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The “Smart Trailer World” de la Schmitz 
Cargobull a revenit. La Târgul “The 
Transport Logistic 2019”, din perioada 
4-7 iunie 2019, din München, în sala 
A6, standul 301/402, compania a 
prezentat noi soluţii de transport 
îmbunătăţite pentru o mai mare eficienţă 
şi transparenţă a flotei. 
În plus faţă de premiera noii 
semiremorci de prelată S.CS 
UNIVERSAL X-LIGHT, un număr de 
noi “ajutoare digitale”, cum ar fi noua 
aplicaţie “beUpToDate” sau controlul 
proactiv al blocării uşilor remorcii au 
fost, de asemenea, prezentate.
Schmitz Cargobull îşi dezvoltă 
remorcile şi serviciile pentru a oferi 
clienţilor săi soluţii de transport care să 
sporească atât eficienţa costurilor, cât şi 
transparenţa şi securitatea: 

Semi-remorca S.CS UNIVERSAL 
X-LIGHT: Greutatea semiremorcii, cu 
o prelată uşoară, a fost şi mai mult 
redusă, prin optimizarea greutăţii 
şasiului, combinată cu un nou concept 
de podea. X-LIGHT oferă o sarcină utilă 
şi mai mare, datorită greutăţii sale, care 
începe de la 4.975 kilograme. 

Corpul frigorific S.KO COOL SMART, 
cu unitatea de răcire S.CU: Corpul 
frigorific S.KO COOL SMART a stabilit 
noi standarde în sectorul vehiculelor 
utilitare. Dotat cu sistemul telematic 
Schmitz Cargobull TrailerConnect 
ca standard, dar şi cu înregistrator 
îmbunătăţit al temperaturii, eficienţa 
flotei creşte prin numeroasele sale 
inovaţii. Noua unitate de răcire S.CU 
reprezintă o îmbunătăţire a întregului 
sistem. Un motor diesel modern, de 
19 kW, common rail, acţionează acum 
pentru răcirea din corpurile frigorifice. 
Inovaţia face posibilă reducerea greutăţii 
cu 50 kg şi consumul de combustibil cu 

până la 10%. Un alt plus sunt emisiile 
reduse de zgomot, de care beneficiază 
atât şoferii, cât şi mediul înconjurător.

Informaţii despre sistemul telematic 
Schmitz Cargobull: Experţii de la 
Schmitz Cargobul Telematics prezintă 
noi caracteristici pentru încărcare 

şi optimizarea zonei de marfă, în 
special pentru managementul lanţului 
de refrigerare. Două funcţii noi 
sprijină companiile de transport cu 
monitorizarea deschiderii uşilor, oferind 
o securitate suplimentară. 
Cu tastatura TL3 de pe partea din faţă a 
cutiei frigorifice, Schmitz Cargobull oferă 
o a treia opţiune pentru deschiderea 
şi blocarea uşii din spate, pe lângă 
portalul TrailerConnect 2.0 şi aplicaţia 
TrailerConnect beSmart. Tastatura este 
conectată direct la unitatea CTU 3.
Multe flote utilizează acum sisteme 
multiple de telematică. Prin 
TrailerConnect, Schmitz Cargobull le 
permite companiilor să lucreze cu un 
singur portal. 

Noile aplicaţii Schmitz Cargobull: 
Schmitz Cargobull monitorizează 
încărcările şi remorcile mai eficient şi 
mai transparent cu două aplicaţii noi. 
Utilizatorii sunt informaţi în timp real 
prin mesaje instant pe telefonul de 
tip smartphone. Schmitz Cargobull a 
îmbunătăţit aplicaţia TrailerConnect 
beSmart special pentru şoferi. Aplicaţia 
beSmart afişează numeroase informaţii, 
permiţând şoferilor să monitorizeze 
permanent starea remorcii. Aplicaţia 
se conectează wireless la unitatea de 
control telematică CTU 3.

Noua aplicaţie TrailerConnect 
beUpToDate este orientată spre nevoile 
managerilor de flotă şi dispecerilor. 
Acesta informează toţi utilizatorii 
portalului, prin intermediul telefonului 
smartphone, cu privire la locaţiile 
actuale ale parcului lor de remorci, a 
timpilor de pauză şi  datelor privind 
traseul. Un punct forte al aplicaţiei 
beUpToDate: poziţia remorcilor este 
afişată în timp real prin intermediul 
hărţilor Google. 
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SChMItz CARGObULL LA tRANSPORt LOGIStIC 2019

PREMIERĂ: SEMIREMORCA CU PRELAtĂ 
S.CS UNIVERSAL X-LIGht, CU O GREUtAtE 

ÎNCEPÂND DE LA 4.975 KILOGRAME: CALItAtE 
ŞI RObUStEŢE DOVEDItE

the “Smart trailer World” de la Schmitz Cargobull a revenit. La târgul "the transport Logistic 2019”, din 
perioada 4-7 iunie 2019, din München, în sala A6, standul 301/402, compania a prezentat noi soluţii de 
transport îmbunătăţite pentru o mai mare eficienţă şi transparenţă a flotei.
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Transportul de călători va creşte de 
aproape trei ori până în 2050, de la 
44 trilioane, la 122 de trilioane de 
kilometri. Transportul de marfă, la nivel 
global, se va tripla, de asemenea, 
conform previziunilor publicate de 
Forumul Internaţional de Transport, 
un think-tank interguvernamental.
O serie de evoluţii ar putea perturba, 
în mod semnificativ sectorul tran- 
sportului. Ele au fost evidenţiate 
în ITF Transport Outlook 2019:

