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Revista TIR poate fi găsită la punctele 
de difuzare a presei din toate 
benzinăriile PETROM şi în reţeaua 
INMEDIO din cele mai importante mall-
uri. De asemenea, publicaţia noastră 
poate fi găsită non-stop şi la chioşcul de 
la poarta G a Ministerului Transporturilor. 
Revista TIR este expediată gratuit 
tuturor membrilor UNTRR şi membrilor 
Asociaţiei Profesionale de Drumuri şi 
Poduri Bucureşti. Pentru abonamente 
vă puteţi adresa oricărui oficiu poştal 
din România. Toate textele care apar în 
rubrica “Let The Party Begin!” reprezintă 
pamflet şi vor fi tratate ca atare. Toate 
materialele publicate în această revistă 
reprezintă proprietatea grupului de presă 
Investigatorul şi sunt protejate de legile 
dreptului de autor. Reproducerea lor se 
poate face doar în baza unui accept în 
scris al companiei care editează revista. 
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Cartei Europene a 
Siguranţei Rutiere
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Parlamentul European a aprobat 
astăzi, 09.07.2020, cu o majoritate 
de voturi, formalizarea practicilor 
discriminatorii în transportul 

rutier de marfă european, prin 
adoptarea propunerilor legislative 
controversate ale Pachetului 
Mobilitate 1, fără a ține cont 

de situația de urgență fără 
precedent în care se găsește 
Uniunea Europeană și ignorând 
evident realitatea economică 
cu care se confruntă sectorul 
transporturilor rutiere, deja grav 
afectat de criza COVID-19. 
Decizia de astăzi a Parlamentului 
European marchează un 
moment de răscruce pentru 
Uniunea Europeană, prin 
abandonarea principiilor de bază 
ale pieței unice, precum libera 
circulație a persoanelor și a 
serviciilor. Sub presiunea intereselor 
politice naționale, Membrii 
Parlamentului European au aprobat 
reglementări majore europene fără 
o analiză solidă, în contradicție 
cu Tratatele UE și cu obiectivele 
Pactului Ecologic UE. 
Precizăm că, deși modificările 
regulamentelor europene aduse 
prin Pachetul Mobilitate 1 se vor 
aplica teoretic în condiții egale 
tuturor Statelor Membre, în 
realitate impactul acestora este 
semnificativ diferit. Operatorii de 
transport români și estici vor fi cei 
mai afectați, întrucât propunerile 
din Pachetul Mobilitate 1 duc 
la imposibilitatea de a efectua 
transport rutier internațional în 
Europa de Vest de către companiile 
din Europa de Est:

- Obligația întoarcerii camioanelor 
acasă (țara de stabilire) la fiecare 
opt săptămâni, indiferent dacă sunt 

UNTRR: TRANSPORTUL RUTIER 
INTERNAȚIONAL DIN ROMÂNIA - 

ÎNGROPAT DE PARLAMENTUL EUROPEAN
"Parlamentul European îngroapă industria de transport rutier internațional din România! 
Pachetul Mobilitate 1, care prevede mai multe practici discriminatorii în transportul rutier de 
marfă, a fost votat.  
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încărcate sau goale nu va crea 
nicio problemă pentru un camion 
înmatriculat în Germania sau 
Franța, însă întoarcerea acasă 
a unui camion înmatriculat în 
România, țară periferică UE va 
duce la o medie de 6 zile pierdute 
la fiecare 8 săptămâni, ceea ce se 
traduce în pierderi de afaceri de 10-
14%.
 
- Întoarcerea obligatorie a șoferilor 
la fiecare 3 sau 4 săptămâni va 
avea un impact semnificativ diferit 
între statele membre de bază și 
cele periferice, fapt recunoscut 
și în evaluarea impactului, iar 
implementarea acesteia imediat 
după publicarea Pachetului 
Mobilitate va afecta grav numeroase 
companii de transport rutier din 
România.
  
- Interzicerea efectuării repausului 
săptămânal normal în cabina 
camionului poate pune chiar șoferii 
români în pericol în circumstanțele 
actuale (etapa post-pandemie 
COVID-19 pe termen lung) în care 
dormitul în cabină le-ar proteja 
sănătatea.
  
- Introducerea unei perioade de 
restricționare a cabotajului de 4 
zile vizează în principal limitarea 
accesului transportatorilor români și 
estici pe piețele țărilor din Vest.
 
- Aplicarea Regulamentului Roma 
1 în sectorul transporturilor rutiere, 
alături de legea specială de 
aplicare a normelor de detașare 
la transportul rutier, va genera o 
creștere semnificativă a costurilor 
de operare pentru transportatorii 
români și estici, limitând 
totodată transporturile rutiere 
internaționale de tip cross-trade.
Uniunea Națională a 

Transportatorilor Rutieri din 
România – UNTRR avertizează 
că Pachetul Mobilitate 1, ale cărui 
prevederi se vor aplica începând 
din anul acesta, va avea un 
efect negativ puternic asupra 
transportatorilor români și asupra 
României, cu consecințe economice 
majore. Pe termen mediu și lung, 
România va pierde aproximativ 
200.000 de șoferi profesioniști, 
inclusiv familiile lor și se va 
confrunta cu o criză fără precedent 
pe piața muncii. Totodată, estimăm 
că vom pierde 30% din operatorii 
de transport români care nu vor 
putea supraviețui crizei coronavirus, 
iar jumatate din firmele rămase 
care operează transport rutier 
internațional vor părăsi România 

înainte de 18 luni, termenul 
de intrare în vigoare al tuturor 
prevederilor Pachetului Mobilitate 1.  
 
Viitorul sectorului românesc 
de transport rutier, principalul 
contributor la exportul de servicii 
al României în ultimii ani, este în 
pericol. UNTRR solicită Guvernului 
României să acționeze la Curtea 
de Justiție a Uniunii Europene 
împotriva Pachetului Mobilitate 
1, în coordonare cu toate Statele 
Membre afectate, pentru eliminarea 
prevederilor discriminatorii ale 
Pachetului Mobilitate 1 din legislația 
europeană. Salvați industria 
transporturilor rutiere de mărfuri din 
România!", se spune în comunicatul 
UNTRR din data de 09 iulie 2020.

ÎN CURÂND ÎN ROMÂNIA,  
NOUL MODEL MAN TGX!

www.man.ro
MHS Truck & Bus

Publicitate
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Uniunea Națională a 
Transportatorilor Rutieri din 
România – UNTRR solicită celor 
705 Membri ai Parlamentului 
European să respingă Pachetul 
Mobilitate 1 la votul final din 
Parlamentul European de 
săptămâna aceasta, având în 
vedere importanța crucială pentru 
viitorul pieței europene de transport 
rutier și implicit pentru toate 
economiile UE. 
Precizăm că Parlamentul European 
va vota, pe 08.07.2020, cele 3 
dosare fierbinți ale Pachetului 
Mobilitate 1, respectiv: 
 
· Cerințe de control și norme 
specifice privind detașarea 
conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier - Recomandare 
pentru a doua lectură;
 
· Modificarea Regulamentului 
(CE) nr. 561/2006 în ceea 
ce privește cerințele minime 
referitoare la duratele de conducere 
zilnice și săptămânale maxime, 
pauzele minime și perioadele de 
repaus zilnic și săptămânal și a 
Regulamentului (UE) nr. 165/2014 
în ceea ce privește poziționarea 
prin intermediul tahografelor - 
Recomandare pentru a doua 
lectură;
 
· Modificarea Regulamentului (CE) 
nr. 1071/2009 și a Regulamentului 
(CE) nr. 1072/2009 în vederea 
adaptării lor la evoluțiile din sector 
- Recomandare pentru a doua 
lectură.
 

Reamintim că Pachetul Mobilitate 
1 a fost propus de Comisia 
Europeană în 2017, iar în forma 
actuală, agreată de colegiutorii 
europeni, propune modificări majore 
ale legislației europene în domeniul 
transporturilor rutiere, care amenință 
supraviețuirea transportatorilor 
români și estici, deja grav afectați de 
criza COVID-19. 
În ultimii trei ani, Uniunea Națională 
a Transportatorilor Rutieri din 
România - UNTRR, separat sau 
în cooperare cu organizații surori, 
s-a străduit să convingă factorii 
de decizie europeni să abordeze 
sectorul transportului rutier în mod 
obiectiv, luând în considerare toate 
caracteristicile specifice care fac 
această industrie esențială pentru 
toate economiile. 
În acest moment decisiv privind 
soarta Pachetului Mobilitate 1, votul 
Membrilor Parlamentului European 
reprezintă ultima speranță pentru 
salvarea unei industrii care numără 
peste 600.000 de companii de 
transport rutier în întreaga Uniune 
Europeană, care generează peste 
3% din PIB-ul UE și angajează 3,2 
milioane de persoane ca șoferi de 
camioane (cu 300.000 mai puțin 
decât în   2008 ). Consolidat, sectorul 
logistic al UE este estimat la 14% 
din PIB-ul UE și angajează peste 
11 milioane de persoane în toate 
statele membre ale UE. 

Uniunea Națională a 
Transportatorilor Rutieri din 
România – UNTRR face un 
apel la conștiința și acțiunea 
responsabilă a Membrilor 

Parlamentului European, având 
în vedere importanța pe termen 
lung a votului lor final privind 
Pachetul Mobilitate 1, vot istoric 
care va defini mandatul actualilor 
deputați europeni.  
Pentru ce doresc Membrii 
Parlamentului European să fie 
amintiți?
 
Vor Membrii Parlamentului 
European să fie amintiți că 
au aprobat reglementări 
majore fără o evaluare solidă a 
impactului și în contradicție cu 
Tratatele UE și Pactul Ecologic al 
UE? 
Pachetul Mobilitate 1 prevede 
obligația întoarcerii camioanelor 
acasă (țara de stabilire) la fiecare 
opt săptămâni, indiferent dacă 
sunt încărcate sau goale. Această 
obligație a fost justificată ca o 
necesitate de asigurare a condițiilor 
sociale și a protecției mediului. Însă, 
impactul acestei obligații asupra 
pieței și a mediului a fost complet 
ignorat în procesul de elaborare 
a Pachetului Mobilitate 1, în ciuda 
justificării sale ca mijloc de realizare 
a Pactului Ecologic. Această 
obligație nu ar crea nicio problemă 
pentru un camion înmatriculat în 
Germania sau Franța, dar conform 
analizei preliminare a UNTRR, 
întoarcerea obligatorie acasă a 
camionului ar duce la o medie de 6 
zile pierdute la fiecare 8 săptămâni, 
ceea ce se traduce în pierderi de 
afaceri de 10-14%. Revenirea în 
România la fiecare 8 săptămâni 
ar însemna 1.000 de camioane în 
plus zilnic pe drumurile europene 

UNTRR A SOLICITAT 
PARLAMENTARILOR EUROPENI SĂ 

RESPINGĂ PACHETUL MOBILITATE 1
"UNTRR solicită celor 705 Membri ai Parlamentului European să respingă Pachetul Mobilitate 1 la 
votul final din 08.07.2020 având ca miză supraviețuirea transportatorilor români și viitorul întregii 
industrii de transport rutier europene!
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și la frontiere, fără nicio justificare 
economică. Această măsură va 
conduce la creșterea cu 1.160 
de tone de emisii de CO2/zi sau 
418.000 tone/an. Mai mult, ar 
crește exponențial riscul pentru 
siguranță rutieră din cauza traficului 
suplimentar. 
Prevederea propusă referitoare 
la obligația de întoarcere acasă a 
camionului fără o reală evaluare 
a impactului ar putea constitui o 
încălcare a articolului 91 (2) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene „TFUE” potrivit căruia 
atunci când se adoptă norme 
comune privind transporturile 
internaționale, trebuie avute în 
vedere cazurile în care aplicarea 
lor ar putea afecta grav nivelul 
de trai și de ocupare a forței de 
muncă în anumite regiuni, precum 
și exploatarea echipamentelor de 
transport.
  
Vor Membrii Parlamentului 
European să fie amintiți că au 
restricționat dreptul șoferilor de 
a-și alege locul unde doresc să își 
petreacă repausul săptămânal? 
Pachetul Mobilitate 1 prevede 
obligația companiilor de a organiza 
întoarcerea acasă a șoferilor la 
fiecare patru săptămâni. Obligarea 
șoferilor de a-și petrece perioada 
lor de repaus într-un anumit loc 
contrazice (cel puțin) libertățile 
fundamentale ale UE, potrivit 
cărora șoferul va fi liber să aleagă 
destinația/ locația pentru perioada 
sa de repaus. Dacă Pachetul 
Mobilitate 1 este adoptat, peste 
60.000 de șoferi ar trebui să se 
întoarcă acasă la fiecare 3 sau 
4 săptămâni, fapt ce va necesita 

creșterea capacității de transport 
și, conform estimărilor UNTRR, ar 
însemna până la 400 de noi zboruri 
cu avionul sau 1200 de autocare 
sau o alternativă între aceste două 
moduri de transport în vederea 
asigurării transportului pentru 2000-
3000 șoferi zilnic. 

Vor Membrii Parlamentului 
European să fie amintiți pentru 
creșterea în mod artificial a 
costurilor companiilor?    
Pachetul 
Mobilitate 
1 interzice 
efectuarea 
în vehicul a 
perioadelor de 
odihnă 
săptămânale 
normale, 
departe de 
bază. Această 
interdicție are 
loc într-un 
moment în 
care există 
o deficiență 
dovedită 
de locuri 
de parcare 
sigure, dotate 
corespunzător 
și 
securizate pe 
rețeaua 
principală 
de drumuri 
europene. 
Prin urmare, 
obligația de 
a se odihni 
în afara 
cabinei ar 

trebui impusă numai în legătură 
cu disponibilitatea locurilor de 
parcare sigure și securizate în 
UE. Interzicerea repausului în 
cabină poate pune chiar șoferii în 
pericol. Acest lucru este valabil în 
special în circumstanțele actuale 
(etapa post-pandemie COVID-19 
pe termen lung) în care dormitul în 
cabină ar proteja sănătatea șoferilor.
 
Mai mult, aplicarea regulilor privind 
detașarea în transportul rutier va 

(

,

Publicitate
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crește povara transportatorilor 
rutieri. Operatorii ar trebui să 
calculeze și să plătească diferite 
salarii naționale pentru același 
șofer într-o lună, deși Comisia 
Europeană a lansat proceduri de 
infringement privind salariile minime 
naționale impuse în ultimii ani de 
anumite state membre ale din Vestul 
UE, precum Loi Macron în Franța și 
MiLoG în Germania.

Vor Membrii Parlamentului 
European să fie amintiți pentru 
aprobarea formalizării unor 
practici economice discriminatorii 
în transportul rutier? 
Astăzi, pentru aceeași operațiune 
de transport în vestul UE, 
transportatorii din Est sunt plătiți 
sub 1 euro pe km, în timp ce 
transportatorii vestici primesc 
1,5 euro pe km, i.e. mai mult cu 
50%. În ciuda solicitărilor repetate 
adresate de UNTRR Comisiei 
Europene de a investiga și analiza 
diferențele semnificative între 
tarifele pentru aceleași servicii în 
același loc, la același standard de 
calitate, profesionalism, încredere și 
predictibilitate, nu s-a realizat nimic. 
De la publicarea Pachetului 
Mobilitate 1 în 2017, UNTRR a 
solicitat instituțiilor UE să introducă 
un mecanism European imparțial, 
bazat pe date și criterii măsurabile. 
Un astfel de mecanism ar putea 
fi similar costului de referință 
pentru transport calculat de CNR 
în Franța pentru a garanta condiții 
de concurență egale în oferirea 
serviciilor de transport. În transportul 
rutier european, costul total al 
transportului pentru clienți trebuie să 
fie format din costul de referință + 
marja fiecărei companii de transport 

rutier. 
Vor Membrii Parlamentului 
European să fie amintiți pentru 
crearea unei crize fără precedent 
pe piața muncii? 
Potrivit raportului IRU- 2019, 
principala cauză a agravării 
crizei de șoferi este percepția 
publică potrivit căreia munca în 
industria transporturilor rutiere nu 
este atractivă și acest lucru este 
valabil în special în țările vestice 
precum Franța, unde 44% dintre 
respondenții francezi au avut o 
imagine negativă asupra sectorului. 
În timp ce vesticii nu sunt atrași 
să lucreze în transportul rutier, 
deoarece necesită să petreacă 
perioade îndelungate de timp singuri 
și departe de casă, esticii le fac 
jobul și consideră cabina camionului 
ca a doua casă – însă Pachetul 
Mobilitate 1 își propune să oprească 
acest lucru. 
Spre deosebire de transportul rutier, 
sectorul agricol a recunoscut cu 
mult timp în urmă nevoia de lucrători 
sezonieri și nu a existat nicio 
dezbatere cu privire la condițiile 
de muncă și salarii. Sectorul 
a beneficiat de o înțelegere și 
acceptare timpurie a faptului că, 
peste tot în lume, creșterea nivelului 
de trai a determinat ca oamenii 
să refuze locurile de muncă slab 
calificate. Este greu de crezut că, 
în zilele noastre, în agricultură, 
locuitorii țărilor dezvoltate ale UE ar 
fi atrași de culesul căpșunelor sau 
sparanghelului, chiar dacă lucrătorii 
ar fi plătiți cu 5.000 de euro/lună 
și cazarea ar fi asigurată. Nu mai 
vorbim de avantajul angajatorilor 
din aceste țări dezvoltate, care de 
multe ori plătesc muncitori din estul 
Europei în mod semnificativ mai 

puțin comparativ cu colegii din vest, 
în ciuda faptului că lucrează pentru 
aceeași companie și fac aceeași 
muncă.
 
