de piaţă.
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Într-o primă etapă, intenția este de 
a stabili un parteneriat tehnologic la 
nivel mondial și de a crea o afacere 
mai puternică în domeniul camioanelor 
pentru Isuzu Motors și pentru UD Trucks 
în Japonia și pe piețele internaționale. 
Acest lucru va presupune transferul 
dreptului de proprietate asupra înregii 
activități UD Trucks de la grupul Volvo 
către Isuzu Motors în Japonia și în lume. 
Creșterea va fi accelerată  prin vânzări mai 
mari. Există o mare complementaritate 
între cele două grupuri, atât din punct 
de vedere geografic, cât și în ceea ce 
privește linia de produse, cu oportunități 
suplimentare de explorat în timp.

Un impact pozitiv
Valoarea UD Trucks este de circa 22 
miliarde de SEK. Este de așteptat ca 
tranzactia să aibă un impact pozitiv 
asupra veniturilor operaționale ale 
Grupului Volvo, de aproximativ 2 miliarde 
SEK.
„Grupul Volvo și Isuzu Motors au o relație 
bine stabilită pe segmentul camioanelor 
de capacitate medie din Japonia, bazată 
pe respect reciproc, valori comune. 
Considerăm un mare potențial de 

extindere a cooperării noastre în domeniul 
tehnologiei, vânzărilor și serviciilor, 
precum și în alte domenii, în beneficiul 
clienților și partenerilor noștri de afaceri”, 
spune Martin Lundstedt, președinte și 
CEO al Volvo Group. 
„Colegii noștri de la UD Trucks au făcut 
o treabă excelentă pentru a îmbunătăți 
performanța în ultimii ani, iar alianța 
deschide o oportunitate excelentă de a 
continua această călătorie de succes.
Isuzu Motors și Grupul Volvo cred cu tărie 
în oportunitățile de afaceri și potențialul 
de sinergie dintre cele două grupuri. 
Colaborarea noastră va contribui activ la 
îmbunătățirea serviciilor și la satisfacția 
clienților sporită, precum și la pregătirea 
noastră pentru viitoarea revoluție 
logistică”, spune Masanori Katayama, 
President and Representative Director al 
Isuzu Motors Limited.

Alianța strategică prevăzută între 
Grupul Volvo și Isuzu Motors va 
include:
• Formarea unui parteneriat tehnologic, 
care va pune în valoare domeniile 
complementare de expertiză ale părților 
atât în tehnologiile noi și cunoscute, cât 

și pentru a crea o bază pentru a susține 
investițiile tehnologice, necesare, în 
viitor.
• Crearea celor mai bune condiții pe 
termen lung în afacerea camioanelor, 
pentru UD Trucks și Isuzu Motors în 
Japonia și pe piețele internaționale.
• Explorarea oportunităților pentru o 
colaborare și mai largă și mai profundă în 
cadrul afacerii cu vehicule comerciale din 
zonele geografice și pe liniile de producție, 
în sectoare precum camioanele ușoare 
și mijlocii
Intenția este de a transfera complet 
dreptul de proprietate a UD Trucks, 
la nivel global, care a avut venituri în 
valoare totală de 24 de miliarde SEK în 
2018. Afacerea a avut un impact minim 
asupra veniturilor operaționale ale 
Grupului Volvo în 2018.
Toată cooperarea tehnologică dintre 
Grupul Volvo și Isuzu Motors va fi 
gestionată prin contracte individuale.
Memorandumul de înțelegere nu 
are caracter obligatoriu. Semnarea 
acordurilor obligatorii este așteptată 
până la jumătatea anului 2020, iar 
închiderea tranzacției este prevăzută 
până la sfârșitul anului 2020. 

VOLVO GROUP ȘI ISUZU MOTORS 
INTENȚIONEAZĂ SĂ FORMEZE O ALIANȚĂ 

STRATEGICĂ
Grupul Volvo și Isuzu Motors au semnat un memorandum cu intenția de a forma o alianță strategică 
pe segmentul vehiculelor comerciale pentru a putea exploata oportunitățile transformării 
continue a industriei.
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Concret, vorbim despre orice tip de vehicul 
abandonat pe domeniul public sau privat 
al statului cel puțin șase luni, în cazul 
căruia autoritățile au motive justificate 
să creadă că este necorespunzător 
circulației rutiere. În momentul de față, 
regula este că mașinile abandonate pot 
fi ridicate dacă stau degeaba timp de cel 
puțin un an.
Totodată, proiectul de lege prevede că 
aceeași regulă se va aplica și mașinilor 
care n-au plăcuțe cu numere de 
înmatriculare sau care sunt înmatriculate 
în străinătate. Acum, în acest caz nu este 
trecut un termen legal, precum cel propus 
de șase luni, plus că nu se face referire 
nici la mașinile înmatriculate în alte state. 
Așadar, aceste vehicule abandonate 
timp de cel puțin jumătate de an vor fi 
inventariate de autorități. Concret, se vor 
încheia procese-verbale de constatare 
și pe mașini se vor afișa somații pentru 
ridicarea lor în maximum zece zile. În 
caz contrar, vehiculele vor fi ridicate și 
depozitate de autorități în locuri special 
amenajate. Ulterior, dacă proprietarii nu-
și vor revendica mașinile, acestea vor 
fi vândute sau scoase din circulație și 
casate.
Practic, acest lucru se întâmplă și acum, 
însă procesul este mai greoi și mai lung. 
Astfel, inițiatorii proiectului de lege spun 
că măsurile propuse de ei vor ajuta 
la eliberarea mai rapidă a locurilor de 
parcare blocate.

Potrivit Proiectului de Lege:
“a) vehicul fără stăpân - vehiculul de orice 
categorie, fără plăcuță de înmatriculare 
sau alte marcaje oficiale, ori înmatriculat 
în străinătate, staționat pe domeniul 
public sau privat al statului ori al unităților 
administrativ-teritoriale, de cel puțin 6 
luni, al cărui proprietar sau deținător legal 
este necunoscut;
b) vehicul abandonat - vehiculul de 
orice categorie, aflat pe domeniul public 
sau privat al statului ori al unităților 
administrativ-teritoriale de cel puțin 6 
luni, al cărui proprietar sau deținător 
legal este cunoscut, însă există indicii 
temeinice că acesta nu corespunde 
circulației pe drumurile publice, conform 
rigorilor impuse de lege.”

 În cazul vehiculului abandonat:
Primarul, la propunerea agenților consta-
tatori prevăzuți la art. 3, îl somează 
pe proprietarul sau deținătorul legal 
al acestuia, prin poștă și/sau curierat 
rapid, prin scrisoare recomandată cu 
aviz de primire, că în termen de 5 zile 
de la primire să ridice vehiculul aflat în 
locul special amenajat în care a fost 
depozitat.
Dacă proprietarul sau deținătorul legal 
al vehiculului abandonat nu răspunde 

somației primite, după expirarea unui 
termen de 10 zile de la dată comunicării 
somației adresate proprietarului 
sau deținătorului legal, vehiculul 
trece de drept în proprietatea unității 
administrativ-teritoriale din raza căreia 
a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin 
dispoziție a primarului și urmează a fi 
valorificat prin vânzare în condițiile legii 
sau predat unei unități de colectare și 
valorificare a deșeurilor, în funcție de 
starea vehiculului.

DACĂ NU MIȘTI ȘASE LUNI MAȘINA,  
ȚI-O RIDICĂ PRIMĂRIA

Persoanele care-și lasă mașinile să stea degeaba, în același loc, timp de cel puțin șase luni vor 
risca să le fie ridicate de autorități, conform unui proiect de lege ajuns recent la Senat pentru 
dezbatere. 
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Cum s-au dublat 28 de luni
„Strat de asfalt nou în proporţie de 
100% şi o circulaţie fără restricţii este 
promisiunea făcută, înainte de Sărbători, 
şoferilor care tranzitează DN 73, cel mai 
circulat drum turistic al judeţului Braşov, 
de conducerea Direcţiei Regionale 
de Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov. 
Conform directorului DRDP Braşov, 
Horia Stancu, este pentru prima 
oară în ultimii trei ani când se va 
circula fără restricţii pe acest drum. 
Cunoscut şi ca drumul ruşinii, DN 73, care 
face legătura între municipiile Braşov 
şi Piteşti, a fost obiectul mai multor 
petiţii, adresate CNAIR şi miniştrilor 
Transporturilor în ultimul deceniu. 
După mai bine de 7 ani de la încheierea 
contractului şi startul lucrărilor de 
reabilitare pe tronsonul argeşean, în 
mai 2019, fostul ministru PSD Răzvan 
Cuc ameninţa că va rezilia contractul 
cu constructorul, nemulţumit de stadiul 
lucrărilor, în special pe tronsonul 
braşovean”, ne lămurește Agerpres.
Potrivit site-ului cnadnr.ro, din 
documentele interne se vede întârzierea 

lucrărilor pe acest drum. Documentul 
se referă la „Modernicare DN73, Pitești 
- Câmpulung - Brașov. A câștigat aso-
cierea AZVI SA – STRACO GRUP SRL 
– PIOMAR DEVELOPMENT SRL – 
TRACTEBEL ENGINEERING SA”, iar 
valoarea proiectului este de 275 milioane 
de lei. Data de începere a lucrărilor a fost 
estimată a fi 19 mai 2014, iar execuția a 
fost estimată la 28 de luni. Ar fi trebuit ca 
lucrările să fie terminate în 19 septembrie 
2018, ceea ce nu s-a întâmplat. 
Constructorii s-au apucat de lucru abia 
un an mai târziu.
 
Locul întâi la laude
“Nimeni nu a mai crezut că acest sector, 
Râşnov-Bran, tranzitat de toţi turiştii care 
merg în zona Bran-Moieciu, va ajunge 
cum este astăzi”, a mai declarat directorul 
DRDP Braşov, în sensul giratoriu, dat 
recent în folosinţă, din intersecţia DN 73A 
Pârâul Rece-Predeal-Râşnov şi DN 73, 
unde se va descărca viitoarea autostradă. 
Potrivit lui Stancu, constructorul, compania 
Azvi, “s-a mobilizat exemplar din luna 
august (de la ultima vizită a fostului 

ministru Cuc, n.red.) şi a demonstrat că 
se poate dacă se vrea”, “fiind vizibilă 
schimbarea de management”, se arată 
în știre.
Iar apoi i se dă iar cuvântul lui Stancu 
care admite că mai e mult până 
drumul va fi terminat în totalitate: 
„Pe acest sector, până în acest moment, 
au făcut aproximativ 11,5 km - de la zero, 
excavaţie, refacerea structurii rutiere şi 
primul strat de asfalt, urmând ca anul 
viitor să pună şi celelalte straturi - cel 
de legătură şi cel de uzură. S-a finalizat 
un pod nou, construit de la zero, s-au 
reabilitat alte trei, zece podeţe şi s-au făcut 
trei sensuri giratorii. S-a făcut şi giratoriul 
provizoriu de la intersecţia Poiana 
Braşov-Râşnov şi Zărneşti, aşteptat de 
toţi locuitorii din judeţ de peste 7 ani de 
zile. Am luat această decizie pentru a 
decongestiona traficul, pentru că acolo 
au fost foarte multe accidente rutiere. Mai 
mult, pe acest sector s-au făcut 4.500 
metri liniari de rigole, acces la locuinţe. 
În acest moment, nu se mai lucrează 
la partea carosabilă, urmând ca, pe 
parcursul iernii, să se continue lucrările la 

CNAIR SE LAUDĂ CU ASFALTAREA UNUI 
DRUM CARE VA FI FINALIZAT ÎN 2021

Șefii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) se laudă, într-un 
interviu pentru Agenția Națională de știri cu asfaltarea unei bucăți din Drumul care leagă Brașov 
de Pitești (DN73).
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rigole şi şanţuri, în afara părţii carosabile, 
iar de la anul vor continua lucrările de 
aşternere a celor două straturi, până la 
limită de judeţ. Mai urmează lucrări pe 
zona Moieciu-Fundata, unde, în prezent, 
sunt suspendate pe o porţiune de 4,5 km, 
pentru că acolo este un proiect pe fonduri 
europene de apă canal, până anul viitor”.

Un deputat acuză
În 2016, deputatul Cătălin Rădulescu 
semnala întârzierile din construcția 
drumului în cazuă.
„Referitor la lucrările de reabilitare a DN 
73 Piteşti - Câmpulung Muscel - Braşov, 
lucrări începute de peste doi ani de zile 
şi care, deşi aveau termen de finalizare 
16 septembrie 2016, din verificarea pe 
care am făcut-o pe traseu împreună 
cu reprezentanţii Consiliului Judeţean 
Argeş, am constatat că nu numai că nu 
se lucrează într-un ritm alert, dar că nu 
se va respecta nici măcar termenul de 
31 noiembrie 2016, termen agreat de 
către Asocierea AZVI Straco şi ministrul 
secretar de stat Marcel Boloş în timpul 
vizitei din luna iulie 2016 în Argeş, fapt 
ce a determinat şi determină blocaje în 
trafic pe porţiunea Piteşti - Câmpulung, 
cu staţionări la nenumărate semafoare şi 
care a determinat, în perioada noiembrie 
2015 - martie 2016, o serie de nemulţumiri 
ale populaţiei argeşene.
Pentru acest lucru, vă rog să-mi 
răspundeţi la următoarele întrebări: care 
este termenul de finalizare a tronsonului 
de drum Piteşti - Câmpulung?; care este 
termenul de începere şi de finalizare 
a tronsonului de drum Câmpulung - 
Braşov; ce soluţii aţi agreat şi negociat cu 
Asocierea AZVI Straco privind tronsonul 
Câmpulung - Braşov?... dacă CNADNR 
a stabilit penalităţi pentru nefinalizarea 
întregului tronson?”. 

