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Revista TIR poate fi găsită la punctele de 
difuzare a presei din toate benzinăriile 
PETROM şi în reţeaua INMEDIO din cele 
mai importante mall-uri. De asemenea, 
publicaţia noastră poate fi găsită non-stop 
şi la chioşcul de la poarta G a Ministerului 
Transporturilor. Revista TIR este expediată 
gratuit tuturor membrilor UNTRR şi 
membrilor Asociaţiei Profesionale de 
Drumuri şi Poduri Bucureşti. Pentru 
abonamente vă puteţi adresa oricărui 
oficiu poştal din România. Toate textele 
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reprezintă pamflet şi vor fi tratate ca atare. 
Toate materialele publicate în această 
revistă reprezintă proprietatea grupului de 
presă Investigatorul şi sunt protejate de 
legile dreptului de autor. Reproducerea lor 
se poate face doar în baza unui accept în 
scris al companiei care editează revista. 
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“Această măsură adoptată recent de 
România va permite firmelor de transport 
rutier româneşti să angajeze legal şoferi 
profesionişti străini din afara UE, prin 
posibilitatea formării şi examinării şoferilor 
străini în limba engleză sau spaniolă, 
pentru obţinerea atestării profesionale 
obligatorii conform legislaţiei naţionale şi 
europene. Aceasta este prima propunere 
adoptată dintr-o serie de măsuri înaintate 
de UNTRR către Guvern şi Ministerul 
Transporturilor pentru rezolvarea crizei 
acute de şoferi profesionişti şi pentru 
ca transportatorii români să rămână 
competitivi pe piaţa europeană. Conform 
datelor publicate anul acesta de un site 
de recrutare, meseria de şofer e la mare 
căutare în România, înregistrându-se 
45.500 oferte de muncă pentru şoferi-
servicii auto-curierat.

Reamintim că transportul rutier a fost anul 
trecut principalul contributor la exportul de 
servicii al României, cu un total de 5,144 
miliarde de euro, cu aproape 14% mai mult 
decât întreaga ramură de servicii telecom 
şi IT. Transportul rutier generează aproape 
un sfert din exportul total de servicii al 
României, de 22 miliarde de euro, iar în 
2018 a realizat un excedent (exporturi 
minus importuri) de 3,765 miliarde de 
euro, reprezentând aproape jumătate din 
soldul total al comerţului internaţional cu 
servicii, de 8,1 miliarde euro.

UNTRR a fost singurul patronat care a 
solicitat examinarea în limba engleză 
şi a promovat adoptarea ordinului 
încă din 2016. UNTRR a solicitat ca şi 
examinarea iniţială CPI să fie efectuată 
în limba engleză. 

UNTRR consideră că nu este justificată 
obligativitatea cunoaşterii limbii române 
de către un şofer din afara UE pentru a fi 
angajat de un transportator român, pentru 
că în România pot fi angajaţi cetăţeni 
străini din oricare stat membru UE fără 
a avea obligaţia de a cunoaşte limba 
română, aşa cum şi cetăţenii români se 
pot angaja oriunde în UE. Dacă pentru 
aceştia comunicarea în limba engleză 
sau într-o altă limbă străină nu este o 
problemă, atunci nu ar trebui să fie nici 
pentru cetăţenii extra-comunitari. 
De reţinut este faptul că, potrivit 
prevederilor Directivei 59/2003, sunt 
exceptaţi de obligativitatea de a obţine 
o calificare iniţială următorii conducători 
auto care deţin un permis de conducere 
de categoria C1, C1+E, C sau C+E sau 
un permis de conducere recunoscut ca 

UNTRR SALUTĂ EXAMINAREA ÎN ENGLEZĂ  
ŞI SPANIOLĂ PENTRU ŞOFERII STRĂINI  

CARE VOR SĂ LUCREZE ÎN ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) salută, printr-un comunicat 
de presă, “adoptarea de către Ministerul Transporturilor a Ordinului nr. 953 din 18 iunie 2019, prin 
care cursurile de formare continuă, în vederea obţinerii certificatelor de calificare profesională 
continuă - CPC pentru transport rutier de marfă şi/sau de persoane, pot fi organizate şi în limba 
engleză sau limba spaniolă”.
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echivalent, care nu a fost eliberat în urmă 
cu mai mult de doi ani de la data finală 
pentru punerea în aplicare a directivei. 
Conform directivei, statele membre aplică 
aceste măsuri de la 10 septembrie 2009 
cu privire la calificarea iniţială necesară 
pentru conducerea vehiculelor din 
categoriile de permis de conducere C1, 
C1+E, C şi C+E. Astfel, şoferii profesionişti 
care au obţinut permisul de conducere 
înainte de 10 septembrie 2009 nu mai 
trebuie să realizeze examinarea iniţială 
CPI şi trebuie să obţină doar certificatul de 
calificare profesională continuă – CPC.
UNTRR consideră că măsurile recent 
adoptate de Ministerul Transporturilor 
din România reprezintă un prim pas 
în direcţia rezolvării crizei acute de 
şoferi profesionişti din România, însă 
continuă să solicite autorităţilor române 
completarea ordinului inclusiv cu 
posibilitatea examinării iniţiale – CPI în 
limba engleză. 
De asemenea, UNTRR consideră 
necesară adoptarea mai multor măsuri 
pentru adresarea crizei şoferilor pro-
fesionişti care afectează profund 
industria transporturilor rutiere, solicitând 
Guvernului României alocarea unui 
buget în anul 2019 pentru formarea/
reconversia profesională a forţei de 
muncă disponibile pentru exercitarea 
profesiei de şofer profesionist, precum 
şi creşterea angajării tinerilor ca şoferi 
profesionişti de la 18 ani, prin modificarea 
legislaţiei naţionale relevante care să 
permită reducerea vârstei de la 21 de ani 
la 18 ani pentru obţinerea permisului de 
conducere categoriile C şi CE, conform 
prevederilor legislaţiei europene în 
vigoare. 
Reamintim faptul că potrivit Directivei 
59/2003, articolul 5, accesul la o 
calificare iniţială nu necesită obţinerea 
în prealabil a permisului de conducere 
corespunzător. Totodată, Directiva 

645/2018 de modificare a Directivei 
59/2003 (privind calificarea iniţială şi 
formarea periodică a conducătorilor auto 
ai anumitor vehicule rutiere destinate 
transportului de mărfuri sau de persoane, 
precum şi a Directivei 126/2006 (privind 
permisele de conducere) va permite 
reducerea vârstei de la 21 de ani la 18 ani 
pentru obţinerea permisului de conducere 
categoriile C şi CE. Statele membre vor 
pune în aplicare actele cu putere de lege 
şi actele administrative necesare pentru 
a se conforma Directivei 645/2018 până 
la 23 mai 2020. 
În prezent, România nu permite accesul la 
calificarea iniţială a tinerilor dacă aceştia 
nu deţin un permis de conducere valabil, 
iar obţinerea categoriilor C şi CE se poate 
realiza doar de la 21 de ani. UNTRR 
solicită reducerea vârstei de la 21 de 
ani la 18 ani pentru obţinerea permisului 
de conducere categoriile C şi CE, 
alături de implementarea de cursuri de 
siguranţă rutieră, având în vedere criza 
de şoferi profesionişti, în condiţiile în 

care prevederile Directivei 645/2018 vor 
deveni obligatorii din 2020. 
Majoritatea ţărilor din UE adoptă măsuri 
de rezolvare a crizei de şoferi profesionişti. 
Printre soluţii se numără reconversia 
profesională prin alocarea de fonduri 
europene pentru programe de formare a 
şoferilor profesionişti (Ungaria), import de 
forţă de muncă, prin angajarea şoferilor 
profesionişti din afara UE (Polonia, 
Germania) sau stabilirea vârstei minime 
de 18 ani pentru şoferii de camioane – 
categoriile C şi CE (17 State membre: 
Austria, Cehia, Germania, Danemarca, 
Estonia, Franţa, Grecia, Croaţia, Ungaria, 
Irlanda, Lituania, Olanda, Polonia, 
Portugalia, Slovenia, Suedia şi Marea 
Britanie). 
UNTRR îşi exprimă încrederea că 
Guvernul României va lua toate măsurile 
necesare pentru a oferi industriei de 
transport rutier româneşti şansa de a-şi 
menţine poziţia în piaţa europeană de 
transport rutier.”, se spune în comunicatul 
UNTRR.

  Publicitate
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Această misiune este rezultatul unei noi 
colaborări între Volvo Trucks şi compania 
de transport maritim şi de logistică 
DFDS.
Autovehiculul autonom şi electric Vera 
de la Volvo Trucks se pregăteşte pentru 
prima sa misiune: transportul mărfurilor 
într-un flux conectat şi repetitiv de la un 
centru logistic al DFDS către un terminal 
portuar. Noua colaborare reprezintă un 
prim pas către utilizarea conceptului 
Vera în operaţiuni de transport reale şi 
dezvoltarea potenţialului acestuia pentru 
alte activităţi similare.
Scopul colaborării este de a utiliza 
autocamionul Vera într-o aplicaţie reală, 
care să permită un sistem conectat 
pentru un flux continuu de bunuri, de la 
un centru de logistică al companiei DFDS 
la un terminal portuar pentru distribuţia 
acestora în întreaga lume.
În 2018, Volvo Trucks a prezentat prima sa 
soluţie electrică, conectată şi autonomă, 
concepută pentru misiuni repetitive în 
centre logistice, fabrici şi porturi. Vera este 

potrivit pe distanţe scurte, transportând, 
cu mare precizie, volume mari de mărfuri. 
„Acum avem ocazia de a utiliza Vera 
într-un cadru ideal şi de a-i dezvolta 
în continuare potenţialul pentru alte 
operaţiuni similare”, spune Mikael 
Karlsson, vicepreşedinte Autonomous 
Solutions la Volvo Trucks.
Obiectivul este de a implementa un 
sistem conectat, format din mai multe 
vehicule Vera, monitorizate de la un turn 
de control. Scopul este de a asigura 
un flux continuu şi constant, care să 
răspundă cerinţelor privind o mai mare 
eficienţă, flexibilitate şi sustenabilitate. 
Colaborarea cu DFDS reprezintă un prim 
pas către utilizarea autocamionului Vera 
în misiuni reale de transport pe drumuri 
publice predefinite dintr-o anumită zonă 
industrială. 
„Dorim să fim lideri în transportul conectat, 
autonom. Această colaborare ne va ajuta 
să dezvoltăm o soluţie pe termen lung 
eficientă, flexibilă şi sustenabilă, pentru 
ca de pe porţile noastre să iasă vehicule 
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VIDEO: PRIMA CURSĂ A CAMIONULUI  
FĂRĂ ŞOFER VERA DE LA VOLVO TRUCKS

Vera -autocamionul electric, conectat şi autonom produs de Volvo Trucks- va face parte dintr-o 
soluţie integrată pentru transportul mărfurilor de la un centru logistic la un terminal portuar 
din Göteborg, Suedia. 
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autonome, venind astfel în sprijinul 
clienţilor noştri, al mediului înconjurător 
şi al afacerii noastre”, spune Torben 
Carlsen, director general executiv al 
DFDS.
Soluţia autonomă de transport va 
trece în continuare printr-un proces de 
dezvoltare în ceea ce priveşte tehnologia, 
managementul operaţiunilor şi adaptările 
de infrastructură, înainte de a deveni pe 
deplin operaţională. Mai mult, se vor lua 
măsurile de siguranţă necesare pentru 
a satisface cerinţele privind impactul 
social, pentru a asigura o tranziţie sigură 
către soluţiile autonome de transport.
Pe măsură ce Volvo Trucks câştigă mai 
multă experienţă, autocamionul Vera 
are potenţialul de a fi utilizat în aplicaţii 
similare, ca o completare a soluţiilor de 
transport de astăzi.
„Transporturile autonome cu nivel scăzut 
de zgomot şi cu emisii zero joacă un rol 
important în viitorul logisticii şi se vor 
dovedi a fi benefice atât pentru mediul 
de afaceri, cât şi pentru societate. 
Considerăm că această colaborare este 
un început important şi ne propunem să 
încurajăm progresul în acest domeniu. 
Poate că Vera are o limită de viteză, dar 
noi nu avem. Testarea a început deja 
şi intenţionăm să implementăm soluţia 
aceasta în anii imediat următori”, adaugă 
Mikael Karlsson.

Date:
- Misiunea este de a muta containerele 
de la centrul de logistică al DFDS din 
Göteborg la un terminal portuar în funcţie 
de capacitatea solicitată.
- Sistemul autonom este monitorizat de 
un operator de la un turn de control care 
este, de asemenea, responsabil pentru 
transport.
- Soluţia este potrivită pentru fluxuri 
repetitive cu o viteză maximă de 40 km/h.
- Adaptările de infrastructură fac parte 
din obiectivul de implementare a 
sistemului de 
transport com- 
plet, in-clusiv 
a porţilor auto- 
mate la termi-
nale.
- Volvo Trucks 
şi DFDS sunt 
principalii par-
teneri, însă 
există mai mulţi 
actori implicaţi 
în derularea 
primei misiuni 
a autocamio-
nului Vera.
- DFDS oferă 
servicii de 
t r a n s p o r t 
maritim şi rutier 

în Europa şi Turcia, generând venituri 
anuale de aproximativ 17 miliarde DKK. 
Cei 8.000 de angajaţi lucrează pe nave 
şi în sediile companiei din 20 de ţări. 
Compania DFDS are sediul central la 
Copenhaga şi este listată la NASDAQ 
Copenhaga.
- Iniţiativa se desfăşoară cu sprijinul 
Agenţiei Suedeze de Inovare Vinnova, al 
Administraţiei Suedeze a Transporturilor 
şi al Agenţiei Suedeze pentru Energie, 
prin intermediul programului FFI pentru 
cercetare şi inovare strategică.

(

,
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Modelul IVECO S-WAY a fost lansat la un 
eveniment global care a avut loc la Madrid 
pe 2 iulie 2019.

Soluţii integrate
“În cadrul CNH Industrial, IVECO face 
parte din ceva mult mai mare şi utilizează 
sinergiile din cadrul Grupului. Acest nou 
camion greu nu este doar o realizare 
a mărcii IVECO, ci şi o piatră de hotar 
importantă pentru CNH Industrial ca 
întreg. “
Cu această lansare, este introdusă noua 
gamă de camioane grele IVECO WAY 
care marchează o schimbare puternică 
prin furnizarea către clienţi a unei soluţii 
integrate de transport, durabilă din punct 
de vedere economic şi ecologic, în care 
serviciile din jurul produsului devin mai 

importante decât produsul în sine.”, a 
declarat Hubertus Mühlhäuser, Chief 
Executive Officer al CNH Industrial.
“Vrem să avem camionul cu care să 
lucreze cel mai uşor furnizorii şi clienţii 
noştri, adaptând în acelaşi timp vehiculele 
noastre necesităţilor vieţii şoferului, care 
astăzi este mai mult decât un simplu călător 
pe un traseu. Sustenabilitatea implică, 
de asemenea, responsabilitatea noastră 
de a face acest loc de muncă, care este 
esenţial pentru societatea noastră, mai 
atrăgător şi plăcut... care să depăşească 
sfera adăugării unor opţionale sau din 
elemente din piele şi lemn”, a afirmat Gerrit 
Marx, preşedintele Vehicule Comerciale şi 
Speciale.

IVECO S-WAY: camionul greu IVECO 

pentru viitoarea decadă 

Sistemul IVECO S-WAY duce mai 
departe tehnologia introdusă în generaţiile 
anterioare de vehicule şi adaugă o nouă 
cabină complet redesenată în jurul 
nevoilor şoferului şi ale proprietarului. 
În faţa concurenţei acerbe, operatorii 
de logistică au nevoie de o îmbunătăţire 
a duratei de funcţionare, eficienţă şi 
productivitate pentru flotele lor. Noul 
IVECO S-WAY îndeplineşte perfect 
aceste cerinţe, oferind un pachet complet 
de caracteristici şi servicii fără egal, 
dezvoltate având în centrul preocupările 
pentru şofer, durabilitatea şi un nou nivel 
de conectivitate extins, menit să reducă 
costul total de proprietate.
Este mai mult decât un produs: oferă un 
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IVECO A LANSAT NOUL IVECO S-WAY: 
CAMIONUL CONECTAT 100%, ORIENTAT 

SPRE CONDUCĂTORUL AUTO
IVECO S-WAY este primul vehicul din noua gamă de camioane grele IVECO WAY, dezvoltat pentru 
a oferi un pachet complet de caracteristici şi servicii axate pe şofer, pe durabilitate şi pe un nivel 
avansat de conectivitate, oferind noi servicii personalizate.
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model de afaceri care acoperă întregul 
ciclu de viaţă al vehiculului şi îi ajută pe 
parteneri să îndeplinească cerinţele 
clienţilor proprii.

Cabină reproiectată
Cabina are un nou design şi este centrată 
pe nevoile conducătorului auto, oferă 
condiţii de viaţă şi de muncă de primă 
clasă, într-un mediu spaţios, o ergonomie 
excelentă pentru condus şi un aspect 
bine gândit, care combină funcţionalitatea 
cu confortul. Designul a fost gândit, de 
asemenea, cu structură armată (ECE 
R29.03) pentru siguranţa şoferului şi o 
vizibilitate mult îmbunătăţită.
În reproiectarea cabinei, IVECO a profitat 
de fiecare ocazie pentru a obţine economii 
de costuri şi câştiguri de productivitate 
în beneficiul profitabilităţii proprietarului. 
Noul design optimizează performanţa 
aerodinamică, sporind în continuare 
eficienţa excelentă a combustibilului cu o 
economie de până la 4%. De asemenea, 
contribuţia la costul total scăzut al 
exploatării a fost realizată din proiectare. 
Spre exemplu, bara de protecţie a fost 
făcută din mai multe părţi, fapt care reduce 
costul de reparaţie, deoarece numai 
partea afectată trebuie să fie înlocuită în 
caz de avarie.

IVECO S-WAY: camionul conectat 
100%
Noua Connectivity Box de pe modelul 
IVECO S-WAY este un dispozitiv de 
conectare puternic, care colectează, 
procesează şi schimbă date în timp real. 
Aceasta funcţionează pe o platformă 
de servicii dezvoltată în parteneriat 
cu Microsoft, care asigură stocarea şi 
gestionarea sigură a datelor, dar şi multe 
servicii cu valoare adăugată. Proprietarii 
şi şoferii sunt conectaţi în permanenţă cu 
vehiculul pe dispozitivul mobil sau pe PC 
prin portalul şi aplicaţia MyVeco.
IVECO S-WAY utilizează conectivitatea 

pentru a îmbunătăţi viaţa şoferului la 
bord, oferind o experienţă de conducere 
superioară, cu asistenţă avansată a 
şoferului, combinate cu servicii dezvoltate 
pentru a-i ajuta să lucreze fără efort şi 
eficient, accesate prin intermediul aplicaţiei 
MyVeco Easy Way. 
Conectivitatea avansată a modelului 

IVECO S-WAY a fost dezvoltată 
pentru a ajuta operatorii de logistică să 
asigure profitabilitatea afacerilor lor prin 
maximizarea timpului de funcţionare a 
vehiculului, oferind un serviciu consistent 
şi predictiv cu My IVECO Way. De 
asemenea, deblochează o nouă ofertă 
modulară de servicii personalizate 
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premium, inclusiv consiliere profesionistă 
privind combustibilii, managementul 
flotei şi întreţinere, pentru a optimiza per-
formanţa şi eficienţa flotei.