Vor Membrii Parlamentului 
European să fie amintiți că au 
îngropat industria de transport 
rutier din Europa de Est? 
Viitorul Europei este deja tulbure, 
în ciuda impresiei că unele țări vor 
scăpa de furtună dacă Pachetul 
Mobilitate 1 va fi adoptat. Votul 
pe care Membrii Parlamentului 
European îl vor acorda în data de 8 
iulie poate duce la mii de falimente 
în rândul companiilor de transport 
rutier mici și la divizarea operatorilor 
de transport rutier europeni în 
operatori de „prima mână” și 
operatori „de mâna a doua/second-
hand”, în funcție de naționalitatea 
lor. Alternativ, Membrii Parlamentului 
European pot respinge textul și 
pot contribui la o piață de transport 
rutier care funcționează bine, pe 
baza concurenței libere.
 
Aceasta este miza votului 
Parlamentului European din 08 
iulie 2020, care depinde acum 
de decizia celor 705 Deputați 
Europeni. 
Uniunea Națională a 
Transportatorilor Rutieri din 
România – UNTRR îndeamnă 
Membrii Parlamentului European 
să decidă înțelept și să spună 
“NU” propunerilor discriminatorii 
ale Pachetului Mobilitate 1, 
respingând acest pachet 
legislativ abuziv prin votul lor 
final din 08.07.2020!", se spune în 
comunicatul UNTRR din data de 
07 iulie 2020.



Uniunea Națională a Transportatorilor 
Rutieri din România – UNTRR solicită 
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii 
și Comunicațiilor implementarea e-CMR 
la nivel național, oferind firmelor de 
transport rutier din România o soluție 
digitalizată și sigură, în contextul 
măsurilor pentru prevenirea răspândirii 
COVID-19, precum și al obiectivelor de 
transformare digitală a României. 
Reamintim că scrisoarea electronică 
de transport e-CMR a fost ratificată de 
România încă din 2019, iar acum trebuie 
implementată.  
Protocolul Adițional la Contractul pentru 
Transportul Internațional de Mărfuri pe 
șosele care prevede utilizarea CMR 
electronic (e-CMR) a intrat în vigoare în 
2011 și a fost ratificat până în prezent 
de 26 țări, inclusiv România: Belarus, 
Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, 
Estonia, Finlanda, Franța, Iran, Letonia, 
Lituania, Luxembourg, Olanda, Moldova, 
Norvegia, Polonia, Portugalia, România, 
Rusia, Suedia, Slovacia, Slovenia, 
Spania, Elveția, Turcia, Tadjikistan, 
Marea Britanie. 
Precizăm că utilizarea e-CMR este în 
concordanță cu preocupările naționale 
și europene actuale privind digitalizarea 
transporturilor, respectiv: 
- viziunea Comisiei Europene 
privind un viitor digital și mai eficient 
pentru mobilitate, prezentată în cel 
de-al treilea pachet de mobilitate 
publicat în 2018, care include 
o propunere legislativă privind 
documentele electronice de transport. 
Această propunere CE pentru un 
Regulament privind informațiile 
electronice pentru transportul rutier de 
marfă va fi votată în vederea adoptării 
de către Parlamentul European pe 
08.07.2020; 

- măsurile și regulile stabilite de 
Guvernul României în domeniul 
transporturilor, pe perioada stării de 
alertă, pentru prevenirea răspândirii 
COVID-19 – respectiv Ordinul nr. 
1082/97/1112/2020, care prevede la art. 
II. pct. 4 că în domeniul transportului 
rutier de mărfuri “Se utilizează cu 
precădere documente digitale”. Un astfel 
de document digital este “scrisoarea 
electronică de trăsură CMR”;
- măsurile de digitalizare și 
debirocratizare în administrație și 
economie prevăzute în cadrul Planului 
Național de Investiții și Relansare 
Economică al Guvernului României, 
respectiv “încurajarea și accelerarea 
utilizării serviciilor de internet și 
integrarea tehnologiei digitale de către 
întreprinderi”. Scrisoarea electronică de 
transport a fost realizată pentru a facilita 
întreprinderilor organizarea relațiilor de 
transport, înlocuindu-se astfel suportul 
de hârtie al extrasului CMR.
 
Beneficiile e-CMR 
Platformele e-CMR permit expeditorilor, 
transportatorilor și destinatarilor să 
lucreze cu o interfață unică, uniformă, 
sigură și standardizată. Trimiterea, 
comunicarea, urmărirea și semnarea 
se realizează complet fără hârtie. 
Toți cei implicați beneficiază de o 
comunicare mai bună, de mai puțini pași 
administrativi și de un serviciu mai rapid 
la costuri mai mici. 
Având în vedere preocupările naționale 
și europene privind digitalizarea 
transporturilor, cât și siguranța sporită 
a soluțiilor digitale în contextul crizei 
Covid-19, este crucial ca România 
să înceapă implementarea efectivă 
a e-CMR la nivel național, pentru a 
facilita accesul transportatorilor români 

la utilizarea scrisorilor de transport 
electronice, care reprezintă primul pas 
spre operațiunile de transport complet 
digital, contribuind la eficientizarea 
logisticii la nivel național și european, 
precum și la facilitarea monitorizării 
fluxurilor de mărfuri, în special cele 
purtătoare de accize sau cu risc sporit 
de fraudă. 
Pentru a facilita începerea implementării 
e-CMR în România, UNTRR a 
sprijinit operatorii de transport români 
să testeze, în mod gratuit cu clienții 
acestora, platforma Transfollow pentru 
emiterea de scrisori CMR electronice 
(e-CMR). Astfel, anul trecut au fost 
realizate peste 95 operațiuni pilot e-CMR 
în România prin platforma Transfollow, a 
cărei interfață este disponibilă și în limba 
română: https://transfollow.org/ro/ce-
este-e-cmr/. Testele e-CMR facilitate de 
UNTRR s-au realizat cu sprijinul Uniunii 
Internaționale a Transporturilor Rutiere 
-IRU și în colaborare cu asociațiile 
membre IRU din Republica Cehă, 
Germania, Grecia și Serbia. 
UNTRR solicită Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor măsuri concrete pentru 
începerea implementării e-CMR în 
România și modificarea legislației 
primare și secundare conform noilor 
prevederi legislative, respectiv 
Modificarea OG 27/2011 privind 
transporturile rutiere și a normelor 
aferente aprobate prin Ordin 980/2011 
pentru a crea cadrul legal de aplicare 
a e-CMR.", se spune în comunicatul 
UNTRR din data de 07 iulie 2020. 

UNTRR SOLICITĂ IMPLEMENTAREA 
E-CMR

"UNTRR solicită  Guvernului soluții concrete pentru digitalizarea transporturilor și 
prevenirea COVID-19, prin implementarea scrisorii electronice de transport e-CMR, 
ratificată de România din 2019.
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MERCEDES-BENZ TRUCKS & BUSES: 
CAMPANII PROMOȚIONALE PENTRU 

ACHIZIȚIONAREA DE CAMIOANE
Mercedes-Benz Trucks & Buses România lansează campaniile Restart your business, respectiv 
Rebuild your business, valabile în perioada 22 iunie - 30 august 2020, în limita stocului dis-
ponibil, menite să vină în sprijinul clienților care își doresc să-și reînnoiască flotele.

Pentru a impulsiona achizițiile de 
camioane, Mercedes-Benz Trucks 
& Buses România propune o ofertă 
extrem de atractivă, în care, în 
primele 3 luni, nu se plătesc ratele. 
În plus, noile vehicule vin echipate 
cu un contract de service, pentru a-i 
degreva pe proprietari de sarcina 
reviziilor și întreținerii.
Finanțarea pentru ambele campanii 
este asigurată prin Mercedes-Benz 
Financial Services. Unul dintre 
principalele avantaje este reprezen-
tat de faptul că, în primele 3 luni, 

clienții beneficiază de scutire de la 
plata ratelor, singurul cost ce trebuie 
acoperit fiind cel al asigurărilor RCA 
și CASCO.
Restart your business este oferta 
dedicată achiziționării noii generații 
de camioane pentru distanțe lungi. 
Noul Actros, poate fi achiziționat cu 
o dobânda preferențială de 2,79% 
și o rată lunară extrem de avanta-
joasă.
Noul Actros este cel mai modern ca-
mion din lume, ce se remarcă dato-
rită inovațiilor tehnologice ce asigură 
un cost total de operare extrem de 
convenabil, un confort remarcabil 
pentru șofer, precum și cel mai înalt 
nivel de siguranță din segment. 
Rebuild your business este cam-
pania adresată achiziționării noului 
Arocs, expertul în construcții, ce 
vine "echipat" cu un pachet de servi-
ce și o dobândă de numai 2,99%. 
Printre inovațiile tehnologice ale 
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noii generații de camioane Merce-
des-Benz se numără:
• MirrorCam – Sistemul revoluționar 
de camere ce asigură vizibilitatea 
extinsă asupra întregului ansamblu, 
deosebit de util în sensuri giratorii și 
la garări. Sistemul asigură o aerodi-
namică îmbunătățită, ceea ce contri-
buie la o economie suplimentară de 
combustibil de 1,5%.

• Multimedia Cockpit Interactiv - 
Noul bord digital dispune de două 
tablete ce oferă acces la informa-
țiile relevante pentru conducere și 
sistemele de asistență. Conecti-
vitatea devine realitate cu Actros: 
smartphone-urile pot fi conectate 
prin intermediul Apple CarPlay sau 
Android Auto.
• Active Drive Assist - Permite 

conducerea semiautonomă și ajută 
șoferul în păstrarea benzii de circu-
lație și a unei distanțe sigure față de 
autovehiculul din față.
• Predictive Powetrain Control - Pe 
lângă sistemul de localizare prin 
satelit, noul PPC folosește hărți 
digitale precise și informații despre 
topografie, viraje, proprietăți geome-
trice ale intersecțiilor și sensurilor gi-
ratorii, precum și semne de circula-
ție, pentru a eficientiza, suplimentar, 
consumul de combustibil.
• Active Brake Assist 5. - acum în 
echiparea standard, ABA 5 asigu-
ră frânarea în cazul obstacolelor 
staționare sau mobile, precum și a 
pietonilor.
• Mercedes-Benz Uptime: asistență 
personalizată pentru clienți, în timp 
real. Uptime analizează permanent 
starea autovehiculului și a remorcii 
cuplate și face recomandări con-
crete de acțiune pentru prevenirea 
staționării cauzate de defecțiuni, o 
planificare mai eficientă a progra-
mărilor în service și disponibilitate 
maximă a camionului.
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În data de 15.06.2020, domnul Radu 
Dinescu, Secretarul General al Uniunii 
Naționale a Transportatorilor Rutieri 
din România – UNTRR, a participat, 
la Guvernul României, împreună cu 
reprezentanții Asociației Naționale 
a Exportatorilor și Importatorilor din 
România (ANEIR) și ai Consiliului de 
Export, la o întâlnire cu Prim-ministrul 
Ludovic Orban, Ministrul Finanțelor 
Publice, domnul Florin Cîțu, Ministrul 
Economiei, Energiei și Mediului de 
Afaceri, domnul Virgil Popescu, și șeful 
Cancelariei Prim-ministrului, domnul 
Ionel Dancă.       

Întâlnirea a avut ca scop analiza situației 
cu care se confruntă companiile din 
cauza epidemiei de coronavirus iar 
discuțiile s-au axat, în principal, pe 
necesitatea asigurării de capital pentru 
investiții în vederea relansării producției, 
atât prin mecanisme guvernamentale 
de sprijin, cât și prin plata la timp a 
obligațiilor statului către companii.

Domnul Radu Dinescu a făcut o 
prezentare generală a sectorului, 
menționând că transportul rutier a fost 
principalul contributor la exportul de 
servicii al României în 2019 – 6,223 
mld. euro, din care 50 milioane euro 
a reprezentat exportul de servicii de 
transport rutier de persoane și 6,061mld. 
euro exportul de servicii de transport 
rutier de mărfuri.

În prezent, sunt 165.000 de autovehicule 
de transport mărfuri de peste 3,5 t 
licențiate și 30.000 de autobuze și 
autocare licențiate (peste 1+8 locuri), 

peste 800.000 de vehicule transport 
marfă sub 3,5t. Din cele 38.000 de 
firme de transport rutier înregistrate 
în România – 60% erau în dificultate 
financiară înainte de începerea 
crizei COVID-19 (grad scăzut de 
capitalizare, grad ridicat de îndatorare, 
datorită necesității de a achiziționa, în 
permanență, echipamente noi).

În T1 2020 comparativ cu T1 2019 se 
observă o scădere cu 42% a exportului 
de servicii de transport rutier de 
persoane și cu peste 28% o scădere a 
exportului de servicii de transport rutier 
de mărfuri.

PREDICTIBILITATE + DIGITALIZARE 
+ ACCES FINANȚĂRI EUROPENE + 
SUPORT NERAMBURSABIL

În continuare, domnul Dinescu a 
prezentat acțiunile necesare pentru 
relansarea și susținerea exportului de 
servicii de transport rutier de mărfuri și 
persoane, după cum urmează:

Acțiuni necesare pentru transportul 
internațional de persoane

1. informații clare în privința situației 
călătorilor spre/dinspre diferite țări; 
2. coordonare cu statele membre UE 
pentru asigurarea condițiilor referitoare 
la tranzitarea acestora, în special cu 
Ungaria, care verifică dacă persoanele 
care se află în tranzit spre Germania, de 
exemplu, dețin contractele de muncă, 
în original, pentru Germania iar dacă 
pasagerii nu au aceste documente în 
original nu li se permite să își continue 

drumul până la destinație. De menționat 
că autoritățile germane nu verifică la 
intrarea în țară, dacă persoanele au 
contracte de muncă în original;

3. măsuri pentru eliminarea transportului 
ilegal cu autovehicule 1+8 persoane – 
autoturisme operate de persoane fizice 
(500 euro în aprilie pentru Munchen/
Nagylak, 180 euro în mai, autocarul este 
80 euro Arad - Munchen); 
4. reducerea TVA la bilete până la finalul 
anului 2020, ideal TVA zero; 
5. suport financiar nerambursabil.

Acțiuni necesare pentru transportul 
internațional de mărfuri –pentru 
a contracara efectele COVID-19 și 
Pachetul Mobilitate 1– care, la 20 de 
zile de la publicare în 2020, obligă 
întoarcerea acasă a șoferilor la 3 
săptămâni, iar peste 18 luni obligă la 
întoarcerea acasă a camioanelor la 8 
săptămâni

1. combaterea Pachetului Mobilitate 
1 – amânarea aplicării și eliminarea 
întoarcerii acasă a camioanelor la 8 
săptămâni; 
2. digitalizare – depunerea solicitărilor 
de eliberare a documentelor online – 
licențe, certificate, etc; 
3. digitalizarea e-CMR - România a 
aderat în ianuarie 2019 la Protocolul 
adițional privind scrisoarea electronică 
de însoțire și este necesar să se și 
aplice; 
4. 10% bonificație pentru plata la termen 
a contribuțiilor sociale, impozitelor și 

"ACȚIUNI NECESARE CU PRIVIRE LA RELANSAREA ȘI SUSȚINEREA EXPORTULUI DE SERVICII DE 
TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI ȘI PERSOANE PREZENTATE DE UNTRR LA ÎNTÂLNIREA DE LA 
GUVERN DIN DATA DE 15.06.2020

UNTRR - RELANSAREA EXPORTULUI UNTRR - RELANSAREA EXPORTULUI 
DE SERVICII DE TRANSPORT DE SERVICII DE TRANSPORT 

RUTIERRUTIER

2019 2020 %2020 vs2019
mil euro export servicii transport rutier 1496 1069 -28,54

mil euro export servicii transport rutier 
pasageri

14 8 -42,86

mil euro export servicii transport rutier 
mărfuri

1454 1046 -28,06
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taxelor; 
5. scutirea de impozit pe profit reinvestit; 
6. scutirea de impozit pe profit în 2020; 
7. acces la finanțări europene – fonduri 
europene pentru codurile pentru 
transport de marfă și persoane 4941 și 
4939 – sau pentru activitățile conexe – 
logistică/autogări; 
8. suport financiar consistent – rabla 
pentru autovehicule comerciale 
ecologice și eficiente – Gaz Natural 
Comprimat – prin care transportatorii 
români își pot menține competitivitatea 
în piața europeană de transport; 
9. suport financiar nerambursabil; 
10. sprijinirea firmelor care investesc în 
formarea personalului – calificări și/sau 
perfecționări – acces la finanțări; 
11. sprijinirea firmelor care investesc 
în acreditări/certificări – reducerea/
compensarea taxelor/costurilor de 
acreditare/menținere a acreditării; 
12. sprijin pentru reconversia capacității 
de transport către nevoile de dezvoltare 
internă – construcție infrastructură, etc; 
13. deschiderea unor noi oportunități 
prin acord bilateral rutier cu China, 
pentru a efectua transport rutier între 
UE-China (în prezent, cel mai important 
program politic al Chinei - Belt and 
Road Initiative, urmărește revitalizarea 
vechiului Drum al mătăsii prin inițiativa 
Chinei de a dezvolta rute comerciale cu 

țările din Europa și Asia Centrală, care 
au potențialul de a facilita semnificativ 
dezvoltarea transportului rutier 
internațional în regiunea eurasiatică); 
14. plan strategic de dezvoltare a 
infrastructurii de transport – rutier, 
feroviar, aerian, maritim, fluvial, pentru 

mărfuri și persoane – precum și 
instruirea/calificarea personalului din 
administrație și simplificarea/adaptarea 
prevederilor legale, dar și cele mai bune 
practici existente în lume, pentru a pune 
în valoare investițiile în infrastructură și 
oameni; 
15. aderarea României la spațiul 
Schengen; 
16. investiții în industriile și firmele care 
au confirmat în trecut, cu istoric bun 
și care se implică proactiv și inovativ 

pentru soluții de viitor durabile și 
sustenabile;

Alte subiecte abordate s-au referit la 
aspecte legate de insolvența societăților: 
95% par să fie premeditate, doar 
5% sunt reale și 2% reușesc să se 
redreseze și să iasă din insolvență.