Aceste neajunsuri, semnalate în 2016 și 
conservate timp de trei ani, vor împinge 
termenul de finalizare după 2021.
 
Ne revedem la inaugurare, peste doi ani 
În ceea ce priveşte termenul de finalizare 
a lucrării, acesta este finalul anului 2021.  
“Progresul fizic este undeva la 45-50%. 
Pe acest proiect, din luna august a venit 
un altul şi s-a văzut o dorinţă de a rezolva 
lucrurile, dar şi din partea colegilor s-a 
văzut o altă abordare. Pe sectorul Râşnov-
Bran, unde s-au făcut acele casete şi 
s-au creat acele ambuteiaje infinite, de 
la începutul anului trecut până în august 
s-au făcut 35% din aceste casete, iar din 
august până ieri - 65%. Deci, vorbim de 
o mobilizare de 10 ori mai mare faţă de 
perioada anterioară. Este exemplul că, 
dacă se vrea şi există colaborare între 
prestator şi celelalte instituţii - Electrica, 
Poliţie etc, se pot realiza lucruri. Este un 
proiect dorit de toată lumea. O spunem 
nu ca şi laudă - pentru că acest proiect 
trebuia finalizat de mult (în 2018, n.red.), 
ci cu bucurie că s-a făcut. Vin sărbătorile, 
cotele de trafic vor creşte foarte mult 
pentru că turiştii vin în această zonă”, 

a conchis directorul DRDP Braşov în 
interviu.

Minciunile lui Narcis Neaga
Într-un interviu de presă, fostul șef al 
CNAIR, Narcis Neaga, care a analizat 
întârzierea lucrărilor de reabilitare la DN 
73 Braşov-Piteşti, promitea: „În 2019 se va 
putea circula în siguranţă pe acest drum”. 
‘’Cred că nu este doar un singur motiv, 
cred că sunt mai multe motive. Ultimul în 
ordinea importanţei, care este un motiv 
conjunctural, ar fi vremea, dar nu este unul 
esenţial. Motivul principal, din punctul meu 
de vedere şi cred că nu greşesc aici, este 
modul în care a fost pregătit acest proiect, 
modul cum se lucrează la acest proiect. 
Când spun pregătit, mă refer la modul 
în care a fost pregătit începând cu anul 
2008-2009, pentru că de atunci există un 
studiu de fezabilitate şi consider că este 
o pregătire insuficientă a proiectului. Am 
ajuns să semnăm un contract în 2014, 
apoi întrerupt şi reluat anul trecut. Faptul 
că au existat asemenea sincope denotă 
o slabă pregătire a proiectului. Concret, 
înseamnă că nu s-au făcut studii geo 
suficiente sau nu au fost interpretate foarte 
bine rezultatele, sau nu au fost pregătite 
exproprierile din timp şi această zonă prin 
care trece DN73, de Natura 2000, de care 
ar fi trebuit să se ţină cont de la început’’, 
a declarat Neaga. Ex-directorul general al 
CNAIR a afirmat că vina este colectivă. 
‘’Până în 2019 se va putea circula în 
condiţii de siguranţă pe acest drum. 
Încercăm o colaborare mai serioasă 
între toţi factorii şi punem presiune pe 
constructor. Dacă acest constructor nu 
realizează situaţia gravă în care este 
acest drum, va realiza situaţia gravă în 
care se va găsi, adică există varianta să 
reziliem contractul dacă nu respectă ceea 
ce am stabilit azi aici’’, a punctat Narcis 
Neaga.
Neaga a plecat, dar noi am rămas să ne 
rupem mașinile pe Brașov – Pitești cel 
puțin până în 2021.
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„Astfel, Tribunalul Arbitral, a respins 
Reclamantei pretenții în valoare de 
aproximativ 258.000.000 lei din totalul 
pretențiilor care s-au ridicat la valoarea 
de 260.006.276,51 lei.
În plus, Tribunalul a admis cererea 
reconvențională a CNAIR pentru plata 
de către Salini Impregilo SpA a sumei de 
90.718.740 lei, reprezentând Penalități 
de Întârziere, astfel cum sunt prevăzute 
de dispozițiile Sub-Clauzei 8.7 [Penalități 
de Întârziere] din Contractul semnat între 
părți.
De asemenea, decizia obligă Salini 
Impregilo SpA să ramburseze CNAIR 
suma de 152.025 USD, cu titlu de costuri 
arbitrale, cu dobânda legală de la data 
Hotărârii Arbitrale Finale până la plata 

efectivă de către Reclamantă”, se arată 
într-un document oficial.
Puțină istorie
Lucrările la cei 22,11 kilometri de autostradă 
dintre Cunța și Săliște au început în 2011. 
Lotul trei al autostrăzii Sebeș-Deva, 
între Sălişte şi Cunţa, inaugurat cu 
mare pompă electorală de Victor Ponta 
şi Ioan Rus, în noiembrie 2014, a fost 
închis la începutul lunii septembrie 
2015, din cauza unor crăpături în asfalt. 
Șoferii au putut circula pe cei 22 de 
kilometri de drum rapid doar 10 luni. 
Şeful CNADNR de la acea vreme, 
Narcis Neaga, a spus iniţial că sunt 
nişte crăpături minore, fără importanţă, 
atingându-şi nivelul de incompetenţă şi, 
contrazis de realitate, a întors-o cum că 

problemele ar fi fost cauzate de infiltraţii 
de apă la 10 metri sub autostradă. După 
care, contrar celei mai elementare logici, 
a dat vina pe alunecările de teren, iar 
ulterior a invocat vicii ascunse pentru 
lucrările de terasamente (constructorii 
înţeleg aberaţia), sfârşind prin a spu-
ne că problemele au apărut din cauza 
“execuţiei necorespunzătoare a lucră-
rilor” realizate de compania italiană 
Salini Impregilo. Vina a purtat-o exclusiv 
Narcis Neaga, care a decis deschiderea 
în totalitate a autostrăzii Sibiu-Orăştie, 
înaintea alegerilor prezidenţiale din 
noiembrie 2014, pentru ca Victor 
Ponta să nu îl dea afară din poziția de 
director general interimar al CNADNR. 
Consecința directă a jocului lui 

CNAIR A CÂȘTIGAT PROCESUL 
CU SALINI IMPREGILO REFERITOR 

LA AUTOSTRADA PRĂBUȘITĂ
Tribunalul Arbitral a emis, la data de 22 octombrie 2019, Hotărârea Arbitrală Finală în litigiul 
dintre Salini Impregilo SpA, în calitate de „Reclamantă”, și Compania Națională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere S.A., în calitate de „Pârâtă”, în procesul pentru contractul de proiectare și 
execuție al Autostrăzii Orăștie - Sibiu, Lot 3.
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Narcis Neaga, pe atunci încă director 
general al CNADNR (actuala CNAIR): 
în septembrie 2015, o porțiune din 
Autostrada Sibiu-Deva s-a prăbușit. O 
porțiune de 20 de kilometri între Cunța 
și Săliște a fost închisă pentru lucrări 
ample de reparații. Abia în octombrie 
2016, autostrada a fost redată circulație. 
Din cauza problemelor apărute pe 
autostradă, CNAIR a reziliat contractul 
cu italienii de la Salini-Impregilo SpA, 
în ianuarie 2016. Valoarea contractului 
încheiat cu italienii era de 604,79 de 
milioane de lei, fără TVA.

Când s-au luat
În ianuarie 2016, Firma Salini Impregilo a 
amenințat că va da Compania Națională 
de Autostrăzi (CNADNR) în judecată 
pentru rezilirea contractului Lotului 3 de 
pe Orăștie-Sibiu.
„Lucrările cu o valoare totală de 126 
milioane de euro, începute în 20 iunie 
2011 și cu termen estimat de finalizare 
17 aprilie 2013, au suferit modificări 
repetate ale proiectului impus de 
către CNADNR, cauzând o creștere a 
costurilor și a termenului de predare, ca 
urmare a unor evenimente neprevăzute 
(alunecări de teren cu o dimensiune și 
întindere imprevizibilă) pe care Salini 
le-a gestionat în baza unor acorduri 
încheiate, dar niciodată respectate 
de către CNADNR. Salini Impregilo a 
anunțat că intenționează să conteste în 
toate instanțele naționale și internaționale 
decizia CNADNR”, potrivit unui comunicat 
de presă transmis de firma italiană.
Înainte de decizia privind rezilierea 

contractului de construcție a Lotului 3 
de autostradă Orăștie-Sibiu, oficialii 
CNADNR au așteptat 127 de zile o 
soluție din partea constructorului pentru 
a reconstrui cei aproximativ 200 de metri 
demolați. Dacă tot nu s-au gândit cum să 
remedieze lucrările Lotului 3 al autostrăzii 
Orăștie-Sibiu, Salini Impregilo acuza, la 
acea dată, CNADNR că nu a acceptat 
plata a încă 31 milioane de euro.

Și CNAIR merge la tribunal
În noiembrie 2015, CNAIR anunță că 
a depus o plângere penală împotriva 
constructorului italian al autostrăzii 
“plutitoare” Sibiu-Orăștie. Astfel, repre-
zentanții Salini – Impregilo au fost acuzați 
de deteriorările pe care șoseaua le-a suferit 
în mai puțin de un an de la inaugurare. 
Totodată, oficialii  Companiei de Auto-
străzi spuneau că vor fi mai atenți pe 
viitor și vor face verificări supli mentare 
la loturile aflate în execuție. “Având în 
vedere faptul că, potrivit dispo zițiilor 
legale și contractuale, Antreprenorul 
Salini-Impregilo SpA este singura entitate 
responsabilă cu proiectarea și executarea 
lucrărilor aferente construcției autostrăzii 
Oraștie-Sibiu, lot 3, conform cerințelor 
stabilite prin contractul de lucrări și 
legislația în vigoare, Compania Naţională 
de Autostrăzi și Drumuri Naţionale din 
România a formulat plângere penală la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.
În acest sens, CNADNR SA solicită 
organelor abilitate să efectueze cercetările 
necesare față de Antreprenor pentru 
săvârșirea următoarelor infracțiuni:
- infracțiunile prevăzute de articolul 

35 din Legea nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcții, republicată, 
- infracțiunea de înșelăciune prevăzută 
de articolul 244 din Codul penal, 
- infracțiunea de efectuarea de lucrări 
neautorizate ori cu încălcarea condițiilor 
stabilite în autorizație în zona drumului 
public prevăzute de articolul 341 din 
Codul penal. În temeiul articolului 20 din 
Codul de procedură penală, CNADNR 
SA se constituie și parte civilă cu 
prejudiciul ce urmează a fi stabilit, având 
în vedere că valoarea contractului a fost 
de 604.791.600,00 lei, fără TVA, din 
care 85% Fonduri de Coeziune de la 
U.E și 15% fonduri de la Bugetul de Stat. 
Având în vedere plângerea penală 
formulată de către CNADNR SA 
împotriva Antreprenorului Salini 
Impregilo SpA pentru săvârșirea mai 
multor infracţiuni, Compania a aprobat 
măsuri suplimentare de monitorizare ș i 
verificare a celorlalte loturi de autostrăzi 
aflate în prezent în execuţie.”, comunica 
la acea oră CNADNR.

Recidivă în 2019
Lotul 3 al autostrăzii Orăștie–Sibiu are 
22 de kilometri și se întinde între Cunța 
și Săliște. În noiembrie, a apărut, la 
kilometrul 276 lângă Aciliu, o tasare 
a carosabilului cu o adâncime de 7-9 
centimetri. Ea se întinde pe circa 82 
de metri, iar viteza de circulație a fost 
redusă la 60 km/h în zonă. Tasarea a 
apărut în zona de autostradă care a fost 
demolată și reconstruită în 2016. CNAIR 
și constructorul sunt cu procesele, noi cu 
teama de ce e mai rău pe Orăștie-Sibiu.
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„CNAIR, în calitate de Beneficiar al 
finanțării, și Ministerul Transporturilor 
au convenit, în data de 29.11.2019, 
încheierea Contractului de Finanțare 
nr.52 pentru proiectul “Elaborare Studiu de 
fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție 
pentru obiectivul Drum Expres Brăila 
(Jijila) - Tulcea (Cătăloi)”, în vederea 
acordării finanțarii nerambursabile 
alocată prin Programul Operațional 
Infrastructura Mare 2014-2020. 
Obiectivul general al proiectului este 
îmbunătățirea competitivității economice 
a României prin dezvoltarea infrastructurii 
de transport care facilitează integrarea 
economică în UE, contribuind astfel 
la dezvoltarea pieței interne cu scopul 
de a creea condițiile pentru creșterea 
volumului investițiilor, promovarea 
transportului durabil și a coeziunii în 
rețeaua de drumuri europene.
Rezultatul așteptat al proiectului este 
întocmirea Studiului de Fezabilitate și a 
Proiectului Tehnic de Execuție.
Valoarea totală a proiectului este 
de 22.870.639,08 lei și va fi finanțat prin 
Programul Operațional Infrastructura Mare 
2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii 
Europene din Fondul European de 
Dezvoltare Regională - 16.426.956,14 
lei, 15% contribuția proprie - 

2.898.874,62 lei, restul de 3.544.808,32 
lei reprezentând cheltuieli neeligibile 
inclusiv TVA.
Durata proiectului: Perioada de 
implementare a proiectului este de 27 
luni, respectiv, între data de 01.07.2020 
și 30.09.2022 la care se adaugă, dacă 
este cazul, și perioada de desfășurare 
a activităților proiectului înainte de 
semnarea Contractului de Finanțare, 
conform regulilor de eligibilitate a 
cheltuielilor.”, a anunțat Compania.