IVECO S-WAY: camionul durabil
Noul model IVECO S-WAY se bazează 
pe performanţe durabile remarcabile, 
obţinând reduceri suplimentare ale 
emisiilor de PM, NOx şi CO2. Vehiculul 
combină TCO scăzut cu emisiile reduse. 
Acest lucru este posibil prin sistemul 
exclusiv de post-tratare HI-SCR şi prin 
eficienţa excepţională a combustibilului, 
rezultată din tehnologia avansată a 
motoarelor, transmisia Hi-Tronix şi soluţiile 
multiple de economisire a combustibililor, 
cum ar fi Smart EGR.
Pentru operatorii de logistică care doresc 
să conducă o flotă “ecologică”, IVECO 
S-WAY Natural Power rămâne singurul 

camion LNG care oferă o rază de până 
la 1.600 km pentru misiuni de transport 
de lungă durată, cu o putere de 460 CP. 
Prin acest vehicul, se poate beneficia de 
toate avantajele gazului natural, singura 
alternativă imediată pentru emisii scăzute, 
care oferă emisii de particule cu 99% 
mai mici decât motorina, cu 90% mai 
puţin NO2. CO2 este cu 95% mai redus, 
aproape de zero.

Gama IVECO S-WAY: centrată pe client
Gama IVECO WAY, prin noul său nume, 
semnalează noua abordare a mărcii, 
care exploatează pe deplin posibilităţile 
oferite de conectivitate - un nou mod de a 
fi “focusat pe client” prin crearea unui set 
de soluţii pentru a sprijini clienţii la fiecare 
moment din ciclul de viaţă al vehiculului. 
Concentrarea pe client se extinde la 
şofer, ridicând calitatea vieţii la bord. Se 

introduce un nou mod de operare, în care 
conectivitatea pune şoferul, proprietarul 
şi IVECO să lucreze împreună pentru a 
asigura profitabilitatea - aşa cum este 
exprimată în deviza gamei: IVECO. DRIVE 
THE NEW WAY.

O lansare inovatoare
IVECO a pus accentul pe şofer la 
eveniment, prezentând IVECO Relay Race 
“Istoria noastră, povestile tale”, o iniţiativă 
care şi-a propus să urmărească mai mulţi 
conducători auto de distanţă lungă, într-o 
călătorie prin Europa, cu opriri la câteva 
locuri iconice ale CNH. Traseul a început la 
Industrial Village CNH din Torino, Italia. Au 
urmat opriri la uzina de camioane din St. 
Valentin, Austria, centrul de proiectare şi 
testare a camioanelor de mare capacitate 
al IVECO din Ulm, Germania, şi fabrica 
de motoare din Bourbon-Lancy, Franţa, 
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înainte de a ajunge la destinaţia finală în 
Madrid, Spania. În timpul călătoriei, şoferii 
au oferit mărturii despre experienţa lor la 
bordul vehiculului lor IVECO. Acestea au 
fost difuzate pe reţelele de social media şi 
prezentate în timpul Convenţiei.
Scopul acestui proiect este de a evidenţia 
provocările zilnice ale şoferilor de 
camioane pe distanţe lungi şi rolul pe care 
camionul îl joacă în viaţa lor pe şosea. La 
fiecare oprire, şoferul camionului a predat 
următorului şofer o cutie misterioasă. 
Călătoria a culminat la lansarea Convenţiei, 
cu sosirea pe scenă a ultimului şofer care 
purta “Cutia cu mistere”.
Gerrit Marx a deschis-o pentru a dezvălui 
conţinutul său – un “S”, simbolul lui IVECO 
S-WAY -, moment în care a fost lansat 
noul vehicul.

În ajutorul oceanelor
Valoarea de bază a IVECO – sustenabili-
tate – s-a reflectat în organizarea eve-
nimentului, deoarece compania a profitat 
de ocazia de a promova un mesaj 
important, care a dorit să crească gradul 
de conştientizare cu privire la problema 
poluării plastice în ocean. Toţi participanţii 
au primit o sticlă de apă fabricată din 
PETG 100% reciclabilă, cu mesajul de a o 

folosi pe mai departe, în acest fel ajutând 
la salvarea oceanelor.
În angajamentul său faţă de respon-
sabilitatea corporativă, compania IVECO 
a implicat Fundaţia non-profit Equoevento 
Spania, al cărei obiectiv este reducerea 

deşeurilor alimentare şi sprijinirea per-
soanelor nevoiaşe, promovarea unei 
utilizări mai eficiente a resurselor şi 
contribuţia la reducerea impactului asu-
pra mediului cauzat de supraproducţia 
alimentelor. 

IVECO EURO 6 SCR ONLY
Oferta exclusiva ALL-INCLUSIVE pe care nu o poti rata!
Fiabilitatea de care ai nevoie, Flexibilitatea pe care ti-o doresti!

657€+TVA
Al dumneavoastra de la

www.oktrucks.ro

*Oferta de leasing financiar pentru modelul AS440S46T/P Euro 6, Automat, cu km intre 180.000 si 350.000. Rata lunara in 
valoare de 657 EUR + TVA este calculata pentru un pret de achizitie de 39.990 EUR + TVA, dobanda 3,99% si se aplica 
pentru oferta de leasing financiar pe o durata de 60 luni si avans de 10%. Oferta de finantare este supusa unor conditii de 
aprobare. Garantia speciala IVECO este oferita in limita a 24 luni, cu posibilitate de prelungire pana la 36 luni. Vehiculul din 
imagine este cu titlu de prezentare.
**Serviciul Mobility Care acopera orice defectiune al carei cost de reparatie este de pana la 5000 de Euro si include 
asistenta rutiera si tractare.

OFERTA INCLUDE

Garantie de 24 de luni pentru lantul cinematic si tehnologia SCR ONLY EURO 6.
Optional pentru 49 Euro puteti alege si serviciul Mobility Care**.

0374.502.300BRASOV

0744.771.742PANTELIMON

0742.349.028ALBA IULIA

0237.261.111FOCSANI

0214.571.235JILAVA

0259.316.752ORADEA
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CONCEPTUL SERIALULUI
Serialul “DOI ŞOFERI” este cea mai 
nouă producţie a CROWN COMMUNI-
CATIONS, realizată în exclusivitate 
pentru TIRMagazin.ro.
Echipa serialului, devenit viral, “CON-
TROALELE ISCTR” s-a reunit pentru 
o nouă producţie. De această dată, 
cu scopul de a le smulge un zâmbet 

tuturor celor care vizionează serialul  
pe www.TIRMagazin.ro sau pe www.
Facebook.com/TIRMagazin.
În rolurile principale din acest serial au 
fost distribuiţi: Emil Mitrache, cunoscut 
publicului pentru rolul “Americanul” din 
serialul “La bloc” de la Pro TV, şi Nae 
Alexandru, starul noii generaţii de actori 
ai Teatrului “Constantin Tănase” din 

Bucureşti.
Serialul prezintă episoade diferite din 
viaţa de zi cu zi a doi şoferi profesionişti, 
Ghiţă şi Liţă.
Pentru că îşi propune nu doar să amuze, 
ci şi să sondeze preferinţele tuturor celor 
care compun piaţa transporturilor rutiere 
din România, fiecare episod vine cu un 
gen diferit de umor. 
”Am considerat că acest experiment este 
util, dar şi interesant, în acelaşi timp, 
pentru că publicul căruia i se adresează 
serialul este unul extrem de eterogen. 
Umorul este o chestiune extrem de deli-
cată. Nu râdem la acelaşi gen de glume. 
În funcţie de nivelul de educaţie, de 
background-ul nostru socio-economic, 
putem să râdem la o anecdotă pe care 
ne-o spune cineva, putem doar să 
zâmbim, putem să fim indiferenţi sau chiar 
să ne simţim ofensaţi!”, a declarat Emil 
Pop, creatorul serialului “DOI ŞOFERI”.
“Ne-am propus, din start, să venim cu 
un umor care să corespundă criteriului 
<<general audience>>, adică să fie safe 
pentru întreaga familie. Am eliminat orice 
fel de situaţie care să îl pună într-o situaţie 
neplăcută pe un părinte atunci când urmă-
reşte acest serial împreună cu copilul său.
Cu alte cuvinte, am decupat de la început 
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În cel de-al treilea episod al serialului “DOI ŞOFERI”, Liţă este îndrăgostit şi Ghiţă îl pregăteşte 
pentru prima întâlnire amoroasă. 

SERIALUL DE COMEDIE “DOI ŞOFERI” - EP.03- 
“ÎNTREB PENTRU UN PRIETEN”
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din scenariul serialului “DOI ŞOFERI” 
aşa-numitele “glume de autobază”, chiar 
dacă pentru unii doar acesta este genul 
de umor pe care îl agrează.”, a mai spus 
Emil Pop.
“Este un serial în care am evitat să pedalăm 
pe conflictele din lumea transporturilor 
rutiere. Ne-am propus să abordăm un 
umor general uman, pozitiv, despre ceea 
ce ne apropie unii de alţii, într-un moment 
în care societatea românească este 
extrem de divizată, iar internetul geme de 
hateri.”, a adăugat Emil Pop.
Din echipa care a realizat serialul fac 
parte: Alina Anton-Pop, Production 
Manager, Dan Constantinescu, Director 
of Photography, şi Petre Ardelean, Sound 
Manager.
Întregul serial a fost realizat în parteneriat 
cu CEFIN TRUCKS, dealerul din 
România al FORD TRUCKS, şi Uniunea 
Naţională a Transportatorilor Rutieri din 
România (UNTRR).

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

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

AUDIENŢE
Până la data de 04 iulie 2019, primul 
episod al serialului “DOI ŞOFERI” a 
acumulat peste 37.000 de vizualizări pe 
Facebook iar episodul al doilea a depăşit 
73.000 de vizualizări. 
Toatele episoadele se afla într-o continuă 
creştere pe Facebook.

Costuri mici 
pentru planuri MARI!
Alege oferta de finanþare pentru vehicule comerciale grele, 
noi ºi rulate, de la Raiffeisen Leasing [i beneficiezi de:

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

0%
avans

email: partener.raiffeisen@evwholding.ro
www.evwholding.ro; www.raiffeisen-leasing.ro
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Urmare a demersurilor susţinute 
timp de trei ani, UNTRR, Ministerul 
Transporturilor, prin Ordin al Ministrului 
Transporturilor, a modificat Normele 
privind autorizarea si controlul centrelor 
de pregătire şi perfecţionare profesională 
a personalului de specialitate din 
domeniul transporturilor rutiere.
Conform noilor prevederi, cursurile de 
formare continuă, în vederea obţinerii 
certificatelor de calificare profesională 
continuă - CPC pentru transport rutier 
de marfă şi/sau de persoane, pot fi 
organizate şi în limba engleză sau limba 
spaniolă.
Această măsură ar putea veni să combată 
criza soferilor. În prezent, România are un 
deficit de 45.000 de şoferi profesionişti.

Cum s-a modificat legislaţia
ORDIN nr. 953 din 18 iunie 2019 pentru 
modificarea şi completarea Normelor 

privind autorizarea şi controlul centrelor 
de pregătire şi perfecţionare profesională 
a personalului de specialitate din 
domeniul transporturilor rutiere, aprobate 
prin Ordinul ministrului transporturilor 
nr. 1.212/2015, şi a Normelor privind 
pregătirea şi atestarea profesională a 
anumitor categorii de conducători auto, 
prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul 
ministrului transporturilor nr. 1.214/2015.
Normele privind autorizarea şi controlul 
centrelor de pregătire şi perfecţionare 
profesională a personalului de specialitate 
din domeniul transporturilor rutiere 
prevăzute în anexa la Ordinul ministrului 
transporturilor nr. 1.212/2015, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
867 din 20 noiembrie 2015, se modifică şi 
se completează după cum urmează:

Articolul 1, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alineatul (3), 

cu următorul cuprins:(3) Cursurile de 
pregătire iniţială şi formare continuă a 
personalului de specialitate din domeniul 
transporturilor rutiere se organizează 
în limba română. Cursurile de formare 
continuă, în vederea obţinerii certificatelor 
de calificare profesională continuă - CPC 
pentru transport rutier de marfă şi/sau 
de persoane, pot fi organizate şi în limba 
engleză sau limba spaniolă
La articolul 7 alineatul (2) litera c), punctul 
(v) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:(v) suportul de curs în limba 
română sau, după caz, în limba engleză 
sau spaniolă, pentru fiecare tip de curs 
pentru care se solicită autorizarea, 
întocmit astfel încât conţinutul 
acestuia să ţină seama de cerinţele şi 
reglementările în vigoare din domeniul 
transporturilor rutiere, valabile la data 
solicitării autorizării centrului de pregătire 
şi perfecţionare profesională. Suportul 

CURSURILE DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU 
TRANSPORTUL RUTIER DE MARFĂ SE 

ORGANIZEAZĂ ŞI ÎN ENGLEZĂ SAU SPANIOLĂ
O barieră împotriva angajării şoferilor străini de camion şi autobuz a fost depăşită.  În contradicţie 
cu legislaţia europeană în domeniu, în România nu se putea susţine examinarea conducătorilor auto 
profesionişti în limbi de circulaţie internaţională pentru obţinerea atestării profesionale obligatorii.
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de curs trebuie întocmit în concordanţă 
cu programele de pregătire, iar conţinutul 
trebuie să fie adaptat necesităţilor de 
învăţare ale candidaţilor şi obiectivelor 
cursului;
La articolul 7 alineatul (3), litera a) se 
modifică şi va avea următorul cuprins:a) 
are angajaţi lectori atestaţi pentru cursurile 
prevăzute pe versoul autorizaţiei, titulari 
ai unui atestat de lector în transportul 
rutier corespunzător tipului/tipurilor de 
cursuri pentru care solicită autorizarea. 
Lectorii care predau în limba engleză sau 
limba spaniolă trebuie să deţină certificat 
corespunzător de competenţă lingvistică 
nivelul B2; 
La articolul 9 alineatul (2), litera g) se 
modifică şi va avea următorul cuprins:g) 
suportul de curs în limba română sau, 
după caz, în limba engleză sau spaniolă, 
pentru fiecare tip de curs pentru care 
se solicită autorizarea, întocmit astfel 
încât conţinutul acestuia să ţină seama 
de cerinţele şi reglementările în vigoare 
din domeniul transporturilor rutiere, 
valabile la data solicitării autorizării 
centrului de pregătire şi perfecţionare 
profesională. Suportul de curs trebuie 

întocmit în concordanţă cu programele 
de pregătire, inclusiv cele prevăzute la 
lit. c), iar conţinutul trebuie să fie adaptat 
necesităţilor de învăţare ale candidaţilor 
şi obiectivelor cursului.

Articolul II
La articolul 5 din Normele privind 
pregătirea şi atestarea profesională a 
anumitor categorii de conducători auto, 
prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul 
ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 
pentru aprobarea normelor privind 
pregătirea şi atestarea profesională a 
personalului de specialitate din domeniul 
transporturilor rutiere, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 903 şi 
903 bis din 4 decembrie 2015, alineatul 
(1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: Examinarea pentru obţinerea 
CPC se face conform normelor prevăzute 
în anexa nr. 8 la ordin. Examinarea 
pentru obţinerea CPC se organizează în 
limba română, în limba engleză sau în 
limba spaniolă. Conducătorii auto susţin 
examenele pentru obţinerea CPC în 
limba în care au urmat cursul de pregătire 
profesională periodică.

Articolul III
(1) Întrebările în limba engleză sau limba 
spaniolă pe baza cărora candidaţii susţin 
examinarea pentru obţinerea CPC se 
introduc în sistemul informatic, care 
generează în mod aleatoriu chestionare 
pentru fiecare candidat la data susţinerii 
examinării, de către Autoritatea Rutieră 
Română - A.R.R., în termen de 6 luni 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
ordin.
(2) Întrebările elaborate conform art. 
8 alin. (2) din anexa nr. 8 la Ordinul 
ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 
pentru aprobarea normelor privind 
pregătirea şi atestarea profesională a 
personalului de specialitate din domeniul 
transporturilor rutiere se traduc din limba 
română în limba engleză sau în limba 
spaniolă de către Autoritatea Rutieră 
Română - A.R.R.
(3) Baza de întrebări redactate în limba 
engleză şi limba spaniolă se publică pe 
pagina de internet a Autorităţii Rutiere 
Române - A.R.R. şi se actualizează ori 
de câte ori se impune”.
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În urma unui proces de rebranding, sediul 
departamentului Autocamioane Rulate al 
Mercedes-Benz România, aflat pe Str. 
Rudeni, nr. 103, Chitila, şi-a deschis 
porţile, începând cu 27 iunie, ca punct 
de vânzare camioane rulate şi servicii 
TruckStore. 
„Lansarea TruckStore în România 
reprezintă o nouă etapă de dezvoltare 
pe piaţa locală şi un pas important în 
consolidarea poziţiei de lider în piaţa 
autovehiculelor comerciale grele rulate. 
Dezvoltarea impresionantă a acestui 
segment, cu o creştere a vânzărilor 
de peste 100% în ultimii trei ani, este 
dovada planificării strategice şi rezultatul 
profesionalismului şi muncii de echipă a 
departamentului Autocamioane Rulate 
al Mercedes-Benz România”, a declarat 
Valeriu Zaharia, Managing Director Truck 
& Bus Mercedes-Benz România.
Reţeaua internaţională TruckStore oferă 
acces la un portofoliu de autovehicule 
multi brand, de diverse tipuri şi vechimi, 
de la capete tractor până la remorci 
şi semiremorci rulate. De asemenea, 
TruckStore oferă o gamă largă de servicii 
de calitate, concepută pentru a veni în 
ajutorul clienţilor săi.

Prezenţi la eveniment, jurnaliştii 
revistei TIR au realizat o serie de 
interviuri: 

Alina Anton Pop, Director Marketing 
& PR Revista TIR: Cât de mult vă 
ajută divizia TruckStore în vânzarea de 
camioane Mercedes-Benz noi?

Valeriu Zaharia, Managing Director 
Truck & Bus Mercedes-Benz România: 

Dată fiind diversitatea instrumentelor pe 
care le utilizăm în vânzarea de camioane 
noi în România, dar şi în alte ţări, 
existenţa unui department de camioane 
rulate este absolut necesară. Nu mai 
putem concepe, astăzi, în general, 
derularea unor activităţi de vânzare de 
camioane noi fără a avea în spate un 
astfel de departament. Începând cu 
procesul de trade-in, prin care încurajăm 
reînnoirea flotelor clienţilor noştri, prin 
preluarea camioanelor rulate şi oferirea 
la schimb a unor camioane noi cu care 
să îşi îmbunătăţească performanţele şi 
continuând cu procesul de „buy-back” prin 
care vindem camioane noi, pe o perioadă 
determinată de 3-5 ani, după care clientul 
aduce camionul înapoi pentru o valoare 
de răscumpărare bine determinată. În 
oricare dintre aceste situaţii, vânzarea 
camionului rulat este imperios necesară, 
astfel că existenţa departamentului 
de vânzări de camioane rulate este 
absolut imperativă. TruckStore propune 
o alternativă modernă de comunicare 
şi promovare online a camioanelor, dar 
se diferenţiază de alte servicii similare 
datorită standardelor înalte de calitate, 
garanţiei şi proceselor integrate într-
un format standard. Noul brand ne va 
ajuta la îmbunătăţirea performanţelor în 

vânzarea camioanelor rulate, cu efecte 
în vânzarea de camioane noi.

Alina Anton Pop, Director Marketing 
& PR Revista TIR: De ce a fost nevoie 
de o reorganziare a departamentului de 
camioane rulate a Mercedes-Benz, sub 
brandul TruckStore?

Virgil Titirişcă, Used Trucks Manager, 
Mercedes-Benz România: Ne-am 
propus ca departamentul de vehicule 
rulate al Mercedes-Benz România să 
devină principalul pol de vânzări de 
camioane rulate din România. În ultimii 
ani, volumele noastre de vânzări au 
crescut exponenţial, de aceea am dorit 
să încununăm acest succes cu aderarea 
la conceptul TruckStore, care reprezintă 

MERCEDES-BENZ TRUCKS A LANSAT 
TRUCKSTORE ÎN ROMÂNIA 

Divizia Truck & Bus a Mercedes-Benz România a lansat oficial, pe 27 iunie 2019, TruckStore, o 
platformă dedicată vânzărilor de autovehicule comerciale grele rulate. Vânzarea de camioane 
rulate şi servicii conexe este unul dintre segmentele principale de afaceri ale Daimler Trucks. 
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un set de standarde mult mai ridicate ale 
calităţii produsului, dar şi ale serviciilor 
adiacente.