De asemenea, au fost discutate aspecte 
punctuale legate de diferite industrii: 
chimică, material rulant - feroviar, 
mobilă, industria textilă, industria de 
apărare.

Sinteza propunerilor făcute la 
întâlnirea de lucru cu premierul 
României - din 15 iunie a.c. de la 
sediul Guvernului

I. Măsuri urgente, pe termen scurt, de 
maximum o lună

 -Stingerea de urgență a datoriilor 
statului către firme, prin:

a) introducerea sistemului de 
rambursare a concediilor medicale cu 
control ulterior (după sistemul aplicat la 
rambursările de TVA);

b) inventarierea de către MEEMA și 
MFP a tuturor obligațiilor unităților de 
stat, inclusiv a celor aflate în faliment 
și insolvență și onorarea plăților către 
furnizorii privați;

Responsabil: MFP, Ministerul Sănătății 
și MEEMA

Publicitate
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-Definitivarea de urgență a 
reglementărilor în materie de offset;

Responsabili: MEEMA și Ministerul 
Justiției

-Corectarea OUG nr 114/2018  pentru 
a se putea finaliza contractele în 
derulare cu companiile din sistemul 
energetic (Transelectrica, Hidroelectrica, 
Complexul Energetic Oltenia și Romgaz);

Responsabil: MEEMA

-Abrogarea O.U.G. nr. 60/2017 
pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, pentru a nu mai fi obligate 
firmele cu cel puțin 50 de salariați să 
angajeje minimum 4%  persoane cu 
handicap;

Responsabil: Ministerul Muncii

-Prelungirea până la un an facilității 
de suportare a 41,5% din salariul brut, 
cu obligativitatea menținerii locurilor 
de muncă pentru încă 3 luni de la 
expirarea facilității, în acele domenii în 
care reluarea producției  s-a făcut cu 
întârziere, din cauza lipsei de comenzi;

Responsabil: Ministerul Muncii

-Abrogarea interdicției de export pentru 
materialele sanitare pentru care nevoile 
României au fost acoperite;

Responsabil:Ministerul Sanatatii

-Împuternicirea de către Guvern a 
președintelui ANSVSA pentru semnarea 
de urgență la Beijing a documentelor 
deja convenite cu autoritatea sanitar-
veterinară din RP Chineză pentru 
exportul produselor de origine animală: 
carne de pasăre, preparate din carne, 
brânzeturi etc;

Responsabil: SGG

-Reluarea de urgență a Programului de 
internaționalizare, pentru a oferi firmelor 
exportatoare posibilitatea să participe 
individual la târgurile și expozițiile 
externe;

Responsabil: MEEMA

-Reglementarea mecanismului de 
participare a exportatorilor la târgurile 
virtuale;

Responsabil: MEEMA

-Adaptarea procedurii operaționale 
privind derularea PPE (Programul 
de promovare a exporturilor), prin 
stabilirea unui mecanism specific 
perioadei actuale de criză pandemică 
privind prezentarea Certificatelor fiscale 
de către firmele participante la târguri 
cel mai târziu până la data scoaterii la 
licitație a fiecărei acțiuni externe din 
PPE;

Responsabil: MEEMA

-Exceptarea târgurilor cu circuit închis 
din Romania de la restricțiile impuse de 
epidemie;

Responsabili: MEEMA si Ministerul 
Sanatatii

II. Măsuri pe termen mediu, până la 
sfârșitul acestui an

-Stabilirea mecanismelor de implicare 
a statului prin fonduri bugetare în 
modernizarea industriei, prin:

a) realizarea în nume propriu de investiții 
strategice/majore industriale, nu doar 
de infrastructură, care să contribuie la 
reducerea deficitului balanței comerciale 
a țării;

b) participarea statului în acționariatul 
firmelor industriale existente, de 
importanță națională;

Responsabili: MFP și MEEMA

-Prevederea pentru noul exercițiu 
financiar european a mecanismului 
de realizare a noilor capacități de 
producție din fonduri europene 
nerambursabile pentru materiale 
și echipamente specifice crizelor 
epidemiologice (necesare  pentru întrega 
UE), precum și  a unei țesătorii de tip 
bumbac și a alteia tip lână;

Responsabili: MEEMA, MFE și Ministerul 
Sănătății

-Demararea proiectelor industriale și 
agricole în parteneriat public-privat 
pentru crearea/dezvoltarea capacităților 
industriale din domeniile strategice/
majore ale economiei (energie, chimie, 
sectorul agroalimentar ș.a.);

Responsabil: MEEMA și Ministerul 
Agriculturii

-Acordarea de comenzi de stat din 
partea poliției, jandarmeriei, armatei etc. 
către  producătorii români de confecții, 
încălțăminte, marochinărie s.a;

Responsabili: Ministerele de Interne și 
de Apărare

-Revizuirea Legii insolvenței, pentru a se 
pune capăt practicilor cvazigenerale de 
furt, escrocherii și înșelăciune, practici 
care generează mari dificultăți firmelor 
partenere “țepuite”;

Responsabil: MFP si MEEMA

-Adoptarea practicilor europene 
bancare privind accesul la finanțare și 
pentru obținerea garanțiilor la licitații, 
prin acceptarea efectelor de comerț la 
constituirea garanțiilor. 

Responsabili: MFP și  BNR.

-Reducerea costurile serviciilor oferite 
de EximBank, prin analiza cheltuielilor 
acestei bănci și ținând cont de scopul 
pentru care a fost creată această bancă: 
sprijinirea exporturilor.

Responsabil: MFP

-Extinderea facilității acordate sectorului 
construcțiilor la sectoarele cu pondere 
ridicată în exportul țării: mobilă, 
confecții-textile-încălțăminte și industria 
alimentară, unde salariile sunt sub media 
pe economie;

Responsabil: Ministerul Muncii

-Reducerea tarifelor la electricitate și 
gaze pentru marii consumatori;

Responsabil: MEEMA

-Stabilirea de termene reduse de 
până la 20 zile a plății deconturilor de 
către organismele de implementare a 
proiectelor cu fonduri UE;

Responsabil: MFE

-Introducerea Programului “Să 
cumpărăm din România produse 
românești”, care să cuprindă nu doar 
domeniul agroalimentar, ci și cel 
industrial. De ce să importam metrouri, 
tractoare, tramvaie și alte mașini și 
echipamente industriale ori agricole, 
când avem producători autohtoni?!

Responsabili: MEEMA și Ministerele 
Administrației Locale, Agriculturii, 
Transporturilor

-Extinderea programului Rabla pentru 
autovehiculele comerciale ecologice 
(care folosesc gaz natural comprimat), 
prin care transportatorii români își pot 
menține competitivitatea în UE.

Responsabili: Ministerele Mediului și 
Transporturilor

-Reintroducerea (pe timp limitat) scutirii 
la plata a impozitului pe profitul 
reinvestit;

Responsabil: MFP

-Reducerea până la 500.000 euro a 
plafonului pentru acordarea ajutorului de 
stat pentru investitori;

Responsabil: MFP

-Reintroducerea dreptului specialiștilor 
din firmele private să concureze 
pentru ocuparea posturilor de 
consilieri economici din Ambasadele și 
Consulatele României din străinătate;

Responsabil: MEEMA", se spune în 
comunicatul UNTRR din data de 18 iunie 
2020.
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Reamintim că atât OUG 37/2020, 
publicată în Monitorul Oficial în data 
de 30 martie 2020, cât și Normele de 
aplicare, publicate în Monitorul Oficial 
în data de 6 aprilie, nu prevăd obligația 
ca finanțările amânate la plată să 
fie raportate în Centrala Riscului de 
Credit (CRC). 
Persoanele fizice și companiile, inclusiv 
transportatorii rutieri, au aplicat cu 
bună credință pentru facilitatea de 
suspendare a obligației de plată a 
ratelor pusă la dispoziție de autorități 
în urma pandemiei COVID-19, care 
a generat distorsiuni în funcționarea 
economiei românești. Cu toate acestea, 
BNR emite, în data de 21 mai 2020, 
Regulamentul nr. 3 pentru modificarea 
Regulamentului nr. 2/2012 privind 
organizarea şi funcţionarea la Banca 
Naţională a României a Centralei 
Riscului de Credit și care intră în vigoare 
de la 1 iunie 2020, prin care creditele 
amânate la plată prin OUG 37/2020 
sunt înregistrate în CRC. Conform 
informațiilor primite de UNTRR de la 
transportatorii rutieri, aceste credite au 
fost înregistrate ca fiind în restructurare, 
cu efecte negative asupra istoricului de 
credit după perioada de suspendare. 
Astfel, între 30 martie și 31 mai, clienții 
persoane fizice și juridice au putut 
să-și suspende creditele conform 
OUG 37/2020 și nu s-a făcut nicio 
raportare în Centrala Riscului de Credit. 
De ce BNR a venit de la 1 iunie cu 
o astfel de prevedere prin care sunt 

raportați negativ toți debitorii care 
au apelat la OUG 37/2020 și care le 
va afecta posibilitatea de a accesa o 
finanțare în următorii 7 ani? Reamintim 
că, odată înscris în baza de date 
a CRC, informațiile furnizate vor fi 
menținute automat, pentru o perioadă 
de 7 ani. Practic, OUG 37/2020 nu 
mai este o măsură de ajutor pentru 
persoanele fizice și juridice, ci doar un 
cadou otrăvit. 
UNTRR solicită Guvernului și BNR 

să nu transforme debitorii care 
au beneficiat de prevederile OUG 
37/2020 în clienți nebancabili. Clienții 
persoane fizice și juridice care au folosit 
prevederile OUG 37/2020 au făcut-o 
pentru că activitatea lor a fost afectată 
de măsurile luate de autorități în 
combaterea pandemiei de COVID-19 și 
nu ar trebui pedepsiți de BNR timp de 7 
ani, prin raportarea la Centrala Riscului 
de Credit. 

Publicitate

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) atrage atenția că Ordonanța 
de Urgență 37/2020, prin care debitorii pot beneficia de facilitatea de suspendare a obligației de 
plată a ratelor la instituțiile financiare bancare și nebancare, reprezintă un cadou otrăvit pentru 
companiile din România, după ce Banca Națională a României (BNR) a introdus, de la 1 iunie 2020, 
obligația de raportare a acestor credite în cadrul Centralei Riscului de Credit. 

UNTRR: AMÂNAREA RATELOR PRIN 
OUG 37/2020, CADOU OTRĂVIT PENTRU 

COMPANIILE DE TRANSPORT RUTIER 
DIN ROMÂNIA?!
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CONCEPTUL SERIALULUI
Serialul "DOI ȘOFERI" 
este o producție a CROWN 
COMMUNICATIONS, realizată în 
exclusivitate pentru TIRMagazin.ro. 
Echipa serialului, devenit viral, 
"CONTROALELE ISCTR" s-a 
reunit pentru o nouă producție. 
De această dată, cu scopul de 
a le smulge un zâmbet tuturor 
celor care vizionează serialul pe 
www.TIRMagazin.ro sau pe www.
Facebook.com/TIRMagazin.
În rolurile principale din acest serial 
au fost distribuiți: Emil Mitrache, 

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

”Am considerat că acest experiment 
este util, dar și interesant, în același 
timp, pentru că publicul căruia i se 
adresează serialul este unul extrem 
de eterogen. 
Umorul este o chestiune extrem de 
delicată. Nu râdem la același gen 
de glume. În funcție de nivelul de 
educație, de background-ul nostru 
socio-economic, putem să râdem 
la o anecdotă pe care ne-o spune 
cineva, putem doar să zâmbim, 
putem să fim indiferenți sau chiar 
să ne simțim ofensați!", a declarat 
Emil Pop, creatorul serialului "DOI 
ȘOFERI".
"Ne-am propus, din start, să venim 
cu un umor care să corespundă 
criteriului <<general audience>>, 
adică să fie safe pentru întreaga 
familie. Am eliminat orice fel de 
situație care să îl pună într-o situație 
neplăcută pe un părinte atunci când 
urmărește acest serial împreună cu 
copilul său.
Cu alte cuvinte, am decupat de la 
început din scenariul serialului "DOI 

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

VIDEO: COMEDIA "DOI ȘOFERI" EP.07 
- "CUM S-A ÎMBOGĂȚIT NEA GHIȚĂ"
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ȘOFERI" așa-numitele "glume de 
autobază", chiar dacă pentru unii 
doar acesta este genul de umor pe 
care îl agrează.", a mai spus Emil 
Pop.
"Este un serial în care am evitat să 
pedalăm pe conflictele din lumea 
transporturilor rutiere. Ne-am propus 
să abordăm un umor general uman, 
pozitiv, despre ceea ce ne apropie 
unii de alții, într-un moment în care 
societatea românească este extrem 
de divizată, iar internetul geme de 
hateri.", a adăugat Emil Pop.
Din echipa care a realizat 
serialul fac parte: Alina Anton-
Pop, Production Manager, Dan 
Constantinescu, Director of 
Photography, și Petre Ardelean, 
Sound Manager.
Întregul serial a fost realizat în 
parteneriat cu CEFIN TRUCKS, 
dealerul din România al FORD 
TRUCKS, și Uniunea Națională 
a Transportatorilor Rutieri din 
România (UNTRR).

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

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

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

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

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

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

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

Episodul 06
Pentru că Liță a ratat o întâlnire 
cu Zambilica, Ghiță îi povestește 
despre cea mai de succes afacere 
din viața lui: cum a dus un porc de 
350 de kilograme la Predeal și a 
făcut astfel o "căciulă" de bani.
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În ciuda contractării pieței românești 
de vehicule comerciale cu 50%, 
în primele 6 luni ale acestui an, 
față de aceași perioadă a anului 
trecut, compania a vândut 128 
de camioane FORD, dedicate 
segmentului de construcții.  
Cefin Trucks continuă în același ritm 
investițiile programate pentru 2020.

Alina Anton-Pop, Director 
Marketing&PR TIR Magazin: 
Statisticile arată că anul acesta 
volumul vânzărilor vehiculelor de 
construcții nu a scăzut. Care credeți 
că este explicația?

Stefano Albarosa, CEO Cefin 
Trucks: Anul 2020 este unul 
plin de provocări, dar într-adevăr 
sectorul vehiculelor de construcții nu 
a fost afectat și a urmat acel trend 
înregistrat și în 2019. Acest trend se 
datorează faptului că multe proiecte 
de infrastructură sunt în faza de 
implementare și de dezvoltare și 
asta se vede. Infrastructura este un 
element esențial al dezvoltării țării 

și sunt convins că va fi benefic pe 
termen foarte lung pentru România. 
Îmi place să menționez, ca exemplu, 
Timișoara. Timișoara e conectată, 
de cinci ani, cu autostrada spre 
Europa. În ultimii cinci ani, au fost 
construiți peste 300 de mii de metri 
pătrați de clădiri industriale și de 
logistică. În cei 10 ani, înainte 
ca Timișoara să fie conectată la 
Europa printr-o autostradă, volumul 
total construit a fost de abia 75 de 
mii de metri pătrați. E un lucru bun 
pe care trebuie să ni-l dorim cu toții 
și pe care trebui să îl sprijinim.

Alina Anton-Pop, Director 
Marketing&PR TIR Magazin: 
Cum au evoluat vânzările Ford 
Trucks pe segmentul de construcții 
anul acesta?

Gabriel Tudor, National Sales 
Manager Off Road Vehicles 
– Cefin Trucks: Vânzările Cefin 
Trucks au evoluat foarte bine în 
prima jumătate a anului 2020. 
Suntem, în continuare, lideri de 

piață pe segmentul de construcții. 
Am acoperit foarte bine nevoile 
clienților și suntem pe un trend 
ascendent în conformitate cu ceea 
ce ne-am propus pentru 2020. 
Foarte important a fost faptul că am 
continuat să mergem la clienți, am 
fost prezenți în teren, am avut un 
stoc satisfăcător și suntem cei mai 
activi în piața de construcții, cu o 
cotă de piață de 27,5%.

Alina Anton-Pop, Director 
Marketing&PR TIR Magazin: 
Care este planul de investiții pentru 
2020?

Stefano Albarosa, CEO Cefin 
Trucks: Rezultatele Cefin Trucks 
din primele 6 luni și previziunile 
noastre până la finalul anului 
ne arată că vom îndeplini toate 
obiectivele pe care ni le-am propus. 
Asta înseamnă că planul de 
investiții va fi realizat și asta include 
deschiderea a trei noi service-uri 
partener și un service propriu și, 
desigur, o dezvoltare masivă în 

CEFIN TRUCKS - LIDERUL PIEȚEI 
ROMÂNEȘTI DE CAMIOANE PENTRU 

CONSTRUCȚII
Cefin Trucks, dealerul Ford Trucks în România, este liderul pieței românești pe segmentul 
camioane pentru construcții, cu o cotă de piață de 27,5%*.
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extinderea activității de vânzare 
începută în urmă cu trei ani. Ne 
vom consolida poziția de lider de 
piață însegmentul vehiculelor de 
construcții, unde credem că oferta 
noastră aduce valoare adaugată 
reală și semnificativă clienților noștri.
 
Alina Anton-Pop, Director 
Marketing&PR TIR Magazin: 
Cum se structurează oferta 
Cefin Trucks pentru vehicule de 
construcții?

Gabriel Tudor, National Sales 
Manager Off Road Vehicles 
– Cefin Trucks: Cefin Trucks 
acoperă, prin partenerul Ford 
Trucks, o gamă variată de produse: 
basculante 6X4 cu echipare 
foarte variată a benelor, laterală, 
normală. La echiparea 8X4 avem, 
de asemenea, bene trilaterale, 
normale, cu obloane. Sunt foarte 
bine structurate, iar în partea de 
mixere avem doi parteneri: CIFA și 
IMER. Mixerele sunt numai de 10 
mc, asta este preferința clientului și 
o satisfacem în totalitate. Pe partea 
de motorizare, suntem prezenți pe 
segmentul de 420 de CP și 480 CP, 
disponibil din august 2020. 