• Un plan coerent pentru mobilitate 
comună ar putea reduce la jumătate 
kilometrii parcurşi de vehicule în 
oraşe şi ar reduce cu 30% emisiile 
de CO2 în transportul urban.
• Utilizarea pe scară largă a camioanele 
ar transfera mărfurile din sectorul 
feroviar şi fluvial spre transportul 
terestru. Evenimentul ar avea un impact 
neglijabil asupra emisiilor de CO2.
• Posibilitatea ca tot mai mulţi oameni să 
lucreze de la distanţă va reduce numărul 
de kilometri parcurşi de pasageri în 
mediul urban. S-ar diminua astfel emisiile 
de CO2 aferente cu aproximativ 2%.
• Mai multe zboruri low-cost pe distanţe 
lungi vor conduce la o creştere de 1% a 
numărului total de călătorii extra-urbane.
• Sporirea numărului de sisteme de 
transport feroviar de mare viteză 
va conduce la creşterea cu 1% a 

acestui tip de transport. Emisiile de 
CO2 generate de transportul non-
urban de călători ar scădea cu 1%.
• Combustibilii alternativi în aviaţie 
ar putea reduce consistent emisiile 
de CO2. Electrificarea zborurilor pe 
distanţe scurte ar duce la o scădere 
cu 55% a emisiilor din aviaţie.
• O creştere rapidă a comerţului electronic 
ar putea spori volumul transporturilor 
la nivel mondial între 2% şi 11% până 
în 2050, în funcţie de modalitatea de 
transport. Emisiile de CO2 legate de 
transporturile rutiere ar creşte cu 4%.
• Utilizarea pe scară largă şi 
posibilitatea de a printa 3D în producţie 
şi în uzul casnic ar putea reduce 
volumul transportului global cu 28% 
şi emisiile de CO2 aferente cu 27%. 
• Noile rute comerciale pot avea un 

impact mare asupra lanţurilor logistice 
şi asupra infrastructurii de transport.
• O introducere pe scară largă a 
camioanelor cu capacitate ridicată 
ar putea reduce emisiile de CO2 în 
transportul rutier de mărfuri cu 3% în 
2050. În cazul în care transportul rutier 
de marfă poate trece la carburanţi cu 
emisii scăzute sau cu zero emisii, emisiile 
totale de CO2 sale vor scădea cu 16%.

Perspectiva privind transportul ITF 
2019 analizează, de asemenea, 
scenarii complete în care se împletesc 
variabile de transport de azi:
• Combinaţia dintre serviciile de 
share mobility, vehiculele autonome 
şi restricţiile legate de autoturismele 
private ar putea reduce emisiile de 
CO2 în transportul urban cu 73%;
• Introducerea combinată a noilor 
tehnologii şi îmbunătăţirea eficienţei 
logistice ar reduce emisiile de CO2 cu 
60% în 2050 faţă de proiecţiile actuale.
Cu toate acestea, astfel de reduceri ale 
emisiilor de CO2 vor fi realizate doar 
prin politici coerente. Fără o strategie, 
reducerea emisiilor va fi mult mai mică.
Emisiile de CO2 din transporturi rămân 
o provocare majoră. Într-un scenariu 
în care sunt puse în aplicare politicile 
actuale de mediu, se estimează 
că emisiile de CO2 din transporturi 
vor creşte cu 60% până în 2050.

  Publicitate

tRANSPORtURILE DE MARFĂ SE VOR 
tRIPLA, DAR SECtORUL SE CONFRUNtĂ  

CU PERtURbĂRI POtENŢIALE
Cererea globală de transport va continua să crească în următoarele trei decenii. Dar eventualele 
perturbări din interior şi din exterior ar putea schimba în mod semnificativ sectorul transporturilor.
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MERCEDES-bENz ACtROS - PARtENERUL DE 
CURSĂ LUNGĂ AL COMPANIEI DUMAGAS 

tRANSPORt
Luna mai a marcat o nouă etapă a colaborării de succes dintre Divizia trucks & buses a Mercedes-benz 
România şi Dumagas transport, companie de renume pe piaţa transporturilor din România, prin livrarea a 
20 de capete tractor Mercedes-benz Actros 1843 LSnRL, respectiv a unui cap tractor Actros 1846 LSnRL. 

Mai mult, în perioada imediat următoare, 
Mercedes-Benz România va livra încă 
10 unităţi cu aceeaşi configuraţie şi 5 
transportoare auto Actros 1843 LSnRA. 
„Noua comandă a companiei Dumagas 
Transport este o dovadă de încredere şi 
o recunoaştere a eficienţei camioanelor 
Mercedes-Benz. Pentru noi, compania 
reprezintă un client strategic, datorită 
imaginii puternice pe care o deţine printre 
transportatorii români şi ne bucurăm că 
primele Actros achiziţionate de ei anul trecut 
şi-au dovedit din plin eficienţa şi fiabilitatea, 
deschizând calea parteneriatului actual 
dintre noi şi Dumagas. Cum era şi firesc, 
decizia achiziţionării noilor Actros a venit 
ca urmare a analizei TCO (Total Cost of 
Ownership), căreia, Dumagas îi acordă 
o atenţie specială”, a declarat Valeriu 
Zaharia, Managing Director Trucks 
& Buses Mercedes-Benz România. 
Camioanele dispun de toate sistemele 
de siguranţă obligatorii, dintre acestea 
făcând parte asistentul la frânare (Active 
Brake Assist), sistemul de avertizare 
la schimbarea benzii de rulare (Lane 
Keeping Assist) şi includ o configuraţie 

cu mai multe dotări opţionale pentru 
confortul şoferilor precum: climă şi 
încălzire pe perioada staţionării, frigider, 
două paturi, multiple spaţii de depozitare 
etc. Modelele Actros achiziţionate 
de Dumagas Transport au cabina L 
StreamSpace 2.5m, cu podea plană, 
dispun de retarder, pachet Economy şi de 
două rezervoare cu capacitate de 1000 
l. Camioanele  beneficiază de garanţie 
internaţională extinsă, pe o durată de 3 ani.
„Activitatea Dumagas Transport este 
foarte variată şi, de aceea, avem nevoie 
de un partener de drum pe care ne 
putem baza în orice circumstanţe. Am 
ales Mercedes-Benz Actros datorită 
consumului redus, fiabilităţii şi confortului 
pentru şoferii noştri, care şi-au manifestat 
mulţumirea faţă de modelele Actros 
conduse în ultimii trei ani. În plus, deosebit 
de importantă în decizia de cumpărare a 
fost reţeaua extinsă de service, ce oferă 
servicii prompte şi de calitate. Viziunea 
companiei noastre este de a le oferi 
clienţilor servicii logistice integrate, de 
cea mai bună calitate, la preţuri optime. 
De asemenea, ne dorim ca şoferii să 

se bucure de echipări premium, care 
să le asigure siguranţa, productivitatea 
şi punctualitatea.” a declarat Mircea 
Vlah, CEO Dumagas Transport SA.
Colaborarea dintre Mercedes-Benz 
Trucks şi Dumagas Transport a început 
în 2016, odată cu achiziţia unui cap 
tractor Actros pentru transportor 
auto, punând astfel bazele unei 
colaborări de succes pe termen lung.
 