Alina Anton Pop, Director Marketing & 
PR Revista TIR: Cât de mulţumit sunteţi 
de Departamentul de camioane rulate al 
Mercedes-Benz România?

Adrian Parfenie, Manager Transport 
Safir SRL Vaslui: Societatea noastră 
deţine 50 de camioane cu care 
transportăm produse din carne şi 
preparate din carne. Anul trecut, am 
achiziţionat şase vehicule Mercedes-
Benz Actros de la Departamentul 
Autocamioane Rulate al Mercedes-
Benz România. Avem în plan achiziţia 
a încă două vehicule, deoarece suntem 
mulţumiţi de calitatea camioanelor şi de 
colaborarea cu consultanţii de vânzări.

Două perspective
În cadrul conferinţei de presă, invitaţii au 
vorbit despre importanţa TruckStore.

“Este, fără îndoială, un moment important 
pentru Mercedes-Benz în România. 
Inaugurarea TruckStore, ca brand şi 
platformă de vânzare a camioanelor 
rulate, poate fi văzută din două unghiuri 
diferite. Prima perspectivă este cea a 
clienţilor care vor avea acces la astfel 
de operaţiuni bazându-se pe garanţia 
succesului avut de Mercedes-Benz în 

afacerile din toată lumea. Deschiderea 
TruckStore vine ca o încununare a 
succesului obţinut de Mercedes-Benz 
România. Dacă ne uităm la cifre, vom 
vedea o creştere a vânzărilor în perioada 
2018-2019. Este un semnal puternic şi 
o confirmare a performanţelor realizate 
în ultimul an în ţara dumneavoastră. 
Iar acest aspect se datorează muncii 
susţinute a echipei din România şi a 
faptului că membrii ei au avut un singur 
scop – să îşi servească clienţii cât mai 
bine şi să devină un partener în toate 
etapele vânzării pentru cei care vor să 
cumpere vehicule rulate.
Există o a doua perspectivă care 
izvorăşte din angajamentul luat de 
Mercedes-Benz Trucks, ca producător 
cu istorie, de a continua şi dezvolta acest 
segment în România. Cu toţii suntem aici 
să îi ajutăm pe clienţii deja existenţi şi pe 
cei noi. Rezultatul colaborării noastre şi 
eforturile depuse se văd în deschiderea 
TruckStore, o platformă dedicată pentru 
a-i ajuta pe clienţii noştri să găsească 
produsele care li se potrivesc, la calitatea 
dorită şi la momentul oportun.”, a declarat 
Ulrich Loebich, Head of Used Business 
Mercedes-Benz Trucks.

Un pachet de servicii
„TruckStore este cea mai mare platformă 
dedicată vânzărilor de camioane rulate, 
având, în Europa, 28 de locaţii, inclusiv 
cea din România. TruckStore, disponibil 
de acum în 15 ţări, reuneşte un total 
vânzări de 20.000 de camioane anual, 
la care şi noi trebuie să contribuim. 
Deschiderea este un pas important 
nu doar pentru extinderea reţelei, dar 
şi pentru sprijinul pe care divizia de 
camioane rulate îl aduce vânzărilor de 
camioane. Anul acesta, în februarie, 
am sărbătorit al cincilea an consecutiv 
în care Mercedes-Benz Trucks este 
lider de piaţă în categoria camioane 
noi. Vânzările de camioane rulate şi 
TruckStore ne vor sprijini din ce în ce mai 

mult în strategia noastră de a avea un 
rol puternic în România. Implementarea, 
din 2008, a conceptului de camioane 
rulate Mercedes-Benz în România s-a 
dezvoltat şi, în ultimii ani, a devenit un 
sprijin puternic pentru vânzarea de 
camioane noi, oferind clienţilor soluţii 
adaptate nevoilor lor atunci când e vorba 
de înnoirea flotelor sau când e vorba 
de promisiunea de răscumpărare a 
camionului după o perioadă stabilită de 
exploatare. Oferta TruckStore se referă 
nu doar la vânzarea unui camion rulat, 
dar şi la un pachet de servicii: garanţia 
aduce linişte clienţilor în ceea ce priveşte 
posibilele riscuri care vor fi rezolvate 
fluid şi nebirocratic. Diferitele metode de 
finanţare care permit accesul la camioane 
sunt oferite coerent de Mercedes-Benz 
Financial Services.”, a declarat Valeriu 
Zaharia, Managing Director Truck & Bus 
Mercedes-Benz România.

Toate vârstele şi rulajele
“Avem aici, în această locaţie, peste 
250 de camioane rulate, care sunt 
suplimentate la nivel internaţional de 
peste 8.000 de vehicule. Aici vorbim de 
toate vârstele şi rulajele, evident reflectate 
în preţ. În acest moment, teoretic suntem 
capabili să acoperim orice nevoie din 
partea clienţilor.”, a afirmat Virgil Titirişcă, 
Used Trucks Manager, Mercedes-Benz 
România.

Categoriile Gold, Silver şi Bronze
Pentru a găsi rapid şi uşor un autovehicul 
care să satisfacă nevoile şi dorinţele 
clienţilor, TruckStore a clasificat 
autovehiculele în categoriile Gold, Silver 
şi Bronze, în funcţie de raportul calitate-
preţ:

Categoria Gold
• Vechime autovehicul de maximum  
4 ani
• Garanţie TruckStore / Garanţie de la 
producător
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• Inspecţie tehnică în conformitate cu 
standardele TruckStore
• Toate reparaţiile şi serviciile necesare 
• Inspecţia tehnică periodică impusă de 
lege
• Reparaţii complete
• Adâncimea profilului anvelopelor de cel 
puţin 6 mm

Categoria Silver
• Vechime autovehicul de maximum  
6 ani
• Garanţie TruckStore pentru vehiculele 
selectate
• Inspecţie tehnică în conformitate  
cu standardele TruckStore
• Reglementare tehnică
• Reparaţii complete
• Adâncimea profilului anvelopelor de cel 
puţin 3 mm

Categoria Bronze
• Inspecţie tehnică
• Reglementare tehnică
• Întreţinere de bază

Garanţia TruckStore
Valabilă pentru grupul motor-propulsor, 
garanţia TruckStore minimizează riscul 
de pierderi în cazul avariilor neaşteptate.  
Centrul de revendicare a garanţiei 
TruckStore este disponibil 24h pe zi, 7 
zile pe săptămână. Garanţia TruckStore 
este valabilă pe întreg teritoriul UE, iar 
procedura de accesare este simplă şi 
lipsită de birocraţie. 

Achiziţie camioane
TruckStore oferă atât posibilitatea de a 
cumpăra, cât şi de a vinde un camion 
la un preţ corect. Specialiştii TruckStore 
evaluează autovehiculul şi transmit 
clientului oferta de achiziţie. 

 Servicii financiare
De la leasing financiar la oferte tip buy-
back, gama extinsă de servicii financiare 
le oferă clienţilor TruckStore numeroase 
soluţii, adaptate nevoilor şi posibilităţilor 
fiecăruia.

Trade-in
Acest serviciu oferă clienţilor posibilitatea 
de a deduce din preţul de achiziţie al 
unui camion nou valoarea actuală a 
camionului pe care îl deţin, în baza unei 
evaluări a acestuia. Clienţii pot alege 
şi a doua opţiune prin care valoarea 
camionului deţinut poate constitui avans 
în cazul unui contract de leasing.

Clienţi externi
Clienţii din afara României pot achiziţiona 
camioane de la TruckStore România, 

aceştia beneficiind de servicii de 
suport, ce acoperă toate procedurile şi 
formalităţile necesare pentru export.

Despre TruckStore
TruckStore a fost lansat în anul 2001 ca 
brand pentru vânzarea de autovehicule 
comerciale rulate Mercedes-Benz 
Trucks, primul punct de lucru fiind 
deschis în Germania. Principalul factor 
ce a determinat înfiinţarea TruckStore a 
fost dezvoltarea constantă a programelor 
de tip buy-back, datorată orientării 
companiilor de transport către sisteme de 
leasing şi de închiriere pe durate scurte. 
În prezent, TruckStore este cea mai mare 
platformă de vânzări de autovehicule 
comerciale rulate din Europa. Reţeaua 
TruckStore cuprindea, până la lansarea 
în România, 27 de centre, în 14 ţări 
europene, realizând un volum de vânzări 
de peste 20.000 de camioane pe an şi 
o cifră de afaceri de aproximativ 600 de 
milioane de Euro. 
Începând din 27 iunie 2019, www.
truckstore.com, platforma online în care 
stocul naţional de autovehicule TruckStore 
este actualizat în timp real, devine 
disponibilă şi în limba română. În plus, 
vizitând noul sediu TruckStore din Str. 
Rudeni, nr. 103, Chitila, jud. Ilfov, clienţii 
beneficiază de consiliere profesională în 
găsirea soluţiei perfect adaptate nevoilor 
lor, din partea reprezentanţilor de vânzări 
TruckStore România. 
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“Clienţii noştri au încredere în camioanele 
Mercedes-Benz Trucks, dar şi în 
serviciile nostre. Iar standardele înalte de 
calitate ale Mercedes-Benz Trucks pot 
fi asigurate investind în perfecţionarea 
continuă a tehnicienilor noştri. Ei fac 
parte din marea familie Mercedes-Benz 
Trucks şi contribuie activ la respectarea 
promisiunii Trucks you can trust”, a 
declarat Valeriu Zaharia, Managing 
Director Trucks & Buses în cadrul 
Mercedes-Benz România.
În finala naţională, organizată pe 13 
iunie, la Centrul de Training al Mercedes-
Benz România, s-au calificat 20 de 
tehnicieni, care au parcurs mai multe 
probe practice şi teoretice, ce au urmărit 
evaluarea şi testarea competenţelor la 
nivelul unui spectru larg de specializări 
– de la consultanţă de service până la 
activitatea efectivă de mentenanţă şi 
service. Atât testele, cât şi exerciţiile 
practice au fost personalizate în acord 
cu profilul celor patru posturi. În plus, 
participanţii au avut ocazia să conducă 
în premieră noul Actros, cel mai modern 
camion din lume.
“Am pregătit cu atenţie probele la 
care au fost supuşi finaliştii, urmărind 
îndeaproape structura concursului 
internaţional. În cadrul evaluării practice, 
participanţii au fost provocaţi cu jocuri 
de rol şi exerciţii de rezolvare practică 
a operaţiunilor de service. De exemplu, 
tehnicienii de diagnoză au avut de 
identificat, în decursul a 60 de minute, un 
defect instalat pe autocamion. Evaluatorii 
au urmărit atât corectitudinea acţiunilor 
specifice, cât şi modul în care standarele 
înalte ale Mercedes-Benz sunt transpuse 
în asigurarea calităţii serviciilor.”, a 
declarat Adrian Niţu, Trainer la Centrul 
de Training al Mercedes-Benz România.
În urma etapei naţionale, au fost aleşi cei 
mai buni 4 specialişti care vor reprezenta 
România la Global TechMasters Truck 
2019: Dan Bleahu (consilier service), 
Bogdan Dumitru Mihăilă (specialist 
piese de schimb şi accesorii), Adrian 
Oprişor-Pitu (tehnician de diagnoză) 
şi Adrian Ionuţ Muşoaie (tehnician de 

mentenanţă). Acestora li se va alătura 
antrenorul Adrian Niţu.
”Particip pentru a doua oară la această 
competiţie şi sunt foarte bucuros că m-am 
calificat din nou în etapa internaţională. 
Finala de acum doi ani, din Germania, 
a fost un eveniment extraordinar şi mi-
am dorit foarte mult să repet această 
experienţă. La ediţia trecută, am obţinut 
medalia de aur pentru cel mai bun 
technician de diagnoză din reţeaua 
Mercedes-Benz. Sper că, împreună cu 
colegii mei, vom reuşi să obţinem un 

rezultat frumos şi anul acesta”, a declarat 
Adrian Oprişor-Pitu, specialist diagnoză 
la Autoklass Sibiu.
România va participa, pentru a doua oară, 
la competiţia Global TechMasters Truck. 
Echipele naţionale sunt formate din 5 
membri şi au în componenţă un consilier 
de service, un consilier de vânzări 
pentru piese de schimb şi accesorii, un 
tehnician de diagnoză şi un tehnician de 
mentenanţă, respectiv un antrenor.
În perioada următoare, echipa de 
specialişti After-Sales urmează să 
deruleze un program personalizat de 
instruire sub îndrumarea lui Adrian Niţu. 
Programul se va încheia cu o tabără de 
pregătire, care va avea şi componente de 
simulare a probelor finalei internaţionale. 
Global TechMasters Truck 2019 va avea 
loc între 22-24 octombrie, la Stuttgart. 
Românii se vor confrunta cu alte 11 
echipe de specialişti din Austria, Brazilia, 
China, Elveţia, Finlanda, Germania, 
Grecia, Italia, Polonia, Rusia şi Turcia.
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TRUCK TECHMASTERS - CEI MAI BUNI 
TEHNICIENI PENTRU CAMIOANE  
MERCEDES-BENZ DIN ROMÂNIA

Mercedes-Benz România a derulat etapa naţională a competiţiei TechMasters Trucks 2019,  
ce desemnează cei mai buni tehnicieni de service din reţeaua de parteneri şi centre autorizate 
Mercedes-Benz.
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Cercetarea a plecat de la ipoteza conform 
căreia exportatorii români sunt discriminaţi 
pe aceste pieţe în raport cu producătorii 
locali. 

Serviciile de transport rutier de mărfuri 
generează cele mai mari exporturi din 
România.
Conform datelor Eurostat, în anul 2018, 
serviciile de transport au generat exporturi 
de aproximativ 6,15 miliarde de euro, adică 
o treime din totalul exporturilor de servicii 
din România şi echivalentul a 46% din 
excedentul total al comerţului exterior cu 
servicii. Aceste servicii au fost contractate 
preponderent în Germania (aproximativ 
1 miliard sau 16,5% din totalul serviciilor 
de transport), Austria (757 milioane euro, 
12,3%), Italia (677 milioane euro, 11%), 
Olanda (630 milioane euro; 10,2%), 
Spania (625,5 milioane euro; 10,2%) şi 
Belgia (594 milioane euro; 9,7%). De 
menţionat este faptul că, în 2018, 77% din 
toate exporturile de servicii de transport 

provin din sectorul de transport rutier de 
mărfuri. 
Conform datelor UNTRR, estimate pe 
baza ultimelor statistici primite de la 
Autoritatea Rutieră Română, în 2019 
există aproximativ 34.000 firme româneşti 
licentiate pentru transport rutier de marfă, 
care operează un parc total de 153.000 
camioane de peste 3,5 tone.

Barierele comerciale din Uniunea 
Europeană
Potrivit analizei, în cazul exporturilor 
serviciilor de transport rutier, se observă 
faptul că, în ţările unde transportatorii 
români operează cu preponderenţă 
(Germania, Italia, Austria, Belgia), 
reglementările discriminatorii sunt peste 
media europeană din acest sector de 
activitate.
Aceste rezultate sunt confirmate inclu-
siv de Uniunea Naţională a Trans-
portatorilor Rutieri din România. Conform 
reprezentanţilor acestei asociaţii, princi-

palele bariere pentru transportatorii 
rutieri de marfă români la nivelul pieţelor 
Uniunii Europene ţin în special de supra-
reglementările sau interpretările naţionale 
ale regulamentelor europene, referitoare 
la accesul la profesie (Regulamentul 
1071/2009), accesul la piaţa de 
transport rutier de marfă (Regulamentul 
1072/2009), precum şi de abordările 
naţionale privind salariul minim aplicabil în 
sectorul transporturilor. Conform UNTRR, 
acestea au ca rezultat limitarea accesului 
transportatorilor din Estul Europei pe 
pieţele din Vestul Europei. 

În mod concret, barierele reclamate 
de asociaţia transportatorilor rutieri 
români sunt:

1.Interpretările naţionale diferite ale 
Regulamentului 1072/2009 cu privire 
la cabotaj, introduse de Finlanda şi 
Danemarca în 2013. În acest caz, 
Comisia Europeană a iniţiat o procedură 

CELE CINCI BARIERE COMERCIALE 
RIDICATE DE EUROPA ÎMPOTRIVA 

TRANSPORTATORILOR ROMÂNI
În anul 2019, Consiliul Concurenţei a efectuat un studiu privind comerţul exterior al României şi 
condiţiile de acces ale producătorilor români pe pieţele statelor membre ale Uniunii Europene. 
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de infringement pentru nerespectarea 
regulilor cabotajului de catre Finlanda şi 
Danemarca. Conform Comisiei Europene, 
reglementările transportatorilor care deţin 
o licenţă comunitară pot să efectueze 
până la trei operaţiuni de cabotaj în 
termen de şapte zile de la descărcarea 
ultimul transport internaţional. Legea 
finlandeză, însă, limitează cabotajul 
la zece operaţiuni într-o perioadă de 
trei luni. Comisia consideră că această 
restricţie suplimentară nu este justificată. 
În plus, în conformitate cu regulamentul, 
fiecare operaţiune de cabotaj poate 
implica mai multe puncte de încărcare 
şi descărcare. Cu toate acestea, legea 
finlandeză consideră că fiecare încărcare 
sau descărcare constituie o operaţiune de 

cabotaj. De asemenea, în conformitate cu 
legislaţia daneză, o singură operaţiune de 
cabotaj poate implica mai multe puncte 
de încărcare sau de descărcare, dar nu 
ambele. În opinia Comisiei, aceste restricţii 
suplimentare nu sunt, de asemenea, 
justificate.

2.Aplicarea sistematică a legislaţiei privind 
salariului minim din Franţa (2016) şi 
Germania (2015) în domeniul transportul 
rutier. Aplicarea acestor reglementări sunt 
de natură să afecteze principalul avantaj 
comparativ al companiilor româneşti ce 
activează în ţările din vestul Europei, şi 
anume costul mai redus cu forţa de muncă 
(şoferii). Şi în acest caz, Comisia Europeană 
a iniţiat proceduri de infringement, prin 
prisma faptului că reglementările din 
cele două ţări restricţionează în mod 
disproporţionat libertatea de a presta 
servicii şi libera circulaţie a mărfurilor. 
În ambele cazuri, Comisia consideră 
că aplicarea salariului minim pentru 

operaţiunile de transport internaţional nu 
poate fi justificată, deoarece are numai 
o legătură marginală cu teritoriul statului 
membru gazdă şi creează totodată 
bariere administrative disproporţionate, 
care împiedică buna funcţionare a pieţei 
interne. Astfel, Comisia consideră că ar 
trebui luate măsuri proporţionale pentru 
protecţia socială a lucrătorilor dar şi pentru 
a asigura o concurenţă nedenaturată. 
Punctual: 
- Franţa a adoptat în 2015 o lege privind 
aplicarea salariului minim în Franţa în 
sectorul transporturilor. Salariul minim se 
aplică cabotajului şi tuturor operaţiunilor 
de transport internaţional (cu excepţia 
tranzitului). Actul de punere în aplicare 
a legii (décret) a fost adoptat la 7 aprilie 

2016, stabilind cerinţe administrative 
stricte, printre care obligaţia de a stabili 
un reprezentant legal pe teritoriul francez, 
responsabil cu păstrarea înregistrărilor de 
lucru şi a plăţilor salariale ale lucrătorului, 
timp de 18 luni, pentru a putea fi supuse 
controalelor; 
- Legea privind salariul minim din Germania 
a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015, şi se 
aplică societăţilor din afara Germaniei care 
furnizează servicii pe teritoriul german. 
Astfel, companiile străine din anumite 
sectoare (inclusiv cele din domeniul 
transporturilor) sunt obligate să notifice 
autorităţile vamale germane de activitatea 
lor prin intermediul unor formulare 
specifice. În caz contrar, sancţiunile pentru 
încălcarea acestor obligaţii de notificare 
pot fi de până la 30.000 euro şi de până la 
500.000 EUR în cazul în care remuneraţia 
plătită salariatului nu respectă legea 
germană.