În acest an, compania condusă de Stefano Albarosa și-a mărit rețeaua 
de service-uri din România și a 
integrat servicii aftersales pentru 
vehicule comerciale ușoare Ford.
Lider în reparații de camioane, Cefin 
Trucks a anunțat, la finalul lunii mai 
2020, completarea rețelei sale de 
service, venind în întâmpinarea 
clienților săi cu un set complet și 
competitiv de servicii post-vânzare, 
prin cele 19 centre din București, 
Brașov, Deva, Arad, Constanța, 
Craiova, Bacău, Suceava, Baia 
Mare, Oradea, Timișoara, Sibiu, 
Odorheiu Secuiesc, Cluj, Pitești, 
Ploiești, Galați, Turda și Piatra 
Neamț.
Compania a atins, în 2019, o cifră 
de afaceri de 60 de milioane de 
euro, cu activitățile sale de vânzări 
și service, față de 43 de milioane de 
euro în 2018.
Obiectivele Cefin Trucks pentru anul 
2020 sunt depășirea pragului de 
10% a cotei de piață Ford Trucks, 

în creștere de la 8,1% în 2019, 
și susținerea poziției de lider în 
segmentul vehiculelor de construcții 
și municipale.

Despre Cefin Trucks
Compania activează de peste 20 
de ani în sectorul auto, ca furnizor 
de produse și servicii integrate 
pentru lumea transportatorilor 
profesioniști, fiind cunoscută ca unul 
dintre cei mai mari distribuitori de 
vehicule comerciale din România. 
În decembrie 2016, Cefin Trucks 
a fost numită unicul importator 
și distribuitor în România al Ford 
Trucks și, din mai 2017, a început 
activitatea din acest nou rol. 
Compania asigură clienții de service 
că toate măsurile de siguranță 
și prevenție în contextul crizei 
Coronavirus în România au fost 
luate atât în zona de vânzări cât și 
de service.

*Conform raportului de Înmatriculări DRCPIV iunie 2020
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George Niță, director general 
Holleman, Mircea Mănescu, director 
general Ahead Logistics, Cosmin 
Pândaru, director general TAP 1 SA, și 
Cristian Dolofan, director general Dolo 
Trans Olimp, sunt protagoniștii celor 7 
episoade ale noului sezon din show-ul 
executivilor din transporturile rutiere 
românești.

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

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

VERSUS S02E04 - SOLUȚIA: ADUCEREA 
DE ȘOFERI EXTRACOMUNITARI?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIDEO: CONTROALELE ISCTR S02E03: 
CINE MUNCEȘTE GREȘEȘTE!

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

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

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

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

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

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

SEZONUL 02 EPISODUL 01
Serialul viral "CONTROALELE ISCTR" 
a revenit, la finalul anului 2019, cu un 
nou sezon. În deschiderea sezonului 
02, Florin Gagea, inspector de stat 
șef al Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier 
(ISCTR), a răspuns "tirului" întrebărilor 
jurnaliștilor TIR Magazin.
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Rețeaua MHS Truck Service deține 
ateliere de service proprii în București, 
Otopeni, Brașov, Sibiu, Cluj, Timișoara, 
Constanța și Bacău. De asemenea, 
în cadrul rețelei funcționează și cinci 
parteneri de service autorizați în Iași, 
Slatina, Oradea, Piatra Neamț și Baia 
Mare, astfel asigurându-se o acoperire 
națională completă.

Michael Schmidt, Președinte 
MHS Holding: Această inaugurare 
s-a dorit a fi și un semn. Eu, și în 2008-
2009, în plină criză am ales să investesc 
mai departe. Atunci, a fost o investiție 
în piața din Germania, unde toți mi-
au recomandat să nu o fac sau m-au 
privit cu scepticism. Dar nu îmi pare 
rău. Acum, mă aflu în aceeași situație. 

Începem să facem investiții la Viena, 
unde ne extindem, și sunt convins că o 
să reușim. Recomandarea mea pentru 
alți antreprenori este să aibă curaj 
deoarece viața merge înainte.
 
Alina Anton-Pop, Director 
Marketing&PR TIR Magazin:  
Faceți parte dintre oprimiștii din mediul 
de afaceri. Într-o perioadă în care 
investițiile sunt puse în așteptare, MHS 
Truck&Bus a lansat un nou atelier. Care 
a fost motivația?
 
Claudia Iordache, CEO MHS 
TRUCK&BUS: Din dorința de a fi cât 
mai aproape de clienții noștri continuăm 
această strategie începută în urmă cu 
10 ani. 

Investiția de lângă Oradea este începută 
de un an și jumătate, iar pandemia nu a 
fost un motiv pentru care să o oprim. Se 
ridică la 4 milioane de euro și estimăm, 
anul acesta, o cifră de afaceri de 500 de 
mii de euro din piese de schimb și 150 de 

mii de euro din manoperă.  

Alina Anton-Pop, Director 
Marketing&PR TIR Magazin:  Ce 
înseamnă pentru Borș investiția MHS 
Truck&Bus?

Batori Geza, primar Borș: Pentru 
noi este foarte importantă această 
investiție. 

Fiecare investiție este foarte importantă 
pentru localitatea noastră. Asta aduce 
plata impozitului pe clădire, pe teren 
și locuri de muncă. Dacă cetățeanul 
își câștigă existența pe raza localității 
Borș rămâne, în mod sigur, în această 
localitate. Pentru noi înseamnă stabilitate 

REȚEAUA NAȚIONALĂ MHS TRUCK & 
BUS: UN NOU SERVICE MAN LA ORADEA
Al nouălea atelier din cadrul rețelei MHS Truck Service a fost inaugurat în data de 10 iulie 2020, 
la Oradea. 
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și venituri în viitor.

Alina Anton-Pop, Director 
Marketing&PR TIR Magazin:  Este 
această investiție MHS Truck&Bus un 
pas în relansarea economică inițiată de 
guvernul României?

Dragoș Preda, secretar de stat în 
Ministerul Transporturilor: Acesta 
este unul dintre pașii pe care ne dorim 
să îi vedem în fiecare zi. După cum se 
observă, ministrul Transporturilor, Lucian 
Bode, alături de premierul Ludovic 
Orban sunt săptămână de săptămână 
pe șantierele din țară. Vrem să trecem 
de la o relansare în L la o recesiune în 
V, adică o relansare rapidă a economiei, 
care să ofere mai multe locuri de muncă 
și o perspectivă mai bună pentru întreaga 
economie. 

Un astfel de demers, precum cel de 
astăzi, de aici, din Borș, aduce în prim-
plan necesitatea investițiilor din zona 
privată în fiecare regiune. De fapt, e 
vorba de autodeterminarea regiunilor și 
posibilitatea ca cetățenii să dispună de 
o infrastructură adecvată. Este nevoie 
de această infrastructură pentru a 
trece la ceea ce ne dorim – o societate 
tehnologizată, digitalizată. Pentru asta 
avem nevoie de conectivitate și de 
servicii aferente auxiliare, precum cele 
lansate, azi, în zona de transporturi. 

La evenimentul de inaugurare din 
10 iulie, alături de Michael Schmidt, 
președinte MHS Holding, care a trimis un 

mesaj video, au fost prezente oficialități 
din cadrul Guvernului României, 
oficialități locale, precum și oficialități 
din partea producătorului MAN Truck 
& Bus. Printre acestea s-au numărat 
Marilen-Gabriel Pirtea, Deputat și Rector 
al Universității de Vest din Timișoara, 
Dragoș CL Preda, secretar de stat 
cu atribuții în comunicare, Ilie Gavril 
Bolojan, primarul orașului Oradea, Bátori 
Géza, primarul orașului Borș, Elena 
Claudia Iordache, CEO MHS Truck & 
Bus și Goeran Nyberg, Executive Board 
Member for Sales & Marketing la MAN 
Truck & Bus, care a transmis un mesaj 
video.
„Decizia de a inaugura sediul de la 
Oradea în această perioadă dificilă a 
venit din dorința de a susține sectorul 
de transport românesc și de a genera 
noi locuri de munca în zona respectivă.“ 
a declarat Michael Schmidt, Președinte 
MHS Holding.
Noul sediu MHS Truck Service Oradea 
este situat pe drumul european E60/
DN1, în apropierea punctului de trecere 
a frontierei Borș. Acesta  se întinde pe 
o suprafață de 12.000 mp, dintre care 
2800 mp sunt alocați clădirii de birouri 
și atelierului, iar restul de 9200 mp sunt 
destinați parcării  camioanelor care vor 
veni la service și autovehiculelor noi 
destinate livrării. 
Atelierul MHS Truck Service Oradea 
dispune de 4 canale de lucru și un 
canal destinat verificării ITP. În atelier 
vor fi asigurate 16 posturi de lucru 
pentru specialiștii productivi, care vor 
efectua lucrări de mecanică, electrică, 

tinichigerie, vopsitorie și ITP, respectiv 
un număr de 8 posturi de lucru pentru 
personalul TESA, în această unitate 
desfășurându-și activitatea un număr 
total de 24 de angajați.
Clădirea a fost construită conform 
standardelor actuale MAN, iar atelierul 
este autorizat pentru lucrări de service 
pentru mărcile MAN și Neoplan, cu 
posibilitate de extindere pentru divizia de 
vehicule comerciale ușoare MAN TGE. 
Atelierul MAN din Oradea va funcționa în 
concordanță cu măsurile de siguranță în 
vigoare, în vederea prevenirii răspândirii 
virsului SARS-COV-2, la fel ca întreaga 
rețea națională de ateliere service MHS 
Truck Service. 
„Valoarea investiției în atelierul MAN 
din Oradea se ridică la 4 milioane 
euro și reprezintă un pas important în 
dezvoltarea rețelei de service și a mărcii 
MAN în România”, a completat Elena 
Claudia Iordache, CEO MHS Truck & 
Bus.
MHS Truck Service Oradea va oferi 
clienților săi, pe lângă serviciile de 
service, servicii de vânzare camioane noi 
și rulate, servicii de Service24, contracte 
de service, vânzare piese de schimb 
originale și accesorii MAN, campanii 
permanente pentru piesele de schimb 
originale MAN, programul de garanţie 
extinsă a pieselor de schimb, oferte 
speciale trimestriale de soluții complete 
de reparații (pachete pentru piese de 
schimb și manoperă adecvate produselor 
și sezonului), precum și tarife speciale de 
manoperă pentru vehicule cu vechime 
mai mare de 6 ani. 
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În vederea asigurării calității serviciilor 
oferite, personalul MHS Truck Service 
Oradea va participa în mod constant 
la cursurile pentru tehnicienii MAN, 
organizate prin intermediul celor două 
centre de perfecționare din Bucureşti 
şi Sibiu. Cursurile sunt organizate 
conform conceptelor MAN Academy şi 
standardelor MAN, cele două centre 
de perfecţionare din Bucureşti şi Sibiu 
oferind atât cursuri teoretice, cât şi 
cursuri orientate către activitatea 
practică.
De asemenea, prin intermediul MHS 
Truck Service Oradea, tinerii din zona 
de Vest a țării care doresc să se înscrie 
în programul de internship dezvoltat de 
departamentul de training MHS Truck 
& Bus Group, vor putea beneficia de o 
pregătire la cel mai înalt nivel pentru a 
deveni specialişti în domeniile mecanică, 
electrică, tinichigerie şi vopsitorie pentru 
autovehiculele MAN. Programul a ajuns 
deja la a noua generație, care din 2020 
continuă sub denumirea MANTech2030.

Noul autotractor MAN TGX și 
comerciala ușoară MAN TGE 
prezentate oficial în România
Cu ocazia lansării celui de-al nouălea 
service MAN, din cadrul rețelei naționale, 
MHS Truck & Bus Group, importatorul 
și distribuitorul mărcilor MAN și Neoplan 
în România, a prezentat în premieră, în 
România, noul autotractor MAN TGX, 
model destinat transportului pe distanțe 
lungi și comerciala ușoară MAN TGE.
În februarie, MAN a prezentat publicului 
noua generație de camioane, care este 
orientată către cerințele în schimbare ale 
industriei de transport și stabilește noi 
standarde în ceea ce privește confortul 
șoferului, sistemele de asistență, 
conectivitate și digitalizare.
Noua generație de camioane MAN 
reprezintă trecerea producătorului 
bavarez de la un furnizor de vehicule 
comerciale la unul de soluții de transport 
inteligente și durabile.
Grație noilor lanțuri cinematice, 
elementelor aerodinamice îmbunătățite, 
sistemelor de asistență, precum MAN 
EfficientCruise, noua generație de 
camioane MAN aduce economii de 
combustibil de până la 8,2%, lucru 
confirmat și de cel mai nou raport TŰV, 

respectiv reduceri semnificative ale 
dioxidului de carbon eliminat în aer.
Noua gamă de camioane MAN, cuprinde 
modelele TGX, TGS, TGM și TGL, 
disponibile într-o varietate de versiuni 
constructive.

Noul autotractor MAN TGX: 
Potrivit pentru orice aplicație
Filosofia care a stat la baza dezvoltării 
noii generații de camioane MAN a fost 
păstrarea a ceea ce a fost încercat și 
testat, respectiv îmbunătățit atunci când 
a fost nevoie la seria de camioane în 
decursul timpului.
Misiunile de transport pe distanțe lungi și 
transporturi agabaritice sunt acoperite de 
noul model MAN TGX, recunoscut pentru 
cabinele sale spațioase.
Ca până acum, noul MAN TGX este 
disponibil cu trei serii de motoare: D15, 
D26 și vârful de gamă D38, care acoperă 
o plajă de putere cuprinsă între 330 CP și 
640 CP (MAN D38 – de la 540 CP la 640 
CP, MAN D26 – de la 430 CP și 510 CP 
și MAN D15 – de la 330 CP la 400 CP).
Pe lângă versiunile clasice de 
autotractoare 4x2 și 6x2, respectiv șasiu 
rigid, noul MAN TGX este încă disponibil 
în versiuni autotractor 6x4 și 8x4, 
acestea fiind o alegere populară pentru 
companiile de transport agabaritic.
Autotractorul 4x2 poate fi comandat 
opțional cu sistemul de tracțiune 
hidrostatică MAN HydroDrive pe puntea 
față, care oferă o tracțiune superioară 
pe suprafețele neasfaltate, dar menține 
și o sarcină utilă ridicată. Cu această 
diversitate de opțiuni, noul MAN TGX 
acoperă o gamă cuprinsă între 18 și 41 
de tone masa totală maximă autorizată 
(MTMA) a vehiculului. În cazul aplicațiilor 
grele, MTMA este de 250 de tone.

Noul MAN TGX este disponibil cu trei 
versiuni de cabina GX, GM, GN, cu 
volume cuprinse între 9,7 mc și 12,6 mc.

Noul MAN TGX va fi prezentat 
direct clienților
Din cauza situație generate de pandemia 
de coronavirus, MHS Truck & Bus 
Group a luat decizia de a prezenta 
noul autotractor MAN TGX direct în 
locațiile clienților, respectând măsurile de 
sănătate în vigoare, în vederea prevenirii 
răspândirii virsului SARS-COV-2.

Comerciala ușoară MAN TGE 
disponibilă în România
În cadrul evenimentului a fost prezentat 
și MAN TGE, cel mai mic model din 
portofoliul producătorului bavarez. 
Comerciala ușoară este acum disponibilă 
pentru vânzare și pe piața din România, 
în variante constructive furgon, autoșasiu 
și transport persoane cu până la 19+1 
locuri.

Modelele MAN expuse în cadrul 
evenimentului de la Oradea:
• noul autotractor MAN TGX 18.510 4x2 
BL SA, destinat transportului pe distanțe 
lungi cu noua cabina GX și echipare de 
top, un benchmark în acest segment;
• autocar MAN Lion’s Coach, Bus of the 
Year 2020, echipare premium, 55+1+1 
locuri;
• autocamion MAN TGX 33.510 6x6 BB, 
cu tracțiune integrală 6x6, echipare de 
top, macara forestieră și racoanțe;
• două modele MAN TGE, cel mai mic 
model al gamei de vehicule comerciale 
MAN, în versiune MAN TGE 3.180 4x2 
cu suprastructură frigorifică (certificare 
ATP) și MAN TGE 5.180, echipată cu 
benă basculabilă.



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



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

Mercedes-Benz Trucks & Buses 
România a livrat luni, 15 iunie 2020, 
către Oradea Transport Local, 
primele șase autobuze Mercedes-
Benz Conecto, cărora li se va 
alătura și un model Mercedes-Benz 
Citaro Hybrid. 

Autobuzele au o lungime de 
12 metri, podea coborâtă și o 
capacitate extinsă de transport 
călători, de până la 108 pasageri, 
27 pe scaune. Vehiculele de 
transport persoane îndeplinesc cele 
mai stricte standarde de poluare, 

respectiv Euro VI, etapa D.
 „Ne bucură decizia autorităților 
orădene de reînnoire a flotei de 
transport public. Astfel, autobuzele 
Mercedes-Benz Conecto vor asigura 
îndeplinirea cu succes a celor două 
obiective principale ale autorităților: 
reducerea semnificativă a emisiilor 
poluante și a costurilor de operare. 
De asemenea, nivelul ridicat de 
echipare, prevăzut cu numeroase 
sisteme de siguranță și asistență, 
asigură un confort sporit pasagerilor 
și o experiență de conducere mult 
mai relaxată șoferilor”, a declarat 
Bogdan Aldea, Sales & Marketing 
Director Autobuze şi Autocare din 
cadrul Mercedes-Benz Trucks & 
Buses România.
Noile vehicule dispun de sisteme 
de informare, sunt prevăzute cu 
camere de supraveghere pentru 
siguranța călătorilor şi includ un 
sistem de monitorizare a numărului 
de pasageri. Postul de conducere 

ergonomic asigură accesul facil 
al șoferului la toate panourile de 
instrumente și este ferit de orice 
sursă de distragere a atenției.
În plus, autobuzele sunt dotate 
cu rampă de acces pentru 
persoanele cu dizabilități, zonă 
dedicată pasagerilor cu mobilitate 
redusă și sunt prevăzute cu 
scaune capitonate pentru confortul 
călătorilor, precum și cu prize 
pentru încărcarea dispozitivelor 
mobile.
Autobuzele se remarcă prin costul 
scăzut de operare, eficiența ridicată 
și consumul redus de combustibil. 
La aceasta se adaugă și întreținerea 
optimizată, prin care se reduc 
semnificativ timpii de imobilizare.
În prezent, Mercedes-Benz 
Conecto se află în operare în orașe 
importante, precum Varșovia, 
Istanbul, Casablanca.