Despre Dumagas Transport 
Debutând ca afacere de familie în 
urmă cu 20 de ani, Dumagas Transport 
a evoluat într-o companie ce oferă 
servicii logistice integrate - transport 
naţional, transport specializat de gaz, 
transport de autoturisme, transport 
la temperatură controlată, transport 
de marfă ambalată sau de mărfuri 
periculoase, operaţiuni de depozitare 
şi de distribuţie, precum şi un service 
autorizat pentru camioane. Compania 
operează pe toată suprafaţa Europei, cu 
170 de camioane proprii, alte câteva sute 
subcontractate şi 300 de şoferi angajaţi. 
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Peste 20.000 de şoferi de camioane din 30 de ţări europene 
au concurat la Scania Driver Competitions. Abilităţile şoferilor 
au fost testate temeinic, atât teoretic, cât şi prin exerciţii 
de simulare. Numai un reprezentant al fiecărei ţării a fost 
selectat pentru finală. Vârsta finaliştilor a variat de la 23 la 
61 de ani.

Finala, în trei
„Şoferul este cel mai important factor în transportul cu vehicule 
grele”, spune Erik Ljungberg, Head of Communications, Brand 
and Marketing la Scania. “Prin Scania Driver Competitions, 
dorim să punem accentul asupra importanţei şoferilor şi să 
accentuăm rolul lor determinant în profitabilitatea companiilor 
de transport, a siguranţei pe drumuri, dar şi asupra reducerii 
impactului asupra mediului”.
Când s-a ajuns în faza finală a competiţiei, denumită the 
Extreme Knock the King, doar trei combatanţi au rămas 
pentru a concura pentru premiul cel mare – un camion nou 
Scania în valoare de 100.000 de dolari. Competitorii au 
fost: Andreas  Nordsjø din Norvegia, Piotr Dolengiewicz din 
Polonia şi Fredrik Arwidmark din Suedia.
Finala a avut loc pe parcursul a două zile şi a inclus un test 
de conducere defensiv şi unul de economie de combustibil. 
De asemenea, s-a testat transportul cargo în siguranţă, s-au 
executat manevre complexe. 
Scania Driver Competitions este o iniţiativă globală pentru 
o conducere responsabilă, sigură. Concursul a debutat în 
2003.

(

,

Publicitate

ANDREAS NORDSJØ A CÂŞtIGAt SCANIA 
DRIVER COMPEtItIONS EUROPE

Concursul a fost decis în Södertälje, Suedia. Nordsjø a învins 29 de alţi şoferi profesionişti din 
mai multe ţări din întreaga Europă. “Sunt extrem de fericit”, spune Nordsjø, care transportă zilnic 
cherestea pentru biri transport AS.
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Camionul este echipat de producătorul 
de tehnologie NVIDIA. Camionul electric 
inteligent nu are nici măcar loc fizic pentru 
şofer.
Einride a început să opereze camionul 
electric pe un drum public aflat într-o zonă 
industrială din Suedia, urmând ca testele 
să se desfăşoare până la sfârşitul anului 
2020, scrie CNN.
Permisiunea ca un camion, în totalitate 
autonom, să opereze pe un drum public 
constituie o premieră la nivel mondial.

Platformă autonomă de conducere 
Camionul „T-Pod” este supravegheat de 
la distanţă de un operator, care poate 
prelua controlul dacă este necesar. Alte 
companii au realizat astfel de teste pe 
drumurile publice, având însă un şofer în 
interiorul vehiculului.

Camionul de 26 de tone este echipat cu 
camere, radare şi senzori 3D, care îi 
conferă un grad de conştientizare de 360 
de grade a împrejurimilor sale. 
Construit de Einride, acesta utilizează 
o platformă autonomă de conducere 
realizată de NVIDIA (NVDA), iar sistemele 
sale sunt conectate printr-o reţea 5G. 
Camionul electric are o autonomie de 
200 de kilometri şi poate atinge viteza 
de 85 de kilometri pe oră, în perioada 
de testare putând rula însă doar cu 5 
kilometri pe oră.
Autonomia unui astfel de vehicul ar 
putea reduce costurile de transport cu 
aproape 60%. Întreprinderile din întreaga 
lume sunt încântate de perspectiva unor 
camioane care nu necesită şoferi, având 
în vedere criza tot mai mare a acestora.

Soluţie la penuria de şoferi
Companiile de transport au nevoie 
de aproximativ 60.000 de şoferi. În 
Europa, există 150.000 de slujbe de 
şofer neocupate, potrivit Transport 
Intelligence.
“Această zi reprezintă o piatră de hotar 
majoră în istoria transporturilor pentru a 
crea o soluţie de transport sigură, eficientă 
şi durabilă, bazată pe autovehicule 
electrice autonome. Vehiculul are 
potenţialul de a reduce emisiile de CO2 
în transportul rutier de mărfuri cu până 
la 90%”, a declarat Robert Falck, CEO şi 
fondator al Einride la ieşirea camionului 
pe drum. 
Conceptul este, de asemenea, o 
previzualizare a modului în care ar 
putea arăta şi funcţiona camioanele 
fără şofer, pe care industria de logistică 
le vrea pe drumurile publice, cât şi în 
cadrul propriilor complexe industriale. 
Nu este prea greu de imaginat că zeci 
de astfel de camioane vor opera între 
depozitele dintr-un mic oraş în câţiva ani. 
Camioanele vor fi capabile să navigheze 
prin semafoare şi intersecţii simple, dar 
într-un mediu de conducere foarte real, 
scrie autoweek.com.
Ar trebui ca şoferii de camioane să fie 
îngrijoraţi pentru slujbele lor începând 
din acest an? Nu. Dar, într-un deceniu 
sau două, cel puţin în ţările care o 
permit, industria de transporturi va fi 
foarte deschisă tehnologiei autonome. 
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PRIMUL CAMION FĂRĂ ŞOFER  
A ÎNCEPUt SĂ FACĂ LIVRĂRI

Compania Einride din Suedia testează un camion fără şofer, acesta începând deja să livreze 
mărfuri pe un drum public din Suedia. 
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NOILE tARIFE PENtRU EUROVINIEtE 2019
Începând cu 1 iulie 2019, vor fi valabile noile tarife pentru euroviniete. După 20 de ani de operare, 
structura tarifelor va deveni mai diferenţiată pentru a acorda o mai mare importanţă aspectelor 
legate de mediu: cu cât este mai puţin poluant un camion, cu atât mai puţin va fi majorat tariful. 