3.Interzicerea efectuării repausului 

săptămânal al şoferilor profesionişti în 
cabina camionului, prin legislaţia împotriva 
dumping-ului social adoptată de Franţa 
(2014), Belgia (2014), Germania (2017), 
urmate de alte State Membre UE. Această 
măsură este considerată discriminatorie 
pentru şoferii din ţările din estul Europei, 
ca urmare a faptului că aceştia fie sunt 
nevoiţi să efectueaza curse relativ scurte, 
fie înregistrează costuri şi controale 
suplimentare din partea autorităţilor 
comparativ cu şoferii vestici, ce nu sunt 
nevoiţi să-şi îndeplinească timpii de repaus 
în structuri specializate de cazare; 

4.Barierele generate de timpii foarte mari 
de aşteptare la punctele de trecere a 
frontierei dintre România şi ţările vecine, 

care afectează şi perturbă grav operaţiunile 
internaţionale ale transportatorilor români, 
atât la frontiere interne ale Uniunii Europene 
(vamele de la Borş, Nădlac sau Ruse), cât 
şi la cele externe (Porubne etc.);

5.Există un val de nemulţumire din 
partea transportatorilor români cu privire 
la iniţiativa Parlamentul European de a 
adopta o serie de măsuri din Pachetul 
Mobilitate 1, care ar avantaja transportatorii 
din statele dezvoltate în dauna celor din 
estul Europei, din cauza unor prevederi 
precum cele expuse mai jos: - şoferii ar 
urma să fie plătiţi în regim de detaşare (la 
nivelul minim din statele în care lucrează), 
ceea ce ar conduce la creşterea costurilor 
pentru transportatorii români; 
- şoferii vor fi obligaţi să revină în ţară 
la fiecare 3-4 săptămâni. Având în 
vedere faptul că o parte însemnată din 
activitatea de transport se concentrează 
pe principalele pieţe din Europa (Franţa, 
Germania, Olanda, Belgia etc.), pentru 
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un şofer din zona respectivă este relativ 
facilă întoarcerea acasă la 3-4 săptămâni, 
comparativ cu un şofer din Est, ca urmare 
a costurilor de transport;
- modificarea regulilor de cabotaj ar 
conduce la reducerea semnificativă a 
încasărilor pentru transportatorii români. 
Dacă, până în prezent, se pot efectua 3 
astfel de operaţiuni de transport în primele 
7 zile de la momentul în care au ajuns 

cu marfa într-o ţară străină, dacă legile 
europene se vor modifica, transportatorul 
ar fi obligat să aştepte 5 zile între două 
transporturi efectuate în regim de cabotaj.

Unde exportăm
În anul 2018, exporturile de bunuri au 
crescut cu 8,1% faţă de anul precedent 
(şi cu 18% faţă de 2016), în timp ce 
importurile de bunuri au crescut cu 9,6% 
comparativ cu 2017 (şi cu 23% faţă de 
2016). Conform celor mai recente date, în 
primele 3 luni ale anului 2019, exporturile 
de bunuri au însumat 17,5 miliarde euro, 
iar importurile de bunuri 21,2 milioane 
euro, rezultând un deficit de 3,6 miliarde 
euro.
În termeni relativi, cele mai mari creşteri 
ale exporturilor de bunuri la nivelul grupelor 
de produs în 2018 (faţă de anul 2017) 
s-au înregistrat în domeniul combustibililor 
(+16,6%); maşinilor şi echipamentelor 
pentru transport (+10,5%), respectiv 
domeniul uleiurilor, grăsimilor şi cerurilor 
de origine animală şi vegetală (9,8%). În 
categoria importurilor de bunuri, cele mai 
mari creşteri anuale s-au înregistrat la 
combustibilii minerali (25,4%); maşini şi 

echipamente pentru transport (11,4%) şi 
articole manufacturate diverse (10,7%).
Din datele analizate reiese că România 
desfăşoară cele mai multe exporturi 
cu principalele economii ale Uniunii 
Europene: Franţa, Germania, Italia şi 
Regatul Unit absorb 57% din exporturile 
de bunuri şi servicii din România către 
Uniunea Europeană şi 44% din totalul 
exporturilor (adică aproximativ 37,2 

miliarde de euro pe parcursul anului 
2018), rezultând totodată un excedent 
comercial de 3,8 miliarde de euro în raport 
cu aceste ţări. În acelaşi timp, România 
înregistrează deficite comerciale în raport 
cu ţările apropiate din punct de vedere 
structural şi geografic, precum Ungaria 
(deficit comercial de 2,6 miliarde de euro), 
Polonia (2,3 miliarde euro), Slovacia (658 
milioane de euro), Republica Cehă (398 
milioane euro), precum şi cu ţări cum ar 
fi Olanda (755 milioane euro) sau Austria 
(665 milioane).

Cum s-a realizat analiza
Pentru estimarea barierelor comerciale cu 
care se confruntă exportatorii români pe 
pieţele europene, a fost utilizat indicatorul 
Foreign Direct Investment Restrictiveness 
Index, elaborat de Organizaţia pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică 
(OECD). Indicatorul arată uşurinţa cu 
care agenţii economici îşi pot desfăşura 
activitatea pe o anumită piaţă europeană, 
precum şi existenţa eventualelor 
reglementări discriminatorii în raport cu 
agenţii economici din statul respectiv. 
Aceste informaţii au fost completate de 

o serie de discuţii privind acest subiect 
cu principalele companii româneşti ce 
desfăşoară activităţi pe pieţele externe 
europene.

Competitivitatea economică a 
României
La începutul secolului XXI, economia 
mondială este guvernată de două forţe 
principale: dezvoltarea tehnologică şi 

fenomenul de globalizare, ambele având 
un impact semnificativ asupra companiilor, 
consumatorilor, precum şi economiilor în 
general. România a obţinut un scor ce 
plasează economia autohtonă pe locul 
52 în termeni de competitivitate, din cele 
140 de ţări analizate, în urma tuturor 
statelor membre ale Uniunii Europene, 
cu excepţia Greciei (locul 57) şi a Croaţiei 
(locul 68), ceea ce denotă necesitatea 
intensificării reformelor structurale şi 
promovarea unor politici publice orientate 
care să stimuleze competitiţia de pe piaţă 
şi, implicit, să determine generarea de 
noi sporuri de productivitate în sectoarele 
cheie ale economiei. 
Conform analiştilor Forumului Economic 
Mondial, România înregistrează cele 
mai bune rezultate în ceea ce priveşte 
adoptarea tehnologiilor (locul 36 global), 
mărimea pieţei (locul 41) şi instituţiile (locul 
46), în timp ce sistemul financiar (locul 
101 în lume, în special din perspectiva 
lipsei de finanţare a IMM-urilor şi lipsa 
disponibilităţii capitalului de risc – venture 
capital), sănătatea (72) şi abilităţile forţei 
de muncă (69) reprezintă bariere în calea 
competitivităţii.
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Pe de altă parte, două treimi dintre cei 
chestionaţi (66%) fac referire la lipsa 
politicilor şi programelor de investiţii 
publice, reiese din rezultatele unui 
sondaj de Camera de Comerţ Americană 
în România. În privinţa planurilor 
investiţionale ale mediului de business, 
răspunsurile celor 120 de companii au 
arătat prudenţă pentru anul 2019. Astfel, 
cele mai multe organizaţii preconizează, 
în acest an, investiţii de până la un 
milion de euro, deciziile în acest sens 
fiind puternic condiţionate de stabilitatea 
politică, de investiţiile în infrastructură 
şi de creşterea performanţei din 
administraţia publică.

Ce trebuie făcut
Cercetarea arată, totodată, că, printre 
cele mai apreciate condiţii de piaţă care 
au contribuit la performanţa raportată de 
companii, sunt calitatea infrastructurii 
digitale (52%), a capitalului uman (50%) 
şi nivelul de impozitare a companiilor 
(41%). La polul opus, sunt considerate 

precare: calitatea infrastructurii de 
transport (94%), lipsa politicilor şi 
programelor de investiţii publice (66%) şi 
stabilitatea macroeconomică (59%).

Cum a fost 
Pe de altă parte, oamenii de afaceri cred 
că anul 2018 din punct de vedere al 
performanţelor a fost un an bun şi foarte 
bun pentru majoritatea companiilor 
care activează în România. Doar 4% 
dintre companiile chestionate au spus 
că anul 2018 nu a fost un an bun. 79% 
dintre ele spun că veniturile au crescut. 
Pentru anul 2019, mediul de afaceri se 
declară optimist şi, în continuare, se 
menţine trendul de creştere a veniturilor 
şi a numărului de angajaţi. Pe de altă 
parte, la nivel investiţional, companiile 
se declară mai prudente şi preconizează 
să aloce sume mai mici, de până la un 
milion de euro.

Ce trebuie făcut
De asemenea, în topul celor mai apreciate 

avantaje se află potenţialul de creştere, 
cu 87% dintre companiile intervievate, 
urmat de calitatea României de membru 
al Uniunii Europene (UE) - cu 78%, 
respectiv calitatea capitalului uman (53%). 
În acelaşi timp, la întrebarea “Cum apreciaţi 
nivelul investiţional din România?”, 33% 
dintre oficialii companiilor chestionate 
au afirmat că este bun, alţi 33% că este 
precar, iar 30% s-au declarat neutri. 
Principalele trei măsuri care trebuie 
adoptate pentru a îmbunătăţi mediul 
de afaceri din România sunt acce-
sarea fondurilor europene (în viziu-
nea a 55% dintre respondenţi) şi 
investiţiile în infrastructură (53%). 
Până în anul 2016, nivelul cheltuielilor 
publice de investiţii depăşea 5% din PIB. 
După acel an, investiţiile au scăzut sub 
sub 5% din PIB, apropiindu-se periculos 
de 4%, ceea ce va duce şi la decelerarea 
creşterii economice, spun oamenii de 
afaceri.
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LIPSA DRUMURILOR, PIATRA DE MOARĂ  
DE GÂTUL OAMENILOR DE AFACERI

Cea mai mare parte a mediului de afaceri din România (94%) consideră că lipsa infrastructurii de 
transport reprezintă un impediment major în dezvoltarea economică a ţării.
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Schmitz Cargobull a livrat semiremorca 
cu numărul 1250 către grupul logistic 
pfenning. Pentru predarea semiremorcii 
cu două osii, reprezentanţii ambelor 
companii s-au întâlnit la sediul din 
Heddesheim. Boris Billich, directorul de 
vânzări al companiei Schmitz Cargobull, 
a predat noua remorcă către Karl-Martin 
Pfenning, Managing partner al grupului 
de logistic pfenning.
“În ultimii ani, Schmitz Cargobull s-a 
dovedit a fi un partener de încredere. 
Calitatea remorcilor, livrarea rapidă şi la 
timp, disponibilitatea la nivel european a 
pieselor de schimb sunt factori decisivi 
în îndeplinirea standardelor de calitate 
pe care le promitem clienţilor noştri “, 
spune Karl-Martin Pfenning, Managing 
Partner al grupului de logistic pfenning. 
Cu cele 55 de semiremorci cu două osii 
comandate recent, în versiunea pentru 
alimente proaspete, pfenning a adăugat 
la flota de vehicule cea de-a 1250-a 
semiremorcă Schmitz Cargobull.
“Eforturile noastre sunt acelea de a stabili 
un punct de referinţă pentru soluţiile 

inteligente şi eficiente de transport în 
industria autovehiculelor comerciale, 
care să fie apreciate de clienţi”, spune 
Boris Billich.
Deoarece, cerinţele clienţilor sunt, de 
asemenea, destul de diverse în logistica 
de transport cu amănuntul, grupul logistic 
pfenning a comandat semiremorci cu 
body S.KO de diferite lungimi de la 
Schmitz Cargobull. Flota include 25 
de semiremorci noi, cu două axe, cu o 
lungime de 11 metri, precum şi 30 de noi 
semiremorci cu box S.KO cu o lungime 
de 13,6 metri. 

Soluţii inteligente
Grupul logistic pfenning este un furnizor 
complet, cu sediul central în Heddesheim, 
Baden-Württemberg. Cu un număr 
de 3.700 de angajaţi, compania este 
prezentă în 90 de locaţii din Germania. 
Cu o flotă de 800 de camioane şi un 
spaţiu total de depozitare de 330.000 de 
metri pătraţi, grupul de logistică pfenning 
se ocupă de clienţi nu numai în comerţul 
cu amănuntul, ci şi în multe alte sectoare 
economice.

GRUPUL LOGISTIC PFENNING PREIA  
DE LA SCHMITZ CARGOBULL  

REMORCA CU NUMĂRUL 1250
A fost făcută nouă comandă pentru 55 de semiremorci cu două osii.

De la stânga: Andreas Kahlfeld, Distributions Manager, Manuel Pfenning, member 
of the executive management at the pfenning logistics group, Boris Billich, CSO 
Schmitz Cargobull AG, Marie-Elizabeth Benois, Partner pfenning logistics group, 
Karl-Martin Pfenning, Managing Partner pfenning logistics group, Frank Seeling, 
Head of Cargobull Trailer Centre East, Frank Reppenhagen, Sales Manager Schmitz 
Cargobull AG, René Günzel, Fleet Manager pfenning logistics group, Rana Matthias 
Nag, Managing Director pfenning logistics group

De la stânga: Rana Matthias Nag, Managing Director pfenning logistics group, Boris 
Billich, CSO Schmitz Cargobull AG, Marie-Elizabeth Benois, Partner pfenning logistics 
group, Karl-Martin Pfenning, Managing Partner pfenning logistics group, Frank 
Reppenhagen, Sales Manager Schmitz Cargobull AG, Manuel Pfenning, member of 
the executive management at the pfenning logistics group
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Potrivit acestuia, măsurile de acordare 
a unor facilităţi fiscale se vor aplica în 
funcţie de valoarea obligaţiilor bugetare 
restante la 31 decembrie 2018, astfel: 
măsuri de restructurare a obligaţiilor 
bugetare restante la 31 decembrie 
2018 pentru debitorii care au datorii 
mai mari de un milion lei, bazate pe un 
plan de restructurare, plată eşalonată şi 
supraveghere fiscală pe perioada înlesnirii; 
anularea accesoriilor în cazul datoriilor sub 
un milion lei sau a celor peste un milion de 
lei care nu pot beneficia de restructurare 
(eşalonare, reorganizare, insolvenţă), 
dacă obligaţiile bugetare principale 
se achită până la 30 noiembrie 2019. 

Plafoane diferite
“Este vorba de un cadru legislativ care 
propune un plafon de un milion de lei 
împărţit între persoane fizice şi persoane 
juridice. Această viitoare ordonanţă 
se referă la măsuri de restructurare 

a obligaţiilor bugetare restante la 31 
decembrie 2018 pentru debitorii care 
au datorii mai mari de un milion de lei, 
bazate pe un plan de restructurare, test al 
creditorului privat prudent, plată eşalonată 
şi supraveghere fiscală din partea ANAF-
ului pe perioada acestei înlesniri. Cu alte 
cuvinte, oarecum sunt similare procedurile 
din zona de insolvenţă, să spunem, ca 
plan de restructurare pe baza căruia 
se ia decizia, în baza solicitării acelei 
companii, că nu e obligaţie, este doar 
un cadru legal. Pe baza acestui cadru, 
compania respectivă poate face o astfel 
de solicitare, prezintă un astfel de plan de 
restructurare care se face de o persoană 
autorizată, exact ca şi în cazul, să spun 
aşa, insolvenţei, dacă nu mă înşel, şi se 
face această eşalonare a obligaţiilor la 
plata accesoriilor şi se poate chiar reduce 
până la jumătate din principal, 30, 40, 
50%, sunt mai multe propuneri”, a spus 
Eugen Teodorovici.

Sectorul privat va fi principalul 
beneficiar 
“În primul rând, această restructurare 
financiară. Să ştiţi că aici am mai spus-o, o 
repet ca să fie foarte clar, s-a pornit ideea 
de la companiile de stat, cele cu foarte 
mari probleme şi care nu cred că au altă 
soluţie de salvare. Este o şansă pe care 
încercăm să o dăm acestor companii, dar 
în acelaşi timp este corect să aplicăm un 
astfel de regim şi companiilor private şi 
companiilor de stat”, a afirmat el.
Şeful de la Finanţe a atras atenţia că 
restructurarea financiară nu reprezintă 
o amnistie fiscală, iar modul în care se 
va realiza va fi pus pe pagina de internet 
a ministerului, respectiv ordonanţa de 
urgenţă şi nota de fundamentare care o 
însoţeşte.
De asemenea, vor fi prezentate o serie de 
modificări ale Codului Fiscal şi Codului de 
Procedură Fiscală, propuneri discutate 
încă de anul trecut cu mediul de afaceri. 

AI O DATORIE DE UN MILION DE LEI? 
VEZI CUM POŢI SCĂPA DE EA

Ministerul Finanţelor Publice ia în calcul două scenarii pentru acordarea unor facilităţi fiscale, 
pentru datorii de peste şi, respectiv, de sub un milion de lei, a afirmat ministrul Finanţelor 
Publice, Eugen Teodorovici.
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“Sunt modificări propuse, solicitate 
de mediul de afaceri, adică menite să 
ducă la simplificare şi de proceduri şi 
de costuri şi la o flexibilizare a activităţii 
economice”, a susţinut ministrul. 

Mai multe măsuri
În ceea ce priveşte prima măsură, 
respectiv de restructurare a obligaţiilor 
bugetare restante la 31 decembrie 2018 
pentru debitorii cu datorii mai mari de un 
milion lei, obiectivul îl constituie crearea 
unui mecanism alternativ procedurii 
de acordare a eşalonării la plată, 
reglementată deja în Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, 
respectiv un mecanism de restructurare 
a obligaţiilor bugetare la 31 decembrie 
2018.
Scopul măsurii îl constituie revitalizarea 
şi evitarea deschiderii procedurii de 
insolvenţă a contribuabililor care au 
acumulat datorii bugetare în decursul 
timpului şi nu au avut posibilitatea să le 
achite.
Restructurarea obligaţiilor bugetare 
poate consta în una sau mai multe 
măsuri, iar una dintre acestea trebuie 
să fie reprezentată de înlesnirile la 
plata obligaţiilor bugetare. Măsurile de 
restructurare a obligaţiilor bugetare care 
pot fi propuse prin planul de restructurare 

sunt următoarele: plata eşalonată 
a obligaţiilor bugetare; conversia 
în acţiuni a obligaţiilor bugetare, în 
condiţiile reglementate de Codul de 
procedură fiscală; stingerea obligaţiilor 
bugetare prin darea în plată a unor 
active ale debitorului, potrivit procedurii 
reglementate de Codul de procedură 
fiscală; anularea unor obligaţii bugetare 
principale în proporţie de 30%, 40% sau 
50%, după caz, din totalul acestora. 

Câţi datornici mari avem
Totodată, ministrul Finanţelor a prezentat 
şi o situaţie a contribuabililor persoane 
juridice cu datorii de peste un milion de 
lei. Potrivit datelor MFP, la finalul anului 
trecut, 31 de companii de stat aveau datorii 
de peste 748 milioane de lei şi accesorii 
(dobânzi penalizatoare) de 981,4 milioane 
de lei, 28 de companii cu capital privat 
şi de stat aveau datorii de 529 milioane 
de lei şi accesorii de 388 de milioane de 
lei, 2.633 de firme cu capital privat aveau 
datorii de 12,9 miliarde de lei şi accesorii 
de 8,6 miliarde de lei, iar 30 de instituţii 
publice datorau statului 71,7 milioane de 
lei şi accesorii de 56 de milioane de lei. 