NOI AUTOBUZE MERCEDES-BENZ 
CONECTO ȘI CITARO HYBRID PENTRU 

ORADEA TRANSPORT LOCAL
• Un nou concept de rulare și standarde ridicate de siguranță pe străzile din Oradea, cu autobuzele 
urbane Mercedes-Benz Connecto
• Silențios, extrem de eficient și cu emisii scăzute, Mercedes-Benz Citaro Hybrid va seta un nou 
standard în mobilitatea contemporană
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Echipa Repsol Honda MotoGP a 
ales noul camion IVECO pentru 
performanțele ridicate, fiabilitatea, 
eficiența combustibilului, costul de 
operare redus și conectivitatea sa. 
Cu îndelungata sa tradiție de 
sponsorizare în MotoGP, IVECO se 
alătură acum echipei Repsol Honda în 
căutarea victoriei pe circuitele de curse 
europene pentru următoarele două 
sezoane. Noul camion IVECO S-WAY 
va transporta toate echipamentele 
necesare piloților echipei, Marc Márquez 
și Alex Márquez, pentru toate cursele 
de campionat MotoGP din Europa ale 
acestora. Cea mai de succes echipă din 
istoria MotoGP va folosi noul camion 
IVECO S-WAY, care va fi complet 
acoperit de culorile reprezentative ale 
Repsol Honda. 
Noul IVECO S-WAY include 
conectivitate cloud Microsoft Azure. 
Așa cum echipa MotoGP de pe margine 
se află într-o continuă comunicare cu 
piloții, fiind necesară monitorizarea 
performanțelor motocicletelor aflate 
pe traseu, noul camion IVECO S-WAY 
comunică constant cu camera de 
control IVECO, unde o echipă de 
experți monitorizează datele vehiculului, 
efectuează diagnosticarea la distanță și 
actualizează software-ul de bord pentru 
a îmbunătăți performanțele și a anticipa 
nevoile de întreținere.
Paisprezece curse până la victorie
IVECO S-WAY va transporta toate 
echipamentele piloților Marc Márquez și 
Alex Márquez, începând cu Jerez GP, în 
data de 19 iulie, și finalizând sezonul cu 
Valencia GP, în data de 15 noiembrie. 

Programul oficial al cursei din acest 
sezon a fost afectat de situația 
Covid-19, unele curse europene fiind 
suspendate. Acest lucru înseamnă că, în 
acest an, camioanele IVECO S-WAY vor 
pleca la drum pentru curse în circuite, 
inclusiv Barcelona (27 septembrie), 
Aragón (18 octombrie) și locații din 
Franța, Italia și Austria. 
În total, vor călători spre 14 curse, 
dintre care șapte în Spania. Pe lângă 
transportul tuturor echipamentelor 
necesare, inclusiv piese de schimb și 
unelte, camioanele IVECO ale echipei 
Repsol Honda îndeplinesc o serie de 
alte funcții. Camioanele IVECO S-WAY 
vor fi echipate cu remorci pentru 
transport care se transformă în spații 
de birou și de odihnă pentru piloți și 
alți membri ai echipei, în locațiile de 
desfășurare a curselor.

Directorul HRC, Tetsuhiro Kuwata, 
precizează: „Dorim să urăm IVECO bun-
venit în echipa Repsol Honda MotoGP. 
Evident, asigurarea faptului că toate 
echipamentele noastre ajung la fiecare 
cursă este una dintre prioritățile noastre, 
iar folosirea camioanelor IVECO pentru 
a le transporta ne ajută să garantăm 
acest lucru. 
Pasiunea IVECO pentru dezvoltarea de 
noi tehnologii și îmbunătățirea eficienței 
reflectă același spirit pe care îl avem 
aici, în cadrul HRC”. 
Ruggero Mughini, director general al 
IVECO Spania și Portugalia, adaugă: 
„Suntem mândri că facem parte din 
echipa Repsol Honda cu noul nostru 
camion-vedetă, IVECO S-WAY. Istoric 

vorbind, IVECO are o lungă tradiție în 
sportul cu motor competitiv și salutăm 
acest nou parteneriat cu entuziasm și 
așteptări mari. 
A face parte din echipa Repsol Honda 
pentru următoarele două sezoane 
reprezintă o mare provocare. Împărtășim 
multe valori, cum ar fi dedicarea, 
munca în echipă și angajamentul față 
de excelență și împreună suntem de 
neoprit. Așteptăm cu nerăbdare să 
începem un sezon plin de victorii pentru 
Marc și Álex Márquez”. 

Noul IVECO S-WAY: Camionul 
IVECO pentru următorul deceniu
Acest model reunește cea mai avansată 
tehnologie din industrie și adaugă 
o nouă cabină, care a fost complet 
reproiectată în funcție de nevoile 
șoferului. Noul IVECO S-WAY include 
un pachet complet și inegalabil de 
caracteristici și servicii concepute 
special pentru șoferi și un plus de 
durabilitate, alături de o conectivitate de 
ultimă oră pentru a reduce costul total al 
proprietății (TCO). IVECO S-WAY este 
mai mult decât un produs: este o soluție 
de transport integrată care acoperă 
întregul ciclu de viață al vehiculului și 
nevoile clienților IVECO. Noul design al 
cabinei, cu accent pe nevoile șoferului, 
oferă condiții superioare de condus 
și de viață la bord, cu o dispunere 
spațioasă, ergonomie excelentă pentru 
șofer și design bine planificat, care 
combină funcționalitatea și confortul. 
Noul design optimizează, de asemenea, 
aerodinamica, ducând la economii 
de combustibil de până la 4%. Noul 
IVECO S-WAY utilizează conectivitatea 
pentru a îmbunătăți experiența de 
conducere, cu asistență avansată 
pentru șofer și sisteme de evaluare a 
stilului de conducere, precum și o serie 
de funcții dezvoltate pentru a facilita 
conducerea și manevrarea. Connectivity 
Box, a IVECO S-WAY poate colecta, 
prelucra și trimite/primi date în timp real. 
Conectivitatea la bord se bazează pe 
o platformă de servicii cloud dezvoltată 
împreună cu Microsoft pentru stocarea 
și gestionarea datelor în condiții de 
siguranță. Sistemul a fost dezvoltat 
pentru a ajuta operatorii de logistică 
să își facă afacerea mai profitabilă, 
maximizând timpul petrecut pe carosabil 
al vehiculului și oferind în același timp 
un cost total scăzut de exploatare.

IVECO ÎȘI UNEȘTE FORȚELE CU ECHIPA 
REPSOL HONDA MOTOGP PENTRU 

URMĂTOARELE DOUĂ SEZOANE
Cea mai de succes echipă din istoria MotoGP a ales IVECO și noul său camion, IVECO S-WAY, pentru 
a însoți echipa în toate cursele de campionat mondial MotoGP desfășurate în Europa. 
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TRANSPORTATORII FRANCEZI ACUZĂ 
SCĂDEREA PREȚULUI PE KILOMETRU ȘI 

ARATĂ INCLUSIV SPRE ROMÂNIA
Lovit de criza Covid, prețul pe kilometru la Transportul Rutier de Mărfuri (TRM) din Franța a suferit 
o scădere continuă, începând cu luna martie 2020. 

Între presiunea pusă de expeditori, 
concurența neloială venită din 
țările Europei de Est și marjele 
tot mai mici de profit, situația se 
înrăutățește pentru transportatori. 
O tendință care este probabil să 
dureze, scrie transportinfo.fr.

Prețurile pe tobogan
În ceea ce privește prețurile pentru 
transportul rutier de mărfuri, William 
Béguerie, expert în transport rutier, 
este îngrijorat în special pentru al 
doilea trimestru. 
"În aprilie, observăm o scădere 
a prețurilor TRM cu mai mult de 
două puncte pe piața franceză, 
comparativ cu luna martie", 
analizează el. Primul factor din 
spatele declinului prețului de 
transport este prăbușirea cererii 
urmare a pandemiei de Covid. 
"În ciuda unei ajustări a ofertei de 
transport, prin trimiterea în șomaj 
a unui anumit număr de șoferi, 
cererea mai mică a dus la scăderea 
prețurilor", continuă William 
Béguerie, care vorbește despre o 
"tendință descendentă accelerată”.
Jean-Marc Rivera, secretar general 
al OTRE, spune că „fără a lua 
măsuri pentru a sprijini companiile 
de transport care se confruntă cu 
lipsa comenzilor, prețurile vor trebui 
să se deterioreze și mai mult”. 
Pe baza acestei observații, OTRE 
pledează pentru ca autoritățile 

publice să acorde un sprijin 
companiilor. "Trebuie să ajutăm 
companiile să nu-și pună toate 
vehiculele pe piață pentru un 
anumit timp, pentru a nu exista o 
supraofertă de transport de mărfuri", 
avertizează Jean-Marc Rivera. 
Aceasta implică schimbarea 
condițiilor de împrumut, refinanțatea 
creditelor, suspendarea contractelor 
de asigurare și impozitele pe toată 
perioada în care vehiculele nu sunt 
în exploatare.

Problema cabotajului
În acest context al unei piețe 
dezechilibrate, OTRE repetă de 
câteva săptămâni argumentul 
său: „Pentru a nu agrava situația, 

statul trebuie să utilizeze clauza de 
salvgardare”. 
Și Jean-Marc Rivera cere 
„suspendarea temporară a 
cabotajului”. 
"Aceste firme, care își pemit să 
transporte mărfuri mai ieftin decât 
companiile franceze, reprezintă 
un element suplimentar de 
presiune care golește conturile 
transportatorilor noștri", arată 
William Béguerie. 
Țările din Europa de Est sunt 
cele care practică cabotajul și 
duc la declinul transportulului 
francez de mărfuri, cred asociațiile 
transportatorilor de acolo. Drept 
dovadă, Emmanuelle Picard, 
patronul companiei STEP, 
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specializată în transporturi 
excepționale, a declarat: 
„Tocmai am aplicat pentru un 
transport în România de la Vitry-le-
François, care acoperă o distanță 
de 1.300 de kilometri. Am oferit   la 
8.000 de euro, iar un operator străin 
a obținut contractul pentru că a putut 
oferi un preț de 6.000 de euro. 

Ce spun transportatorii 
francezi 
„Situația este inacceptabilă, 
deoarece unii clienți le comunică 
furnizorilor lor de servicii că, în 
cazul în care nu acceptă tarifele 
oferite, le vor încredința cursele altor 
operatori. Secretarul general OTRE 
și-a susținut observațiile citind un 
mesaj trimis de unul dintre membrii 
săi. 
"Un transportator de containere din 
sudul Franței a primit o solicitare 
de la clientul său ca, în contextul 
crizei actuale, să reducă prețurile 
de transport cu 5%", relatează el. 
Aceasta este o bună ilustrare a 
presiunii care se exercită pe piață. 
Fie acceptați reducerea cu 5% a 
tarifelor, fie denunțăm contractul și îl 
renegociem… ”, remarcă Jean-Marc 
Rivera.
„Cei care nu au comenzi vor reduce 
prețurile”, confirmă Pascal Lecamus, 
directorul transporturilor din Lisieux. 
Acest transportator, care operează 
între Paris și Normandia, observă, 
de asemenea, prețuri mai mici în 
transporturi cu aproximativ 2%. 
În luna iunie, transportatorii germani 
au organizat un protest la Berlin 
acuzând transportatorii din Europa 
de est că practică prețuri de 
dumping pe kilometru cu până la o 

treime mai mici.

Francezii vor să ne scoată pe 
tușă
Federațiile patronale (OTRE) și 
sindicatele (FO Transport, CFDT 
Route) reiterează cererea către 
guvern de a suspenda cabotajul 
timp de 6 luni, pentru a sprijini 
transportatorii naționali. CPME 
(Confederația întreprinderilor mici și 
mijlocii) sprijină sectorul în această 
inițiativă.
Partenerii sociali sunt aproape 
unanimi asupra acestui punct, 
cerând de câteva săptămâni ca 
guvernul să se adreseze Uniunii 
Europeane pentru activarea unei 
clauze de salvgardare care să 
permită suspendarea cabotajului 
pentru o perioadă de șase luni. 
„Miza este supraviețuirea a mii de 
companii de transport franceze, dar 
mai ales a sutelor de mii de locuri de 
muncă implicate”. Sindicatele spun 
că „sistemul de transport rutier a 
fost sacrificat în perioada pandemiei 
de Covid-19” și solicită guvernului 

„să intervină cât mai curând posibil", 
arată tr.24.fr.
Într-un editorial intitulat „Francezii pe 
margine, străinii pe drum”, Philippe 
Bonneau, secretarul general 
al Normandiei OTRE, denunță 
„tăcerea statului” și cheamă „încă 
o dată la responsabilitatea celor 
care au puterea de a solicita în 
mod legitim aplicarea clauzei de 
salvgardare ”.

Context: scade comerțul cu 
mărfuri
Primul trimestru al anului 2020 a 
adus cea mai accentuată contracţie 
a comerţului mondial cu mărfuri, din 
2009 până în prezent, potrivit unei 
analize.
"Comerţul mondial, per ansamblu, 
s-a contractat cu 2,5% trimestrul 
acesta, faţă de acelaşi trimestru 
al anului trecut, în luna martie 
înregistrându-se o a treia cifră 
negativă (-1,4% faţă de aceeaşi 
lună a anului trecut şi o scădere de 
-4,3% anual). În martie, exporturile 
Chinei şi-au revenit, crescând cu 
12,4%, faţă de aceeaşi lună a anului 
2019 (2,3% anual) pe măsură ce 
economia a fost repornită, în timp 
ce zona euro a suferit cea mai mare 
lovitură, o scădere de -7,7% faţă de 
aceeaşi lună a anului trecut (-10% 
anual), întrucât au fost afectate 
marile economii. Ne aşteptăm ca, 
în al doilea trimestru, să se ajungă 
la nivelul cel mai de jos, jumătate 
din PIB-ul global fiind sub influenţa 
măsurilor de urgenţă în aprilie, 
iar exporturile chineze fiind direct 
influenţate de căderea cererii”, se 
arată în analiză.
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AUSTRIA ACUZĂ FIRMELE DE 
TRANSPORT MARFĂ DIN EUROPA DE EST 

CĂ MUNCESC IEFTIN ȘI NU RESPECTĂ 
LEGEA

În cadrul unei conferințe desfășurată în Austria și dedicată transportului de marfă, subiectele 
vizate au fost cabotajul și concurență neloială a est-europenilor, arată wko.at.
În viitor, industria se va mobiliza 
împotriva concurenței externe făcută 
de firmele de transport din Europa 
de est, care lucrează ieftin și nu 
respectă cadrul legal, scrie sursa 
citată. 
În cadrul reuniunii grupului 
de specialiști din industria 
transporturilor de marfă din Austria, 
un subiect a fost concurența neloială 
făcută de companiile din Est. 
"Ne confruntăm cu problema 
că mulți transportatori străini nu 
respectă cadrul legal din Austria. 
Aceasta înseamnă că pot oferi 
prețuri mult mai mici", spune Bruno 
Urschitz, președintele grupului de 
transport de marfă WK.
 
Peste 100 de companii de 
transport au participat la 
această întâlnire anuală
Rigobert Rainer, șeful Poliției 
financiare din Carintia și Stiria, 
a declarat: „Recent am efectuat 
o verificare punctuală. Din 113 
camioane străine verificate, 92 nu 
au respectat legislația austriacă.". 
”Lista încălcărilor variază de 
la documentele lipsă, cum 
ar fi autorizația de detașare 
sau autorizația de conducere, 

nerespectarea reglementărilor de 
cabotaj, care se aplică în întreaga 
UE, până la documente fiscale lipsă. 
În unele cazuri, s-a constatat, de 
asemenea, practica dumpingului 
social. Unele camioane se aflau pe 
drum fără a avea documente UE", 
spune Rainer. Astfel de controale, 
extrem de severe, se vor înmulți în 
viitor.
Unul dintre participanți a subliniat 
importanța industriei de transport 
intern: „Companiile de transport 
intern continuă ciclul economic. 
Să ne imaginăm situația în care 
camionul e tras pe dreapta. 
Companiile nu primesc livrări, 
gunoiul nu este luat și alimentele 
din magazine se termină. În multe 
privințe, nu există nicio alternativă la 
camioane”.