Modificarea tarifelor va fi realizată în 
două etape. Prima etapă este majorarea 
pentru vehiculele grele de mărfuri cu 
standardul Euro 0 până la Euro 4, care va 
fi valabilă începând cu 1 iulie 2019; Euro 
5 şi 6 rămân neschimbate. Începând cu 
1 ianuarie 2020, în cea de-a doua etapă, 
va fi introdusă o majorare moderată, 
numai pentru Euro 5. Noul tarif pentru 
vinieta de o zi va fi de 12 euro. La data 
de 27 mai 2019 au intrat în vigoare noile 
tarife. Ulterior se vor putea rezerva 
vinietele cu o valabilitate începând cu 
data de 1 iunie 2019.

Despre eurovinietă 
Eurovigneta este un sistem de percepere 
şi control al taxelor de utilizare a 
drumurilor în Danemarca, Luxemburg, 
Olanda şi Suedia. Vinieta se aplică 
vehiculelor grele de mărfuri cu o masă 
maximă totală admisibilă de 12 tone sau 
mai mult pe autostrăzi şi pe anumite 
drumuri principale din aceste ţări. 
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SChMItz CARGObULL – REMORCA  
CU NUMĂRUL 15.555 LIVRAtĂ CĂtRE PEMA

Schmitz Cargobull şi PEMA Gmbh, una dintre cele mai mari companii de leasing de vehicule din 
Europa, se bucură de o colaborare de succes care a parcurs decenii. 

La expoziţia de Transport Logistic 2019 
din München, Boris Billich, director 
de vânzări la Schmitz Cargobull, şi 
Jörg Irsfeld, Head of International 
Key Account la Schmitz Cargobull, au 
înmânat, în mod simbolic, semiremorca 
cu numărul 15.555 lui Peter Ström, 
director general al PEMA.

“Pe lângă succesul afacerii noastre, 
relaţiile personale au crescut şi s-au 
adâncit de-a lungul anilor”, spune Peter 
Ström, lăudând parteneriatul. “Această 
încredere profundă s-a dovedit a fi de 
nepreţuit pentru ambele părţi”, crede 
Ström.

“15.555 de remorci pentru PEMA 
simbolizează un parteneriat extrem de 
pozitiv şi reflectă de asemenea calitatea 

convingătoare a produselor şi serviciilor 
noastre. Suntem mândri de succesul pe 
care l-am obţinut împreună de-a lungul 
anilor si privim viitorul cu un optimism 
sănătos”, afirmă Billich.

PEMA achiziţionează, în mod regulat, 
remorci care acoperă întregul spectru 
al produselor Schmitz Cargobull, de 
la cele mai moderne semiremorci 
frigorifice până la prelatele universale şi 
remorcile folosite în agricultură. PEMA 
se bazează pe experienţa şi calitatea 
serviciilor Schmitz Cargobull. În plus faţă 
de portofoliul său modern de produse, 
compania oferă şi o reţea completă de 
servicii, cu 1.700 de ateliere în întreaga 
Europă, împreună cu o ofertă optimă de 
piese de schimb.

“În momente de presiune date de 
costurile ridicate, proprietarii de flote 
trebuie să aibă sub control costul total al 
proprietăţii (TCO). Această transparenţă 
aduce beneficii clientului”, subliniază 
Irsfeld.

PEMA, fondată în 1976, este 
considerată un pionier în sectorul 
leasingului de vehicule comerciale şi are 
în prezent aproximativ 450 de angajaţi. 
Flota cuprinde mai mult de 18.000 de 
unităţi, iar reţeaua de service proprie 
a companiei cuprinde mai mult de 25 
de locaţii din nouă ţări europene. Flota 
modernă PEMA oferă o gamă variată de 
soluţii de transport capabile să facă faţă 
nevoilor companiilor din sectorul logistic.

De la stânga: Daniela Klose-Borgaes (PEMA, Head of Marketing), Christian Heilers (Schmitz Cargobull, Key Account Manager), 
Peter Ström (PEMA, Chief Executive Officer), Boris Billich (Schmitz Cargobull, Chief Sales Officer), Udo Brestel (PEMA, Head 
of Sales Germany), Jörg Irsfeld (Schmitz Cargobull, Head of International Key Account Management)
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Acest lucru ar trebui să le permită 
vehiculelor de mare capacitate - 
concepute special pentru a transporta 
de două ori mai multe mărfuri decât 
camioanele standard- să ruleze pe 
anumite părţi ale reţelei rutiere UE.

Mai eficiente şi mai productive
Experienţa arată că vehiculele de mare 
capacitate sunt mai eficiente şi mai 
productive decât vehiculele obişnuite 
de transport greu, deoarece acestea 
pot prelua mărfurile din camioane mai 
mici, consumând mai puţin combustibil 
şi producând mai puţine emisii. Acest 
lucru le face mai ecologice decât 
combinaţiile standard de vehicule 
comerciale. Într-adevăr, conform unui 
nou document ACEA, trei vehicule 
de mare capacitate pot înlocui şase 
camioane obişnuite, reducând emisiile 
de CO2 cu până la 27%.
Primele standarde impuse de UE 
în privinţa emisiilor de CO2 pentru 
vehiculele grele au fost stabilite recent 
pentru anii 2025 şi 2030. “Producătorii 
de camioane se angajează să-şi 
îndeplinească angajamentele pentru a 
reduce emisiile”, a explicat secretarul 
general al ACEA, Erik Jonnaert. “Cu 
toate acestea, aceste standarde de 
eficienţă pentru vehiculele noi nu vor fi 

suficiente pentru a reduce emisiile totale 
de CO2 generate de transportul rutier”.