9 miliarde în accesorii, lipsă
În ceea ce priveşte anularea accesoriilor 
în cazul datoriilor de sub un milion lei 

dacă obligaţiile bugetare principale se 
achită până la 30 noiembrie 2019, din 
prezentarea făcută de ministru rezultă 
că anularea tuturor accesoriilor aferente 
obligaţiilor bugetare principale datorate 
bugetului general consolidat, restante 
la 31 decembrie 2018, administrate de 
ANAF, se realizează cu următoarele 
condiţii: stingerea până la 30 noiembrie 
2019 a obligaţiile bugetare principale 
restante la 31 decembrie 2018; stingerea 
până la data depunerii cererii de anulare 
a accesoriilor a obligaţiilor bugetare 
principale cu termene de plată cuprinse 
între data de 1 ianuarie 2019 şi 30 
noiembrie 2019; depunerea, până la 
data înregistrării cererii de anulare a 
accesoriilor, a tuturor declaraţiilor fiscale, 
potrivit vectorului fiscal; depunerea, până 
la data de 30 noiembrie 2019, a cererii 
de anulare a accesoriilor.
În plus, o situaţie a contribuabililor cu 
datorii de sub un milion de lei indică 
faptul că, la finalul anului trecut, 22.988 
de persoane fizice (inclusiv PFA, II, IF 
sau profesii liberale) însumau datorii de 
698,9 milioane de lei şi accesorii de 800 
milioane de lei. De asemenea, 285.322 
de companii cu capital privat aveau 
datorii de 16,6 miliarde de lei şi 9 miliarde 
de lei accesorii.
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Un proiect de lege “pentru stabilirea 
indicatorilor minimali de ierarhizare privind 
salarizarea personalului din economia 
naţională” a fost depus la Senat. Proiectul 
este semnat de 38 de deputaţi PSD, PNL, 
USR, ALDE şi UDMR, inclusiv ministrul 
Muncii, Marius Budăi.

Garantează salariul minim
Potrivit iniţiativei legislative, legea 
“garantează dreptul tuturor salariaţilor 
la plata unui salariu de bază minim”. 
Aceasta prevede: “Cuantumul salariului 
de bază minim se stabileşte prin aplicarea 
unui coeficient raportat la salariul de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
stabilit prin hotărâre a Guvernului, potrivit 
legii”.
Astfel sunt reglementate 11 categorii de 
pregătire, de la muncitori necalificaţi, 
a căror salariu este cel minim, până la 
absolvenţii de studii superioare de lungă 
durată cu doctorat în domeniul activităţii 
desfăşurate, ale căror venituri trebuie 

asigurate prin multiplicarea salariul minim 
cu coeficientul de 2,8.
Legea prevede că “în vederea asigurării 
echilibrării sistemului de salarizare între 
sectorul bugetar şi mediul economic 
concurenţial, pentru sectoarele pentru 
care nu au fost încheiate contracte 
colective de muncă aplicabile la nivelul 
întregului sector de activitate, prin 
prezenta lege se stabilesc coeficienţii 
minimali de ierarhizare salarială”.
În expunerea motivării, parlamentarii au 
notat că “la elaborarea legii s-a avut în 
vedere rolul statului, de garantare a unor 
forme de protecţie minimă a venitului/
salariului şi motivare a muncii”.
Propunerea este înregistrată pentru 
dezbatere la Senat, ca prim for sesizat, 
în procedură de urgenţă. Camera 
Deputaţilor este decizională în acest caz.
Specialiştii se îndoiesc
Corina Diaconu, managerul unei companii 
de recrutare, a spus pentru Digi24: 
„Consider că orice modificări de genul 

acesta trebuie făcute după consultarea 
mediului de afaceri. Până la urmă, 
reprezentanţii acestuia ştiu foarte bine 
care sunt realităţile economice. Măsurile 
acestea impuse fără a exista o consultare 
prealabilă vor genera cu siguranţă efecte 
şi ele nu vor fi mici”.
Dacă facem un calcul, ţinâd cont de 
valoarea salariului mimin brut din prezent, 
un muncitor necalificat va câştiga 2080 de 
lei. Muncitorii calificaţi sau absolvenţii de 
liceu sau şcoală profesională ar ajunge la 
2500 de lei. Cel puţin dublu, adică 5200 
de lei ar fi salariul brut pentru angajaţii cu 
studii superioare.
Cristian Păun, analist economic a spus: 
„Salariul minim reprezintă un preţ minim 
pe care statul îl impune pentru cel care 
cumpără muncă din piaţă şi care este 
antreprenorul. Foarte mult din calitatea 
muncii, foarte mult din accesibilitatea 
pieţei muncii va fi diminuată, afectată de 
o asemenea măsură”.

ANGAJAŢII VOR FI PLĂTIŢI ÎN FUNCŢIE 
DE STUDIILE ABSOLVITE

Un nou proiect de lege depus la Senat prevede stabilirea unei ierarhii a salariilor în funcţie de 
studiile absolvite de către angajaţi. Astfel sunt introduşi, pentru toţi angajaţii din economia 
naţională, coeficienţi de raportare la salariul minim, pe 11 categorii de pregătire şi studii.
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Astfel, dacă după primele patru luni 
din 2019 se consemna o creştere de 
10,9%, în urma rezultatului bun din luna 
mai (+9,2% faţă de volumul din aprilie), 
evoluţia pieţei auto ajunge la +11,6%.
Luna mai 2019 consemnează un volum 
al vânzărilor în creştere (+13,5%) 
comparativ cu luna similară a anului 
trecut. Ca urmare, în primele cinci luni 
ale anului 2019, se înregistrează o 
creştere generală a pieţei cu 11,6%, 
pe un volum total de 78.486 unităţi. 
Din acestea, 67.042 sunt autoturisme 
(care înregistrează, astfel, o creştere de 
13,1%) şi 11.444 vehicule comerciale (în 
creştere cu 3,2%).
În ceea ce priveşte camioanele, 
vânzările arată astfel:
DAF: 146 camioane vândute în luna mai, 
un total de 504 în anul 2019.
FORD TRUCKS: 45 camioane vândute în 
luna mai, un total de 245 în anul 2019.
IVECO: 119 camioane vândute în luna 
mai, un total de 265 în anul 2019.
MAN: 150 camioane vândute în luna mai, 
un total de 571 în anul 2019.
MERCEDES TRUCKS: 213 camioane 
vândute în luna mai, un total de 906 în 
anul 2019.
RENAULT TRUCKS: 13 camioane 

vândute în luna mai, un total de 101 în 
anul 2019.
SCANIA: 106 de camioane vândute în 
luna mai, un total de 382 în anul 2019.
VOLVO TRUCKS: 144 de camioane 
vândute în luna mai, un total de 533 în 
anul 2019.
În continuare, în România, vânzările sunt 
susţinute, în principal, de către persoanele 
juridice care acoperă 58% din totalul 
achiziţiilor de autoturisme realizate în 
primele cinci luni ale lui 2019. Este însă de 
remarcat faptul că numărul de autoturisme 
achiziţionate de către persoanele 
fizice în aceste prime cinci luni (28.223 
unităţi) este cu 24,8% superior celui din 
perioada similară a anului trecut (22.620 
unităţi). În funcţie de tipul de combustibil, 
autoturismele pe benzină deţin un procent 
de 71,2% din total, semnificativ mai mare 
comparativ cu ponderea pe care o aveau 
în primele cinci luni ale lui 2018 (58,8%). 
Dintre primele 10 mărci / modele cele mai 
vândute, 7 mărci şi respectiv 8 modele 
au o pondere în vânzări cu motorizări pe 
benzină peste această medie. Pe de altă 
parte, în luna mai, a crescut cu 2 puncte 
procentuale ponderea motorizărilor diesel, 
faţă de cota avută în luna aprilie (21,3% 
faţă de 19,4%).

Diesel la comercial
În schimb, la categoria vehicule comer-
ciale uşoare, ponderea motorizărilor 
diesel reprezintă 95,8% din total. La 
acest subiect, apreciem necesar să 
facem următoarea menţiune: deşi 
motoarele diesel de ultimă generaţie au 
limite de emisii poluante comparabile cu 
cele pe benzină, având în plus, emisii de 
CO2 mai mici decât acestea, constatăm 
că în spaţiul public este promovată o 
percepţia generală nefavorabilă inclusiv 
pentru noul diesel, datorită unor enunţuri 
publice insuficient documentate şi care 
fac referire la nivelul emisiilor poluante 
ale autoturismelor diesel cu norme de 
poluare depăşite astăzi din punct de 
vedere tehnologic (Euro 4 şi inferior). În 
plus, respectarea obiectivelor stabilite 
pentru următorii ani în ceea ce priveşte 
reducerea emisiilor de CO2, depinde, în 
continuare, în mare măsură, de o mai 
mare penetrare pe piaţă a autoturismelor 
dotate cu motoare diesel de ultimă 
generaţie.
În funcţie de ţara de provenienţă a 
autoturismelor, situaţia se prezintă astfel: 
România 31,1%, Germania 17,9%, Cehia 
10,3%, Turcia 10,2% şi Spania 8,1%.

VÂNZĂRILE DE VEHICULE COMERCIALE  
AU CRESCUT CU 3,2%

Luna mai a anului 2019 continuă promiţător evoluţia de până acum. 
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“După ce am petrecut aproape o oră 
încercând să trec prin Balş, săptămâna 
trecută, am decis să verificam progresul 
pe noua autostradă Craiova - Piteşti, în 
special progresul pe şoseaua de centură 
Balş. Drumul tehnologic a început pe 
data de 22, cu o declaraţie că drumul de 
centură va fi gata până la sfârşitul anului!”, 
a scris Ian Pearson pe Facebook.
Directorul Ford România a şi publicat 
câteva fotografii de la locul respectiv, 
din care se observă că lucrurile nu s-au 
schimbat foarte mult faţă de momentul 
inaugurării.
“După cum puteţi vedea din fotografiile pe 
care le-am făcut ieri, nu prea s-a progresat 
de la începerea lucrărilor”, a punctat el.
Pearson a precizat cât de important este 
ca acest drum să fie finalizat la timp.
“Nu este doar vital pentru oamenii şi 
afacerile din Craiova ca acest drum să 
fie finalizat la timp, ci şi pentru toţi românii 
care trebuie să folosească acest drum din 
sud! Voi continua să monitorizez progresul 
şi sper că vor fi realizate angajamentele 
care au fost asumate”, a încheiat el. 

Reacţie rapidă
Imediat, Compania de Autostrăzi a 
reacţionat susţinând că Ministerul 
Transporturilor, prin intermediul CNAIR, 
a urgentat perioada de proiectare la cele 
două tronsoane ale Drumului Expres 
Craiova – Piteşti. „Contractele pentru 
aceste tronsoane au fost semnate în luna 
decembrie 2018. Conform contractului, 
perioada de proiectare era de 12 luni, 
iar cea de execuţie de 24 de luni, pentru 
fiecare tronson. În urma discuţiilor 
dintre CNAIR şi constructori, s-a stabilit 
urgentarea proiectului prin scurtarea 
perioadelor de proiectare şi de execuţie, 
cât mai mult posibil. 
Astfel, pentru Tronsonul 2, care va fi 
construit în proximitatea localităţilor Balş 
şi Slatina, Proiectul Tehnic a fost aprobat 
încă din luna februarie 2019, deci cu 10 luni 
mai devreme decât termenul contractual. 
În acest moment se aşteaptă finalizarea 
tuturor documentelor necesare aprobării 
Hotărârii de Guvern de expropriere, 

pentru ca amplasamentul şantierului să 
poată fi predat constructorului. În plus, 
Constructorul a primit autorizaţii de 
construcţie pe acele sectoare pe care 
terenurile sunt în proprietatea statului, 
încă din data de 21 mai 2019, respectiv 
28 iunie 2019. 
În ceea ce priveşte Tronsonul 1, perioada 
de proiectare a fost devansată, iar Proiectul 
Tehnic a fost aprobat în luna mai 2019. Şi 
aici perioada de proiectare a fost redusă 
cu 6 luni, ceea ce a permis începerea 
mai devreme a unor lucrări pregătitoare. 
De asemenea, constructorul a primit, 
încă din data de 22 mai 2019, autorizaţie 
de construcţie pe anumite sectoare pe 
care lucrează şi în acest moment. Şi 
aici terenurile pe care se lucrează sunt 
în proprietate publică. Această activitate 
va duce şi aici la reducerea termenului 
de execuţie şi implicit la finalizarea mai 
devreme a tronsonului. În acest moment, 
presiunile asupra constructorilor sunt 
inutile, deoarece suntem în faza în care 
se aşteaptă finalizarea documentelor 
necesare începerii lucrărilor şi pe 
sectoarele care nu au fost încă abordate. 
De asemenea, nu se poate reproşa 
constructorilor că nu lucrează, deoarece 
aceştia se află contractual încă în 

perioada de 12 luni destinată proiectării. 
Aceste demersuri demonstrează fără 
echivoc faptul ca Ministerul Transporturilor 
şi CNAIR, împreună cu antreprenorii, fac 
eforturi pentru a găsi soluţii eficiente care 
duc la optimizarea proiectelor”, spune 
CNAIR.

Promisiuni, din 2013
Nu ar fi prima oară când se promite 
fără acoperire. Pe când era primar al 
Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu spunea 
că, în 2016, se va merge pe Autostrada 
Braşov–Piteşti: „Am avut emoţii că 
domnul Dragnea (ministrul Dezvoltării, 
pe atunci, n.red.) ar putea să tragă 
autostrada de sud pe la Alexandria. 
Desigur, şi aceea era bună pentru noi, 
însă mai importantă pentru noi este 
autostrada Piteşti-Craiova, pentru că ne 
leagă de un alt oraş important pentru 
industria de maşini… Eu cred că lucrările 
nu vor începe mai devreme de anul viitor 
(2014, n.red.) pentru că mai întâi trebuie 
să se facă exproprierile. Autostrada va 
costa 1,5 miliarde de euro”, a declarat 
primarul Lia Olguţa Vasilescu în 2013. 
Aceasta a declarat că lucrările vor dura 
doi ani. Nu au început nici azi.

RĂZVAN CUC VREA SĂ ÎL CONVINGĂ PE 
ŞEFUL FORD CĂ UN DRUM CE TREBUIA 

TERMINAT ÎN 2016 E ÎN GRAFIC
Directorul Ford România, Ian Pearson, a mers personal să vadă care este stadiul drumului  
expres Craiova - Piteşti inaugurat în luna mai şi despre care presa a relatat că, în realitate, doar se 
puseseră câteva borduri.
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Două tuneluri paralele
Potrivit ministrului Răzvan Cuc, secţiunea 
E de pe lotul 2 al autostrăzii Lugoj-Deva 
are o lungime de 8,75 km. “Problema 
este la secţiunea E. Acei 8,75 km unde 
trebuie să construim acele viaducte 
pentru mamifere mari, viaducte care 
vor costa statul român în jur de 180 de 
milioane de euro, dar aşa ni s-a impus 
şi trebuie să ţinem cont de rigorile pe 
mediu”, a spus ministrul Cuc.
La rândul său, directorul general adjunct 
al Direcţiei Generale de Dezvoltare a 
Infrastructurii Rutiere din cadrul CNAIR, 
Sorin Scarlat, a precizat că proiectul 
prevede construcţia a două tuneluri 
paralele în lungime de 1,7 km, fiecare.
“Vor fi două tuneluri paralele de 1,7 

kilometri fiecare. Practic, traseul 
autostrăzii va intra în pământ, pe aceste 
tunele şi va ieşi undeva în zona Holdea. 
Soluţia este stabilită prin acordul de 
mediu, este validată de Compania 
de Autostrăzi. Urmează ca în viitor 
proiectantul să dispună detalii de execuţie 
şi să detalieze tehnologia de execuţie a 
acestor lucrări”, a arătat Scarlat.
Lucrările la Secţiunea E, în lungime de 
circa 12 kilometri, pe care vor fi construite 
două ecoducte, fiecare de 1,7 kilometri, 
trebuiau începute din 2016, potrivit 
planurilor optimiste ale autorităţilor. S-a 
constatat că în România nu există firme 
care să aibă experienţă în construcţia de 
tuneluri de autostradă atât de lungi şi a 
fost nevoie de demararea unui dialog 

CUM AR PUTEA ARĂTA ECODUCTELE DE 
180 MILIOANE DE EURO CARE PROTEJEAZĂ 

URŞII DE ŞOFERI
Ecoductele pentru mamifere mari -urşi şi lupi- de pe traseul autostrăzii Lugoj-Deva costă circa 
180 de milioane de euro. Licitaţia pentru proiectarea şi execuţia lor a fost ridicată pe Sistemul 
Electronic de Achiziţii Publice.
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competitiv cu firme care au experienţă 
în domeniu, au informat reprezentanţii 
CNAIR.
Ministrul Transporturilor a promis că, 
de la sfârşitul lunii iulie, se va deschide 
traficul pe autostradă, între Nădlac şi 
Sibiu, cu excepţia zonei de ecoducte.

Ce sunt ecoductele
Sunt construcţii destinate animalelor care 
permit acestora să treacă în siguranţă 
peste diverse bariere artificiale ridicate 
de oameni în calea lor. Unele dintre 
aceste bariere umane pot fi autostrăzile. 
Ecoductele se mai numesc Coridoare 
ecologic sau coridoare biologice şi 
mai sunt definite drept o zonă naturală 
sau amenajată (de exemplu, un gard viu) 
a unui peisaj de formă mai mult sau mai 
puţin liniară care diferă prin structura şi 
funcţia sa de zona înconjurătoare şi care 
asigură deplasarea speciilor sălbatice 
(terestre sau acvatice) dintr-un habitat 
vital natural (sau arie protejată) în altul 
prin zone cu condiţii ostile sau mai 
puţin favorabile acestora. Coridoarele 
ecologice au rolul de habitat, refugiu, 
deplasare sau de barieră pentru speciile 
sălbatice. Infrastructura rutieră sau 
feroviară sunt de multe ori obstacole în 
deplasare speciilor terestre, perturbând 
ciclul lor vital, fiind indispensabilă crearea 
de coridoare ecologice (puncte de 
trecere) peste aceste obstacole pentru 
fauna sălbatică.

Urşii au dat verde
Primul ecoduct din România a fost 
construit pe Lotul 4 al Autostrăzii Lugoj-
Deva. 
Singurul ecoduct construit pe Lotul 
4 al viitoarei Autostrăzi Lugoj–Deva 
s-a dovedit util, susţin reprezentanţii 
organizaţiei WWF România. 
„Urme de animale sălbatice traversând 
ecoductul de la Brănişca, primul pod 
verde din România construit peste lotul 
IV al viitoarei autostrăzi Lugoj-Deva: deşi 
e construit recent şi animalele au nevoie 
de timp să-şi ajusteze traseele, ecoductul 
este deja circulat intens de speciile 
sălbatice din zonă, precum căprior, porc 
mistreţ, pisică sălbatică, viezure. Pentru 
a supravieţui, animalele au nevoie de 
conectivitate. Podurile verzi le pot oferi 
acest vital “permis de liberă trecere” peste 
autostradă. Iar pentru şoferi - siguranţă 
sporită”, informează WWF România, 
organizaţie implicată în protejarea 
naturii, care a publicat imagini cu urmele 
animalelor sălbatice de pe ecoduct.
În august anul trecut, doi urşi au fost 
omorâţi pe autostrada A1, pe raza 
judeţului Sibiu, după ce au fost loviţi de 
maşini.
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În anul 2016, ca urmare a unei reco-
mandări venite din partea Gărzii 
Naţionale de Mediu, municipalitatea 
ieşeană a cerut acordul CNADNR privind 
adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local 
care viza restricţionarea traficului greu în 
municipiul Iaşi. În replică, CNADNR nu a 
avizat favorabil această iniţiativă, nefiind 
de acord cu restricţionarea traficului 
de mare tonaj pe sectoarele de drum 
naţional care traversează Iaşiul.

Se poate, dar nu se poate
În această situaţie, municipalitatea a 
transmis rugămintea atât premierului 
Sorin Grindeanu, cât şi ministrului 
Transporturilor, Alexandru Răzvan Cuc, 
de a aloca fonduri pentru finalizarea 
şoselei de centură a Iaşului prin bugetul 
consolidat al anului 2017. Răspunsul 
venit pe 7 martie 2017 a fost pozitiv, 
Direcţia de Investiţii din cadrul Ministerului 
Transporturilor asigurând administraţia 
ieşeană de includerea pe lista de investiţii 
a obiectivului Varianta de Ocolire a 
Municipiului Iaşi – Etapa I – Varianta 
Sud, în acest sens fiind prevăzută suma 

de 152 de milioane de lei din credite de 
angajament. Pe de altă parte, în urma 
unei interpelări a senatorului Victorel Lupu 
pe marginea acestui subiect, aceeaşi 
instituţie a afirmat, într-un răspuns emis 
pe 10 martie 2017, că Varianta de Ocolire 
a Municipiului Iaşi – Etapa I – Varianta 
Sud nu beneficiază de finanţare în faza 
de execuţie.