Austria reintroduce 
restricțiile de circulație
Pandemia de coronavirus a ridicat 
restricțiile pentru camioane pentru 
asigurarea fluxului e mărfuri. După 
reducerea pandemiei, restricțiile 
pentru vehiculele de peste 16 tone 
au reapărut.
Restricțiile de circulație generale din 
weekend se aplică pe tot teritoriul 
Austriei și sunt valabile de sâmbătă, 
ora 15:00, până duminică, ora 
22:00, respectiv sărbători legale 
între orele 00:00 – 22:00.
Austria permite, începând cu data 
de 16 iunie, accesul cetățenilor 
din 32 de state europene, inclusiv 
România. În continuare, se permite 
în regim permanent accesul tuturor 
cetățenilor români pe teritoriul 
Austriei în vederea tranzitului, fără 
aplicarea anumitor intervale orare. 
Intrarea în Ungaria dinspre Austria, 
prin punctul de trecere al frontierei 

Nickelsdorf, este permisă 24/24h. 
Începând din 16.06.2020, ora 
00.00, cetățenii români care s-au 
aflat în ultimele 14 zile într-una din 
următoarele țări: Andorra, Belgia, 
Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, 
Danemarca, Elveția, Estonia, 
Finlanda, Franța, Germania, Grecia, 
Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, 
Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, 
Polonia, România, San Marino, 
Slovacia, Slovenia, Spania, Ungaria, 
Vatican pot intra în Austria, inclusiv 
în scop turistic, fără prezentarea 
unui test biologic molecular SARS-
Cov-2 și fără să intre în izolare/
carantină la domiciliu.
Cetățenii români care vin din alte 
țări decât cele menționate mai sus, 
pot intra în Austria dacă dețin un 
certificat medical în limba germană, 
engleză, italiană sau franceză, nu 
mai vechi de 4 zile, care atestă 
faptul că testul biologic molecular 
pentru SARS-CoV-2 este negativ. 
În lipsa acestuia, cetățenii precum 
și membrii de familie ai acestor 
persoane care locuiesc în aceeași 
gospodărie sunt obligați să se 
supună unei izolări la domiciliu timp 
de 14 zile imediat după intrarea în 
Austria (din afara sau din interiorul 
spațiului Schengen) și să confirme 
acest lucru cu propria semnătură. 
Dacă un test biologic molecular 
pentru SARS-CoV-2, efectuat în 
perioada izolării/carantinei, este 
negativ, izolarea/carantina instituită 
pe perioada celor 14 zile se 
suspendă.
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Din punctul de vedere al 
organizatorilor, protestul împotriva 
dumpingului social și practicilor 
prețurilor scăzute venite din 
partea companiilor de transport 
est europene a fost un succes. 
Peste 100 de camioane au venit la 
Berlin, pe 19 iunie, în mare parte 
transportatori mici și mijlocii, care, 
din cauza unei situații concurențiale 
inegale la care contribuie firmele din 
Europa de Est. Aceasta există de 
ani buni și este acum agravată de 
criza acută de coronavirus.
Cererile firmelor de transport 
germane, adresate în primul rând 
politicienilor care se ocupă de 
transportul din Germania, au fiecare 
propria lor justificare indiscutabilă, 
arată un comentariu de pe siteul 
https://www.eurotransport.de/.
În primul rând, s-a cerut un control 
mai bun al companiilor de transport 
din Europa de Est.  

Nici pachetul Mobilitate nu e 
bun
Transportatorii și-au pus speranțele 
în Pachetul Mobilitate 1, care va fi 
votat în prima jumătate a lunii iulie. 
"Compromisul negociat în Pachetul 
de Mobilitate, pentru perioadele de 
odihnă săptămânală și obligația 
șoferilor de a se întoarce acasă 

la intervale regulate de timp, 
nu asigură nicio îmbunătățire 
transportatorilor germani", spune 
Götz Bopp, șef al Departamentului 
Industrie și Transporturi, Transport 
de Marfă și Logistică la Camera 
de Comerț și Industrie. Regiunea 
Stuttgart.
Autorul articolului spune că 
transportatorii din Est „merg” și cu 
80 de cenți pe kilometru, în timp 
ce, pentru transportatorul german, 
profitul începe de la 1,25 de euro pe 
kilometru. 

UNTRR: Pachetul Mobilitate 
1 e nociv
„Actualul Pachet Mobilitate 1 
restricționează grav libera circulație 
a transportatorilor români în UE, 
prin măsurile extrem de restrictive 
adoptate, precum obligația 
întoarcerii camionului acasă la 
8 săptămâni, introducerea unei 
perioade de restricționare a 
cabotajului (cooling off) de 4 zile și 
aplicarea forțată a Regulamentului 
Roma I firmelor de transport 
rutier. Aceste prevederi elimină 
transportatorii români din piața 
europeană de transport rutier și 
împing firmele și șoferii români să 
migreze in vest”, afirmă UNTRR 
într-un comunicat de presă.

GERMANIA: PROTEST ÎMPOTRIVA 
FIRMELOR DIN EST ACUZATE DE 

DUMPING SOCIAL
Un protest simbolic al transportatorilor germani în legătură cu concurența neloială făcută de 
firmele de transport din Europa de Est, pe care le acuză de dumping social, a avut loc, pe 20 
iunie 2020, în Germania.
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CURTEA EUROPEANĂ DE CONTURI: 
AUTOSTRĂZILE DIN ROMÂNIA, 

ÎNTÂRZIATE ȘI PROST GESTIONATE
Autostrada A1 de la București la Nădlac și, mai exact, bucata Sibiu - Pitești, nu se va finaliza 
înainte de 2030, se arată într-un raport de audit al Curții Europene de Conturi. 

Raportul tratează opt mari proiecte 
europene, iar în România a fost 
studiată conexiunea Est-Vest și s-au 
găsit mai multe probleme și nereguli 
în implementare.
„Megaproiectele de transport 
cofinanțate de UE sunt proiecte 
de anvergură cu o dimensiune 
transfrontalieră, denumite în cadrul 
acestui raport „infrastructuri de 
transport de maximă importanță”. 
Este vorba despre legături-cheie 
importante pentru finalizarea rețelei 
de transport din UE. Infrastructurile 
de transport de maximă importanță 
costă peste 1 miliard de euro fiecare 
și sunt așteptate să aducă un 
beneficiu socio-economic.
Curtea a selectat opt infrastructuri 
de transport de maximă importanță 
cu impact transfrontalier, situate pe 
șapte dintre cele nouă coridoare 
ale rețelei centrale. Auditul a vizat 
13 state membre și a acoperit 
infrastructura rutieră și feroviară, 
căile navigabile interioare, precum și 
combinații de infrastructură feroviară 
și rutieră și, respectiv, maritimă și 
feroviară. Costul total al acestor 
infrastructuri era de 54,0 miliarde de 
euro. 
Valoarea cofinanțării alocate de 
UE pentru cele opt infrastructuri 
selectate este până în prezent de 
7,5 miliarde de euro, din care 3,4 
miliarde de euro au fost deja plătiți. 
De asemenea, Curtea a auditat 17 
acțiuni subiacente care fac parte 
din aceste infrastructuri”, se arată în 
nota explicativă a proiectului.

România este menționată de 
mai multe ori în Raport
Pentru toate cele opt infrastructuri 
de transport de maximă importanță, 
modificările care au intervenit de-a 
lungul timpului la nivelul proiectării 
și al sferei proiectelor au generat, 
până în prezent, creșteri de costuri 
în valoare de 17,3 miliarde de 
euro (sau 47%) în comparație cu 
costurile estimate inițial. 
Există, de asemenea, niveluri 
ridicate de birocrație. În cazul 
autostrăzii A1 din România, cu o 
lungime de 582 km, este necesară 
o autorizație de construcție pentru 
fiecare 7 km de autostradă, iar o 
autorizație de mediu este necesară 
pentru fiecare 26 km. 
Întârzierile înregistrate sunt 
foarte mari: pentru componentele 
principale ale infrastructurilor, fără 
a se ține seama de timpul necesar 
pentru construcția infrastructurii de 
acces aferente, întârzierea în darea 
în exploatare este în medie de 11 
ani. 
În cadrul gestiunii partajate, metodă 
potrivit căreia responsabilitatea 
primară pentru implementare 
revine autorității de management 
competente, Curtea a identificat, 
în construcția autostrăzii A1 din 
România, o utilizare suboptimă a 
unor fonduri ale UE în valoare totală 
de 12,4 milioane de euro, precum 
și irosirea a 3,7 milioane de euro 
reprezentând cofinanțare din partea 
UE.

Termenul 2030, nerealist
Curtea a evaluat mai întâi stadiul în 
care se aflau cele opt infrastructuri 
selectate propriu-zise. 
Pentru trei dintre acestea, este 
foarte puțin probabil ca ele să fie 
gata până în 2030, așa cum se 
prevede în Regulamentul TEN-T. 
Cele trei infrastructuri sunt linia 
de 297 km care leagă Y vasca 
la rețeaua feroviară franceză, 
autostrada A1 din România și linia 
ferată E59 din Polonia. Explicația 
este că acestea necesită un timp 
îndelungat de construcție, iar 
lucrările pentru anumite secțiuni nu 
au fost nici măcar planificate.
Pentru patru dintre infrastructurile 
de transport de maximă importanță 
incluse în eșantion (legătura Lyon-
Torino, legătura Sena-Escaut, 
autostrada A1 din România și 
legătura Fehmarn Belt), evaluarea 
Curții cu privire la impactul și la 
costurile asociate cerințelor de 
mediu a beneficiat de contribuția 
unor experți independenți. 
Aceștia au ajuns la concluzia că 
diferite cerințe de mediu de la 
nivelul UE, de la nivel național 
și, uneori, de la nivel regional 
complică și întârzie planificarea și 
implementarea infrastructurilor de 
transport de maximă importanță, 
dar că factorii cei mai constrângători 
rămân cei bugetari.

Se putea mai bine
Curtea a identificat totodată situații 
în care procesul ar fi putut fi 
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optimizat: în cazul autostrăzii A1 din 
România și al liniei ferate E59 din 
Polonia, procesul nu a permis pe 
deplin tuturor părților interesate să 
își facă auzite și luate în considerare 
punctele de vedere.
Curtea a identificat cazuri în care 
nivelul ridicat de birocrație afecta 
eficiența implementării. De exemplu, 
în România, autostrada A1 cu o 
lungime de 582 km este planificată 
și construită sub forma unui 
număr mare de proiecte de mici 
dimensiuni. Pentru fiecare dintre 
aceste componente, trebuie obținute 
autorizații. Conform calculelor 
Curții, este necesară o autorizație 
de construcție pentru fiecare 7 km 
de autostradă, iar o autorizație de 
mediu este necesară pentru fiecare 
26 km.
Întârzierile au consecințe 
importante. De exemplu, traficul 
care va utiliza în viitor autostrada A1 
din România trebuie, deocamdată, 
să utilizeze în continuare drumurile 
naționale cu două benzi. Această 
situație are efecte negative 
semnificative, cum ar fi ambuteiaje 
zilnice, blocaje și un grad redus 
de siguranță rutieră. Comparând 
numărul și tipul de accidente de-a 
lungul timpului, Curtea a observat că 
numărul de accidente și de decese 
pe aceste tronsoane este mult mai 
mare decât media la nivel național 
din România și că 92 dintre aceste 
accidente au implicat coliziuni 
frontale.

Autostrada muzeu
În cazul metodei de gestiune 
partajată, în virtutea căreia 
responsabilitatea primară pentru 

implementare revine autorității de 
management competente, Curtea 
a detectat în multe cazuri probleme 
care au dus la ineficacitate. De 
exemplu, în România, între Lugoj 
și Deva, un tronson finalizat al 
autostrăzii A1, cofinanțat cu 12,4 
milioane de euro din fonduri ale 
UE, nu este utilizat în prezent. În 
apropierea orașului Deva, două 
porțiuni de drum, construite într-
un interval de numai șapte ani, au 
fost conectate greșit. Ca rezultat, 
800 de metri de autostradă deja 
construită au trebuit să fie distruși 
pentru a permite reconstruirea 
corectă a conexiunii. Pe lângă 
costurile aferente porțiunii care 
trebuie să fie reconstruită (pentru 
care se estimează o cofinanțare din 
partea UE de 3,2 milioane de euro), 
costul lucrărilor de demolare este de 
0,9 milioane de euro (din care 0,5 
milioane reprezintă cofinanțare din 
partea UE). Fondurile UE în valoare 
de 3,7 milioane de euro astfel 
cheltuite pot fi considerate irosite.

Întârzieri enorme
Toate infrastructurile examinate au 
înregistrat întârzieri (o întârziere 
medie de 11 ani pentru componenta 
principală a fiecărei infrastructuri 

care intră în funcțiune). Aceste 
întârzieri au consecințe de 
amploare, cum ar fi ambuteiaje, 
blocaje și un grad redus de 
siguranță rutieră pe autostrada A1 
din România, pe care numărul de 
accidente și de decese este mult 
mai mare decât media națională. 
Implementarea a fost întârziată și 
în cazul anumitor acțiuni auditate. 
Unele dintre aceste întârzieri sunt 
considerabile (de până la 79 de luni 
pentru una dintre acțiunile legate de 
autostrada A1, ceea ce reprezintă 
o întârziere de 263% în raport cu 
durata prevăzută inițial). Întârzierea 
medie este de 34 de luni (peste 68% 
din durata prevăzută inițial). În cazul 
celor 17 acțiuni auditate, aceste 
întârzieri au determinat retragerea a 
1,4 miliarde de euro din cofinanțarea 
alocată inițial de UE.

Tronson neutilizat
Comisia utilizează un sistem de 
informații pentru a supraveghea 
finalizarea coridoarelor rețelei 
centrale. Într-un astfel de context, 
Comisia are doar un rol „de la 
distanță”. În cazul gestiunii partajate, 
acest rol nu a împiedicat o utilizare 
suboptimă a unor fonduri ale UE în 
valoare de 12,4 milioane de euro, 
precum și risipa a 3,7 milioane de 
euro în cadrul proiectului pentru 
autostrada A1 din România: un 
tronson construit al acesteia nu este 
utilizat, iar două porțiuni au fost 
conectate greșit. Comisia continuă 
să lege exclusiv de realizări 
cofinanțarea acordată de UE pentru 
acțiuni. Ea nu colectează în mod 
sistematic informații cu privire la 
rezultate și la gradul de succes al 
investițiilor la nivel de infrastructură 
(mai precis, dacă și când va obține 
infrastructura rezultatele așteptate).
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Tronsonul 1, care are 17 kilometri, 
este abia la 5 la sută, ca stadiu 
actual al execuției, iar cele două 
bucăți din tronsonul 2 sunt la 17, 
respectiv 12 la sută. Lucrările pe cel 
de-al treilea și al patrulea tronson e 
greu de estimat și când vor începe, 
darămite când se vor termina.
Primele două tronsoane ar putea 
fi terminate la finalului lui 2021. 
Tronsoanele 3 și 4 nu au date de 
finalizare.
Revista TIR Magazin a consultat 
neajunsurile identificate de CNAIR 
pe cele două tronsoane.

Probleme tronson 1
1. Lipsa Autorizației de Construire 
pentru Sector 1: km 0+000 - km 
1+800 și Sectorul 2: km 1+800 - 
km 10+000, din cauza faptului că 
traseul a fost modificat față de SF 
ca urmare a avizului negativ emis 
de către ROMGAZ Ploiești.
2. Revizuire Acord de Mediu pentru 
Sectorul de la km 1+800-10+000. 
3. Este necesară completarea HG 
204/2019 pentru coridorul rezultat în 
urma modificării de traseu aferentă 
Sectorului 2.

Probleme tronson 2 
1.Demolare/ desființare imobile 
aflate în coridorul de expropriere, pe 
zonele cuprinse între km: 22+120 - 
22+400 (280ml), 23+530 - 23+680 

(150ml) și 25+240 - 25+680 (440ml). 
2. Situri arheologice: în urma 
efectuarii diagnosticului arheologic 
intruziv, a fost identificat un sit 
arheologic la km 29. Această 
situație impune efectuarea unei 
cercetări arheologice preventive 
în vederea eliberării terenului de 
sarcina arheologică, fapt ce nu va 
determina întârzieri în execuția 
lucrărilor.
3.Coexistența Drumului expres cu 
proiectul regional de dezvolatare a 
infrastructurii de apă și apa uzata în 
județul Olt. 

11 oferte pentru tronsonul 3
Tronsonul 3 (km 57+550  – km 89+ 
300) a adunat nu mai puțin de 11 
oferte la licitație.
Tronsonul 4 are 31 de kilometri și va 
tranzita localităţile Lunca Corbului, 
Albota, Costeşti, Bradu, Suseni, 
Oarja și are un cost estimat la 
909.669.122 lei, fără TVA. Durata 
contractului este de 36 luni, din care 
12 luni perioada de proiectare și 24 
luni perioada de execuție. Pentru 
acesta s-au înscris la licitație 10 
firme.
În ianuarie, CNAIR SA a ridicat 
suspendarea procedurii "Proiectare 
şi Execuţie „Drum Expres 
Craiova - Piteşti" Tronsonul 4”", 
publicând răspunsul consolidat 
la clarificările adresate de către 

operatorii economici până la primul 
termen limită menţionat în cadrul 
documentatiei de atribuire. Odată 
cu ridicarea suspendării procedurii, 
a fost acordat un nou termen 
limită de depunere al ofertelor 
până la data de 24.02.2020”, 
precizează Compania Naţională 
de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere.
Firmele interesate de participarea 
la această procedură de achiziţie 
publică au dreptul de a adresa 
noi solicitări de clarificare până la 
ultimul termen menţionat în cadrul 
documentatiei de atribuire, adică 21 
de zile înainte de termenul limită de 
depunere al ofertelor.

Se lucrează și în pandemie
„CNAIR a solicitat antreprenorilor 
încă de la începutul crizei să 
țină șantierele deschise și, cu 
respectarea normelor de protecție, 
să intensifice ritmul de lucru, în 
condițiile în care există buget pentru 
plata lucrărilor.
Conform termenelor contractuale, 
se preconizează ca tronsonul 1 și 
tronsonul 2 (lotul 1 și 2) să fie date 
în folosință până cel târziu la finele 
lunii decembrie 2021.
În ceea ce privește tronsoanele 3 și 
4 ale Drumului expres, CNAIR nu 
poate estima când vor fi finalizate și 
date în folosință.