O cerere în creştere
Cererea pe segmental transportului 
de mărfuri este de aşteptat să crească 
substanţial în următoarele decenii. 
Vehiculele de mare capacitate oferă 
un mijloc rentabil de a face faţă acestei 
cereri crescânde, ţinând cont de emisiile 
de carbon, fără a modifica sau extinde 
infrastructura rutieră existentă în 
Europa.
Jonnaert: “Pentru ca beneficiile 

vehiculelor de înaltă capacitate să poată 
fi resimţite în întreaga UE, facem apel 
la factorii de decizie politică pentru a 
permite introducerea unui sistem de 
transport de mare capacitate dincolo de 
frontiere.” 
Vehiculele de mare capacitate, în forma 
de combinaţii European Modular System 
(EMS) sunt deja permise în Belgia, 
Danemarca, Finlanda, majoritatea 
statelor federale germane, Ţările de Jos, 
Portugalia, Spania şi Suedia. În aceste 
ţări, reducerea de CO2 a fost confirmată 
de practică. 

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

657€+TVA
Al dumneavoastra de la

www.oktrucks.ro

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

OFERTA INCLUDE

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

0374.502.300BRASOV

0744.771.742PANTELIMON

0742.349.028ALBA IULIA

0237.261.111FOCSANI

0214.571.235JILAVA

0259.316.752ORADEA

Publicitate

tRANSPORtAtORII ŞI PRODUCĂtORII CER 
INtRODUCEREA CAMIOANELOR DE MARE 

CAPACItAtE PE DRUMURILE EUROPENE
În cadrul eforturilor mai ample de reducere a emisiilor de CO2 generate de transportul rutier, 
Asociaţia Producătorilor de Automobile din Europa (ACEA) solicită un cadru politic care să sprijine 
un sistem de transport de mare capacitate la nivelul întregii UE. Acelaşi lucru îl solicită de ceva 
timp şi asociaţiile transportatorilor.
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Cele mai performante camioane DAF au 
vizitat cinci oraşe din România:

-14 mai - Arad - Sediul EVW Holding, Şos. 
Arad-Nădlac, DN 7km 553+700; 
-17  mai-  Gilău - Sediul EVW Holding, Str 

Principală nr. 1333, jud. Cluj; 
-21 mai - Braşov - Sediul EVW 
Holding, Calea Feldioarei nr. 176; 
-23 mai - Suceava - Mandachi 
Hotel&Spa, B-dul Sofia Vicoveanca nr. 
107; 

-30 mai - Bucureşti - Sediul EVW 
Holding Chiajna, Şos. de Centrură nr.  7-9.

Cu acest prilej am realizat un videoclip 
în care am cules mai multe opinii despre 
DAF ROADSHOW 2019.

Alina Anton-Pop, Director PR & 
Marketing revista TIR Magazin: Ce 
înseamnă DAF pentru compania Com 
Divers Auto Ro?
Alexandru Popa, Manager Transport, 
Com Divers Auto Ro: DAF înseamnă 
pentru compania noastră un partener 
puternic, un partener de încredere. 
Companiile noastre lucrează de 
aproape 20 de ani împreună, au o 
relaţie foarte bună, colaborăm foarte 
mult cu reprezentanţii din România, cu 
EVW Holding, atât pe partea de achiziţii 
camioane, dar şi pe partea de achiziţii 
de piese de schimb. Am dezvoltat 
diverse alte colaborări, reciproc 
avantajoase. Reprezintă un partener 
adevărat, de încredere. Sunt oameni 
care îşi respectă cuvântul şi pe care te 
poţi baza oricând.  
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DAF ROADShOW 2019

Ultima întâlnire cu clienţii din România a DAF ROADShOW 2019, a avut loc, la bucureşti, pe 30 mai 2019.
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Alina Anton-Pop, Director PR & 
Marketing revista TIR: Care sunt 
aşteptările EVW Holding după desfă-
şurarea DAF Road Show 2019?

Gheorghe Chita, CEO EVW Holding: 
Relaţia noastră cu DAF a început cu 
mult timp în urmă, în 1996. Avem 23 
de ani în care am lucrat împreună, am 
trecut prin multe situaţii. Promovăm 
acest produs în România de 23 de ani, 
l-am făcut cunoscut, am avut momente 
în care am fost în vârf, cu un segment 
de piaţă foarte bun. Acum avem şansa 
unui produs foarte bun, camionul anului 
2018. Avem camionul cu cel mai mic 
consum de combustibil din piaţă. Suntem 
încrezători într-un nou produs care 
va veni şi care va fi şi mai performant 
decât acesta. Cel de acum aduce 
foarte multă performanţă, nivel calitativ 
ridicat, consum redus de combustibil, 
reparaţii mai puţine. Credem că vom 
ajunge să oferim clienţilor un produs 
de care să fie foarte mulţumiţi, care 
să le aducă beneficii şi de care să se 
bucure. Am organizat acest DAF Road 
Show pentru a avea posibilitatea de a 
prezenta produsele noastre, clienţii să 
ne cunoască mai bine, să îi aducem la 
noi. Vrem să continuăm alături de clienţii 
noştri, să fim alături de cei care vor veni 
de acum încolo, să începem o relaţie de 
încredere, profitabilă de ambele părţi. 

Alina Anton-Pop, Director PR & 
Marketing revista TIR: Care sunt 
concluziile dumneavostră la finalul DAF 
Road Show 2019 care, anul acesta, s-a 
desfăşurat în cinci oraşe din România?