Autoritățile locale mobilizate
Prima oară autoritățile și-au dat seama 

că au nevoie de un asemenea drum în 
urmă cu șase ani. 
„Autoritățile din regiunea Brăila-Galați-
Tulcea s-au pus serios pe treabă și au 
semnat deja primul proiect comun, cel 
de-al doilea urmând a fi semnat în cel 
mai scurt timp. Este vorba despre două 
drumuri, dintre care unul expres ce va 
costa în jurul la 100 milioane euro. 
Plini de zel și ambiție, primarii și 
președinții CJ din cele trei zone au decis 
să lase deoparte ambițiile personale și 
luptele politice în favoarea dezvoltării 
proiectului “Dunărea de Jos”. În urmă cu 
scurt timp, a fost semnat și primul proiect 
de infrastructură ce are ca rol alipirea 
întregii zone la culoarele europene. 
“Am semnat primul proiect ca și 
propunere pe zona aceasta Brăila-
Galați-Tulcea. Este vorba de un drum 
care leagă zona noastră până la drumul 
Secuiesc și ne înțepăm în felul acesta 
de culoarele europene. Plecăm de la 
ideea că trebuie să avem elemente de 
infrastructură majore și cred că deja am 
pus o bază”, declara Gheorghe Bunea 
Stancu, președintele Consiliului Județean 
Brăila, în 2013.
De atunci, acest proiect a bătut pasul pe 
loc. 

DRUMUL EXPRES BRĂILA-TULCEA,  
ȘASE ANI DE PROMISIUNI MĂREȚE

Pe hârtie toate proiectele de infrastructură arată la fel: foarte bine.
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„Astăzi, 24.12.2019, a fost validat în 
Sistemul Electronic de Achiziții Publice 
(SICAP) Anunțul de participare pentru 
reluarea procedurii de achiziţie publică 
Proiectare și execuție Varianta de ocolire 
a municpiului Zalău.
Obiectul contractului îl reprezintă 
proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru 
constructţa Variantei de ocolire a 
municipiului Zalău, între DN 1F, km 
79+625 şi DJ 191C, în lungime de 
5,535 km, care include şi proiectarea şi 
execuţia a 5 viaducte şi 2 poduri, precum 
şi a intersecţiilor giratorii cu DN1F şi cu 
DJ 191C.
Valoarea estimată a contractului este de 
188.349.210,81 lei fără TVA.
Durata contractului este de 90 luni: 6 luni 
perioada de proiectare, 24 luni perioada 
de execuţie a lucrărilor şi 60 de luni 
perioada de garanţie a acestora. Durata 
contractului de lucrări poate varia în 
funcţie de perioada de garanţie ofertată 
de operatorul economic desemnat 
câştigător.
Data limită de depunere a ofertelor este 
14 februarie 2020”, anunța CNAIR.

E nevoie de demolat case
Seria de promisiuni neonorate pentru 
acest proiecte de infrastructură rutieră a 
fost menționată în presă.
În urmă cu zece ani, locuitorii din Zalău 
au fost anunţaţi că vor avea o şosea 
de centură. În 2010 a fost gata primul 
tronson, iar lucrurile s-au oprit aici. Cei 
care aleg să meargă pe această primă 
bucată de drum sunt direcţionaţi tot 
prin oraş. Contractul de lucrări pentru 
construirea primilor 9,6 kilometri de drum 
a fost derulat în perioada martie 2008-
septembrie 2010, finanţarea în valoare 
de peste 50 milioane de lei fiind asigurată 
prin programul PHARE, dar şi cu fonduri 
de la bugetul naţional şi local. S-au 
blocat în poligon. Potrivit reprezentanţilor 
Primăriei Zalău, investiţia, ce prevede 
crearea unei centuri rutiere cu o lungime 
totală de 15,5 kilometri a fost împărţită 
în două etape, întrucât valoarea maximă 
a ajutorului care putea fi obţinut prin 
PHARE era de 6,6 milioane de euro, iar 
bugetul local nu putea acoperi diferenţa 
de bani necesară. 
Primul tronson începe înainte de intrarea 

în Zalău dinspre Satu Mare şi se încheie 
la intrarea în Aghireş. De acolo ar trebui 
să continue tronsonul al doilea, care să 
permită traficului greu să se îndrepte 
pe E81, prin crearea unui tunel prin 
Munţii Meseş, lung de 2,4 kilometri. 
Din 2010, însă, de la finalizarea primei 
etape, lucrurile stagnează. Şi asta 
pentru că investiţia s-a lovit de problema 
poligonului de tragere, aflat pe traseu. 
Lipsa unei şosele ocolitoare dă bătăi 
de cap şoferilor, care sunt nevoiţi să 
parcurgă cei 8 kilometri cât are oraşul 
de la un capăt la altul în mai mult de o 
jumătate de oră”.
În mai 2019, s-a anunțat că, pentru 
demararea lucrărilor etapei a doua 
din proiectul centurii rutiere ocolitoare 
Zalău, trebuie mai întâi să fie declanșată 
procedura de expropriere. Sunt vizate 
123 de imobile proprietate privată, care 
constituie coridorul de expropriere situat 
pe amplasamentul lucrării, conform unui 
proiect de hotărâre de Guvern.

3 2

SE LICITEAZĂ CENTURA ORAȘULUI ZALĂU, 
PROMISĂ ÎN URMĂ CU UN DECENIU

O nouă promisiune vine de la Ministerul Transporturilor. Altele, multe și vechi, nu au fost onorate.
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Revista TIR Magazin vă prezintă o 
analiză a proiectelor de infrastructură 
rutieră asumate de România, în urmă 
cu aproape șase ani, prin „Master Planul 
General de Transport al României”. 
Documentul are nu mai puțin de 300 de 
pagini.
Master Planul analizează obiectivele 
majore ale sistemului național de 
transport. Prin urmare, acesta constituie 
un instrument strategic de planificare 
a intervențiilor majore (proiecte și alte 
acțiuni) ce sunt semnificative pentru 
obiectivele de transport la scară 
națională. Acest lucru implică faptul că 
o serie de intervenții la scară redusă nu 
fac obiectul Master Planului, ceea ce nu 
înseamnă că aceste intervenții nu pot și 
nu trebuie să fie promovate și finanțate 
de către Ministerul Transporturilor.

Orizontul de timp al Master Planului
1. Orizontul de timp al Master Planului 
este anul 2030. Având în vedere nivelul 

de incertitudine asociat prognozelor pe 
termen lung, orice recomandare dincolo 
de acest orizont de timp va trebui să 
fie reconfirmată printr-o actualizare 
a planului (de exemplu, o revizuire a 
Master Planului în anul 2025).
2. Cu toate acestea, pentru sectoarele 
cu o volatilitate ridicată, cum ar fi sectorul 
de transport aerian – în care nivelul de 
incertitudine asociat prognozelor de trafic 
este unul mai ridicat decât, de exemplu, în 
cazul transportului rutier, orizontul în care 
recomandările Master Planului trebuie 
luate în considerare (în sensul planificării 
și promovării investițiilor) se limitează 
la anul 2020, iar recomandările dincolo 
de acest an vor trebui reconfirmate prin 
analize suplimentare, studii de piață 
(cerere/, trafic), etc.

Două niveluri de urgențe la autostrăzi
„În urma unor analize, au fost stabilite 
cinci coridoare cheie la nivel național și 
mai multe intercoridoare care să asigure 

nevoia de conectivitate a populației și a 
mediului de afaceri, care stau la baza 
identificării proiectelor din sectorul rutier. 
S-au stabilit două niveluri de „urgență” în 
materie de autostrăzi.
Alcătuirea Rețelei de Nivel 1 recomandate 
a fost realizată, în principal, în baza 
performanței individuale a proiectelor 
componente, dar și luând în considerare 
conectivitatea rețelei în ansamblu și 
asigurând furnizarea unei structuri logice. 
Este important de menționat faptul că 
acesta nu este un proces pur mecanic, 
de vreme ce rețeaua rezultată trebuie să 
aibă o consistență internă, mai ales în 
ceea ce privește coerența conectivității. 
Această țintă nu poate fi atinsă doar 
urmare a unui proces de selecție a celor 
mai avantajoase proiecte sub aspect 
economic și combinarea acestora sub 
forma unei rețele.
Cele mai importante autostrăzi în funcție 
de punctajul dobândit (prioritare) asumate 
de România în fața Comisiei Europene. 

ROMÂNIA A ÎNȘELAT EUROPA 
ÎN MATERIE DE AUTOSTRĂZI

În 2014, România trimitea la Bruxelles un document intitulat „Master Planul General de Transport 
al României”. El prioritiza construcția de autostrăzi în România și avea puterea unei legi. Altfel zis, 
ceea ce era scris în Master Plan era obligatoriu pentru autoritățile de la București.
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Costul total pentru realizarea autostrăzilor 
de mai jos este de 13,2 miliarde de euro”, 
se arată în Master Plan.

Topul Autostrăzilor din România

1. Sibiu – Pitești Cost: 1,673 miliarde 
euro Punctaj: 120

„Odată cu implementarea proiectului de 
autostradă Pitești – Sibiu se va avea în 
vedere mărirea etapizată a capacității de 
transport pe autostrada A1 între București 
și Pitești, prin
suplimentarea cu câte o bandă pe fiecare 
sens de circulație. Din analizele realizate 
cu Modelul Național de Transport a 
rezultat necesitatea acestei intervenții 
deoarece noul coridor rutier dintre 
Constanța și vama Nădlac va prelua o 
parte din fluxurile transcarpatice dintre 
Muntenia și Transilvania și va genera noi 
călătorii atât la nivelul transportului de 
mărfuri cât și de pasageri. Viteza medie 
înregistrată pe traseu crește până la 89 
km/h urmare a implementării acestui 
proiect. Timpii de călătorie pe durata 
orelor de vârf scad cu 27%”, se arată în 
Master Plan.

Realizări:
Construcţia autostrăzii Sibiu-
Piteşti a început extrem de 
timid, pe tronsonul Sibiu-Boiţa. 
Abia la finalul anului trecut, Proiectul 
pentru finanţarea autostrăzii Sibiu – 
Piteşti a fost trimis spre aprobare la 
Comisia Europeană, a declarat ministrul 
Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu, în 
cadrul Comitetului de Monitorizare pentru 
Programul Operaţional Infrastructură 
Mare (CM POIM) care a avut loc în 
Braşov.
În 2016, fostul ministru al Transporturilor 
Sorin Buşe a precizat că autostrada 
Piteşti – Sibiu ar urma să fie finalizată 
în 2021, cu un an mai devreme decât 
termenul prevăzut în Master Plan. În 
acest moment, autoritățile spun că, în 
cel mai optimist scenariu finalizarea 
autostrăzii este 2024, cu doi ani mai 
târziu decât în Master Plan.

2. Comarnic – Brașov Cost: 997 
milioane euro Punctaj: 82

„Viteza medie înregistrată pe traseul dintre 
București și Brașov crește până la 88 
km/h, urmare a implementării proiectului. 
Timpii de călătorie în timpul orelor de 
vârf scade cu 25%. Drumul operează 
aproximativ 50.000 de vehicule (MZA) pe 
ambele sensuri. Impactul generat asupra 
celorlalte moduri de transport este mic, 
înregistrându-se o scădere a volumului 

de trafic aferent transportului feroviar de 
călători și mărfuri”, se arată în Master 
Plan. 
Realizări:
Lucrările la lotul Râşnov – Cristian au 
început oficial pe 20 mai 2019. Termenul 
pentru finalizarea lucrărilor pe acest 
sector de autostradă este aprilie 2020. 
Contractul pentru proiectarea şi execuţia 
lotului 5 din autostrada Comarnic-Braşov, 
sector Râşnov – Cristian şi Drum de 
Legătură, lungime 6,3 km (autostrada) 
+ 3,7 km (drum naţional la 4 benzi cu 
separator median) a fost semnat în 
toamna lui 2017 cu Asocierea Alpenside 

– Specialist Consulting, pentru suma 
de 118 milioane de lei. 
Pe restul de 50 de kilometri nu se 
lucrează.
România și-a asumta finalizarea 
acestui sector de 58 de kilometri pentru 
anul 2020. În acest an, nu avem nicio 
perspectivă pentru finalziarea acestui 
proiect. El a fost, spre exemplu, promis 
de Ponta pentru a fi dat în exploatare în 
anul 2016. 

3. Sibiu - Brașov Cost: 816 milioane 
euro Punctaj: 77

„Accesul intern se face mai greu față de 
alte orașe care au o legătură de calitate 
superioară către București. Cea mai mare 
parte a infrastructurii pe acest coridor are 
o capacitate de
circulație neadecvată – 72% din traseu 
este la standard de drum cu o singură 
cale de rulare.