Durata: doi ani şi jumătate
Degringolada din jurul acestui proiect 
a continuat printr-o tăcere asurzioare. 
Timp de doi ani nu s-a mai întâmplat 
nimic. Apoi, zilele trecute, a fost postat 
în sistemul electronic de achiziţii publice 
(SICAP) anunţul de participare pentru 
procedura de atribuire licitaţie deschisă, 
având ca obiect Proiectare şi Execuţie 
‘’Varianta de Ocolire a Municipiului Iaşi - 
Etapa I - Varianta Sud” Obiect 3 – Varianta 
trafic greu, Sector km 19+690 (Selgros) – 
km 26+460 (DN28). Valoarea estimată a 
contractului este de 126.883.000 lei fără 
TVA.
„Durata contractului este de 30 luni, 
din care 6 luni perioada de proiectare 

(include Proiectul pentru Autorizatia 
de construire) şi 24 luni perioada 
de execuţie lucrărilor. Data limită de 
depunere a ofertelor este 19.08.2019. 
Proiectul va fi finanţat de la Bugetul de 
Stat. Municipiul Iaşi se constituie într-
un nod rutier major al reţelei rutiere 
naţionale şi pentru a satisface cerintele 
desfăşurarii traficului rutier în condiţii 
de siguranţă şi confort este necesar ca 
traficul de tranzit să fie scos din zona 
urbană a orasului, în special pe relaţia 
vest - sud-est, respectiv relaţia de trafic 
DN24 - DN28. De asemenea, realizarea 
unor legături de ocolire a oraşului 
conduce la îmbunătăţirea condiţiilor 
de mediu din zona arterelor urbane pe 
care se desfăşoară traficul de tranzit, 
prin reducerea noxelor, a zgomotului 
şi o durată de exploatare mai mare a 
arterelor existente. Obiectivul face parte 
din strategia CNAIR SA de dezvoltare 
a infrastructurii rutiere şi îmbunătăţirea 
circulaţiei pe drumurile publice”, arată 
CNAIR.

RĂZVAN CUC A PROMIS ALOCAREA 
FONDURILOR PENTRU „CENTURA IAŞI”  
ÎN 2017. LICITAŢIA NICI NU A AVUT LOC

În primul său mandat, actualul ministru al Transporturilor a promis finanţare pentru „Centura 
municipiului Iaşi”. Abia luna trecută, licitaţia a fost publicată în SEAP.
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Şeful Direcţiei Regionale de Drumuri 
şi Poduri (DRDP) Timişoara, Cristian 
Ispravnic, a declarat că la Consiliul 
Judeţean Arad şi la Consiliul Judeţean 
Bihor au fost depuse documentele 
în vederea obţinerii certificatului de 
urbanism pentru realizarea drumului 
expres.

Ce se promite
Pentru acest proiect, studiul de fezabilitate 
are avizul Ministerului Transporturilor încă 
din 2008 şi urmează obţinerea acordului 
de mediu şi pregătirea documentaţiei 
pentru licitaţia de atribuire a proiectării şi 
execuţiei lucrărilor.
Ispravnic a precizat că licitaţia ar putea fi 
publicată pe SEAP anul acesta, cel târziu 
anul viitor, iar lucrările la drumul expres 
ar urma să fie împărţire în loturi, pentru 
că este vorba de o lungime de 134,6 
kilometri.
Conform şefului DRDP Timişoara, 
finanţarea proiectului se va face prin 
Programul Operaţional Infrastructură 
Mare, iar contractul de finanţare ar urma 
să fie semnat spre sfârşitul acestui an

Care sunt datele tehnice
“Necesitatea realizării cât mai repede a 
acestui proiect pleacă de la faptul că DN 
79 (Arad-Oradea, n. red.) are un trafic de 
autostradă, conform studiilor”, a declarat 
Cristian Ispravnic.
Drumul va avea profil de autostradă cu trei 
benzi de circulaţie pe sens pe o distanţă 
de 14,6 kilometri, profil de autostradă cu 
două benzi pe sens pe o distanţă de 43,5 
kilometri şi profil de drum expres cu două 
benzi pe sens pe 76,4 kilometri. Proiectul 
include realizarea a cinci drumuri de 
legătură cu profile diferite, realizarea a 
66 de poduri, pasaje sau viaducte şi a 12 
noduri rutiere. Drumul expres ar urma să 
fie legat de autostrăzile A3 şi A1.

Şi acum realitatea
Oradea-Arad este cunoscută ca 
Autostrada (A) 11. Despre asta s-a vobit 
după 2010. Pentru că înainte era drum 
expres în regim de autostradă, după cum 
relata presa vremii.
„Un drum expres, complet nou, în regim 
de autostradă, care va lega Oradea de 
Arad, se preconizează a fi construit cu 

finanţare de la Ministerul Transporturilor, 
a declarat marţi, la Oradea, secretarul de 
stat Tanczos Barna. Potrivit secretarului 
de stat, va fi un drum cu un traseu nou, în 
afara localităţilor, cu exproprieri, în regim 
de autostradă, cu patru benzi, două pe un 
sens, cu ieşiri si intrări pentru legăturile 
cu Drumul Naţional 79 şi cu drumurile 
judeţene. Scopul construirii acestui drum 
expres este de a prelua traficul greu şi 
traficul de tranzit de pe DN 79 şi de a 
face legătura între Autostrada Bechtel 
şi Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj. 
Proiectul drumului expres se află, în 
prezent, la stadiul studiului de fezabilitate, 
procedura de achiziţie publică urmând 
să aibă loc anul viitor. Cea mai sensibilă 
problemă din zonă este în municipiul 
Salonta, care nu are un drum de ocolire, tot 
traficul greu trecând prin centrul oraşului, 
ceea ce afecteazş clşdirile şi infrastructura. 
De altfel, mai multe localităţi de pe traseu 
au nevoie de şosele de centură, atât 
dinspre Oradea spre Arad, cât şi din 
Oradea spre Satu-Mare”, scria, în 2007, 
agenţia Rompres care şi ea s-a schimbat, 
devenind Agerpres. 

ORADEA-ARAD, DRUMUL EXPRES CARE FACE 
12 DE ANI DE CÂND „AZI ÎL VEDEM ŞI NU E”

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutieră a depus primele documentaţii la 
autorităţile locale pentru realizarea drumului expres Arad-Oradea, un proiect de 1,35 miliarde 
de euro, la care lucrările ar urma să înceapă în 2021.
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Narcis Neaga a fost numit director general 
al CNAIR în luna aprilie 2018, astfel încât 
a prins 8 luni în această poziţie. De aici 
rezultă că Neaga a câştigat, lunar, suma 
de peste 22.000 de lei, adică 4.800 de 
euro pe lună. Pentru aceşti bani, Neaga 
a reuşit, anul trecut, să deschidă sub 
50 de kilometri de autostradă, din 100 
promişi. Cu aceste „realizări”, România 
rămâne ultima în materie de autostrăzi 
din Europa. 

Neaga cheltuie tot ceea ce câştigă
Nu ne este clar ce face Narcis Neaga cu 
cele 7 salarii medii pe economie pe care 
le duce, lunar, acasă. El menţionează, în 
„Declaraţia de avere” că are un teren la 
Tuzla de 1.200 de metri pătraţi şi patru 
clădiri, toate dobândite înainte de 2003 
în judeţul Sibiu de către soţia sa. Neaga 
nu are bunuri mobile, imobile şi nici bani 
în bancă

Are o datorie de 230.000 de lei, urmare 
a unui credit luat în 2015 şi scadent în 
2020. Chiar şi fără dobânzi, Neaga 
trebuie să plătească rate de 1.000 de 
euro pe lună. Tot i-ar mai rămâne, lunar, 
aproape 4.000 de euro, pe care, aflăm 
din declaraţia sa de avere, îi cheltuie, el 
nereuşind să pună niciun ban deoparte. 
Sau, poate pune banii la saltea.
În „Declaraţia de interese”, Neaga spune 
că are acţiuni în valoare de 100 de lei 
la N&S Millenium Consulting, care are 
activitatea suspendată. Cu toate acestea, 
Ministerul de Finanţe susţine că firma a 
avut, în 2018, profit de 6.000 de lei, în 
2017 – 10.000 de lei, în 2016 – 8.200 de 
lei.

Şi în primul mandat a cheltuit tot
În 2017, revista TIR Magazin a scris, 
în exclusivitate, faptul că Neaga abia 
îşi duce zilele de la un salariu la altul. 

Declaraţiile de avere ale directorului 
Companiei Naţionale de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) din 
ultimii ani sunt complet goale la capitolul 
„bani economisiţi”. Un studiu legat de 
finanţele populaţiei arată că un român 
din trei pune bani de-o parte. 175 
miliarde lei avea populaţia în bănci, la 
sfârşitul lunii noiembrie 2017, în lei şi 
valută. Iar, în 2017, disponibilităţile în 
bănci ale populaţiei, în conturi curente şi 
depozite, au crescut cu 15 miliarde lei. 
Cei care nu reuşesc să pună bani deoparte 
o fac dintr-un singur motiv: au salarii prea 
mici şi, din veniturile lunare, abia reuşesc 
să îşi ducă traiul zilnic de consum.  
Actualul director general al CNAIR, 
Narcis Neaga a câştigat, în ultimii ani, 
extrem de bine – mii de euro pe lună.  
Absolut de neînţeles, aceşti bani nu 
se regăsesc în conturile sale şi nici în 
investiţii. Şi atunci ce face Narcis Neaga 

NARCIS NEAGA, SALARIU DE 4.800 EURO  
PE LUNĂ. ROMÂNIA, RĂMÂNE PE ULTIMUL 

LOC LA AUTOSTRĂZI
Directorul general al CNAIR a câştigat, anul trecut, de la buget, suma de 179.134 de lei şi mult 
mai puţin - 16.191 de lei ca secretar de stat în Ministerul Transporturilor. 
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cu banii? Îi pune la saltea? Este un 
cheltuitor împătimit? Şi, în acest caz, pe 
ce se pot duce chiar şi 4.000 de euro pe 
lună cât a câştigat Neaga în anii în care 
a fost (şi este) director general al CNAIR 
(perioada 2013-2015). 

Prima oară se refuză
Narcis Neaga a avut nevoie de o săptă-
mână pentru a înţelege că declararea 
veniturilor sale de la buget este obligatoriu 
să fie publicată pe site-ul instituţiei şi asta 
nu se negociază. În prima fază, Neaga 
îşi publicase declaraţiile de avere, dar 
la „venituri”, cifrele au fost şterse cu 
un marker negru. Acest lucru nu şi l-au 
permis nici cei mai puternici oameni din 
România, precum preşedintele Iohannis 
sau premierul Dăncilă.
La presiunea mass-media, după câteva 
zile, Neaga şi-a republicat declaraţia de 
avere cu veniturile la vedere. Cum tupeul 
nu ţi-l ia nimeni niciodată, Neaga a folosit 
compania pe care o conduce în interes 
propriu. CNAIR a dat un comunicat 
din care aflăm că doar din bunăvoinţa 
domnului director general Neaga am 
aflat cu ce bani îi plătim leafa de bugetar 
pus să construiască autostrăzi. 

Neaga: nu trebuie să vă arăt salariul
După ce şi-a publicat declaraţia de 
avere, CNIAR a publicat şi un comunicat 
de presă.
“<<Deşi legislaţia privind protecţia datelor 
cu caracter personal prevede ano-
nimizarea datelor referitoare la veniturile 
personale, am decis ca declaraţia mea de 
avere cu veniturile salariale să fie publică. 
Nu am nimic de ascuns şi nu eu am luat 
decizia ca datele privind veniturile să fie 
anonimizate. Totuşi, nu pot să oblig şi alţi 
colegi să facă acest lucru, este o decizie 
strict personală.>>, a declarat Narcis 
Neaga, directorul general al CNAIR SA.
Precizăm că prevederile Codului 
Muncii, lege organică, obligă imperativ 
angajatorul să asigure confidenţialitatea 
tuturor datelor privind relaţiile de muncă, 
inclusiv salariul.
Astfel, Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii), 
cu modificările şi completările ulterioare 
prevede la Art. 40 alin. (2) Angajatorului 
îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
lit. i) să asigure confidenţialitatea datelor 
cu caracter personal ale salariaţilor, iar la 
Art. 163 alin. (1) Salariul este confidenţial, 
angajatorul având obligaţia de a lua 
măsurile necesare pentru asigurarea 
confidenţialităţii.
De asemenea, în condiţiile implementării 
directivei europene cu privire la protecţia 
datelor cu caracter personal, CNAIR 
a fost obligată să ia măsuri eficiente 
pentru a nu aduce atingere drepturilor 

personale, aşa cum sunt stabilite inclusiv 
la nivel european.
Reamintim că potrivit legii, singura 
instituţie din România abilitată să proce-
seze datele care derivă din declaraţiile 
de avere şi de interese este Agenţia 
Naţională de Integritate”, zice comunicatul 
de presă al CNAIR, grijuliu cu Neaga.

Legea: banii, la vedere
Şi acum puţină legislaţie pentru a 
demonta minciunile lui Narcis Neaga. 
Ceea ce a făcut el este o ilegalitate. 
Potrivit legii, publicarea declaraţiilor de 
avere este obligatorie. „Nerespectarea 
obligaţiilor prevăzute de lege de către 
persoanele desemnate să asigure 

implementarea prevederilor legale 
privind declaraţiile de avere şi de 
interese constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 50 lei la 
2.000 de lei“, potrivit Legii 76 din 2010. 
Ghidul de completare al declaraţiilor de 
avere şi interese spune că persoanele 
responsabile „asigură afişarea şi 
menţinerea declaraţiilor de avere şi ale 
declaraţiilor de interese pe pagina de 
Internet a instituţiei, dacă aceasta există, 
sau la avizierul propriu, în termen de cel 
mult 30 de zile de la primire”.

Cine e Neaga
Deşi are un CV cu o activitate de 20 de 
ani în această instituţie, Neaga nu poate 
explica ce a făcut în această perioadă.
El este de formaţie inginer metalurg şi a 
ajuns în CNADNR în anul 1997. Jobul i-a 
venit lui Narcis ca o recompensă pentru 
activitatea de fruntaş în lipirea afişelor 
în campania electorală din 1996.  În 
1997, Neaga a căzut direct pe un post 
de director în CNADNR. După doi ani a 

fost promovat ca şef al Direcţiei care se 
ocupa de Autostrada Bucureşti-Ploieşti. 
Astfel, “profesionalismul” său a fost 
încă odată probat: cei 57 de kilometri de 
autostradă nu au fost finalizaţi nici până 
azi, deşi lucrările au început în 2007, 
adică de peste 10 ani. În 2013 a devenit 
Director General al al CNADNR.
Din această poziţie, a devenit principalul 
autor al prăbuşiri a autostrăzii Orăştie-
Sibiu. Ca să reuşească această “perfor-
manţă”, Neaga a “revoluţionat” activitatea 
CNADNR, prin eliminarea consultantului, 
adică a firmei care urmărea calitatea 
lucrărilor. El a avut astfel certitudinea că 
lucrările italienilor făcute pe acel sector 
de autostradă sunt suficient de proaste 

pentru a “realiza” o prăbuşire cu adevărat 
spectaculoasă.
Reţinut de DNA, a plătit o cauţiune de 
sute de mii de lei (deşi nici la acea data 
nu avea bani în cont) pentru a fi liber. 
După ce legislaţia în materie de abuz 
în serviciu a fost relaxată, în Parlament, 
Neaga a fost scos de sub urmărirea 
penală. Şi a fost pus, în 2018, pentru un 
al doilea mandat, şef al CNADNR.

A plătit presa să dea bine 
Situaţia dezastruoasă a drumurilor 
româneşti este promovată de compania 
DC News, controlată de Bogdan Chirieac, 
pentru suma de 72.000 lei. Contractul a 
fost atribuit de Narcis Neaga, directorul 
general al CNAIR, pentru a beneficia de 
şase articole pozitive. Articolele au fost 
mascate într-o campanie de educaţie 
rutieră. Presa centrală a dezvăluit la 
începutul lunii iunie că CNAIR i-a mai dat 
firmei lui Bogdan Chirieac un contract de 
43.000 lei pentru a beneficia de imagine 
favorabilă şi ştiri pozitive.
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Lucrul cel mai trist şi revoltător este că, 
în 2017, ministrul Răzvan Cuc se lăuda 
că a modernizat şi deschis circulaţiei 
exact acestă bucată de drum de pe care, 
astăzi, concediază constructorul.

Iulie 2019: rezilierea
„Decizia de reziliere a fost luată după ce 
reprezentanţii CNAIR au constatat că 
Asocierea S.C. Delta A.C.M. 93 S.R.L. 
& Azvirt LLC & S.C. Maxdesign S.R.L 
a abandonat practic şantierul deschis 
încă din mai 2013. După mai multe 
întârzieri imputabile Antreprenorului, 
progresul fizic în şantier a ajuns la 86,5 
% în luna noiembrie a anului trecut, 
însă de atunci acesta nu a mai derulat 
nici o activitate. În plus s-a observant 
că lucrările efectuate în anii anteriori au 
început să se degradeze. CNAIR S.A. i-a 
transmis Antreprenorului nu mai puţin de 
5 notificări, prin care a cerut acestuia să 
finalizeze lucrarile restante.
Pentru a urgenta finalizarea proiectului, 
CNAIR s-a ocupat inclusiv de întocmirea 
documentaţiilor necesare exproprierii 
suprafeţelor de teren afectate de 
lucrări, deşi această obligaţie revenea 
Antreprenorului, conform contractului.

După finalizarea procedurilor de reziliere, 
se va decide modalitatea de continuare a 
lucrărilor restante.
Ca urmare a rezilierii contractului, 
Antreprenorului (că Asocierea S.C. 
Delta A.C.M. 93 S.R.L. & Azvirt LLC & 
S.C. Maxdesign S.R.L) i se vor percepe 
penalitati de întârziere, i se va reţine 
garanţia de bună execuţie, în cuantum 
de 10% din valoarea contractului şi i 
se va emite un certificat negativ, care 
nu îi va mai permite să mai participe la 
licitaţii publice în România sau în alt Stat 
Membru al Uniunii Europene, timp de 3 
ani.
Contractul pentru construcţia Sectorului 
Centurii Bucureşti, cuprins între A1 şi 
DN 7, în valoare de aproximativ 106,6 
milioane lei, fără TVA, a fost semnat în 
luna noiembrie 2011, între CNAIR S.A şi 
că Asocierea S.C. Delta A.C.M. 93 S.R.L. 
& Azvirt LLC & S.C. Maxdesign S.R.L, iar 
lucrările ar fi trebuit să fie finalizate încă 
din august 2014.
Proiectul, cofinanţat din fonduri 
europene nerambursabile, care are o 
lungime totală de 8,750 km, presupune 
configurarea la 4 benzi a acestui sector 
de drum naţional, reabilitarea a 2 poduri 

şi pasaje şi construcţia a 4 poduri şi 
pasaje noi”, spune Compania Naţională 
de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Septembrie 2017: Răzvan Cuc - drumul 
e finalizat
În vara anul 2017, deşi în documentele 
oficiale ale CNAIR se menţiona că 
în zona Chitila şi Mogoşoaia sunt 
probleme, ministrul de atunci (se afla 
la primul mandat, n.red.) şi de acum al 
Transporturilor, Răzvan Cuc, a inaugurat 
lucrarea dintre DN7 şi A1. De altfel, o 
simplă vizită pe care am făcut-o pe şantier 
la acea dată ne-a arătat că proiectul este 
departe de a fi finalizat. 
Pe data de 31 august, ministrul 
Transporturilor, Răzvan Cuc, anunţa 
triumfalist pe contul său de Facebook, 
cu mândrie proletară, că: “De azi am 
dat circulaţiei 7,5 km noi din Centura 
de Nord a Capitalei, pe 4 benzi! Deşi 
începute încă din mai 2013, lucrările la 
sectorul de centură, cuprins între A1 si 
DN7, au stagnat pentru o lungă perioadă 
de timp. Abia după nenumăratele vizite 
pe şantier, aceste lucrări au fost reluate 
în ritm accelerat. Acum, Centura de N-V 
a Capitalei este deschisă în mare parte 

CENTURA BUCUREŞTI: CUM SĂ NU POŢI 
MODERNIZA UN KILOMETRU PE AN

CNAIR a reziliat contractul pentru modernizarea „Sectorului cuprins între A1 şi DN 7”, al Centurii 
Bucureşti. Contractul pentru modernizarea unei porţiuni de numai 8 kilometri fusese semnat în 
urmă cu opt ani.