Matthijs Bax, Area Manager Sales 
Operations DAF TRUCKS: DAF Road 
Show este un eveniment puternic. L-am 
pornit în martie în ţările balcanice şi 
mergem până sus în statele baltice. În 
aceste trei săptămâni, am călătorit prin 
România. În cele din urmă, am ajuns 

la Bucureşti. Putem fi foarte bucuroşi 
pentru excelentele rezultate. Au venit 
foarte mulţi clienţi satisfăcuţi şi aceasta 
probează faptul că suntem numărul unu 
atunci când vorbim de capete tractor în 
Europa. Avem o mare oportunitate şi o 

colecţie de camioane de oferit şi în gama 
vocaţională. Suntem foarte mulţumiţi că 
am făcut ca acest lucru să se întâmple 
pentru a le putea oferi clienţilor noştri.
DAF Driver Challenge 2019
În cadrul evenimentului DAF Roadshow, 

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

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

0%
avans

email: partener.raiffeisen@evwholding.ro
www.evwholding.ro; www.raiffeisen-leasing.ro
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au început înscrierile şi testul teoretic 
pentru DAF Driver Challenge 2019.
Cine este cel mai bun şofer de camion 
din România? Şi cine e cel mai bun 
din Europa şi chiar dincolo de ea? Asta 
va încerca să afle DAF, pe parcursul 
următoarelor luni, cu ocazia concursului 
DAF Driver Challenge 2019, susţinut în 
28 de ţări. 
Finala internaţională va avea loc în 
luna septembrie a acestui an şi ne va 
dezvălui în mod spectacular cine merită 
să fie încununat drept „International DAF 
Driver Champion 2019”.
Un şofer excelent ştie cum să exploateze 
în mod optim performanţele camionului 
pe care-l conduce, ştie cum să obţină 
maximum din fiecare picătură de 
carburant, cum să transporte marfa în 
siguranţă şi să livreze la timp, mai ales 
la orele de vârf. El ştie şi cum să menţină 
camionul în cea mai bună stare tehnică. 
În acelaşi timp, un bun şofer cunoaşte 
legislaţia ca pe propriile degete, 
gestionează cu calm toate aspectele 
ce ţin de siguranţa transportului şi se 
adaptează uşor la condiţiile meteo şi la 

diferitele tipuri de camioane. Altfel spus: 
un şofer de camion excelent este un(o) 
adevărat(ă) maestru(ă).

Elementul distinctiv
DAF Driver Challenge presupune trei 
etape. În primul rând, şoferul trebuie 
să se înscrie în concurs, trimiţând o 
prezentare, în care să se descrie şi să 
explice de ce este un candidat vrednic de 
titlu. Şoferii pot să aplice personal sau pot 
fi nominalizaţi de către angajatori, colegi 
sau chiar de dealerul DAF pe drivers.
daf.com. Ca şi în cazul oricărui maestru, 
dedicaţia, talentul şi pasiunea reprezintă 
elementele distinctive.

Finala internaţională
Doar cei mai buni dintre cei mai buni vor 
fi invitaţi să participe la concursul pe ţară, 
organizat în România şi care va avea loc în 
luna iunie în localitatea Gilău, judeţul Cluj. 
Campionul naţional din fiecare ţară va 
merge mai departe şi va participa la Finala 
internaţională, un eveniment susţinut între 
28 şi 29 septembrie 2019, la poligonul 
de teste Goodyear din Luxemburg. Aici, 

fiecare participant îşi va putea reprezenta 
cu mândrie ţara, onorând comunitatea 
şoferilor din România.

Un concurs pentru toţi şoferii de 
camion
Pentru că este în căutarea celui mai 
bun şofer din România, competiţia 
DAF Driver Challenge este bineînţeles 
deschisă tuturor şoferilor, indiferent de 
marca şi modelul camionului condus.

„Şoferul e cel care face camionul”
Richard Zink, Director de Marketing 
şi Vânzări şi Membru în Consiliul de 
Administraţie al DAF Trucks: „Sunt 
deja zeci de ani de când construim 
camioane ce oferă cel mai bun confort 
pentru şofer de pe piaţă, fiind dotate 
cu o gamă largă de tehnologii, al căror 
scop este să uşureze viaţa şoferului pe 
traseu. Cu toate acestea, şoferul este cel 
care deblochează adevăratul potenţial 
al unui camion. Prin urmare, lansăm o 
provocare tuturor şoferilor şi îi invităm 
să-şi demonstreze  talentele deosebite la 
volanul camioanelor noastre excelente”.
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În aceeaşi zi, ea a fost aleasă ca membru 
al Comitetului de Audit. Lilian Fossum 
Biner deţine o diplomă de licenţă în afaceri 
şi economie la Şcoala de Economie din 
Stockholm şi are o experienţă vastă în 
sectorul de comerţ cu amănuntul şi al 
produselor alimentare, deţinând anterior 
funcţii de conducere la Axel Johnson AB 
şi Electrolux.
Din anul 2016, Fossum Biner a fost 
preşedinte al Consiliului de administraţie 
al Cloetta AB.
Prin numirea Fossum Biner, Consiliul de 
Administraţie al Scania va fi extins cu 
un membru - la un total de doisprezece 
membri obişnuiţi, dintre care doi sunt 
reprezentanţi ai sindicatelor şi doi sunt 
suplinitori pentru aceşti reprezentanţi.