4.5.32 Analiza modelului pentru anul de 
bază indică timpi mari de călătorie pe 
traseul dintre Brașov și Sibiu, vitreza 
medie înregistrată pe durata orelor de 
vârf pe acest traseu fiind de
aproximativ 68km/oră”, se arată în 
Master Plan.
Potrivit Master Planului, lucrările ar fi 
trebuit să înceapă în anul 2018 și să fie 
terminate în anul 2020.

Realizări:
În Master Planul General de Transport 
(MPGT), aprobat în 2016, autostrada 
Sibiu - Brașov a fost cotată pe locul 3 

după Sibiu - Pitești și Comarnic - Brașov, 
stabilindu-se că ea trebuie realizată din 
fonduri europene în perioada 2014-2020. 
Deși au trecut deja 3 ani, nu a fost lansată 
nici măcar licitația pentru pregătirea 
proiectului, adică pentru realizarea 
studiului de fezabilitate.
Pentru realizare, șoseaua de mare viteză 
a fost împărțită în două tronsoane: Sibiu - 
Făgăraș și Făgăraș - Brașov.
Povestea primului tronson a început 
în aprilie 2015, odată cu semnarea 
contractului pentru revizuirea Studiului de 
Fezabilitate, în valoare de 16,3 milioane 
de lei (fără TVA) și o durata de numai 17 
luni. În octombrie 2015, CNAIR a fost, 
însă, înștiințată de Ministerul Fondurilor 
Europene că proiectul nu va mai primi 
finanțare prin POS Transport, iar în lipsa 
altor surse, instituția l-a suspendat în 
noiembrie. 
După un an, adică în noiembrie 2016, 
posibilitatea obținerii unei finanțări 
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în cadrul Programului Operațional 
Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, 
a repus inițiativa pe tapet. Nu imediat 
însă, pentru că, din cauza unei perioade 
prea lungi de inactivitate, a fost nevoie 
de alte 60 de zile pentru verificarea și 
contactarea „experților cheie”, adică 
până în 17 ianuarie 2017.
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan 
Cuc, aștepta vara trecută finalizarea 
traseului.
Secțiunea Făgăraș - Brașov a reprezentat 
primul tronson al Autostrăzii “Transilvania” 
Brașov - Borș contractată de statul 
român cu compania americană Bechtel. 

Construcția nu a început niciodată, iar, 
după rezilierea contractului, Compania 
Națională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere nu a mai făcut niciun pas în 
direcția realizării acestui obiectiv.

4. Suplacu de Barcău-Borș Cost: 304 
milioane euro Punctaj: 77

Este vorba de o porțiune din Autostrada 
Nădășelu – Borș, promisă tot pentru 
2020. Pe acest coridor, timpii de călătorie 
sunt mari, viteza medie înregistrată pe 
acest traseu fiind
de aproximativ 63 km/h. Cea mai mare 
parte a infrastructurii pe acest coridor 
are o stare tehnică defavorabilă– 100%. 
După ce va fi finalizată autostrada, viteza 
medie înregistrată pe traseu crește până 
la 103 km/h urmare a implementării 
acestui proiect. Timpii de călătorie pe 
durata orelor de vârf scad cu 30%.
Ar fi trebuit construită în perioada 2018 

– 2020. 
Realizări:
Abia în iunie 2019, CNAIR SA a finalizat 
procesul de evaluare a ofertelor depuse 
în cadrul procedurii de proiectare și 
execuție pentru finalizarea Autostrăzii 
Transilvania, secțiunea Suplacu de 
Barcău – Borș, mai exact a Loturilor 1 si 
2, în lungime totală de 54,9 km. 
După ce s-au stabilit câștigătorii, 
urmează perioada de contestații. 
Durata de realizare a acestei autostrăzi 
este de 24 luni, din care 6 luni pentru 
activitatea de proiectare și 18 luni 
pentru execuția lucrărilor. În cel mai bun 

caz, proiectul se va finaliza în 2023, cu 
o întârziere de 3 ani față de promisiunea 
făcută în Master Plam.

5. Târgu Neamț - Iași - Ungheni Cost: 
1129 milioane euro Punctaj: 75

Lucrările, mai puțin Podul peste Prut ar 
trebui finalizate în 2020. 
„ Proiectul va fi implementat în două 
faze, Târgu Mureș - Târgu Neamț și 
Târgu Neamț- Pașcani - Iași pe baza 
evaluării traficului rezultat din Modelul 
Național de Transport. Pe acest coridor, 
timpii de călătorie sunt mari, viteza 
medie înregistrată pe traseu fiind de 
aproximativ 61 km/h. Cea mai mare 
parte a infrastructurii pe acest coridor 
are o stare tehnică defavorabilă – 100% 
din traseu este la standard de drum cu 
o singură bandă de circulație pe sens. 
Acest proiect are un raport beneficiu-cost 
(RBC) de 1,74 și operează aproximativ 

31.000 de vehicule (MZA)”, se arată în 
Master Plan.
Realizări: 
În august anul trecut, eram informați 
că nu există investitori interesați de 
Autostrada Unirii, pe care Guvernul vrea 
să o construiască parțial prin parteneriat 
public-privat. Nu există nicio certitudine 
în privința acestui proiect, așa că 
finalizarea autostrăzii ar putea ajunge 
chiar în 2025.

6. Nădășelu - Suplacu de Barcău 
Cost: 1002 milioane euro  Punctaj: 74
Celalaltă parte din Nădeșelu – Borș ar 
trebui finalizată tot în cursul anului 2020.
Realizări:
În martie anul trecut, Compania Naţio-
nală de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere lansa licitaţii pentru proiectarea 
şi execuţia a încă 55 de kilometri 
din Autostrada Transilvania, între 
Nă dă şelu şi Suplacu de Barcău. 

7. Craiova – Pitești Cost: 899 milioane 
euro Punctaj: 63
Ar fi trebuit să înceapă în 2018 și să fie 
finalizată în anul 2020.
„Propunerea va prezenta o nouă secțiune 
de autostradă între Pitești și Craiova. În 
combinație cu autostrada A1 existentă, va 
duce la obținerea unui traseu la standard 
de autostradă între
București și Craiova, îndeplinind 
obiectivele de conectivitate regională. 
În coroborare cu OR3, propunerea 
conectează orașul industrial Craiova cu 
Brașov, Bacău și Iași, oferind
beneficii economice mai mari pe măsură 
ce accesul către mai multe piețe este 
facilitat. Accesul intern se face cu 
dificultate, dinspre orașele care nu au 
o legătură de calitate superioară către 
București. În prezent cea mai mare parte 
a infrastructurii disponibile pe acest 
traseu are o stare tehnică defavorabilă, 
cu 92% din traseu la standard de drum cu 
o singură cale de rulare. Pe traseul dintre 
Pitești și Craiova, timpii de călătorie sunt 
mari, viteza medie înregistrată pe acest 
traseu fiind de aproximativ 82km/h. 
Viteza medie înregistrată pe traseul 
dintre București și Craiova crește până 
la 110 km/h, urmare a implementării 
acestui proiect. Timpii de călătorie pe 
durata orelor de vârf scad cu 27%”, se 
arată în Master Plan.
Realizări:
După ce s-au grăbit să inaugureze cu 
mare fast, în luna mai, un şantier care 
s-a dovedit a fi doar o cale de acces, 
s-a dat startul lucrărilor la drumul expres 
Craiova- Piteşti. Primele utilaje au apărut 
pe terenurile expropriate în primăvară 
şi au început să facă primele lucrări 
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de excavare, decopertare şi terasare. 
Termenul cel mai optimist pentru 
deschiderea autostrăzii este 2022, cu doi 
ani mai mult decât a promis România la 
Bruxelles.

8. Tg. Mureș - Tg. Neamț Cost:  2945 
milioane euro Punctaj: 59
Execuția este prevăzută în perioada 
2023 – 2026.
Realizări:
În aprilie 2019, Compania Naţională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere 
a primit două oferte la licitaţia pentru 
completarea studiului de fezabilitate 
pentru Autostrada Târgu Mureş – Târgu 

Neamţ. Valoarea contractului este 
estimată la 35,6 de milioane de lei, fără 
TVA. Durata contractului va fi de 18 luni, 
din care 14 luni pentru completarea 
studiului de fezabilitate și 4 luni pentru 
asigurarea asistenței tehnice pentru 
pregătirea cererilor de finanțare către 
Comisia Europeană.

9. Inel București (A0) Cost: 1335 
milioane euro Punctaj: 55
„Obiectivul general al proiectului este 
de a spori eficiența economică a rețelei 
de transport din România. Obiectivul 

operațional specific este de a aduce 
îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de 
tranzit convergent a capitalei României. 
Varianta de ocolire București la profil 
de autostradă aparține rețelei europene 
TEN-T Core și reprezintă o importanță 
deosebită atât la nivel național cât și la 
nivel internațional. Lipsa unei conexiuni 
de tranzit între autostrăzile A2 Constanța 
– București, A3 (București – Ploiești și 
în perspectivă Brașov) și A1 (București 
– Pitești și în perspectivă Sibiu – Nădlac 
HU) poate crea mari neajunsuri în fluxul 
general est – vest, respectiv, Constanța 
– Europa Centrală, așa cum a fost 
identificat ca problematică prin Master 

Planul General de Transport. Costul 
ridicat al autostrăzii, generat în special 
de presiunea antropică exercitată în 
spațiul periurban al Bucreștiului, face ca 
acest proiect să fie greu de implementat 
în întregime, motiv pentru care a fost 
identificată o soluție sustenabilă de 
implemetare care să asigure totuși 
legătura dintre cele trei autostrăzi”, se 
arată în Master Plan. 
Începerea lucrărilor este prevăzută 
pentru 2022 și ar trebui să se finalizeze 
în 2023.
Realizări: 

Grecii de la Aktor au început activitarea 
de proiectare pe lotul 3 din Autostrada 
de Centură Bucureşti Sud (A0 Sud) abia 
în iulie 2019. Ei se alătură turcilor de la 
Alsim Alarko pentru finalizarea sectorului 
sudic al viitorului ring de autostradă ce va 
înconjura Capitala. Lucrările la cele trei 
loturi vor dura trei ani și jumătate de la 
semnarea contractelor, susține CNAIR. 
Licitațiile au început în anul 2017.

10. Brașov - Bacău Cost: 1845 milioane 
euro Punctaj: 44
Lucrările ar trebui să înceapă în anul 
2023 și să se fie terminate în 2026.
„Pe traseul dintre Brașov și Iași, timpii 
de călătorie estimați de modelul anului 
de bază sunt mari, iar viteza medie 
înregistrată pe acest traseu este de 
aproximativ 64km/h.
Cea mai mare parte a infrastructurii 
pe acest coridor are o stare tehnică 
defavorabilă– 82% din traseu este la 
standard de drum cu o singură cale de 
rulare. Pe secțiunea dintre Brașov – 
Bacău, până la Pașcani. Conexiunea 
Est, spre Iași se estimează că va acoperi 
aproximativ 420.000 de vehicule (MZA). 
După implementarea OR3, aproximativ 
întregul volum de trafic existent pe 
coridorul cel mai apropiat trece pe noul 
traseu. Viteza medie prognozată pe 
traseul dintre București și Brașov crește 
până la 95 km/h, urmare a implementării 
acestui proiect. Timpii de călătorie pe 
durata orelor de vârf scad cu 34%”, se 
arată în Master Plan.
Realizări:
Aflat în vizită pe șantierul Centurii 
Bacăului, ex-Ministrul Transportului 
Răzvan Cuc a anunțat licitația pentru 
SF, etapa premergătoare obligatorie 
în realizarea Autostrăzii A13 Bacău – 
Brașov.
Autostrada Bacău – Brașov este singura 
variantă rentabilă de legare a Ardealului 
de Moldova. De asemenea, dintr-o 
analiză realizată la cererea Companiei 
Naționale de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere în cadrul acordului de asistență 
PASSA, încheiat cu Banca Europeana 
de Investitii (BEI),

11. Ploiești - Comarnic Cost: 306 
milioane euro Punctaj: 40
Lucrările ar trebui să înceapă în 2022 și 
să fie terminate în 2023. 
Realizări: 
”Pe Comarnic-Braşov va trebui să facem 
o analiză urgentă să vedem unde au 
ajuns, în ce stadiu au ajuns cu acest PPP, 
pe care eu am spus public că nu-l susţin 
deoarece generează, aşa cum am văzut 
rapoarte ale Comisiei Europene, costuri 
suplimentare duble în multe situaţii”, a 
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declarat ministrul Transporturilor Lucian 
Bode. 
Ministrul PNL al Transporturilor ar dori ca 
autostrada Ploiești – Comarnic – Brașov 
să fie realizată de firme din Europa, nu 
de cele din China și din Turcia, alese 
de guvernul PSD. Cum guvernul PNL 
este unul ”de tranziție”, până la alegerile 
parlamentare din 2020, se pare că 
demararea lucrărilor la autostrada Ploiești 
– Comarnic – Brașov va mai avea de 
așteptat. 