DRUMUL DE LA CRAIOVA LA PITEȘTI NU 
A AJUNS NICI LA 10%

Drumul Expres Craiova-Pitești trece greu din teoria pusă minuțios pe hârtie în practica 
vremurilor noastre . De altfel, jumătate din drum se vede doar pe hârtie acum, întrucât 
tronsoanele 3 și 4 sunt și la această oră în faza de licitație.
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Un camion cu semiremorcă 
înmatriculat în Polonia a părăsit 
șoseaua și a intrat pe un drum 
forestier în apropiere de N-121-A, 
joi, 28 mai 2020.
Șoferul a ajuns în acest punct 
probabil din cauza confuziei cauzate 
de GPS, potrivit comunicatului emis 
de Garda Civilă spaniolă. 
Evenimentul s-a produs la ora 9,50, 
la kilometrul 53 al șoselei N-121-A, 
pe direcția Irun. Șoferul a sunat la 
112 și ajutoarele care au ajuns la 
fața locului au început lucrări pentru 
a scoate camionul de pe drumul 
forestier, scrie pamplonaactual.com. 
Potrivit reprezentanților Gărzii Civile, 
aceasta era o sarcină complicată. 
Drumul forestier a rămas blocat 
până la scoaterea camionului, adică 
vineri, 29 mai 2020.

Un tânăr șofer profesionist francez, 
de numai 23 de ani, a murit marți, 
10 iunie 2020, în urma unui atac de 
cord, în timp ce lucra la camionul 
său.

Un prieten a organizat un omagiu și 
a adunat 130 de camioane și utilaje 
agricole de la fabrica de zahăr 
Lillers la compania Thumerel din 
Thiennes, condusă de tatăl său. 
Mii de oameni au salutat amintirea 
tânărului pe drumul sicriului spre 
locul de veci, potrivit lavoixdunord.fr.
Avea doar 23 de ani, dar Thibaut 
Thumerel avea deja mulți prieteni 
în profesia de șofer de camion. 
Aceștia, împreună cu alte zeci, i-au 
adus un omagiu sâmbătă, 13 iunie 
2020, acestui băiat din Thiennes, 
care lucra în afacerea familiei 
Thumerel. 
Tânărul a murit în urma unui atac 

de cord în camionul său, după ce 
tocmai a încărcat. Era în repaus. 
„Era pasionat de camioane și utilaje 
agricole”, spune prietenul său 

Jérôme Facon, cel care a organizat 
omagiul. 
Surprins de moartea prietenului 
său de aceeași vârstă, Jérôme a 
întrebat familia dacă poate organiza 
un tribut și a primit acceptul în acest 
sens.
„Erau oameni din tot nordul 
Parisului, el era bine cunoscut și 
foarte apreciat. În orice moment 
sărea în ajutorul oamenilor, se 
oprea din drum pentru a ajuta, atât 
la muncă, cât și în viața de zi cu zi. 
Se bucura de viață, i-a plăcut să 
se distreze și să bea cu familia și 
prietenii săi”, a adăugat Jérôme.

SPANIA. 
UN ȘOFER 

PROFESIONIST, 
RĂMAS 

BLOCAT CU 
CAMIONUL ÎN 

PĂDURE

VIDEO: 130 DE CAMIOANE 
L-AU OMAGIAT PE ȘOFERUL 

PROFESIONIST DE 23 DE 
ANI MORT DE INFARCT
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Dacă Dakar are ceva bun, pe 
lângă aventura în sine, este faptul 
că există mai multe categorii de 
vehicule, care ne arată modalități 
diferite de a face față provocării, 
de la o motocicletă fragilă, la un 
camion mamut. 
Acestea din urmă sunt cu siguranță 
cele care impresionează cel mai 
mult datorită mărimii, greutății 
și puterii, dar atacă dunele cu 

ușurință. Pentru ediția 2021, la 
această categorie a fost adăugat un 
nou participant: Scania DKR3, scrie 
Autobild.es.
Este vehiculul cu care va participa 
echipa Dakar Speed, care include 
nume cunoscute precum Martijn 
Van Rooij, Maurik Van de Heuvel 
și Peter Kuijpers. Adevărul este că, 
din prima clipă, noul autovehicul 
atrage atenția puternic datorită 
designului său, care nu este unul 
obișnuit pentru aceste cazuri. 
DKR3 mizează pe un grilaj imens 
și un tip de cabină amplasată în 
spatele punții față, care influențează 
distribuția greutății. Cu aceasta se 
diferențiază de configurația comună 
a concurenților săi, la care poziția 

de conducere este situată deasupra 
punții față.
Puține date tehnice au fost 
dezvăluite despre noul model, nu 
și greutatea acestuia, care rămâne 
necunoscută. Echipa se bazează 
pe un motor de 13 litri și 1.100 CP 
de putere pentru se mișca liber, 
în combinație cu o transmisie 
automată Allison și cu, desigur, un 
sistem de tracțiune integrală.
Scania DKR3 are sarcina grea 
de a încerca să învingă Kamaz, 
producătorul rus care a revendicat 
victoria la categoria camioane 
Dakar timp de patru ani la rând. Va 
reuși? 

Un șofer profesionist spaniol a fost 
înregistrat în Franța circulând cu 
camionul pe autostradă cu viteza de 
146 de kilometri pe oră. 
Ca parte a luptei împotriva 
insecurității rutiere, jandarmii 
BESSINES Sur GARTEMPE (87) 
au efectuat, pe 07 iunie 2020, între 
orele 14 și 19, o acțiune de control a 
vitezei pe autostrada A 20. 
În timp ce au fost înregistrate mai 
multe încălcări ale vitezei, între 169 
km/oră și 177 km/oră, un camion cu 
semiremorcă înregistrat în Spania a 
fost înregistrat că circula cu viteza 
de 146 km/oră, în loc de 90 km/oră, 
viteza legală acest tip de drum.
Câteva momente mai târziu, a venit 
rândul unui tânăr șofer, care deținea 

permis de începător, deci având o 
viteză limitată de 110 km/oră, să fie 
prins cu viteza de 167 km/oră. 
În cele din urmă, un vehicul 
utilitar, condus de un șofer tânăr 
cu permisul de conducere obținut 
recent, a fost, la rândul său, depistat 

cu viteza de 167 km/oră. 
Acestor trei conducători auto li 
s-a retras imediat permisul de 
conducere. În plus, ultimul șofer va 
trebui să răspundă în fața autorității 
judiciare pentru acțiunile sale.

VIDEO. SCANIA DKR3, CAMIONUL CU 
1.100 CAI PUTERE

SPANIA. UN CAMION S-A URCAT PESTE 
RONDUL DINTR-UN SENS GIRATORIU
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Un șofer profesionist român a 
rămas fără permisul de conducere, 
după ce a fost prins cu o alcoolemie 
record pe o autostradă din Italia.
Românul a fost dat în vileag de 
alți participanți la trafic, care au 
reclamat că autotrenul pe care îl 
conducea se deplasa într-un mod 
haotic. 
Conform You TVRS, polițiștii și-au 
dat seama și ei de situație când au 
văzut că autocamionul se deplasa 
din când în când pe diagonală, 
ocupând cele trei benzi și chiar și 
banda de urgență. 
Oamenii legii au încercat, pe 
o distanță de 10 kilometri, să-l 

convingă pe șofer să oprească 
autovehiculul, pentru a nu mai pune 
în pericol viața celorlalți participanți 
la trafic. 
Semnalele audio și cele luminoase 
nu l-au convins pe șoferul român 
să oprească, astfel că polițiștii 
italieni au blocat camionul cu mare 
dificultate. 
Oamenii legii au remarcat din 
prima că șoferul român prezenta 
un comportament dubios și s-a 
împleticit încă din momentul în care 
a coborât din cabină. 
Testul de specialitate a relevat că 
românul avea o alcoolemie de 2,73 
la mie, cu mult peste limita legală. 

Românul este cercetat penal. A 
rămas fără permisul de conducere, 
iar camionul a fost indisponibilizat 
cel puțin până la finalul anchetei.

Un șofer profesionist român a 
condus 16 km pe autostradă, 
în Olanda, după un accident cu 
parbrizul s-a făcut țăndări.
Un martor l-a urmărit și l-a dat pe 
mâna poliției. 
Șoferul român al unui camion s-a 
ciocnit, sâmbătă, 13 iunie 2020, 
seara, cu o mașină cu săgeată 
luminoasă, pe A2, lângă Eindhoven, 
în Olanda. Săgeata era acolo 
pentru a avertiza participanții la 
trafic, deoarece pe A67 erau lucrări 
la drum. Semnalele cu cruci roșii 
care avertizau închiderea benzii 
au fost ignorate complet de șoferul 
român. 
"În loc să se oprească după 
accident, șoferul a pornit, deși 
parbrizul camionului a fost complet 
distrus de impact", a povestit un 

martor, citat de transport-online.nl. 
Abia după mai bine de 
cincisprezece kilometri, șoferul 
a oprit camionul într-o parcare 
din Maarheeze. Un automobilist 
atent care a văzut totul a raportat 
poliției că românul se afla acolo. 
Martorul respectiv a continuat 
să-l urmărească pe șofer până în 
parcare. 
Românul a fost arestat de poliție 
și transferat la secție. Poliția a citit 
tahograful pentru a verifica dacă 
bărbatul a săvârșit alte încălcări 
ale legii, pe lângă accidentul de 
unde plecase, legate de timpii de 
conducere și de odihnă. 
În același timp, i-au fost recoltate 
probe de sânge și s-a descoperit 
că era sub influența alcoolului. 
Camionul a fost ulterior remorcat.

ITALIA. ȘOFER PROFESIONIST ROMÂN, 
PRINS CU O ALCOOLEMIE RECORD PE 

AUTOSTRADĂ

OLANDA. UN ȘOFER PROFESIONIST ROMÂN OLANDA. UN ȘOFER PROFESIONIST ROMÂN 
DE TIR A CONDUS 16 KM PE AUTOSTRADĂ CU DE TIR A CONDUS 16 KM PE AUTOSTRADĂ CU 

PARBRIZUL SPART ÎN ACCIDENTPARBRIZUL SPART ÎN ACCIDENT
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Un șofer profesionist și-a abandonat 
camionul într-o intersecție cu sens 
giratoriu și a fost amendat de 
polițiștii spanioli.
El a primit una dintre cele mai 
ciudate și mai surprinzătoare 
amenzi din ultimele luni în Navarra. 

Nu pentru cauză, ci pentru motiv, 
potrivit jurnaliștilor de la Navarra.
elespanol.com.
Poliția Provincială a comunicat, 
vineri, 12 iunie 2020, că șoferul unui 
camion cu semiremorcă și-a parcat 
vehiculul în mijlocul unui sens 

giratoriu de lângă centrul comercial 
Itaroa de Huarte. El le-a explicat cu 
inocență polițiștilor că avea de făcut 
o serie de cumpărături la centrul 
comercial. 
Potrivit polițiștilor, locul în care a 
parcat camionagiul este unul cu 
mult trafic și periculos. Mai mult, 
camionul a blocat una dintre benzile 
de circulație și ar fi putut provoca un 
accident.
Agenții i-au comunicat o sancțiune 
de 100 de euro pentru contravenție, 
pe care șoferul a fost nevoit să 
o plătească pe loc, deoarece 
conducea un vehicul străin. El a 
plătit 50 de euro, cu o reducere de 
50%, și și-a continuat traseul.

O basculantă a rămas fără frâne 
și a strivit patru mașini în Rusia. 
Cele patru autoturisme lovite 
de basculantă au fost efectiv 
dezarticulate și făcute bucăți.
O cameră de supraveghere a 
traficului a surprins momentul în 
care autovehiculul greu a intrat 
într-o coloană de automobile, care 
opriseră în coada unui ambuteiaj 
din trafic. Pe imagini se vede cum 
basculanta de mare tonaj intră fără 
urme de frânare în mașinile din față 
și le face praf.
Accidentul a avut loc pe autostrada 
M5 Ural, la kilometrul 1.649, în 
regiunea Celeabinsk. La volanul 
camionului marca Shaanxi se afla 
un bărbat în vârstă de 36 ani, care 
le-a relatat forţelor de ordine că nu 

a putut opri camionul pentru că a 
cedat sistemul de frânare.
Totodată, şoferul nu a putut evita 
impactul pentru că singura cale de 
a evita accidentul a fost să intre într-
un grup de muncitori care reparau 
șoseaua, în partea dreaptă.
Basculanta a împins una în alta 
mașinile din față, care s-au blocat 
într-un camion, fiind practic prinse 
între autovehiculele de mare tonaj 
ca într-o menghină. Un Audi Q7, 
o Lada Granta, o Lada Samara 
şi un Renault Sandero au fost 
transformate într-un morman de 
fiare.
Două persoane din Lada Granta au 
murit pe loc și alți șase oameni au 
fost răniți în accident.

SPANIA. SURPRINZĂTOAREA SCUZĂ A 
UNUI ȘOFER PROFESIONIST CARE ȘI-A 

PARCAT CAMIONUL ÎNTR-UN GIRATORIU

VIDEO: RUSIA - O BASCULANTĂ A RĂMAS 
FĂRĂ FRÂNE ȘI A STRIVIT PATRU 

AUTOVEHICULE
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Șoferul unui camion a fost amendat 
în Elveția după un control în care 
agenții au apreciat că un aparat de 
cafea montat pe bord interferează cu 
câmpul vizual al șoferului.
Evenimentul a avut loc în dimineața 
zilei de 10 iunie 2020, când poliția 
a stabilit, la Centrul de Control 
Trafic Greu (SVKZ) din orașul 
Schaffhausen, că aparatul de cafea 
ar afecta câmpul vizual al șoferului. 
Mai mult, bărbatul călătorea fără 
a fi în posesia unui permis valabil 
în acest moment pentru vehiculul 
articulat pe care îl conducea.
La 8:15 a.m., miercuri, 10 iunie 
2020, un angajat al poliției din 
Schaffhausen a descoperit, în timpul 
inspecției traficului greu din orașul 

Schaffhausen, că pe bordul unui 
camion se afla o mașină de cafea. 
Acest vehicul a fost dus la Centrul 
de Control Trafic Greu (SVKZ) 
din orașul Schaffhausen pentru o 
inspecție amănunțită.
Când s-a verificat dacă șoferul avea 
un câmp vizual clar, s-a constatat 
clar că mașina de cafea, situată 
pe planșa de bord, bloca în mare 
măsură câmpul vizual conducătorului 
auto. În urma inspecției ulterioare 
a vehiculului și a conducătorului 
auto, s-a constatat că permisul, cu 
categoriiile C + E necesare, a expirat 
la 11 aprilie 2019. Bărbatul călătorea 
astfel fără documentele necesare.
Șoferul profesionist, un slovac în 
vârstă de 45 de ani, a trebuit să 

depună câteva mii de franci garanție 
pentru a nu fi arestat. De asemenea, 
i s-a interzis să continue cursa și 
vehiculul a trebuit să fie ridicat de 
o altă persoană, care avea dreptul 
legal de a conduce un camion.

Agenții vamali francezi au confiscat 65 
de kilograme de canabis ascunse în 
sicrie transportate cu un dric. Șoferul, un 
român în vârstă de 30 de ani, le-a spus 
vameșilor că transportă patru persoane 
decedate din Spania în România.
Vameșii din Besancon (Doubs) au 
făcut descoperire incredibilă în zona de 
odihnă a Marchaux, pe autostrada A36, 
atunci când au verificat o dubă care le-a 
atras atenția, în parcare. Atunci când i-a 
văzut că vine spre ei, șoferul, un român, 
a devenit nervos.
Vehiculul a fost controlat într-un refugiu 
din apropierea orașului Besançon, 
potrivit procuratorii locale, care a 
confirmat informațiile apărute în ziarul 
L'Est Républicain.

Cele patru sicrie transportate în dric nu 
conțineau trupurile neînsuflețite ale unor 
persoane care și-au pierdut viața dar nici 
nu au fost goale, conținând în schimb 
săculeți plini cu canabis, a declarat 
procurorul adjunct Christine de Curraize 
pentru AFP.
În timpul verificărilor, șoferul a declarat 
că transportă cadavre din Spania 
în România, însă agenții vamali au 
observat că sicriele nu erau sigilate, 
cerință obligatorie când persoane 
decedate sunt transportate peste 
graniță, decizând apoi să le verifice 
conținutul.
Inscripțiile "ADRI Funeraria" de pe 
mașina neagră și faptul că aceasta 
nu avea sistem de refrigerare i-a făcut 
pe vameși să devină mai atenți și să 
dorească să verifice interiorul. Înăuntru, 
sicriele păreau destul de normale, cu 
mânere identice, dar nesigilate și cu 
un sistem de închidere neobișnuit. 
Funcționarii vamali nu au mai ezitat și 
i-au cerut șoferului să le deschidă.
Șoferul, un român de 30 de ani, a 
fost reținut și plasat în arestul poliției. 

Condamnat deja pentru furtul unor 
bijuterii în Spania, bărbatul urma să 
apară în fața unei instanțe din Besançon.
La audieri, scrie Le Parisien, românul 
le-a spus polițiștilor că i s-a spus că 
duce în România cadavre, astfel că 
polițiștii trebuie să determine rolul exact 
al acestuia în organizația criminală din 
spatele acestui transport și să încerce 
să-i identifice pe complici.
Valoarea de piață a drogurilor confiscate 
este estimată la 700.000 de euro.
Conform investigației preliminare, 
transportul de canabis intrase în Franța 
din Spania urmând să fie livrat în 
Germania.