LILIAN FOSSUM bINER, NOU MEMbRU AL 
CONSILIULUI DE ADMINIStRAŢIE AL SCANIA Ab

Publicitate

La Adunarea Generală extraordinară a Scania Ab, de pe data de 23 mai 2019, Lilian Fossum biner 
a fost numită membru al Consiliului de Administraţie al companiei. 
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De la 1 mai 2019, Philipp Hagenburger 
(54 de ani) face parte din echipa Daimler 
South East Asia Pte. Ltd, în calitate de 
CEO, după ce a administrat cu succes 
activităţile diviziei de Passenger Cars şi 
a condus Mercedes-Benz România timp 
de trei ani.  
Martin Schulz s-a alăturat echipei 
Mercedes-Benz în urmă cu 20 de ani, iar 
parcursul său profesional a inclus atribuţii 
în mai multe ţări. În ultimii ani, a fost 
responsabil de activităţile de Sales & 
Marketing din Vietnam şi Thailanda şi, din 
2016, a ocupat funcţia de Head of Product 
& Marketing, Mercedes-Benz Korea. 
„Sunt mai mult decât bucuros să îi urez 
bun venit lui Martin Schulz la conducerea 
Mercedes-Benz România şi sunt convins 
că know-how-ul său complex va avea 
o contribuţie esenţială în atingerea unor 
noi etape de succes pe piaţă”, a declarat 
Matthias Lührs, Head of Region Overseas 
Mercedes-Benz Cars. „Experienţa 
vastă şi calităţile de lider ale lui Philipp 
au jucat un rol deosebit de important în 
construirea unei moşteniri impresionante 
pentru companie în România. Îi sunt 
recunoscător pentru angajamentul şi 
performanţa dovedite şi sunt convins 
că abordarea lui colaborativă va aduce 
rezultate de succes în Singapore şi Asia 
de Sud-Est”, a adăugat Matthias Lührs. 
„Sunt foarte încântat să mă alătur echipei 
Mercedes-Benz România şi, împreună, 
să continuăm consolidarea poziţiei 
Mercedes-Benz pe piaţă şi să ducem 
mai departe munca excepţională cu 
care i-am obişnuit pe clienţii şi partenerii 
noştri. Portofoliul de produse şi servicii 
inovatoare ne oferă cele mai bune premise 
în stabilirea unei fundaţii puternice 
pentru mobilitatea viitorului, precum şi 
în menţinerea celor mai înalte standarde 
de calitate pentru clienţii români”, a spus 
Martin Schulz.
După ce şi-a început cariera în reţeaua de 
retail a Daimler în 1999, traseul profesional 
al lui Philipp Hagenburger include funcţii 
remarcabile, precum: Head of Customer 
Services în Augsburg (Germania, 2004) 
şi România (2009), CEO şi Preşedinte al 
Mercedes-Benz Egipt (2012-2016), apoi 

CEO şi Preşedinte al Mercedes-Benz 
România, de la începutul lui 2016.
„Pentru mine, aceşti trei ani au însumat 
realizări semnificative pe plan profesional 
şi personal. 2018 a fost al şaselea an 
consecutiv în care Mercedes-Benz a 
fost lider pe segmentul autoturismelor 
premium în România. Sunt recunoscător 
echipei de profesionişti cu care am 
lucrat, a cărei determinare şi implicare 
au contribuit la atingerea unei cote de piaţă 

de 44,3% în segmentul premium principal 
de Passenger Cars, în anul precedent. 
Aştept cu nerăbdare noile provocări şi îi 
doresc lui Martin mult succes în noul său 
rol”, a spus Philipp Hagenburger. 
Martin Schulz a contribuit semnificativ 
la construirea poveştii de succes a 
Mercedes-Benz Korea în ultimii ani, iar 
acum va continua consolidarea poziţiei 
Mercedes-Benz în România, începând 
cu iunie 2019.

MARtIN SChULz A PRELUAt FUNCŢIA DE 
CEO AL MERCEDES-bENz ROMÂNIA DE LA 

PREDECESORUL SĂU, PhILIPP hAGENbURGER
Martin Schulz (45 de ani), în prezent head of Product & Marketing în cadrul Mercedes-benz 
Korea, a preluat funcţia de CEO al Mercedes-benz România de la predecesorul său, Philipp 
hagenburger, începând cu 1 iunie 2019. 

Martin Schulz, CEO al Mercedes-Benz România

Martin Schulz, al`turi de predecesorul lui Philipp Hagenburger
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“Avem o colaborare de lungă durată 
cu Zoomlion, producătorul mondial de 
echipamente din beton şi care datează 
de mai mult de zece ani”, spune 
Alexander Vlaskamp, Head of Trucks 
Scania. “Este cu siguranţă mulţumitor 
faptul că produsele noastre îndeplinesc 
standardele înalte cerute de Zoomlion”, 
a completat Vlaskamp.

Cea mai recentă comandă este pentru 
150 de camioane Scania P 450 8 × 4, cu 
braţ elevator de 56 metri şi 20 camioane 
Scania P 450 10 × 4 cu braţ elevator de 
62-67 metri.
Colaborarea a fost iniţiată în 2007, 
când Scania a livrat 3.300 de vehicule 
producătorului chinez. În 2012, au mai 
fost livrate 1.350 de vehicule.

Zoomlion Heavy Industry Science şi 
Technology Co, cu sediul în Changsha, 
provincia Hunan, este una dintre cele 
mai mari companii de echipamente 
pentru construcţii din lume, cu o gamă 
largă de produse pentru agricultură, 
construcţii, energie, mediu şi aplicaţii 
de transport.

SCANIA LIVREAzĂ 520 DE VEhICULE  
CU ELEVAtOR PENtRU zOOMLION

Scania s-a înţeles cu zoomlion beton Machinery să livreze 170 de vehicule pentru a fi dotate 
cu pompe articulate. Această comandă vine după comanda de 350 de vehicule livrate la 
începutul acestui an.

Publicitate
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“Atât la nivel global, cât şi la nivel naţional, 
ne confruntăm cu provocări majore. 
Dacă la nivel global provocarea numărul 
1 este reprezentată de încălzirea globală 
şi de schimbările climatice, la nivel 
naţional ne confruntăm cu un mediu 
economic destul de turbulent, dar şi cu 
noi provocări de ordin legislativ aduse 
de pachetul de mobilitate promovat de 
Uniunea Europeană.
În cadrul Caravanei din acest an 
vom vorbi despre soluţiile pe care le 
propunem pentru a adresa toate aceste 
provocări. Vom prezenta camionul 
alimentat cu gaz pentru distanţe lungi, 
arătând beneficiile economice oferite 
de alimentarea cu gaz natural. Cu acest 
motor, Scania reduce nivelul de CO2, 
mărind în acelaşi timp profitabilitatea 
clienţilor. Vom aduce, de asemenea, un 
van full electric, Volkswagen e-Crafter, 

în premieră în România. Dar acestea 
nu sunt singurele vehicule, veţi întâlni 
noul rege al şoselelor: cel mai bun 
camion pentru distanţe lungi, gama de 
construcţii Scania XT, dar şi vehicule 
pentru transport de persoane.
În 1969 a fost lansat pe piaţă primul 
motor V8, făcând din Scania regele 
şoselelor. Anul acesta aniversăm 50 
de ani de la lansare şi vă prezentăm, 
în cadrul evenimentelor, un camion 
V8 de excepţie, echipat cu accesorii 
aniversare.
Vă invităm, totodată, să faceţi cunoştinţă 
cu noua campanie King of the Road, 
care îi va duce pe clienţi într-o nouă 
aventură în Brazilia, ocazie cu care vor 
vizita şi fabrica Scania din Sao Paolo.”, 
a declarat Benoit Tanguy, Director 
General Scania Black Sea Unit.