De ce e nevoie de autostrăzi
1. Standardul de furnizare și funcționare 
rețea: Aproximativ 90% din rețeaua 
națională este la standardul de drumuri 
cu o singură bandă pe sens, fapt care are 
impact atât asupra timpului de călătorie 
cât și a siguranței. Unele drumuri 
naționale utilizează o singură bandă pe 
sens cu acostament dur, dar acesta are 
de obicei o lățime sub standard. Acest 
lucru nu este suficient pentru a asigura 
depășirea vehiculelor agricole locale, 
care utilizează de obicei rețeaua, nici 
pentru vehiculele de transport mărfuri 
grele, care sunt predominante pe orice 
rețea națională și trebuie să circule în 
siguranță.

2. În comparație cu restul Europei, nivelul 
de furnizare autostrăzi este foarte scăzut. 
Statisticile recente din Europa, care compară 

nivelul de furnizare autostrăzi în raport cu toate drumurile 
naționale/ principale, plasează România pe locul 30 din 
31 (pentru țările cu date relevante disponibile). Acest 
lucru are impact asupra fiabilității rețelei de drumuri pentru 
mediul de afaceri și economie.

3. Pentru sectorul rutier,  siguranța reprezintă o problemă 
majoră. În România se înregistrează 259 de accidente 
mortale la 10 miliarde pasageri-km (în comparație 
cu media UE care se cifrează în jurul cifrei de 61 de 
accidente) și 466 de accidente soldate cu deces la un 
million de pasageri-vehicul (față de media europeană 

de 126), România fiind țara din Uniunea Europeană cu 
rezultatele cele mai slabe la ambii indicatori. Obiectivul 
operational corespunzător este reducerea la jumătate 
a ratelor accidentelor până în 2020 și la nivelul mediei 
europene până în 2030. Aproximativ 30% din totalul 
accidentelor corespund rețelei de autostrăzi și drumuri 
naționale, în contextul în care aceste categorii de drumuri 
dețin mai puțin de 20% din ansamblul rețelei rutiere 
naționale, impactul economic al acestor accidente este 
estimat la 1,2 miliarde de euro pe an. Drumurile cu o 
singură bandă pe sens sunt recunoscute ca fiind cele 
mai periculoase după cum rezultă din studiile recente 
efectuate de EuroRAP, unde se concluzionează că, în 
Europa, riscul de incidență a accidentelor pentru un drum 
cu o singură bandă pe sens este de patru ori mai mare 
decât pentru autostrăzi.

4. În perioada 2011 – 2020 creșterea 
observată în cazul numărului de tone-
marfă-km se aliniază mai aproape de 
variațiile înregistrate de volumul de 

mărfuri transportat în comparație cu 
dinamica observată în cazul fluxurilor de 
pasageri. Aceasta deoarece reducerea 
timpilor de parcurs și a costului de 
transport al mărfurilor nu va duce în sine 
la deplasări mai lungi. Pentru transportul 
de marfă, distanța medie a deplasărilor 
depinde și de modificările intervenite 
în distribuția activităților economice, 
mai precis, de locurile unde bunurile se 
produc, se importă, se consumă sau se 
exportă.

În ceea ce privește transportul de 
marfă, creșterea traficului în anul 2020 
este mai mare față de 2011 cu 31%.
Costurile asumate de România 
pe kilometru de construcție a 
autostrăzilor:

Autostradă
Sector Montan - 21,76 milioane euro
Sector Deluros - Montan - 13,06 mili-
oane euro
Sector Deluros - 8,70 milioane euro
Sector Șes - Deal - 5,98 milioane euro
Sector Șes - 4,90 milioane euro

Drum Expres
Sector Montan - 17,41 milioane euro
Deluros - Montan - 10,44 milioane euro
Sector Deluros - 6,96 milioane euro
Șes - Deal - 4,79 milioane euro
Șes - 3,92 milioane euro
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Având în vedere necesitatea deschiderii 
traficului pe Autostrada Lugoj - Deva Lot 
3, Km 56+220 - Km 77+361, CNAIR a 
întreprins demersurile necesare pentru 
evaluarea/ expertizarea tehnică a 
calității lucrărilor executate precum și a 
lucrărilor rămase de executat în cadrul 
Contractului nr.92/69652/21.10.2013, 
după cum urmează:
În raportul final al expertizei tehnice a 
lucrărilor de drum proiectate şi executate 
în cadrul contractului Proiectare şi  
Execuţie Autostrada Lugoj - Deva, 
Lot 3 km 56+220 - km 77+361 au fost 
concluzionate restricții pentru circulația 
pe cei 21,1 kilometri de autostradă:
- Circulația autovehiculelor cu masa până 
la 7,5 tone,
- Viteza maximă de până la 80 km/h,
- Viteza maximă de 50 de km/h, când 
partea carosabilă este acoperită cu polei, 
gheață, mâzgă sau circulația pe durata 
ploilor torențiale,
- Viteza maximă de 60 de km/h pe zona 
podului peste râul Mureș (rampe şi pod 
principal, între km 68+500 şi km 69+500), 
pe zona podurilor de pe autostradă de 
la nodul Ilia (poduri şi rampe între km 
76+100 şi km 77+000), respectiv pe 
zona podului de pe autostradă de la 
nodul Dobra (pod principal şi rampe între 
km 67+000 şi km 67+500);
- Semnalizarea corespunzătoare a 
sectorului de drum, inclusiv a pericolului 
prezenței animalelor.

Siguranța, pe primul loc
„Am deschis Lugoj – Deva 3, cu 
restricții, după parcugerea etapei de 
expertizare a lucrărilor obligatorii pentru 
apărarea intereselor statului român în 
fața Curții de Arbitraj, în contradictoriu 
cu Antreprenorul. Am urmărit ca traficul 
pe acest tronson să se desfășoare în 
deplină siguranță.
În prezent, pe Sibiu – Nădlac se circulă 
pe aproximativ 330 de km, cu excepția 
celor 13 km de pe Lugoj – Deva 2, pe 
zona ecoductelor”, a declarat Sorin 
Scarlat, Directorul General CNAIR SA.
După deschiderea circulației pe cei 21,1 
kilometri noi ai Lotului 3 Lugoj -Deva, 
rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale 
în regim de autostradă din România 
măsoară 857,5 de km.

O gură de oxigen
În cazul autostrăzii Lugoj – Deva, a fost 
vorba despre un contract de 580 de 
milioane de euro, plus TVA, din fonduri 
europene nerambursabile, semnat în 2013 
şi nefinalizat la termen în 2016. Contractul 
a fost reziliat în august 2019, la stadiul 
fizic de 97% şi stadiul financiar - 94%. 
A fost încheiat un protocol cu Poliţia 
Rutieră pentru managementul de trafic 
pentru acest tronson de autostradă şi 
a fost încheiat şi un contract pentru 
deszăpezire.
Deschiderea loturilor 3 şi 4 ale autostrăzii 
A1 Lugoj-Deva a fost cel mai aşteptat 
eveniment al anului 2019, în judeţul 
Hunedoara, în condiţiile în care traficul 
rutier spre frontiera de vest a României 
se desfăşoară cu mare greutate pe 
drumurile naţionale, până la intrarea pe 
A1, în zona localităţii Margina. Lotul 4 al 
autostrăzii Lugoj-Deva, dintre localităţile 
Şoimuş şi Ilia, construit de o firmă 
românească, a fost dat în folosinţă pe 
14 august, şoferii având la dispoziţie, de 
atunci, încă 22 de kilometri de autostradă 
spre Arad, Timişoara sau Nădlac. 

Amânarea moarte n-are
Cu toate că în această vară era 
aşteptată şi deschiderea lotului 3, între 

Ilia şi Holdea, recepţia acestui tronson 
în lungime de peste 21 de kilometri 
s-a amânat din cauza problemelor de 
construcţie identificate de specialişti. 
Cele mai cunoscute s-au referit la apariţia 
unei fisuri în carosabil, în lungime de 15 
metri, în apropierea nodului de la Holdea. 
Pe lista comunicată, în septembrie, de 
reprezentanţii Companiei Naţionale de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere, 
s-au aflat şi alte neconformităţi, cum ar 
fi cele legate de grosimea şi planeitatea 
stratului de asfalt, în anumite locuri, 
sau de evacuarea apelor pluviale. 
Pe 19 septembrie, ministrul Transporturilor 
de atunci, Răzvan Cuc, a efectuat o 
vizită pe acest tronson, prilej cu care a 
detaliat mai multe nereguli identificate de 
specialiştii CNAIR.
“Sunt probleme la evacuarea apelor, 
nu şi-au făcut lucrările aşa cum ar fi 
trebuit, sunt probleme la structuri şi sunt 
probleme la corpul autostrăzii în urma 
carotelor care au fost prelevate de către 
CESTRIN. Cea mai gravă problemă 
este la nodul Holdea, unde crăpătura, 
care a început să-şi facă apariţia, uşor, 
uşor ia amploare“,  a  spus ministrul 
Transporturilor. Plecând de la aceste 
probleme, ex-ministrul Cuc a anunțat că 
nu va recepționa lotul 3 al autostrăzii.  

„AUTOSTRADA MUZEU” S-A DESCHIS
CU RESTRICȚII PENTRU CAMIOANE

Circulația pe Lotul 3 Lugoj – Deva s-a deschis, pe data de 23 decembrie 2019, între  Ilia și Holdea 

cu restricții de viteză și tonaj.
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Deși alocarea bugetară propusă pentru 
Transporturi e mai mică decât toate 
alocările din alți ani, mai important de 
amintit este de fapt cât a reușit Ministerul 
Transporturilor să și cheltuie. Astfel, deși 
anul 2019 apare ca o excepție, constant 
cheltuielile realizate sunt mai mici decât 
bugetul alocat, iar în ultimii ani valoarea 
totală a plăților efectuate a scăzut mereu. 
Astfel, conform proiectului de buget 
pe 2020, Guvernul indică faptul că 
Transporturile au reușit în 2019 să 
cheltuiască circa 11,4 miliarde de lei 
(execuția preliminată), în timp ce datele 
din anii anteriori arătau cum Transporturile 
nu au reușit mai niciodată să se apropie 
atât de mult să cheltuiască tot bugetul 
pus la dispoziție la începutul anului. 
Spre exemplu, în 2018 Transporturile au 
avut alocate inițial 9,2 miliarde de lei, dar 
a reușit să cheltuiască doar 7,5 miliarde. 
Mai mult, în 2017 a avut o alocare de 
13,7 mld lei, dar a reușit să cheltuiască 
doar 8,2 miliarde de lei.

Am depășit ceasul al XXI-lea
Ministrul Lucian Bode a subliniat faptul 

că problemele prezentate ar putea fi 
rezolvate prin modificarea legislației 
existente și simplificarea traseelor 
decizionale la nivelul Ministerului și a 
beneficiarilor. 
De aceea, pe baza unei analize inițiate 
de la preluarea mandatului, în scurt timp 
vor fi implementate soluțiile ce au fost 
identificate, astfel încât documentele să 
fie emise într-un interval de timp mult mai 
scurt. Totodată, în cazul exproprierilor, 
actele normative vor fi emise doar după 
stabilirea culoarului de expropriere astfel 
încât legislația ce este promovată în 
acest domeniu să nu mai fie atât de des 
modificată. 
În ceea ce privește decontarea lucrărilor, 
ritmul realizării acestora va fi intensificat. 
Acest lucru va fi dublat și de o verificare 
amănunțită a lucrărilor pentru care se cere 
efectuarea plății. În cazul antreprenorilor 
care subcontractează, sunt avute în 
vedere și promovarea unor măsuri 
pentru protejarea subcontractorilor: în 
cazul în care plățile la antreprenor sunt la 
zi și acesta va avea obligația de a fi la zi 
cu plata subcontractorilor, în caz contrar 

urmând să fie aplicate măsurile prevăzute 
de prevederile legale și contractuale.
„Astăzi, în domeniul infrastructurii, nu 
mai suntem în al doisprezecelea ceas. 
Din păcate, deja am depășit această 
fază. Lipsa unei infrastructuri dezvoltate 
ne afectează atât economic cât și din 
punctul de vedere al siguranței, când 
ne deplasăm pe rețeaua națională. 
Semnalele pe care le primesc, în fiecare 
zi, de la români mi-au demonstrat că nu 
mai avem timp pentru desenarea de hărți 
cu autostrăzi și că românii nu mai au 
răbdare să primească promisiuni. 
Cu toții vrem lucruri concrete: o 
infrastructură dezvoltată care să lege 
întreaga Românie. Românii vor autostrăzi 
și drumuri naționale sigure, rețea de cale 
ferată care să suporte viteze de circulație 
ca în UE, aeroporturi moderne. Practic, 
vrem o țară dezvoltată. Pe scurt, acesta 
este programul guvernului din care fac 
parte”, spune Bode. 