ELVEȚIA. ȘOFER PROFESIONIST ELVEȚIA. ȘOFER PROFESIONIST 
AMENDAT PENTRU O CAFETIERĂAMENDAT PENTRU O CAFETIERĂ

ȘOFER ROMÂN ARESTAT ÎN FRANȚA: 
TRANSPORTA CANABIS ÎN SICRIE
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Guvernul francez a anunțat, la 
începutul lunii iunie 2020, un plan de 
recuperare care vizează facilitarea 
asistenței de recrutare în contextul 
ieșirii din criza de sănătate. Aceasta 
include, în special, sprijin financiar 
pentru companiile care angajează 
începători. Grupul Aftral oferă 2.000 
de candidați începători pentru 
angajare în transport și logistică, 
potrivit portalului Franceroutes.fr.
În contextul recuperării post-
epidemice, guvernul tocmai 
a anunțat ajutoare financiare 
companiilor pentru angajarea de 
începători.
Un ajutor de recrutare de 8.000 de 
euro se acordă companiilor care 
angajează tineri între 18-30 de ani 
și 5.000 pentru cei sub 18 ani, în 
perioada 1 iulie 2020 - 28 februarie 
2021. Acest ajutor este valabil 
pentru toate companiile cu mai puțin 
de 250 de angajați și pentru cele 

cu peste 250 de angajați, care vor 
avea peste 20% începători în forța 
de muncă în 2021.
6 luni în loc de 3, acesta este noul 
termen pe care îl vor avea stagiarii 
înregistrați fără contract atunci când 
se vor întoarce să-și reia munca.
Aftral estimează că, datorită acestor 
subvenții, costul angajării unui 
începător va fi aproape zero pentru 
companie în primul an. În plus, noul 
termen de 6 luni pentru a găsi un 
angajator le permite companiilor să 
ia decizia de a angaja un începător 
în câteva luni. Acest lucru este 
interesant în special pentru IMM-uri.
"Noile măsuri guvernamentale 
pentru susținerea uceniciei sunt un 
pas în direcția corectă și răspund 
provocărilor situației economice 
a companiilor", a declarat Loïc 
Charbonnier, CEO Aftral.
Aftral oferă în jur de treizeci de 
cursuri de ucenicie de la CAP la 

BAC + 3 în domeniile transportului, 
logisticii și turismului. "6.000 de 
ucenici absolvă liceele noastre 
(ISTELI, ENSTV, EPT) și CFA în 
fiecare an", spune Loïc Charbonnier. 
"Datorită lucrărilor de recrutare 
pe care le continuăm în timpul 
închiderii, suntem în măsură 
să oferim mai mult de 2.000 de 

candidați companiilor, cu soluții 
adaptate celor care nu pot decide 
angajarea acum”, susține CEO-ul 
Aftral.

Patru camioane s-au ciocnit 
vineri, 19 iunie 2020, la 12:35, pe 
autostrada A61 din Germania în 
zona Podului Văii Ahr.
Accidentul s-a produs din cauza 
traficului aglomerat. Trei camioane 
au trebuit să frâneze pe banda din 

dreapta pentru a se opri la coada 
care se formase în trafic. 
Dintr-o cauză rămasă încă 
necunoscută, șoferul celui de-al 
patrulea camion nu a observat 
finalul cozii și a lovit semiremorca 
autocamionului din față. Din cauza 

impactului, ambele autovehicule 
au fost proiectate peste cele 
două camioane din față. Șoferul 
camionului care a produs accidentul 
a rămas încarcerat în cabină și a 
trebuit să fie eliberat de pompierii 
din Heimersheim. El a fost rănit 
grav și a fost dus cu o ambulanță la 
un spital din apropiere. Din fericire, 
ceilalți șoferi profesioniști implicați 
în accident nu au fost răniți.
Trei dintre cele patru camioane au 
fost avariate grav, nu mai puteau 
fi conduse și a fost nevoie să fie 
remorcate.

FRANȚA LE OFERĂ AJUTOARE DE 8.000 FRANȚA LE OFERĂ AJUTOARE DE 8.000 
EURO ȘI 5.000 EURO COMPANIILOR EURO ȘI 5.000 EURO COMPANIILOR 

CARE ANGAJEAZĂ ȘOFERI ÎNCEPĂTORICARE ANGAJEAZĂ ȘOFERI ÎNCEPĂTORI

GERMANIA: 4 CAMIOANE S-AU CIOCNIT 
PE A61. COADA A AJUNS LA 14 KILOMETRI
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Un șofer român pe un camion cu 
pachete Amazon s-a rătăcit pe un 
munte în Austria.
El căuta o scurtătură spre Bologna, 
în Italia, acolo unde avea de făcut 
livrări.
Luni, 22 iunie 2020, un șofer român 
care avea de distribuit pachete 
Amazon la Bologna a ajuns pe un 
munte, în Austria, dirijat greșit de 
sistemul de navigație. Românul 
a vrut să treacă prin pasul Resia. 
Cum tunelul Landecker e închis 
pentru lucrări, șoferul a apelat la 
ajutorul sistemului de navigație 
pentru a ajunge din Austria în Italia.
Numai că acesta l-a dus, la 
miezul nopții, la sud de Landeck, 
spre Gramlachweg, scrie Kronen 
Zeitung. "Șoferul a virat pe o potecă 
forestieră către Thial, dar acolo 
e doar un refugiu. E de neînțeles 
cum a ajuns până aici, în condițiile 
dificile ale traseului.", a spus șeful 
pompierilor din Landeck, Christian 
Mayer.
În ciuda drumului prost, românul nu 
s-a lăsat descurajat și a continuat 

să meargă, urcând până la 1100 
de metri altitudine, în pădure. Când 
s-a împotmolit, a încercat să scoată 
singur mașina de acolo, dar a eșuat. 

După mai multe ore, a sunat la 
Poliție, iar de acolo au fost alertați 
pompierii.
Patru mașini și 18 oameni au ajutat 
la scoaterea camionului cu colete 
din drumul desfundat. Salvatorii au 
săpat cu lopețile în jurul roților, apoi 
vehiculul a fost tras cu un troliu. 
Totul a durat o oră și jumătate, iar 
la coborâre românul s-a descurcat 
mult mai bine, fără incidente.

Potrivit unei postări pe Twitter Potrivit unei postări pe Twitter 
a Poliției Catalane (Mossos a Poliției Catalane (Mossos 
D´Esquadra), au fost recuperate D´Esquadra), au fost recuperate 
obiecte în valoare de 100.000 de obiecte în valoare de 100.000 de 
euro în urma arestării unui grup euro în urma arestării unui grup 
infracțional care fura mărfuri din infracțional care fura mărfuri din 
camioane.camioane.
Unitatea operațională de mobilitate Unitatea operațională de mobilitate 
(UOM) a Direcției Transporturi (UOM) a Direcției Transporturi 

Mossos a desființat un grup de Mossos a desființat un grup de 
infractori care opera pe autostrăzile infractori care opera pe autostrăzile 
catalane și fura intens marfă din catalane și fura intens marfă din 
camioanele parcate în zonele de camioanele parcate în zonele de 
odihnă de pe AP-7.odihnă de pe AP-7.
Forțele de ordine au arestat patru Forțele de ordine au arestat patru 
membri ai grupului de origine membri ai grupului de origine 
marocană, cu un istoric de marocană, cu un istoric de 
infracțiuni contra proprietății și, pe infracțiuni contra proprietății și, pe 
lângă recuperarea unei autoutilitare lângă recuperarea unei autoutilitare 
furate, au fost recuperate produse în furate, au fost recuperate produse în 
valoare de 100.000 de euro pe toată valoare de 100.000 de euro pe toată 
durata anchetei.durata anchetei.
Potrivit videoclipului difuzat pe Potrivit videoclipului difuzat pe 
rețelele de socializare, grupul rețelele de socializare, grupul 
infracțional avea pregătit un depozit infracțional avea pregătit un depozit 
în care stoca bunurile furate până în care stoca bunurile furate până 
când acestea erau vândute pe piața când acestea erau vândute pe piața 

neagră.neagră.
În mod greu de înțeles, Judecătoria În mod greu de înțeles, Judecătoria 
numărul 6 din Santa Coloma de numărul 6 din Santa Coloma de 

Gramenet a decis judecarea în Gramenet a decis judecarea în 
libertate a celor patru infractori libertate a celor patru infractori 
marocani.marocani.

AUSTRIA. ȘOFER ROMÂN DE LA 
AMAZON, RĂTĂCIT CU CAMIONUL PE 

MUNTE

VIDEO: GRUP INFRACȚIONAL CARE FURA VIDEO: GRUP INFRACȚIONAL CARE FURA 
MĂRFURI DIN CAMIOANE, ARESTAT ÎN MĂRFURI DIN CAMIOANE, ARESTAT ÎN 

SPANIASPANIA
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Poliţiştii de frontieră din cadrul 
Sectorului Poliției de Fontieră Borș 
au depistat cinci cetăţeni din Irak 
și Iran, care au încercat să treacă 
ilegal frontiera în Ungaria, ascunși 
într-un autovehicul de marfă, 
condus de un cetăţean român.
În data de 24.06.2020, în jurul 
orei 02.00, poliţiştii din cadrul 
Sectorului Poliţiei de Frontieră 
Borș, aflați în timpul executării 
misiunilor specifice, au depistat, pe 
câmp, pe direcţia localităţii Borş, 
la aproximativ 200 de metri de 
frontiera cu Ungaria, o autoutilitară 
înmatriculată în România.
Deoarece nu-și justifica prezența 
în zonă, poliţiştii de frontieră au 
procedat la efectuarea unui control 
amănunţit al mijlocului de transport. 
Astfel, s-a stabilit că autovehiculul 
era condus de un cetățean român, 
în vârsta 39 de ani, iar în interiorul 
compartimentului marfă, au fost 
descoperite ascunse, între cutii 
încărcate cu lipii, cinci persoane de 
sex masculin.
Cu ocazia primelor verificări, 

polițiștii de frontieră au stabilit că 
persoanele în cauză sunt cetățeni 
din Irak și Iran, având vârste 
cuprinse între 25 și 37 de ani. 
Din primele declarații, rezultă că 
aceștia urmau să fie transportaţi în 
apropierea frontierei cu Ungaria, 
unde intenţionau să treacă ilegal, 
pentru a ajunge într-un stat din 
vestul Europei.
În cauză, poliţiştii de frontieră 
efectuează cercetări sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de trafic de 
migranți pentru şoferul autoutilitarei, 
iar, la finalizarea cercetărilor, 
urmează a fi dispuse măsurile 
legale care se impun.

Poliţiştii de frontieră din cadrul 
Punctului de Trecere a Frontierei 
Nădlac II – Csanadpalota au 
descoperit, ascunși în interiorul unei 
autoutilitare conduse de un cetăţean 
bulgar, douăzeci şi unu de cetăţeni 
din Siria şi Palestina, care încercau 
să iasă ilegal din România.
În data de 25.06.2020, în jurul 

orei 01.30, la Punctul de Trecere a 
Frontierei Nădlac II - Csanadpalota, 
judeţul Arad, s-a prezentat pentru 
efectuarea formalităţilor de control 
pe sensul de ieşire din ţară, 
cetăţeanul bulgar A.A., în vârstă de 
42 ani, conducând o autoutilitară 
marca Renault, înmatriculată în 
Turcia, care transporta, conform 
documentelor de însoţire a mărfii, 
piese auto pe ruta Turcia - Austria.
În urma analizei de risc specifice, 
poliţiştii de frontieră au procedat la 
efectuarea controlului amănunţit 
asupra mijlocului de transport. 
Astfel, în compartimentul marfă al 
autoutilitarei, au fost descoperiţi 
ascunşi douăzeci şi unu de cetăţeni 
străini.

Cu ocazia primelor verificări, 
polițiștii de frontieră au stabilit 
că persoanele în cauză sunt 
şaisprezece bărbați, trei femei 
şi doi minori, cetățeni din Siria şi 
Palestina. Adulţii au vârste cuprinse 
între 18 şi 53 de ani, iar minorii au 8, 
respectiv 10 ani. Aceştia intenţionau 
să ajungă într-un stat din vestul 
Europei.
Poliţiştii de frontieră efectuează 
cercetări sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de trafic de 
migranți pentru şoferul autoutilitarei 
şi de tentativă de trecere ilegală a 
frontierei de stat față de cetăţenii 
străini, la finalizare urmând a fi 
dispuse măsurile legale care se 
impun.

BORȘ. 5 MIGRANȚI ASCUNȘI 
PRINTRE LIPIILE DIN 

COMPARTIMENTUL DE MARFĂ

NĂDLAC II. 21 DE MIGRANȚI, ASCUNȘI 
PRINTRE PIESELE AUTO
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FORMULAR PENTRU
ABONAMENT LA 

REVISTA TIR

DENUMIRE FIRMĂ (sau nume pentru persoană fizică):

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

NUMĂR DE INREGISTRARE LA REGISTRUL COMERŢULUI:

COD IBAN:

BANCA:

ADRESA POŞTALĂ:

JUDEŢ:

LOCALITATE:

COD POŞTAL:

NUME ŞI PRENUME ABONAT:

NUMĂR TELEFON:

NUMĂR FAX:

ADRESĂ E-MAIL:

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

Asigură-te ca revista ta preferată ajunge la tine lună de lună în plic. Pentru numai 120 lei (TVA inclus) beneficiezi 
de un abonament anual (12 numere) la revista TIR. Vei efectua plata în baza unei facturi proforma pe care o emitem 
după ce ne trimiţi formularul de mai jos pe adresa de e-mail redactie@tirmagazin.ro.
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Cel puțin o persoană a murit și mai 
mult de douăzeci au fost rănite, din 
care cinci sunt în stare gravă, în 
accidentul grav de trafic care a avut 
loc joi, 25 iunie 2020, la Varșovia, 
când un autobuz al serviciului de 
transport public s-a prăbușit de pe 
un viaduct.
Vehiculul lung articulat a rupt 
elementele de protecție ale unui 
pasaj la ieșirea unui pod mare 
peste râul Vistula. Partea din față a 
vehiculului s-a prăbușit aproximativ 
cinci metri, în timp ce partea din 
spate a rămas agățată de marginea 
drumului.

Potrivit pompierilor, cea mai 
probabilă cauză a accidentului este 
boala șoferului, care a supraviețuit 
impactului și care s-a dovedit că 
nu a consumat alcool. Autobuzul, 
care transporta aproximativ 40 de 
pasageri, circula cu gaz, astfel încât 
pompierii au fost nevoiți să extragă 
cu pompele gazul înainte de a 
scoate vehiculul.
Primarul Rafal Trzaskowski, 
candidat la alegerile prezidențiale, 
și-a oprit campania electorală și 
a anunțat înființarea unei comisii 
de anchetă pentru a clarifica 
circumstanțele accidentului. "Imediat 

ce am fost informat despre incident, 
am renunțat la campania electorală 
și m-am întors la Varșovia pentru 
a-mi exprima solidaritatea cu 
victimele și a coordona eforturile 
de ajutor", a declarat Trzaskowski, 
care a mers la fața locului și a vizitat 
răniții.

Un șofer profesionist român a Un șofer profesionist român a 
descoperit doi imigranți pe jumătate descoperit doi imigranți pe jumătate 
înghețați în semiremorcă, în înghețați în semiremorcă, în 
momentul în care a oprit pentru momentul în care a oprit pentru 
realimentare în Italia.realimentare în Italia.
Românul transporta ulei de măsline Românul transporta ulei de măsline 
din Grecia în Belgia, iar marfa din din Grecia în Belgia, iar marfa din 
semiremorcă trebuia ținută la o semiremorcă trebuia ținută la o 
temperatură constantă de -2 grade temperatură constantă de -2 grade 
Celsius.Celsius.
Conform Il Resto del Carlino, Conform Il Resto del Carlino, 
românul a încărcat marfa în portul românul a încărcat marfa în portul 
Patras și a făcut 16 ore până în Patras și a făcut 16 ore până în 
Italia, unde a oprit să realimenteze Italia, unde a oprit să realimenteze 
în Pesaro.în Pesaro.
Însă, în momentul în care a coborât Însă, în momentul în care a coborât 

din cabina camionului, a auzit din cabina camionului, a auzit 
zgomote provenite din interior. zgomote provenite din interior. 
A deschis și a avut parte de surpriza A deschis și a avut parte de surpriza 
vieții lui când a găsit doi bărbați pe vieții lui când a găsit doi bărbați pe 
jumătate înghețați.jumătate înghețați.
Românul a alertat autoritățile locale Românul a alertat autoritățile locale 
și a solicitat intervenția unui echipaj și a solicitat intervenția unui echipaj 
medical, doctorii oferindu-le primul medical, doctorii oferindu-le primul 
ajutor bărbaților semiînghețați.ajutor bărbaților semiînghețați.
Ancheta a scos la iveală că este Ancheta a scos la iveală că este 
vorba despre doi imigranți din vorba despre doi imigranți din 
Afganistan, de 19 și, respectiv, 27 Afganistan, de 19 și, respectiv, 27 
de ani.de ani.
Aceștia ar fi profitat de un moment Aceștia ar fi profitat de un moment 
de neatenție al românului și ar fi de neatenție al românului și ar fi 
urcat în semiremorcă în momentul urcat în semiremorcă în momentul 

în care acesta îl încărca cu marfă în în care acesta îl încărca cu marfă în 
Grecia.Grecia.
Au mers 16 ore la -2 grade Celsius, Au mers 16 ore la -2 grade Celsius, 
astfel au ajuns la un pas de a muri astfel au ajuns la un pas de a muri 
înghețați. Din fericire, cei doi bărbați înghețați. Din fericire, cei doi bărbați 
se vor recupera din punct de vedere se vor recupera din punct de vedere 
medical.medical.
Afganii le-au spus anchetatorilor că Afganii le-au spus anchetatorilor că 
intenționau să ajungă în Germania. intenționau să ajungă în Germania. 
Însă, în condițiile date, au decis să Însă, în condițiile date, au decis să 
ceară azil politic în Italia.ceară azil politic în Italia.
Autoritățile italiene l-au absolvit Autoritățile italiene l-au absolvit 
pe român de orice vină, astfel că pe român de orice vină, astfel că 
acesta și-a continuat drumul către acesta și-a continuat drumul către 
Belgia.Belgia.

VIDEO: AUTOBUZ ARTICULAT, CĂZUT DE 
PE VIADUCT ÎN VARȘOVIA. UN MORT ȘI 

CEL PUȚIN 20 DE RĂNIȚI

ITALIA. ȘOFER PROFESIONIST ROMÂN, CU ITALIA. ȘOFER PROFESIONIST ROMÂN, CU 
DOI AFGANI PE JUMĂTATE ÎNGHEȚAȚI ÎN DOI AFGANI PE JUMĂTATE ÎNGHEȚAȚI ÎN 

SEMIREMORCĂSEMIREMORCĂ
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