3 9

circulaţiei pe 4 benzi şi mai sunt restricţii 
doar în zona km 57, unde lucrările 
urmează să se încheie la jumătatea lunii 
octombrie. Exact aşa cum am promis, 
am şi realizat! Am dat drumul traficului 
pe 4 benzi, în condiţii de siguranţă a 
circulaţiei!”.
Analiza discursului scoate în evidenţă 
faptul că a fost nevoie de descălecatul 
pe şantiere al lui Cuc pentru ca muncitorii 
să “bage viteză”. Apoi, tocmai precizarea 
strecurată nevinovat -deschisă în mare 
parte- determină cozi uriaşe pe porţiunea 
deschisă traficului pe patru benzi. Lipsa 
unui pod şi un sens giratoriu care nu 
poate absorbi traficul determină cozi 
uriaşe pe ambele benzi de pe fiecare 
sens de mers.

Şantier în formă continuată
Anunţul triumfalist a fost însoţit de două 
clipuri video. Într-unul dintre ele, cineva 
parcurgea la bordul unei maşini porţiunea 
proaspăt lărgită la câte două benzi pe 
sens. Ghinion, pe sensul opus se vede 
o coadă consistentă. În cel de-al doilea 
video, îl vedem pe ministrul Răzvan Cuc 
dând ultimele indicaţii preţioase înainte 
să intre într-o Dacia Duster. Iată ce le-a 
transmis Răzvan Cuc de pe vârful buzelor, 
înainte de a urca în maşină: „Înţeleg că, 
aşa cum aţi promis, începând de azi dăm 
drumul traficului la patru benzi, secţiunea 
întâi între Chitila şi Autostrada Bucureşti-
Piteşti”... un poliţist sare să îl asigure că 
„drumul este semnalizat corespunzător”, 
pentru ca Cuc să completeze: „până în 
octombrie (2017, n.red.) toată secţiunea 
va fi gata”. Drumul nu doar că e semnalizat 
corespunzător, dar întreg drumul este 
pavat cu stâlpi care semnalizează că 
proiectul de infrastructură este în lucru. 
Un şantier continuu pe 9 kilometri care îl 
contrazice pe Cuc.
Şi, în plus, completăm noi după doi ani 
de când am scris acest text, nici măcar în 
octombrie 2019, porţiunea nu va fi gata. 
Pentru că a rămas fără contrsuctor.

A inaugurat un şantier
Tot atunci, în 2017, Asociaţia Pro 
Infratrstructura realiza un film din dronă 
în care a devoalat farsa ministrului 
Transporturilor: „Dacă acum câteva 
săptămâni domnul Cuc a inaugurat o linie 
de cale ferată care există din perioada 
austro-ungară şi pe care se circulă cu 
30-35 km/h, adică mai încet decât acum 
100 de ani, de data aceasta, în acelaşi 
stil populist, a tăiat panglica unui proiect 
nefinalizat, fără stratul final de asfalt, cu 
marcaje provizorii (galbene), cu lucrări 
în desfăşurare, cu utilaje pe carosabil 
care produc ambuteiaje mai mari decât 
în trecut, aşa cum se vede şi din traficul 

raportat de Google Maps.
Practic a inaugurat un şantier în toată 
regula. Probabil că doreşte să inaugureze 
încă o dată acest segment din centură 
când este gata şi stratul final de asfalt. 
N-avem inaugurări pe bune? Nicio 
problemă, le inventăm!”.
Acum, ministrul Cuc ar putea să 
inaugureze sau să taie panglica la 
rezilierea unui contract de modernizare a 
Centurii Capitalei. 

Doi ani de chinuri, degeaba
Că lucrurile nu au fost remediate nici 
după doi ani, o confirmă CNAIR, care 
arată că lucrările sunt doar la 86% iar 
constructorul a fost concediat. Întrebare: 
de ce nu a fost concediat în 2017? Şoferii 
au mai pierdut doi ani în traficul infernal 
de pe această bucată de Centură.
Actuala Şosea de Centură a Capitalei 

e reabilitată doar pe 20 din 72 de km, 
chiar dacă şi pe acele tronsoane şoferii 
dau peste sensuri giratorii sau treceri de 
pietoni, iar sensurile nu sunt separate cu 
parapete peste tot. Pe lângă cei 20 de 
km „modernizaţi” pe partea de nord, mai 
contam pe cei 9 km între DN7 şi A1, pe 
partea vestică a Capitalei, aflaţi, aşa cum 
spuneam mai sus, în continuare în lucru, 
deşi ciculaţia pe centură a fost deschisă 
la două benzi pe sens încă din 2017. 
Ultimul termen oficial de finalizare a fost 
mutat acum pentru iunie 2019. Între 
timp, contractul a fost reziliat. Probabil 
un termen corect ar fi peste 2-3 ani. În 
afară de acest tronson dintre A1 şi DN7, 
restul proiectelor de modernizare a 
actualei centuri, dar şi cele trei loturi ale 
A0 Sud sunt în diferite etape de licitaţie, 
unele blocate, altele pe cale de a fi 
contractate. 
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CNAIR a postat în sistemul electronic 
de achiziţii publice SICAP documentaţia 
pentru contractul destinat elaborării 
Studiului de fezabilitate şi a proiectului 
tehnic de execuţie pentru construirea 
Drumului Expres Craiova - Târgu Jiu. 
Termenul limită de depunere a ofertelor 
a fost 20 iunie anul acesta. 

Ce vrea CNAIR
Compania Naţională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere a anunţat că va 
aloca pentru anul 2019 suma de 27,661 
milioane lei, credite de angajament 
necesare semnării contractului, în 
conformitate cu documentul de aprobare 
a finanţării depus la Direcţia Generală 
Organismul Intermediar pentru Transport 
în data de 27 februarie 2019.
„Mai multe firme s-au arătat interesate 
de contractul care vizează elaborarea 
Studiului de Fezabilitate si a Proiectului 
Tehnic pentru Drumul Expres Craiova-
Târgu Jiu şi au depus  oferte în acest 
sens. Operatorii economici Egis România 
– Dsrarch Corporation şi-au prezentat 
ofertele în asociere ca şi Irimat Cons 
SRL – Italrom Inginerie Internationala. În 
schimb Compania TPF Inginerie SRL a 
preferat să participe individual la această 
licitaţie.
În conformitate cu prevederile con-
tractuale, Prestatorul desemnat de 
Comisia de evaluare va avea obligaţia 
să elaboreze Studiul de Fezabilitate, 
Proiectul Tehnic de Execuţie şi Proiectul 
pentru Autorizarea Executării Lucrărilor 
de Construire, dar şi să acorde asistenţă 
tehnică până la obţinerea autorizatiei 
de constructie de către Autoritatea 
Contractantă.
După finalizarea contractului, care are o 
perioadă de derulare de 24 de luni, se va 
intra direct în faza licitării documentaţiei 
pentru construcţia Drumului Expres 
Craiova–Târgu Jiu”, a anunţat CNAIR.

Să ne aducem aminte
Lucrările la Drumul Expres abia scos 
la licitaţie ar fi trebuit să înceapă anul 
acesta. În 2017, parlamentarul de Gorj, 
Mihai Weber, anunţa că drumul expres 
Craiova–Târgu Jiu ar putea fi construit 
înainte de termenul anunţat în Master 
Planul de Transport. Mai exact, lucrările ar 

putea începe în 2019. „După nenumărate 
demersuri, am obţinut rezultatul dorit. 
Perioada de implementare a drumului 
expres Craiova–Filiaşi–Târgu–Jiu, cu 
continuitate prin Petroşani–Haţeg–Deva–
A1, va fi modificată în actualul Master Plan 
General de Transport. Conform declaraţiei 
domnului Dragoş Titea, Secretar de Stat 
în cadrul Ministerului Transporturilor, 
construirea acestui tronson se va realiza 
nu în 2022 cum se preconiza, ci începând 
cu 2019”, arăta presa locală.

Care e realitatea
Lucrările vor începe însă doar în 2021. 
Lucrarea este estimată la 26 milioane 

de lei. Potrivit anunţului de licitaţie, doar 
pentru studiul de fezabilitate sunt alocate 
24 de luni. Cei care vor face studiul vor 
trebui să propună trei variante de traseu. 
„Traseul actual principal ce realizează 
legătura dintre Craiova şi Tîrgu Jiu este 
asigurat de DN76 Craiova–Fliaşi–Târgu 
Jiu, pe tronsonul Filiaşi–Târgu Jiu un 
traseu cu câte o bandă pe sens şi cu un 
trafic foarte ridicat, cu sectoare pe care 
este atinsă capacitatea de circulaţie 
a drumului. Cea mai mare parte a 
infrastructurii pe acest tronson are o stare 
tehnică defavorabilă – 60% din traseu 
este la standard de o singură bandă pe 
sens”, se arată în caietul de sarcini.

VOM CIRCULA PE UN DRUM DESENAT ÎNTRE 
TÂRGU JIU ŞI CRAIOVA

Ministerul Transporturilor mai scoate din joben un Drum Expres. Studiul de fezabilitate se va 
finaliza în anul în care s-a promis terminarea drumului.
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Întrebată dacă îl va elibera din funcţie 
pe Narcis Neaga, directorul CNAIR, 
premierul Viorica Dăncilă a declarat că 
ia în calcul acest lucru, având în vedere 
că nu s-a mai deschis circulaţiei niciun 
kilometru de autostradă în România.
”Iau în calcul şi acest lucru, eliberarea 
din funcţie a domnului Neaga. Legat 
de autostrăzi, voi face un departament 
pentru infrastructură, pentru investiţii, în 
subordinea primului ministru. Pentru că 
văd că fiecare au venit cu promisiuni, au 
spus că facem 100 de kilometri, facem 60 
de kilometri. Nu pot să îmi asum până nu 
voi face acest departament şi în fiecare 
săptămână membrii departamentului vor 
veni cu raportări asupra obiectivelor”, a 
declarat primul ministru.
Viorica Dăncilă a mai subliniat că acest 
nou departament va răspunde nu numai 
de autostrăzi, ci şi de alte proiecte mari, 
cum ar fi construcţia de spitale.
”Acest departament va supraveghea 
cum merg lucrurile pe o autostradă, pe 
un spital, pentru că apar în spaţiul public 
din ce în ce mai multe probleme sesizate 
şi eu am vrut să ridic eu aceste obstacole 
şi să vedem atunci ce motive mai au să 
nu ducă la bun sfârşit aceste proiecte”, a 
mai declarat Dăncilă.

Nimic nou sub soare
Din păcate, premierul a mai ameninţat cu 
demiterea lui Neaga, dar nu s-a ţinut de 
cuvânt. În august 2018, directorul general 
al Companiei Naţionale de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis 
Neaga, declara: „Ideea de bază a fost că 
în acest an - este prima data când o spun 
şi public - ne-am gândit să dăm în trafic 
în total 100 de kilometri de autostradă. 
De ce 100? Pentru ca e anul 100. Şi am 
zis: Ministerul Transporturilor, împreună 
cu Compania Naţională de Drumuri, să 
contribuie, într-un fel, la Centenar. De 
aceea, ne-am fixat 100 de kilometri. Că 
sunt 106, că sunt 104, asta mai puţin 
contează, dar să fim la cifra de 100 în 
trafic.” 
În decembrie, premierul i-a aminitit lui 
Neaga acest episod. Prim-ministrul a 
spus că “anul acesta trebuie sa terminăm 
100 de kilometri de autostradă. Pe 31 
decembrie, trebuie să vină şeful CNAIR 
să spună că îi avem”.

Întrebată ce se va întâmpla dacă 
directorul CNAIR va anunţa că nu sunt 
gata cei 100 de kilometri de autostradă, 
Dăncilă a replicat sec: “Dacă zice că nu îi 
avem, pleacă acasă!”.
La şapte luni de la aceste declaraţii, 
Neaga este încă şef la CNAIR.

Totul sub o umbrelă
Ideea de a acapara autostrăzile şi marile 
proiecte din România a mai apărut cel 
puţin în două rînduri. În decembrie 2013, 
Dan Şova a fost propus ministru delegat 
pentru marile proiecte de Infrastructură. 
Şova a lăsat în urma lui câteva luni de 
puşcărie şi o declaraţie celebră făcută 
în 2013. El a vorbit la un post tv despre 
viitoarea autostradă Comarnic-Braşov, 
asigurând oamenii că, până în 2016, 
aceasta va fi finalizată, chiar dacă nu se 
ştia cine o va construi. “O începem şi o 
terminăm până în 2016, chit că mă mut 

pe ea. Mă mut cu cortul pe autostrada 
Comarnic şi tot o termin”, a declarat 
Şova la Digi 24.
A trecut peste un cincinal de atunci şi 
autostrada spre munte este promisă de 
un alt organism al statului, chiar dacă 
acesta nu are legături cu infrastructura 
rutieră. 
Autostrada Ploieşti-Braşov, proiect în 
parteneriat public-privat care se ridică 
la valoarea de 1,3 miliarde de euro, 
se află în faza a doua, de stabilire 
a firmei câştigătoare, apoi vor urma 
negocierile directe. Termenul de 
finalizare a autostrăzii Ploieşti-Braşov 
este anul 2023, a spus Ion Ghizdeanu, 
preşedintele Comisiei Naţionale 
de Strategie şi Prognoză, în 2019. 
Comisia de Prognoză a primit, anul trecut, 
prin ordonanţă de urgenţă misiunea 
de a coordona toate marile proiecte de 
parteneriat public-privat. 

PREMIERUL DĂNCILĂ A ANUNŢAT CĂ VREA 
SĂ SE OCUPE, PERSONAL, DE AUTOSTRĂZI

Şefa Executivului a declarat că ia în calcul crearea unui departament pentru infrastructură care 
să funcţioneze în subordinea primului ministru al României.
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Tronsonul, construit de Alpenside pentru 
circa 25 de milioane de euro, include 
6,3 km de autostradă şi 3,5 km de drum 
de legătură. A fost contractat încă din 
2017, dar abia din luna mai a fost emisă 
autorizaţia de construire - şi doar pentru 
60% din lucrări. Lucrările ar trebui să 
dureze 18 luni.

În vizită de lucru
Ei, dar astea sunt amănunte atunci când pe 
şantier descind Ministrul Transporturilor, 
Răzvan Cuc, şi directorul general CNAIR, 
Narcis Neaga, pentru a verifica stadiul 
lucrărilor la Autostrada Bucureşti-Braşov, 
Tronson Comarnic-Braşov, Lot 2: sector 
Predeal-Cristian-racord. “În ciuda tuturor 
scepticilor şi fricoşilor sau mai puţin 
fricoşi, contractul semnat de mine în 
2017, Râşnov-Cristian, chiar se face. 
Am decis, astăzi, să fac o inspecţie pe 
şantierul Braşov-Râşnov, unde ştiţi că 
am deschis lucrările în urmă cu două 
săptămâni şi vedeţi că se lucrează. Este 
un proiect unde vom aplica o metodă 
nouă. Metoda pe care o aplicăm aici o 
vom aplica şi pe Autostrada Transilvania 
pe secţiunea Biharia-Borş. Dăm bani 
suplimentari constructorului ca să lucreze 
în permanenţă”, a spus ministrul, citat în 
comunicat. El a arătat că societatea de 
construcţii s-a angajat să termine înainte 
de termenul din contract. “De astăzi îna-
inte o să fac această comparaţie ca să 
nu se spună că sunt un adept al rezilierii 
contractelor, dar lucrurile au trenat foarte 
mult timp şi nimeni nu mai are răbdare. 
Dacă unii pot, şi ceilalţi trebuie să poată 
în egală măsură. (...) Dacă vremea ne va 
permite, cu siguranţă, la sfârşitul anului, 
aceeaşi kilometri de autostradă vor fi 
finalizaţi şi vor fi deschişi traficului. Sunt 
bucuros să văd că anumiţi constructori, cu 
atât mai mult că sunt români, anticipează 
situaţiile din teren.”, a mai spus Cuc.

Să fie bine
Avansul este vizibil, în doar trei săptămâni 
de muncă efectivă. Evident, avem blocaje 
birocratice plus relocări de utilităţi care 
trebuie rezolvate urgent. Însă startul este 
bun, unul care ne dă speranţe că vom 
circula pe acest mini-lot în decembrie 
2020 dacă antreprenorul general va reuşi 
să crească mobilizarea în timp util, spune 
Asoiaţia Pro Infrastructură care a şi realizat 
imaginile. Altfel, să nu uităm: lucrările au 
început cu doi ani de întârziere.

ÎN 2021, PE AICI VA TRECE O AUTOSTRADĂ
Răzvan Cuc a fost în vizită de lucru la un ciot de autostradă de pe Autostrada A3, Râşnov-
Cristian, la care lucrările au început după doi ani de la semnarea contractului.



4 3I N V E S T I G A T O R U L ' S  T I R  |   I U L I E  2 0 1 9     |  w w w . t i r m a g a z i n . r o

Întrebat de jurnalişti dacă lotul 1, între 
Sebeş şi Alba Iulia, va fi gata până la 
finele lui 2019, ministrul Transporturilor, 
Răzvan Cuc, a răspuns afirmativ. “Da. 
(...). Lotul 1 va fi dat în circulaţie total”, a 
spus ministrul Transporturilor. La rândul 
său, directorul general al CNAIR, Narcis 
Neaga, a declarat că lotul 1 va fi deschis 
circulaţiei până la sfârşitul acestui an. 
Potrivit lui Răzvan Cuc, stadiul fizic al 
lucrărilor pe lotul 1 este actualmente de 
71%, iar cel de pe lotul 2, de 50%.

Nu v-aţi mobilizat
Ministrul le-a transmis reprezentanţilor 
firmei care lucrează la lotul 2 că au 
“confundat” lucrarea la autostradă 
cu una la un drum naţional. 
“Eu v-am spus să vă mobilizaţi. Văd că 
nu v-aţi mobilizat. Sfatul meu, ca să mai 
ţineţi contractul ăsta, este următorul: aveţi 
două săptămâni să vă duceţi în piaţă, să 
căutaţi antreprenori serioşi, cu care să 
încheiaţi contracte, pe care le declaraţi 
la CNAIR, ca să poată plăti CNAIR-
ul subcontractanţii (...), şi nu la preţuri 
derizorii, ca să finalizaţi lucrarea până la 
sfârşitul anului. Dacă actele nu le văd la 
CNAIR făcute, vă reziliez contractul. Deci, 
la sfârşitul lunii, dacă nu văd contractele 
cu subcontractori români declaraţi, ca să 
poată fi plătiţi de CNAIR (...) să vină să 
lucreze la autostrada Sebeş-Turda lotul 2, 
reziliem contractul”, a declarat Cuc.