Mai puțini bani la investiții?
Deși, declarativ, vor fi prioritizate prin-
cipalele investiții pe fonduri europene 

CÂT VA PRIMI, DE LA BUGET, 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ÎN 2020

Bugetul Ministerului Transporturilor crește, în 2020, la 11 miliarde de lei, cu 3,86% mai mult față 
de valoarea înregistrată anul trecut. 
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aflate în derulare, lucrurile nu par să stea 
așa.
„Un prim exemplu ar fi centura orașului 
Bacău, un proiect de aproximativ 800 
de milioane de lei, cu TVA, pe care 
lucrările au început în martie 2019 și 
au avansat pe parcursul anului foarte 
bine, fiind utilizați aproximativ 250 de 
milioane de lei. Estimările noastre indică 
un necesar de 350-400 de milioane de 
lei în 2020. Alocarea Guvernului Orban: 
64 de milioane. Comparativ, construcția 
Centurii Târgu Mureș, aflată într-o licitație 
suspendată de 3 luni, fără oferte depuse, 
cu șanse reduse de contractare în 2020, 
are o alocare mai mare.
Un alt proiect drastic subfinanțat este 
Autostrada Sebeș-Turda. Chiar dacă 
avansul în 2019 nu a fost cel scontat, au 
fost consumate 183 de milioane de lei. 
Alocarea pentru 2020 este de doar 56 de 
milioane, mult sub o estimare realistă de 
aproximativ 200 de milioane.
Drumul Expres Craiova-Pitești (cele 
3 loturi aflate în construcție în valoare 
de peste 2 miliarde de lei cu TVA) au o 
alocare modică de 96 de milioane de 
lei, deși premierul Orban a spus că în 
2 ani se finalizează lucrările (evident, o 
promisiune fantezistă).
Podul peste Dunăre de la Brăila, o 
investiție de peste 2 miliarde de lei, care 
a atras în 2019 peste 500 de milioane, 
are o alocare de doar 97 de milioane de 
lei în 2020.
Alte proiecte subfinanțate în 2020 
în opinia noastră ar fi A3 Autostrada 
Tran silvania și A3 Râșnov-Cristian, 
centurile Satu Mare, Timișoara, Rădăuți, 
reabilitarea DN76, realizarea studiilor 
pentru Autostrada Timișoara-Moravița, 
realizarea studiilor pentru modernizarea 
căilor ferate București-Giurgiu și Cluj 
Napoca-Oradea sau dublarea căii ferate 
între Mogoșoaia și Balotești.
Solicităm premierului și ministrului 
Transporturilor să demonstreze, și cu 
fapta, nu doar cu vorba, că sunt mai 
competenți decât predecesorii lor”, arată 
Asociația Pro Infrastructura.
Revista TIR Magazin a scris, în ediția 
trecută că, în 2020, se vor deschide șapte 
cioturi de autostradă, care însumează în 
jur 90 de kilometri.

A3: Ogra - Câmpia Turzii, Lot 2 (Iernut 
- Chetani) – 17, 9 kilometri
Antreprenorul Astaldi s-a mobilizat 
excelent în ultimele luni şi a finalizat 
proiectul în proporţie de 79%, până 
în acest moment, însă nu a reușit 
deschiderea sectorului în 2019. În 
continuare, punctele critice sunt nodul 
de la Iernut şi podurile peste Mureş de 
la Bogata, iar cel mai pesimist pronostic 

pentru deschiderea circulaţiei este luna 
mai 2020.

A10: Sebeș - Turda, Lot 1 (parțial din 
Sebeș - Pârâul Iovului) – 8 kilometri
În noiembrie, Judecătoria Alba Iulia 
a decis oprirea lucrărilor la lotul 1 al 
autostrăzii Sebeș - Turda, la solicitarea 
unei familii din Oarda de Sus. Povestea 
familiei Lăncrănjan a început în urmă cu 
mai mulți ani, când autoritățile au decis 
să exproprieze 850 de metri pătrați din 
terenul ce le aparține. Au uitat să îi anunțe 
însă pe proprietari ori să îi includă pe 
vreo listă de despăgubiri, astfel încât s-a 
ajuns ca locuința familiei să fie amplasată 
la doar 50 de metri de axul autostrăzii. 

A3: Tg. Mureș - Ogra. Lot 1 (Târgu 
Mureș - Ungheni) – 4,5 kilometri
Cel mai grav este că autorizația de 
construire nu mai este valabilă, expirând 
în aprilie 2019, ea fiind condiționată 

de începerea lucrărilor în cel mult doi 
ani de la emitere. Cel mai probabil 
trebuie obținute din nou toate avizele, 
autorizațiile și certificatul de urbanism, 
arăta vara trecută Pro Infrastructura.

A3: Ogra - Câmpia Turzii, Lot 3 (Chețani 
- Câmpia Turzii) – 15,6 kilometri
În vara trecută, mobilizarea antre pre-
norului era în continuare deficitară. 
Lucrările avansează într-un ritm foarte 
lent, existând tot mai multe șanse ca 
inaugurarea segmentului de 15,7 km să 
fie împinsă chiar spre 2021. Stadiul fizic 
a ajuns la aproximativ 23%. Problemele 
financiare ale constructorului, adăugate 
la incapacitatea CNAIR de a-și asuma 
costurile suplimentare generate de 
studiul de fezabilitate precar, reprezintă 
«rețeta perfectă» pentru un nou șantier 

interminabil, derulat cu frâna de mână 
trasă.

A10: Sebeș - Turda, Lot 2 – 24,2 
kilometri
Potrivit Companiei Naționale pentru 
Infrastructură Rutieră, în luna octombrie, 
stadiul fizic al construcţiei era de 60,2%, iar 
fostul ministru al Transporturilor  Răzvan 
Cuc promitea că bucata va fi dată în 
circulație în 2019. Din păcate, nu s-a 
întâmplat minunea.
 
A3: Comarnic - Brașov, Lot 5 (Râșnov - 
Cristian) – 15,6 kilometri
Contractul pentru proiectarea şi execuţia 
lotului 5 din autostrada Comarnic-Bra-
şov, sector Râşnov – Cristian şi Drum 
de Legătură, lungime 6,3 km (auto stra-
da) + 3,7 km (drum naţional la 4 benzi 
cu separator median) a fost semnat 
în toamna anului 2018. Conform esti-
mărilor de atunci, acest sector de auto-

stra dă ar fi trebuit finalizat în 2019. 
Aso cierea Alpenside – Specialist Con-
sulting a fost declarată câştigătoarea 
contractului pentru construirea lotului 
5 al autostrăzii Comarnic – Braşov, 
cu o ofertă de 118 milioane de lei. 

A3: Suplacu de Barcău - Borș, Lot 3 
(Iharia Borș) – 5,3 kilometri
Subsecţiunea începe în zona localităţii 
Biharia. Traseul tranzitează o zonă de 
câmpie, între localităţile Biharia, Satu Nou 
şi graniţa româno - maghiară. Contractul 
de construire a fost semnat în data de 20 
decembrie 2018, activitatea de proiectare 
a început în data de 18 ianuarie 2019, 
iar execuţia lucrărilor în 13 aprilie 2019. 
Constructor este Asocierea Trameco SA 
- Vahostav - SK a.s. - Dumuri Bihor SA - 
Drum Asfalt SRL - East Water Drillings.
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Revista TIR Magazin vă prezintă 
salariile de bază ale celor care conduc 
Compania Națională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere. La veniturile 
lunare pe care le găsiți în facsimil trebuie 
adăugate diversele sporuri, care pot să 
depășească 50% din salariul net.
Potrivit documentelor, Directorul general 
Adjunct, Directorul General Regional, 
Consilierii Directorului general sunt 
încadrați cu suma de 10.919 lei. Salariul 
unui Director tehnic pleacă de la 8.500 
de lei, șeful de departament începe cu un 
salariu minim de 7.400 de lei, ca și șeful 
de secție. Un inginer, economist, chimist, 
analist programator, expert în achiziții, 
traducător specialist relații publice pleacă 
de la un salariu de 6.394 de lei, iar un 
subinginer are 5.100 de lei. 
Un casier de taxare sau un operator 
prelucrare date ia minimum 3.700 de 
lei, iar un magazioner sau arhivar cel 
puțin 3.079 de lei. Un macacragiu poate 
câștiga 2.350 de lei.
 
Averile șefilor, la secret
În acest moment, Declarația de avere a 
șefului CNAIR Sorin Scarlat este publică, 
dar sumele de bani sunt șterse cu un 
marker negru. 
Tonul l-a dat Narcis Neaga. Fostul șef 
al CNAIR, Narcis Neaga a refuzat să 
își facă veniturile publice. În declarația 
datată 12 iunie 2019, singurul venit care 
este acoperit cu un marker negru este 
salariul pe care Neaga îl încasează de 
când conduce CNAIR, dar și venitul 
obținut din calitatea de membru al 
Consiliului de Administrație din CNAIR. 
Neaga și-a acoperit și semnătura de pe 
declarația de avere.
Narcis Neaga şi-a desecretizat cu puţin 
înainte de a fi demis veniturile salariale 
încasate anul trecut din funcţia de director 
general al CNAIR.   
Declaraţia de avere arată că Narcis 
Neaga a încasat venituri salariale de 
179.134 lei, anul 2018, din data de 7 mai, 
când a fost numit în funcţia de director 
general, şi până în 31 decembrie 2018. 
Mai precis, Neaga a încasat un salariu 
lunar de aproape 22.400 lei din funcţia 
de şef al Companiei de Autostrăzi. Spre 
comparaţie, salariul lunar al preşedintelui 

CE BANI SE CÂȘTIGĂ LA COMPANIA CARE NU 
REUȘEȘTE SĂ FACĂ AUTOSTRĂZI ÎN ROMÂNIA. 

ȘEFUL COMPANIEI, CU BANII LA SECRET
România are cei mai puțini kilometri de autostradă din Uniunea Europeană raportat la întinderea țării.
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Klaus Iohannis a fost de 13.758 lei.   
Pe lângă salariu, Neaga a mai încasat în 
2018 şi 4.584 de lei în calitate de membru 
în Consiliul de Administraţie al CNAIR. 
Alte venituri ale lui Neaga, anul trecut, au 
fost un venit de 16.191 lei din calitatea de 
consilier personal la cabinetul ministrului 
Transporturilor. De asemenea, el a mai 
încasat 40.575 lei în calitate de membru 
în Consiliul de Administraţie al Companiei 
Naţionale Aeroporturi Bucureşti. Narcis 
Neaga şi-a desecretizat veniturile 
salariale încasate în anul 2018 din funcţia 
de director general al CNAIR, după ce 

anterior a publicat o declaraţie de avere 
în care a mascat această sumă. 
Declaraţia de avere arată astfel că 
Narcis Neaga a încasat venituri salariale 
de 179.134 lei, din data de 7 mai, 
când a fost numit în funcţia de director 
general, şi până în 31 decembrie 2018. 
Același salariu îl are, cel mai probabil, 
Sorin Scarlat, actualul șef al CNAIR.

La CNAIR mereu au fost probleme cu 
salariile
De-a lungul anilor, DNA, Ministerul de 

Finanțe și Curtea de Conturi au anchetat 
salariile ilegale acordate la Compania 
Națională de Autostrăzi.
În 2017, revista TIR Magazin a prezentat, 
în exclusivitate, documente care arătau 
că trei directori generali ai Companiei 
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România le-au mărit ilegal 
salariile angajaților lor preferați, cu 
sume de bani cuprinse între 10 și 75% 
din salariul de bază, decretântu-i în fals 
personal auxiliar al echipei care derulează 
contracte cu fonduri europene.
Ulterior, inspectorii din cadrul Ministerului 

de Finanţe au 
confirmat datele incriminatorii prezentate, 
în exclusivitate, de Revista TIR: la 
Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România s-au 
acordat sporuri ilegale de până la 75% 
din salariu.
Reprezentanţii Curţii de Conturi au 
verificat activitatea Companiei din 
perioada 2013-2014, iar concluziile 
au fost cât se poate de clare: „în urma 
acţiunii de control curente şi acţiunilor de 
control derulate la nivel teritorial, auditorii 

publici externi au constatat, atât pentru 
entitatea verificată CNADNR, cât şi 
pentru entităţile subordonate acesteia şi 
verificate (ca urmare a includerii acestora 
în programul anual de activitate), 
faptul că modul de administrare a 
patrimoniului public şi privat al statului, 
precum şi execuţia bugetelor de venituri 
şi cheltuieli nu sunt în concordanţă, 
sub toate aspectele semnificative, cu 
scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute 
în actele normative prin care a fost 
înfiinţată entitatea şi nu se respectă, sub 
toate aspectele semnificative, principiile 

legalităţii, regularităţii, economicităţii, 
eficienţei şi eficacităţii. 
Gradul de răspândire în activitatea 
entităţii verificate a cazurilor de 
neconformitate a obiectivelor specifice cu 
criteriile de audit este ridicat”. Una dintre 
concluzii era aceea că, în anii 2013-
2014, la CNADNR s-au acordat salarii 
suplimentare în valoare de milioane de 
euro, angajaţii au primit bonusruri ilegale, 
în timp ce productivitatea muncii a scăzut 
considerabil.
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CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN MANDATUL  
DE MINISTRU AL TRANSPORTURILOR  

AL LUI LUDOVIC ORBAN
Ca urmare a remanierii guvernamentale din 5 aprilie 2007, Ludovic Orban a fost numit în funcția 
de ministru al Transporturilor în Guvernul Tăriceanu, pe care a îndeplinit-o până la încheierea 
mandatului acestui guvern, pe 22 decembrie 2008.

La finalul mandatului, Ludovic Orban 
și-a prezentat bilanțul 
Ministrul Transporturilor Ludovic Orban 
a încheiat contracte de infrastructură în 
valoare de circa 3,3 miliarde de lei (868 de 
milioane de euro). Ministrul se mândreşte 
cu cei 72 de kilometri de autostradă daţi 
în folosinţă în mandatul său, însă e vorba 
de proiecte începute de precededesorii 
săi. La scurt timp după numirea sa în 
funcţie, la 1 mai 2007, a inaugurat cu 
mare fast tronsonul Drajna – Feteşti, de 
36,8 kilometri, realizat sub mandatul altor 
miniştri.

Orban s-a lăudat cu progresul la 
Autostrada Transilvania
Ex-oficialul de la Transporturi s-a declarat 
mulţumit de lucrările la Autostrada Tran-
silvania realizate sub mandatul său de 
compania americană Bechtel.
“La Autostrada Transilvania s-au efectuat 

lucrări în valoare de peste 500 de milioane 
de euro în mandatul meu. Pe tronsonul 
de la Cluj au fost realizate lucrările cam 
50% din total. Există un progres evident 
la această autostradă”, a spus Orban. 
Acesta nu a amintit de calitatea proastă 
a lucrărilor realizate de Bechtel la 
Autostrada Transilvania. 
Orban s-a lăudat și cu semnarea 
contrac telor de întreţinere multianuală, 
modificarea legislaţiei cu privire la 
expro prierea terenurilor aflate în 
calea dezvoltării reţelei de autostrăzi, 
demararea lucrărilor de realizare a 75 
de centuri pentru marile oraşe din ţară şi 
realizarea mai multor studii de fezabilitate 
pentru drumuri expres.

UE nu vrea să ne dea bani
Ludovic Orban a fost ministru al tran-
sporturilor în perioada aprilie 2007 - 
decembrie 2008 (guvernul Tăriceanu). 

În această erioadă, a reuşit să obţină 
aprobare pentru proiecte în valoare de 
30 mil. euro, adică 0,06% în raport cu 
alocarea UE în perioada 2007-2013), dar 
în mandatul său nu s-a făcut nicio plată 
pentru proiecte din bani europeni.
Premierul a avut o declarație originală în 
privința fondurilor europene. 
El a spus, în 2011, că niciunul dintre 
marile proiecte de infrastructură nu este 
aprobat de UE, nu pentru că proiectele 
ar fi proaste, ci pentru că Bruxellesul cam 
strâmbă din nas când e să dea mulţi bani: 
“Ca să poţi absorbi bani trebuie ca onor 
Comisia Europeană să aprobe cererile. 
Niciun mare proiect nu este aprobat până 
acum, ei nu sunt prea bucuroşi că-ţi dau 
bani”.

Un aeroport cât un eșec
Orban a susținut proiectul pentru aero-
portul din sudul Bucureștiului. 
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„Aeroportul din sudul Capitalei ar putea 
fi construit în zona localității Adunații 
Copăceni, la aproximativ doi kilometri 
de centura acestei localități”, a declarat 
ministrul Transporturilor, Ludovic Orban, 
în iunie 2008. 
“Cel mai probabil, aeroportul va fi construit 
spre Adunații Copăceni, la aproximativ doi 
kilometri de centură, cum se vine dinspre 
București, pe partea dreaptă”, a precizat 
ministrul Transporturilor de la acea vreme. 
Ludovic Orban a mai susținut că întreaga 
construcție a aeroportului de la sud de 
București se va finaliza în maximum doi ani. 
Aeroportul de la Adunații Copăceni nu s-a 

mai făcut.
Ministrul Orban a mai promis modernizarea 
integrală a Coridorului IV feroviar, 
București – Constanța, legătura feroviară 

spre Calafat – Vidin și modernizarea Gării 
de Nord din București. Gara de Nord stă 
nereabilitată, București – Constanța a 
fost reabilitată dar nu în mandatul său, iar 
din Coridorul IV sunt modernizați complet 
doar 41 de kilometri, între Curtici și Arad.

Orban vrea mai multe controale pe 
șantier
Premierul Ludovic Orban i-a cerut 
minis  trului Transporturilor, Lucian 
Bode, să meargă pe şantierele pe 
care se lucrează, pe tronsoane de 
autostradă şi să încerce să obţină 
informaţii cu privire la motivele blocajelor 

din cât mai multe surse, avertizând 
constructorii să respecte termenele. 
“Faceţi nişte vizite inopinate, inclusiv 
pe şantierele pe care se lucrează, pe 

tronsoane de autostradă şi, mai mult 
decât atât, încercaţi să obţineţi informaţii 
privind adevăratele motive ale blocajelor 
din cât mai multe surse. Eu pot să vă dau 
exemplu, să vă duceţi aşa, într-o primă 
fază, pe trei tronsoane. Cheţani - Câmpia 
Turzii - e interesant de aflat cum de nu s-a 
obţinut acordul de mediu, cum de nu s-a 
făcut descărcarea arheologică la aproape 
doi ani de la semnarea contractelor. Vă 
recomand să vă duceţi pe cele două 
tronsoane în curs de lucru: pe Sebeş - 
Turda, tronsonul 1 şi tronsonul 2. Iar vă 
spun de acum: antreprenorii generali 
tratează lucrările într-un mod inacceptabil, 
este vorba de firmele Pizzarotti şi Aktor, 
pun pe umerii subcontractorilor efectuarea 
marii majorităţi a lucrărilor. Nivelul lor 
de mobilizare este la pământ, cel puţin 
pe tronsonul unde este Aktor. Cred că 
acolo nu au un şef de şantier care să 
aibă experienţă, probabil conduce din 
birou, nu conduce de pe teren”, a spus 
Orban la începutul şedinţei de guvern. 

Ce sugerează premierul
El a adăugat că o asemenea “vrai-
şte şi dezorganizare” în materie 
de antreprenor general nu mai 
exis tă în cazul vreunui contract. 
“Faceţi astfel de deplasări, pentru ca ăştia 
să nu-şi imagineze că, dacă au semnat 
niş  te contracte, care şi aşa sunt întârziate, 
aveau termen de finalizare 2017, pot să 
îşi permită să trateze cu bătaie de joc 
statul român şi Guvernul, în condiţiile în 
care toate plăţile pe care le-au solicitat 
în baza situaţiilor de lucrări avizate sunt 
la zi. Vă mai sugerez încă o chestiune, 
condiţionaţi-le plata de plata făcută de 
antreprenorul general către furnizor şi 
către subcontractor, pentru că se întâmplă 
uneori situaţia în care se face plata către 
antreprenorul general, iar antreprenorul 
general nu plăteşte subcontractorilor, 
creând de fapt situaţii extrem de dificile 
subcontractorilor, care, de fapt, duc 
greul lucrării. ‘Dolce far niente’ care 
exista până acum şi tratarea subiectivă a 
contractelor trebuie să înceteze, va trebui 
inclusiv să luaţi măsuri de schimbarea 
managementului”, a afirmat premierul. 
Orban i-a cerut ministrului Transporturilor să 
afle adevărul cu privire la fiecare contract. 
“Inclusiv echipa de control a Ministerului 
trebuie să se ducă pe anumite proiecte 
care bat pasul pe loc şi în care progresele 
sunt în pas de melc. Oamenii trebuie 
să înţeleagă foarte clar, antreprenorii 
mai ales, ăştia care se consideră mari 
beneficiari de contracte şi consideră că 
nu li se poate întâmpla nimic, că dacă 
nu îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale, 
pleacă acasă şi nu mai pupă nicio lucrare 
în România”, a conchis acesta.
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În acest moment întârzierile depășesc 
trei ani. 
Lotul 1 al autostrăzii Sebeș Turda: 17 km 
de la Sebeş la Sântimbru; Contract lucrări 
(tip Fidic Galben), antreprenor Asocierea 
Impresa Pizzarotti & C SPA Pomponio 
Construcţii SRL, 541.739.137,21 lei fără 
TVA (460.478.266,63 lei – Fondul de 
Coeziune 85% şi 81.260.870,58 lei – 
Guvernul României 15%).
Potrivit documentelor CNAIR, termenul 
de finalizare a fost octombrie 2016. Data 
de începere a lucrărilor a fost decembrie 
2014.
Ministrul a spus că, pe Lotul 1, care are 
drept antreprenor general o asociere 
condusă de Impresa Pizzaroti, gradul de 
realizare fizică este de 82,6%, iar situația 
plăților, de 69,82%.
Reprezentantul Pizzarotti a spus că firma 
a finanțat proiectul cu bani proprii, aduși 
din Italia, în sumă de 40 de milioane de 
euro. Acesta a spus că progresul fizic 
este de fapt de 85% (față de 82,6% cât 
a spus ministrul), în timp ce progresul 

financiar este de abia aproximativ 70%. 
”Restanțele cu furnizorii sunt cele din 
ultimele două trei luni. Asta arată că 
relațiile cu furnizorii sunt bune și durează 
de ani buni” a spus reprezentanul firmei.
Pe Autostrada A10 Sebeş-Turda, lotul 
1, antreprenorul Pizzarotti realizează un 
progres constant de circa 20% pe an.
Potrivit documentelor consultate de Revista 
TIR Magazin, plățile sunt cu 2% mai mici 
decât a declarat reprezentanul firmei – 
67%. CNAIR menționează ca probleme: 
„Necesitatea îndepărtării deșeurilor 
identificate pe amplasamentul unei 
bretele a Nodului Rutier Alba Iulia SUD”. 

Lotul 2 al autostrăzii Sebeș Turda: 24,25 
km, km 17+000 – km 41+250, de la 
Sântimbru la Aiud-Rădeşti. Contract lucrări 
(tip Fidic Galben), antreprenor Asocierea 
Aktor Technical Societe Anonyme 
(AKTOR SA) – S.C. EuroConstruct 
Trading 98 S.R.L. (549.332.493,62 lei 
fără TVA, din care 466.932.619,58 – lei 
Fonduri Coeziune 85% şi 82.399.874,04 

lei Guvernul României 15%).
Potrivit documentelor CNAIR, termenul 
de finalizare a fost decembrie 2016. Data 
de începere a lucrărilor a fost decembrie 
2014. 
Lucrările pentru care termenele de 
finalizare s-au tot prelungit, au ajuns 
abia la stadiul fizic de 61,50%, în timp ce 
stadiul financiar (facturile plătite) fiind de 
49,70%, potrivit documentelor existente 
la CNAIR. Cea mai mare problem este 
„eliberarea amplasamentului în zona km 
40+000 prin procedura de executare silită. 
Slaba monitorizare a antreprenorului”.
Interesant este că pentru celelate două 
porțiuni le autostrăzii, care au fost 
deschise, nu s-au achitat integral toate 
facturile. Astfel, pe lotul 3, CNAIR a făcut 
plăți de 88,9%, iar pe lotul 4 de 94%.

Subcontractori umiliți
La sfârșitul anului trecut, angajații uneia 
dintre firmele care execută lucrări pe lotul 
2 al Autostrăzii Sebeș-Turda și care a 
subcontractat realizarea terasamentelor 

DEZASTRUL DE PE ȘANTIERUL AUTOSTRĂZII 
TURDA-ALBA, CONFIRMAT: 
PESTE 3 ANI DE ÎNTÂRZIERI

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a făcut o vizită pe șantierele nefinalizate ale Autostrăzii 
Sebeș-Turda, care ar fi trebuit să fie deja funcționale. El s-a arătat nemulțumit de întârzieri și a 
explicat că nu mai tolerează ca subcontructorii să nu fie plătiți.
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de la antreprenorul general, firma Aktor, 
au intrat în grevă din cauza plăților 
restante și a lipsei materialelor.
„Din 6 august am preluat lucrările de 
executare a terasamentelor, de la 
Aktor, pe lotul doi. Ne-am angajat la o 
cantitate de material și am depășit-o cu 
20%. Sunt 510.000 mc de umpluturi în 
terasamente, lucrări recepționate de Aktor 
și firma Kappa. Cu toate acestea, de o 
săptămână, nu ne-au mai dat de lucru, 
iar plățile întârzie. Nu mai vorbesc cu noi 
(Aktor – n.red.), nu ne asigură materialul 
necesar, așa că, în 20 noiembrie, am făcut 
notificări la Aktor, DRDP Cluj, CNAIR și 
firma de consultanță, dar nu am primit 
răspuns. Le-am transmis că, dacă până în 
22 noiembrie nu ne răspund, ne scoatem 
toate utilajele și părăsim șantierul. Nu ne 
permitem să ne batem joc de angajați, 
de oameni sau de impozitele ce trebuie 
plătite la stat”, a spus un subcontractor.
”Lucrăm de 20 de ani în domeniu și nu 
am mai văzut așa bătaie de joc față de 
antreprenori români, vedem un dezinteres 
total din partea lor (Aktor, n.red.) pentru 
autostradă. Avem de suferit toți, din cauza 
faptului că autostrada nu este gata, ați 
văzut ce greu se circulă pe DN 1 la ieșire 
de pe segmentul până la Aiud”, a spus 
același subcontractor.
Facturile restante erau în valoare de 4,5 
milioane lei, pentru perioada septembrie-
octombrie, la care se adaugă cea pe 
noiembrie.