1% în şase luni
Acesta a spus că lucrurile “nu mai pot 
merge” în ritmul în care au mers până acum. 
“Nu cred că avem nevoie ca în România 
să avem antreprenori care să aibă 
nevoie de traducători şi să trebuiască 
să ne explice că nu sunt utilaje. Vedem 
cu toţii ce se întâmplă pe acest şantier. 
Au termen două săptămâni să vină 
cu contractele la CNAIR şi să vedem 
utilajele în şantier, altfel le vom rezilia 
contractul”, a mai spus Răzvan Cuc. 
El a amintit că firma grecească 
şi-a asumat anterior că termină 
până la sfârşitul anului acest lot. 
Cu prilejul vizitei pe care a efectuat-o, 
anterior, în februarie pe şantierul acestei 
autostrăzi, Răzvan Cuc a spus că loturile 
1 şi 2 Sebeş-Turda vor fi finalizate până la 
sfârşitul anului. 

Pe lotul doi al Autostrăzii Sebeş–Turda 
lucrează grecii de la Aktor. Imagini luate 
din dronă în ultimele luni arată că proiectul 
este încremenit, iar şansele deschiderii 
autostrăzii în acest an sunt infime. Anul 
trecut lucrările au înaintat cu numai 5%, 
iar anul acesta cu 1%.

Primul lot al Autostrăzii Sebeş–Turda, 
care trebuia terminat în octombrie 2016, 
probabil va avea o întârziere de 3 ani.
Al doilea lot trebuia terminat tot în octombrie 
2016, iar recep'ia urma a fi făcută în 2017. 
Dacă se va rezilia contractual, e greu de 
estimat un termen de finalizare. 

NE APROPIEM DE ÎNCĂ O REZILIERE PE 
AUTOSTRADA SEBEŞ–TURDA

Lotul 1 al Autostrăzii Sebeş-Turda va fi dat circulaţiei până la sfârşitul acestui an, în schimb lotul 
2 are şanse foarte mari să rămână fără contructor.
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Ce a anunţat Compania
„CNAIR SA a semnat contractul de 
Proiectare şi execuţie “Lărgire la 4 benzi 
a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti 
Sud între A2 (km 23+600) Şi A1 (km 
55+520), Lot 1 - Amenajare nod rutier 
Centura Bucureşti – DN4 (Olteniţa), km 
29+500 – km 33+190.
Oferta desemnată câştigătoare a fost 
cea depusă de ITINERA SPA. Valoarea 
de semnare a contractului este de 
169.508.442,60 lei, fără TVA. Durata 
contractului este de 150 luni, începând 
de la data atribuirii contractului, din care 
6 luni proiectare, 24 luni execuţie şi 120 
luni perioada de notificare a defecţiunilor 
(garanţie conform duratei ofertate în 
cadrul factorului de evaluare). 
Informaţii suplimentare:
Amenajarea nodului este denivelată şi 
presupune construcţia unui sens giratoriu 
suspendat, care va rezolva toate fluxurile 
de trafic, inclusiv traficul feroviar din 
zonă. Traseul amenajării nodului rutier 
începe la km 29+500 şi se termina la km 
33+190 pe centura existent şi include şi 
sensul gratoriu de la km 35+450.
Nodul rutier va avea o lungime de 
aproximativ 800 m care se termină cu 
un sens giratoriu (pe direcţia Bucureşti) 
şi aproximativ 650 m care se termină cu 
un sens giratoriu (pe direcţia Olteniţa)”, 
arată un comunicat al CNAIR.

„Dopurile” nimănui
Traficul infernal de pe Centura Bucureşti 
se datorează faptului că pe două treimi 
se circulă pe o singură bandă. Dar, 
celebrele „dopuri” sunt la intersecţiile 
cu drumurile către comune cum ar fi 
Domneşti, Berceni, Olteniţa, Mogoşoaia. 
Intersecţiile cu drumurile către comuna 
Berceni şi către Olteniţa ar fi trebuit să 
beneficieze de modernizare din bani 
europeni prin Programul Operaţional 
Sectorial Transporuri 2007-2013. Nu s-a 
întâmplat absolut nimic, deşi un pasaj 
suprateran nu costă mai mult de 50 
milioane de euro.
Pe 1 septembrie 2017, compania de 
drumuri anunţa că a primit 12 oferte 
pentru construcţia pasajelor Berceni şi 
Olteniţa. Contractul, estimat la peste 
86 de milioane de euro, presupunea 

două giratorii suspendate şi ar fi trebuit 
să fie gata în doi ani şi jumătate de la 
finalizarea licitaţiei.

Ce se construieşte
„În 2 mai 2017 a fost transmisă spre 
validare la ANAP documentaţia de 
atribuire pentru procedura de achiziţie 
publică - Lărgire la 4 benzi a Centurii 
rutiere a municipiului Bucureşti Sud, între 
A2, km 23+600 şi A1 km 55+520” – Lot I: 
amenajare nod rutier CB – DN4 (Olteniţa) 
km 29+500 – km 33+190; Lot II Amenajare 
nod rutier CB - DJ401 (Berceni) km 
33+190 - km 35+600. DJ401 (Berceni) – la 

intersecţia cu DJ 401, spre satul Berceni, 
şoseaua de centură trece la nivel, în timp 
ce pe deasupra va fi construit un sens 
giratoriu suspendat (asemănător cu cel 
de la Domneşti). DN4 –la intersecţie cu 
DN 4, spre Olteniţa, şoseaua de centură 
va trece la nivel pe sub un sens giratoriu 
suspendat pe care se va muta actualul 
DN4 (vor exista rampe de coborâre de pe 
giratoriul suspendat către toate direcţiile 
şoselei de centură)”, a anunţat CNADNR 
în 2017.
A urmat deschiderea „plicurilor”, contestaţii, 
rezolvarea lor şi astfel au trecut doi ani. 
Acum se promite începerea lucrărilor. 

PROIECT ELIGIBIL ÎNTRE 2007 ŞI 2013, LICITAT 
ÎN 2017. CONTRACT SEMNAT ANUL ACESTA

Pasajul Olteniţa şi cei patru kilometri pe direcţia sud-est a Centurii Bucureşti aveau bani pentru 
a fi construiţi încă de acum zece ani. Licitaţia proiectului a avut loc în urmă cu doi ani, dar 
contractul s-a semnat abia în urmă cu câteva zile. 
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Cele două autostrăzi vor avea o lungime 
totală de 300 km şi vor costa aproximativ 
400 milioane dolari. Finanţarea pentru cele 
două proiecte poate avea două opţiuni: 
finanţată integral de China sau împărţită 
între China şi Moldova în procente 
85:15, scrie scmp.com. Autostrăzile vor 
fi construite de China Hzwaz Group şi 
China Railwaz Group Limited.

Unde regăsim proiectele
Aceşti doi constructori chinezi sunt în 
negocieri finale pentru construirea a două 
autostrăzi în Moldova.
Prima autostradă va înconjura capitala 
Moldovei de la Chişinău, iar cea de-a doua 
va lega raioanele din nordul Moldovei 
cu Ucraina vecină, a spus Vitalie Iurcu, 
secretar de stat al Ministerului Moldovean 
al Economiei şi Infrastructurii. 

Pe Drumul mătăsii
“Proiectele vor îmbunătăţi în mod 
semnificativ traficul şi vor contribui la 
creşterea economică”, a declarat Iurcu 
într-un interviu acordat South China 
Morning Post în Hong Kong. “Negocierile 
privind finanţarea vor fi încheiate în acest 
an, iar construcţia urmează să fie finalizată 
în trei ani”, a adăugat el.
“Proiectele marchează momentul când 
companiile chineze de construcţii îşi 
extind proiectele în această ţară fără ieşire 
la mare, care se întinde între Ucraina 

şi România. Ţara, care şi-a declarat 
independenţa în 1991, odată cu dizolvarea 
fostei Uniuni Sovietice, se poziţionează 
în capătul european al Iniţiativei Belt 
and Road (BRI), care cuprinde o serie 
de proiecte de infrastructură de-a lungul 
vechiului drum al mătăsii din China în 
Africa şi Europa.
China şi Republica Moldova au fost în 
discuţii, începând cu decembrie 2017, 
pentru a stabili un acord de liber schimb 
între cele două naţiuni, care ar elimina 
barierele de import reciproc şi ar consolida 
comerţul”, scrie sursa citată.
Alte companii chineze au fost, de 
asemenea, active în Europa de Est. 
Constructorii şi băncile de stat din 
China sunt implicate în construcţia unei 
autostrăzi de 1,4 miliarde USD în Bosnia 
şi Herţegovina, care leagă Banjaluka de 
Mliniste.
Investiţiile companiilor chineze din cele 
56 de ţări care alcătuiesc BRI au crescut 
anul trecut cu 8,9%, ajungând la 15,65 
miliarde dolari, potrivit datelor furnizate de 
Ministerul Comerţului din China. China a 
căutat investiţii în Europa Centrală şi de 
Est, dorind să-şi consolideze prezenţa 
şi să-şi răspândească influenţa pe 
continent. 

Chinezii şi la Bucureşti
Companiile China Communications 
Construction Company Ltd (China) şi 

Makyol Insaat Sanayi Turizm (Turcia) vor 
construi şi opera în regim de parteneriat 
public-privat autostrada Ploieşti–Braşov, 
proiect estimat la 1,36 miliarde de euro, 
a anunţat Guvernul. În acest moment, 
se poartă negocieri pentru clauzele 
prevăzute în contract. Este a doua 
descălecare a firmelor din China în 
România, ele mai fiind implicate în acest 
proiect. 
TIR Magazin atrăgea atenţia că exact 
compania din China a fost cea care 
au pus beţe în roate celei de-a doua 
încercări de realizare a aceluiaşi 
tronson de autostradă în regim de PPP.  
„La numai zece zile de la anunţarea licitaţiei 
pentru autostrada Comarnic-Braşov, o 
firmă din China a blocat licitaţia. Anunţul de 
concesionare a fost publicat în SEAP pe 
8 decembrie 2012, iar, pe 19 decembrie, 
compania China Communications 
Construction Company Limited, cu 
sediul în Beijing, a contestat la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
(CNSC) fişa de date a achiziţiei şi 
a solicitat suspendarea procedurii”, 
potrivit informaţiilor apărute în presă.  
A fost nevoie de intervenţia premierului de 
atunci Victor Ponta, care a cerut găsirea 
unei soluţii în instanţă pentru reluarea 
licitaţiei autostrăzii Comarnic-Braşov, 
arătând că aceasta a fost iar suspendată 
“pentru Sfântul Aşteaptă” de către 
Consiliul de Soluţionare a Contestaţiilor.

CHINEZII, CHEMAŢI SĂ CONSTRUIASCĂ 
AUTOSTRĂZI ÎN MOLDOVA

Contractorii chinezi au discutat despre construirea a două autostrăzi în Moldova, consolidându-
şi angajamentele în sectorul infrastructurii rutiere din Europa de Est.
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Stelvio Pass, Italia
O doză sănătoasă de prudenţă este 
necesară pentru cei care încearcă 
trecerea Stelvio, deoarece acest drum 
cu serpentine are 48 de curbe ac de păr. 
Situat în Alpii Orlter din nordul Italiei, pe 
acest drum plin de frumuseţe panoramică 
trebuie să fii vigilent şi atent. Este cel 
mai înalt pasaj montan pietruit din Alpii 
Orientali şi se află la o altitudine de 2.757 
de metri deasupra nivelului mării.

Guoliang Tunnel, China
Acest tunel spectaculos a fost săpat de 
doar treisprezece săteni în peste cinci 
ani în Munţii Taihang. Este situat în China 
îndepărtată. Cunoscută ca o atracţie 
populară pentru turişti, această cale este 
folosită de vehicule şi de oamenii care 

merg pe jos, deopotrivă. Este unul dintre 
cele mai abrupte drumuri din lume şi 
oferă o privelişte uimitoare.

Cannin Stock Route, Australia
Deşi Canning Stock Route nu este cel 
mai periculos drum în termeni de trafic 
sau accidente, poate fi considerat cel 
mai îndepărtat drum din lume. 
Măsoară peste 1350 de mile, nu are 
puncte de intervenţie. Ai nevoie cel mai 
probabil de un vehicul 4X4 şi cunoştinţe 
de mecanică pentru a fi sigur că vei 
termina această călătorie. Doar câteva 
comunităţi aborigene sunt situate de-a 
lungul drumului, deci este nevoie de o 
mulţime de alimente, apă şi benzină 
pentru a ieşi neînvins din această 
cursă.

South Yungas Road, Bolivia
Cunoscut drept cel mai periculos drum 
din lume, Yungas sud este cunoscut 
sub numele de Drumul Chulumani, care 
leagă La Paz de Chulumani în regiunea 
Sud Yungas din Bolivia. Având patruzeci 
de kilometri lungime, este o încercare 
temerară. Drumul este destul de îngust 
şi întâlnirea unui vehicul care vine din 
cealaltă direcţie poate fi ucigătoare. 
Construit în anii 1930 de prizonieri de 
război paraguayeni, acest drum este 
notoriu deoarece oferă vizibilitate redusă, 
suprafeţe neuniforme, ceaţă constantă şi 
ploi.

Vitim River Crossing, Siberia
Deşi acest vechi pod are doar 570 
de metri lungime şi se află la 15 metri 

CUM ARATĂ CELE MAI PERICULOASE 
DRUMURI DIN LUME

Dacă vrei adrenalină, aici e locul tău!
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deasupra apei, este destul de greu şi 
pentru o maşină să se strecoare pe 
el. Cunoscut ca unul dintre cele mai 
înspăimântătoare poduri din lume, poate 
fi aproape imposibil de cucerit în timpul 
iernii aspre. Nu există balustrade, se 
află într-o condiţie proastă şi condiţiile 
meteorologice extreme fac să reducă 
din tracţiune. Din cauza condiţiilor 
periculoase, a fost declarat ilegal pentru 
ca oamenii şi vehiculele să treacă podul 
din iulie 2016.

Furka Pass, Elveţia
Făcut celebru după ce a fost parcurs 
de maşinile de curse Aston DB5 şi 
Ford Mustang din filmul James Bond, 
Goldfinger, această trecere muntoasă 
înaltă este una dintre cele mai faimoase 
din lume. Situată la aproape 8000 de 
picioare deasupra nivelului mării în Alpii 
elveţieni, acest drum ce şerpuieşte este 
lovit de vânturi şi ploi. Deşi drumul este 
bine întreţinut, acesta este închis în 
timpul iernii din cauza terenului dificil.

Autostrada James Dalton, SUA
Această autostradă este situată în 
Alaska şi se întinde pe 414 mile. În 
timpul iernii, temperaturile medii sunt de 
minus şaizeci de grade Celsius, ceea ce 
o face periculoasă din cauza faptului că 
orice problemă te poate lăsa în pustiul 
îngheţat! Presărat cu găuri şi curăţat de 
vânturi îngheţate, acest drum nu este 
doar riscant, ci şi unul dintre cele mai 
frumoase pentru a conduce în pustiul 
alb.
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Luxor-Al-Hurghada, Egipt
Deşi este mai sigură în zilele noastre, 
această capcană ascunsă numită drum, 
care leagă Luxor şi Hurghada din Egipt, 
este unul dintre ultimele locuri de pe 
pământ pe care doriţi să  călătoriţi în 
timpul nopţii. Este recunoscut pentru 
nivelurile ridicate de decese şi coliziuni, 
din cauza faptului că şoferii nu-şi aprind 
farurile, pentru a evita să fie văzuţi de 
bandiţi şi terorişti. De asemenea, regulile 
rutiere nu există pe acest drum, deci 
şoferii trebuie să fie foarte precauţi.

Atlantic Road, Norvegia
Acest roller-coaster este unul dintre cele 
mai pitoreşti drumuri din lume şi este situat 
pe coasta norvegiană. Dacă se conduce 
în condiţii favorabile, este cu siguranţă o 
privelişte de neuitat! Curbele, panorama 
impresionantă şi o colecţie de opt poduri 
creează un voiaj minunat. Este inclus pe 
această listă deoarece devine extrem 
de periculos când condiţiile meteo devin 
groteşti. Vânturile şi furtunile de zăpadă 
pot face acest drum extrem de dificil de 
condus.

Zojila Pass, India
La o altitudine de 3.528 de metri 
deasupra nivelului mării, Pasul Zojila 
este una dintre cele mai periculoase 
treceri montane din Himalaya. Este o 
legătură importantă între Ladakh de 
frumosul Kashmir, cunoscut în general 
ca “Cerul pe Pământ”. Această cale este 
adesea închisă în timpul iernii din cauza 
condiţiilor nesigure.
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Evenimentul s-a produs pe Route 2 
în Randolph, statul american New 
Hampshire. Alerta privind accidentul din 
New Hampshire a fost dată în jurul orei 
18.30 (ora locală, n.red.). Primele veşti 
indicau faptul că o camionetă, un Dodge 
2500, circula pe Route 2 când, din motive 
încă necunoscute, a intrat pe contrasens 
şi a spulberat zece motociclişti. În urma 
impactului devastator, şapte motociclişti 
au murit pe loc, alţi trei fiind transportaţi 
la spital. Potrivit CNN, care citează poliţia 
din New Hampshire, şoferul vinovat de 
producerea accidentului se numeşte 
Volodymyr Zhukovsky şi are 23 de ani. 
Tânărul, care lucrează la o firmă de 
transport din Springfield, Massachusetts, 
era singur în camionetă în momentul 
accidentului. 

Procuratura acţionează
Ulterior au apărut o serie de clarificări. 
Potrivit boston.com, şoferul camionetei 
de 23 de ani din Massachusetts a anunţat 
că nu doreşte să cadă la nicio învoială 
cu procuratura. El a anunţat că va pleda 
nevinovat şi a depus acte în acest 
sens. Dosarul a fost întocmit la West 
Springfield, în Judecătoria Supremă din 
Lancaster, în New Hampshire.
Zhukovsky este acuzat de şapte omoruri 
din neglijenţă, după ce autorităţile 
susţin că s-a ciocnit cu un grup de 10 
motociclete în timp ce conducea o 
camionetă în Randolph pe 21 iunie. În 
cele din urmă, judecătorul a fost de acord 
ca Volodymyr Zhukovsky să fie plasat în 
arest preventiv.
Judecătorul Peter Bornstein a scris că 
Zhukovsky ”are un istoric care prezintă un 
model de exploatare a unui autovehicul 
într-un mod periculos”.
“Dacă va fi în libertate va prezenta un 
pericol pentru siguranţa pârâtului sau a 
publicului”, se arată în ordin.
Alte documente ale instanţelor arată că 
a fost programat un proces juridic pentru 
lunile noiembrie şi decembrie, cu selecţia 
juriului stabilită pentru 8 noiembrie.

Motocicliştii erau veteran de război
Procurorii mai spun că Volodymyr 
Zhukovsky, un angajat al Westfield 
Transport din Springfield, se afla în spatele 

volanului unui camion Dodge 2500 din 
2016 cu o remorcă ataşată.
El se îndrepta spre vest în SUA, conducând 
“haotic şi peste linia centrală dublă-
galbenă”, înainte de a lovi motocicliştii de 
la Jarheads MC, un club pentru veteranii 
Corpului Marin, care veneau din direcţia 
opusă, au spus procurorii. 
Procurorul John McCormick a fost 
întrebat de ce i s-a permis lui Zhukovsky 

să părăsească scena accidentului. 
Autorităţile au precizat că au vrut să se 
asigure că au avut un motiv întemeiat 
pentru arestarea sa. 
“Aceasta a fost o scenă complexă de 
accident, o coliziune complexă, care a 
implicat mai multe motociclete şi am vrut 
să ne asigurăm cum a avut loc tragedia 
înainte de a lua orice decizie”, a spus 
McCormick.

ŞOFERUL UNEI CAMIONETE CARE A UCIS 
ŞAPTE MOTOCICLIŞTI PLEDEAZĂ NEVINOVAT

Şapte motociclişti au murit pe loc, iar alţi trei au fost răniţi după ce o camionetă a intrat pe 
contrasens şi i-a lovit în plin.
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Toți vorbesc. Doar unul acționează. 
Noul Actros.
Multimedia Cockpit. Multimedia Cockpit inovativ și interactiv, în combinație cu volanul 
multifuncțional și Touch Control Buttons, asigură un confort sporit în noul Actros. 
Astfel, șoferul poate controla foarte simplu cele mai variate funcții ale camionului prin 
intermediul a patru ecrane. www.mercedes-benz-trucks.com
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