Soluții de import
Ministrul Lucian Bode i-a chemat pe 
toți antreprenorii care lucrează acolo și 
i-a pus să-și asume remedierea tuturor 
problemelor apărute: datorii față de 
subcontractori, întârzieri fizice și i-a somat 

să se ”achite de obligațiile pe care le au”. 
De asemenea, la întâlnire au fost invitați, 
pentru prima dată, și subcontractorii. 
Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, 
a declarat, în cadrul unei întâlniri cu 
constructorii loturilor de pe Autostrada 
Transilvania, că se ia în calcul modificarea 
legislaţiei actuale în privinţa plăţii 
subcontractorilor, faţă de care antreprenorii 
înregistrează restanţe foarte mari deşi 
banii le-au fost viraţi de către CNAIR. 
El a menţionat că un model în acest 
sens ar putea fi cel din Polonia şi 
Ungaria, unde dacă un subcontractor 
nu îşi primeşte banii, se poate duce 
cu factura la beneficiarul contractului, 
care îi va face direct lui plata. 
“Apropo de subcontractori, luăm în calcul 
inclusiv o intervenţie legislativă dacă 
vom constata că una dintre cele mai 
mari probleme pentru care nu înaintăm 
cu aceste contracte este aceasta a plăţii 
subcontractorilor. (...) Ne uităm şi noi către 
Polonia, către Ungaria şi vedem care 
sunt clauzele şi relaţiile dintre beneficiar 
şi subcontractor, nu antreprenorul gene-

ral. Acolo dacă un subcontractor nu îşi 
primeşte banii, se duce cu factura la 
beneficiar şi îi plăteşte lui în X zile. Luăm 
în calcul inclusiv această abordare, în 
condiţiile în care constatăm că avem 
o mare problemă în ce priveşte relaţia 
subcontractor - antreprenor general. Nu 
vorbesc de cauze, sunt multiple, dar 
avem toată deschiderea să ne uităm 
şi către legislaţie, chiar dacă Guvernul 
Ludovic Orban a spus de la început că va 
încerca să legifereze cât mai puţin prin 
ordonanţe de urgenţă, trebuie să lăsăm 
Parlamentul să legifereze, dar sunt 
situaţii în care se impune acest lucru”, a 
afirmat Bode.Ministrul a mai arătat că nu 
poate să nu observe că un motiv pentru 
care România nu înaintează la capitolul 
infrastructură este relaţia proastă 
între antreprenor şi subcontractor. 
Bode a subliniat că perioada “vom face” a 
trecut şi că trebuie să se treacă la fapte. 
“Românii nu mai au răbdare să li se 
spună că vom face, românii aşteaptă de 
la noi să le spunem <<am făcut>>”, a mai 
afirmat Lucian Bode.
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CALENDARUL ACCIDENTELOR DIN 2019
Anul care s-a încheiat de curând a fost presărat cu tragedii.

IANUARIE
2. -  Şase persoane au murit într-un accident 
feroviar produs pe podul Storebaelt din 
Danemarca. Un tren de pasageri ar fi fost 
lovit de obiecte dintr -un tren de marfă. 
4. - Cinci adolescente din Polonia 
şi-au pierdut viaţa într-un incendiu 
declanşat într-un escape room, 
în oraşul Koszalin din nordul ţării. 
7. - Şase persoane au murit şi 13 
au fost salvate, după naufragiul unui 
cargou sub pavilion panamez în Marea 
Neagră, în largul coastelor Turciei. 
10. - Şapte persoane au murit şi alte 
33 au fost rănite în Cuba, în accidentul 
unui autocar produs pe drumul dintre 
oraşul Baracoa şi capitala Havana. 
11. - Un incendiu izbucnit într-o clinică 
specializată în tratamentul dependenţei 
de droguri sau alcool, situată în Guayaquil, 
Ecuador, s-a soldat cu 17 morţi şi 12 răniţi. 
18. - 89 de persoane au murit şi alte 
55 au fost rănite în explozia unei 
conducte de carburant sparte în statul 
Hidalgo, aflat în centrul Mexicului. 
25. - 99 de persoane au murit şi 259 au 
fost date dispărute în urma unei catastrofe 
miniere produse la Brumadinho, în Brazilia. 
FEBRUARIE
5. - Opt persoane au murit şi 30 au fost rănite 
într-un incendiu violent care a avariat un 
imobil situat în arondismentul 16 din Paris. 

6. - 21 de persoane şi-au pierdut 
viaţa şi alte 14 au fost rănite după ce 
un bloc de locuinţe cu opt etaje din 
cartierul Kartal, situat în partea asiatică 
a oraşului Istanbul, s-a prăbuşit. 
13. - Un grav accident rutier s-a produs 
în Macedonia de Nord, unde un autocar 
s-a răsturnat pe o autostradă din 
nordul ţării şi 14 persoane au murit. 
17. - Nouă persoane au murit într-o 
ma hala din oraşul Chittagong, din 
Bangladesh, într-un incendiu care a 
distrus sute de locuinţe.
 
MARTIE
1. - Opt persoane au murit şi 36 au fost 
rănite în Iran, după ce autobuzul în care 
se aflau s-a răsturnat pe autostrada 
dintre oraşele Qom şi Teheran. 
2. - 13 persoane au murit în Africa 
de Sud, într-o coliziune în care 
au fost implicate trei vehicule. 
9. - 12 persoane au murit în urma 
prăbuşirii unui avion DC3 care efectua 
o cursă regională în centrul Columbiei. 
21. - 71 de persoane au murit după 
ce un feribot supraaglomerat s-a 
scufundat în fluviul Tigru, în apropiere 
de oraşul Mosul din nordul Irakului. 
- Zece persoane au murit în explozia 
survenită într-o uzină chimică din 
Ain Sokhna, în estul Egiptului. 

- 78 de persoane au murit într-o 
explozie puternică produsă într-o 
uzină chimică a companiei Tianjiayi 
Chemical, în oraşul Yancheng din 
provincia Jiangsu din estul Chinei. 
23. - Un autocar care transporta 53 de 
pasageri a luat foc în timp ce se afla pe 
o arteră din oraşul Changde, în nordul 
provinciei Hunan din China. Au murit 26 
de persoane, iar alte 30 au fost rănite. 
27. - Un elicopter Mi-8 al Ministerului 
Apărării din Kazahstan s-a prăbuşit, 
în timpul unor exerciţii, în regiunea 
Kizilordinsk din sudul ţării, în apropiere 
de graniţa cu Uzbekistanul. Toţi cei 
13 pasageri aflaţi la bord au murit. 
28. - 19 oameni au murit într-un 
incendiu izbucnit într-o clădire de 
birouri cu 19 etaje, situată în nordul 
capitalei Bangladeshului, Dhaka. 
 
APRILIE
17. - 29 de turişti germani şi-au 
pierdut viaţa într-un accident rutier 
petrecut pe insula portugheză Madeira. 
18. - 13 persoane au murit şi ale 142 au fost 
date dispărute în urma scufundării unei 
ambarcaţiuni de pasageri în lacul Kivu 
din estul Republicii Democrate Congo. 
19. - 13 persoane au murit şi alte 16 
au fost rănite în Africa de Sud după 
prăbuşirea parţială a acoperişului unei 
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biserici din provincia KwaZulu Natal 
(nord-est), în timpul slujbei religioase. 
25. - 17 mineri au murit şi 12 au fost 
daţi dispăruţi în urma unei explozii 
provocate de o acumulare de gaz în 
mina de cărbune “Sihdcarbon”, din 
Iurivka, în estul separatist al Ucrainei. 
27. - 16 migranţi subsaharieni au 
murit în Maroc şi alţi 17 au fost răniţi 
după ce vehiculul lor a căzut într-
un canal de irigaţii în nord-estul ţării. 
 
MAI
5. - 41 de persoane au murit după 
ce un avion al companiei ruse 
Aeroflot a luat foc în zbor la scurt timp 
după decolarea de pe Aeroportul 
Şeremetievo din Moscova, aeronava 
fiind nevoită să aterizeze de urgenţă. 
6. - 58 de persoane şi-au pierdut viaţa 
în Niger, în urma exploziei unui camion-
cisternă în apropierea unei staţii de 
combustibil din capitala Niamey. 
7. - 13 persoane au murit după 
ce un avion privat - Bombardier 
Challenger 601 - s-a prăbuşit în nordul 
Mexicului. Avionul decolase de la 
Las Vegas, SUA, şi se îndrepta spre 
Monterrey, statul mexican Nuevo Leon. 
10. - 70 de migranţi au murit înecaţi 
după ce ambarcaţiunea lor cu care 
încercau să ajungă în Europa s-a 
scufundat în largul coastelor Tunisiei. 
24. - 15 studenţi au murit şi în jur de 
20 au fost răniţi în incendiul unei clădiri 
cu mai multe etaje din vestul Indiei. 
 
IUNIE
9. - Un autocar care transporta 
40 de persoane s-a răsturnat în 
Brazilia, accidentul soldându-se cu 
moartea a cel puţin 17 persoane. 
12. - 12 persoane au murit în urma 
coliziunii a două microbuze de pasageri 
în sudul capitalei egiptene Cairo. 
16. - 18 persoane au murit într-un 

accident de autocar care a avut loc 
într-o zonă rurală din vestul Venezuelei. 
20. - 25 de persoane au murit în 
India, după ce autobuzul în care se 
aflau a căzut într-o prăpastie în statul 
Himachal Pradesh, situat în nordul ţării. 

IULIE
2. - 14 marinari au murit într-un 
incendiu izbucnit la bordul unui 
submarin de cercetări ale armatei 
ruse cu baza în Marele Nordului. 
8. - 29 de oameni au murit şi 18 au fost răniţi 
într-un accident de autocar în nordul Indiei. 
11. - 23 de persoane au murit şi peste 
60 au fost rănite în Pakistan, în urma 
coliziunii dintre un tren de pasageri 
şi un tren de marfă ce staţiona. 
118. - 14 persoane au murit şi 28 
au fost rănite într-un accident de 
microbuz care transporta migranţi în 
provincia turcă Van (sud-estul ţării). 
- 33 de persoane au murit într-un 
incendiu care a distrus un studio de filme 
de animaţie în oraşul Kyoto din Japonia. 
 
AUGUST
3. - 25 de persoane au murit în Filipine 
după ce trei ambarcaţiuni s-au scufundat 
în arhipelagul Visayas de Vest. 
28. - 23 de oameni au murit şi alţi 13 
au fost răniţi grav într-un incendiu 
izbucnit într-un bar din Veracruz, 
oraş-port din sudul Mexicului. 
 
SEPTEMBRIE
1. - Nouă persoane aflate la bord 
unui avion Beechcraft BE-350 
de mici dimensiuni au murit după 
prăbuşirea acestuia în staţiunea 
privată Agojo din satul Pansol, Filipine. 
- 15 persoane au murit şi 26 au 
fost rănite la Bamako, în Mali, după 
prăbuşirea unui imobil în construcţie. 
2. - Opt persoane au murit şi alte 
26 au fost date dispărute într-un 

incendiu violent al unui vapor pentru 
turişti în largul coastelor Californiei. 
12. - Un accident de tren soldat cu 
circa 50 de morţi s-a produs în sud-
estul Republicii Democrate Congo. 
22. - 26 de persoane, inclusiv copii, au 
murit după ce un autobuz de pasageri 
s-a izbit de o stâncă de la marginea 
drumului în nordul Pakistanului. 
28. - 36 de persoane au murit şi alte 
36 au fost rănite într-un accident 
rutier produs în estul Chinei. 
 
OCTOMBRIE
16. - Un accident produs între un 
autocar şi un utilaj greu la Medina, 
în vestul Arabiei Saudite, s-a 
soldat cu 35 de morţi şi patru răniţi. 
19. - 11 oameni şi-au pierdut 
viaţa după ruperea unui baraj în 
regiunea Krasnoiarsk din Siberia. 
31. - 65 de oameni au murit şi peste 
40 au fost răniţi în Pakistan, după 
ce un tren de pasageri a luat foc. 
 
NOIEMBRIE
1. - 19 persoane au murit după ce 
camionul în care se aflau a căzut într-o 
râpă în munţii din nordul Filipinelor. 
3. - 17 persoane, între care şapte copii, şi-au 
pierdut viaţa într-un accident în momentul 
în care autobuzul supraîncărcat în care 
se aflau a plonjat într-un râu în Nepal. 
12. - 14 oameni au murit şi peste 40 
au fost răniţi în coliziunea frontală a 
două trenuri, în estul Bangladeshului. 
13. - 13 persoane au murit şi 20 au 
fost rănite în vestul Slovaciei în urma 
coliziunii între un autocar şi un camion. 
19. - 13 persoane au murit într-un 
accident în care au fost implicate 
trei autobuze, în centrul Mexicului. 
24. - 17 persoane au murit după 
ce un avion de mici dimensiuni s-a 
prăbuşit la scurt timp după ce a 
decolat în estul Republicii Congo. 
 
DECEMBRIE
1. - Un autobuz cu 40 de pasageri la 
bord a căzut într-un râu în Siberia, 
15 dintre pasageri pierzându-şi viaţa. 
- Nouă persoane au murit şi trei au 
fost rănite în urma prăbuşirii unui 
avion de mici dimensiuni în statul 
Dakota de Sud din nordul SUA. 
4. - 57 de persoane au murit după ce 
o navă care transporta migranţi s-a 
scufundat în largul coastei Mauritaniei. 
8. - 43 de persoane au murit din 
cauza unui incendiu izbucnit într-o 
fabrică din capitala Indiei, New Delhi. 
15. - Zece persoane au murit într-un 
incendiu într-o fabrică de ventilatoare 
din Gazipur, în apropierea capitalei 
Bangladeshului. 
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