CARAVANA SCANIA 2019

“SUSŢINEM tRANSPORtAtORII ROMÂNI”- acesta este sloganul sub care se desfăşoară în acest an 
Caravana Scania. În cea de-a noua etapă a caravanei, pe 7 iulie 2019, evenimentul s-a desfăşurat 
loc la bucureşti.
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Cu prilejul evenimentului am realizat un 
videoclip în cadrul căruia i-am intervievat 
pe Mihai Paşol, Director Marketing&PR 
Scania România, şi pe Adrian Roşioru, 
Area Sales Manager CTE Trailers.

Alina Anton-Pop, Director Marketing 
& PR TIR Magazin: Ce a adus nou cea 
de-a zecea ediţie a Caravanei Scania?

Mihai Paşol, Director Marketing&PR 
Scania România: Caravana Scania 
împlineşte într-adevăr zece ani. Am 
plecat, în 2009, la drum cu foarte multe 
noutăţi. După zece ani de drumuri prin 
toată România, anul acesta am venit cu 
foarte multe poveşti despre combustilii 
alternativi. Avem câteva premiere, dintre 
care aş menţiona camionul cu gaz de la 
Scania, un motor care funcţionează 100% 

cu gaz natural comprimat. Dar avem şi 
un vehicul full electric de la Volkswagen, 
o dubiţă electrică ce are o autonomie de 
aproape 200 de kilometri. Vorbim despre 
viitor, despre viitorul în transporturi şi 
avem mult mai mulţi partneri decât în 
trecut. Am ajuns la o cifră impresionantă, 
am ajuns să avem şi parteneri din domenii 
mai puţin tradiţionale, cum ar fi Engie, 
care nu era în domeniul transporturilor 
foarte puternic, dar sunt foarte interesaţi 
pentru că sunt cei care au înfiinţat 
primele staţii de gaz natural comprimat 
în România. Şi totodată, îşi doresc să 
fie furnizori de energie electrică pentru 
vehciulele electrice ce vor popula din ce 
în ce mai mult drumurile României. 
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Alina Anton-Pop, Director Marketing 
& PR TIR Magazin: În ce constă 
participarea CTE Trailer la Caravana 
Scania de anul acesta?
Adrian Roşioru, Area Sales Manager 
CTE Trailers: CTE a participat, anul 

acesta, cu o gamă Profi Liner la 
Caravana Scania. Această participare a 
coincis cu lansarea noului produs Profi 
Liner, model ce a fost prezentat în toate 
locaţiile Caravanei printr-un clip video în 
care au fost arătate toate îmbunătăţirile 
interesante pentru acest model. Pe lângă 
modelul Profi Liner, a fost prezentat 
modelul Cool Liner, modelul frigorific al 
gamei Krone şi informaţii Meiller pentru 
toată gama de construcţii şi cereale.    

După ce a trecut prin Timişoara, Oradea, 
Cluj-Napoca, Suceava, Bacău, Sibiu, 
Braşov, Piteşti şi Bucureşti, Caravana 
Scania continuă pe 11 iunie la Craiova şi 
pe 14 iunie la Constanţa.
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DOI ȘOFERI
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Europarlamentarul Isamil Eturg a propus 
următoarele completări: 

Amendament 1
„Pentru a împiedica ca operaţiunile 
de cabotaj să denatureaze pieţele 
naţionale, perioada disponibilă pentru 
operaţiunile de cabotaj într-unul singur 
stat membru gazdă ar trebui redusă. În 
plus, transportatorii nu ar trebui să fie 
autorizaţi să efectueze noi operaţiuni de 
cabotaj în acelaşi stat membru gazdă 
într-o anumită perioadă de timp. Această 
prevedere nu trebuie să aducă atingere 
operaţiunilor de transport internaţional”.

Amendament 2
„Companiilor de transport rutier nu le 
este permisă efectuarea de operaţiuni 
de cabotaj, cu acelaşi vehicul, în acelaşi 
Stat membru în termen de 5 zile de la 
sfârşitul operaţiunilor de
cabotaj în respectivul Stat membru”

Amendament 3
„Ar trebui acceptat faptul că luarea 
unei perioade de repaus săptămânal 
redusă, în locul unei perioade de odihnă 
săptămânală regulată ar trebui să fie o 
excepţie, mai degrabă decât norma. 
Alegerea ar trebui să fie lăsată la nivelul 
şoferului. În plus, în fiecare caz în care 
şoferul alege o perioadă redusă de 
repaus, compania de transport ar trebui 
să păstreze o declaraţie a şoferului în 
cauză, care să stipuleze că a ales în mod 
liber să ia o perioadă redusă de odihnă 
săptămânală”.
 
Amendament 4
„Şoferii vehiculelor între 2,4 şi 3,5 tone ar 
trebui să fie obligaţi să înregistreze orele 
de conducere şi intervalele de pauză, aşa 
cum procedează şoferii de camioane. În 
cazul în care vehiculul nu este dotat cu 
tahograf, şoferii pot întocmi liste scrise 

de mână în care menţionează numele 
şoferului, numărul de înmatriculare al 
vehiculului, timpii de conducere, pauzele, 
repausul zilnic sau săptămânal”. 
Acest lucru se întâmplă, deja, în 
Germania, unde vehiculele între 2,8 - 
3,5 t masă maximă autorizată trebuie să 
respecte timpii de conducere şi odihnă, 
pauzele, repausul zilnic sau săptămânal, 
conform Regulamentului 561/2006.
Aceste amendamente trebuie negociate 
între Comisia Europeană, Consiliul 
Uniunii Europene şi Parlamentul 
European. 

Tahograf inteligent, din iunie
Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 a fost 
actualizat prin Regulamentul (UE) nr. 
165/2014, care introduce tahograful 
inteligent ce va fi instalat în vehicule 
înmatriculate pentru prima dată începând 
cu 15 iunie 2019. Va avea caracteristici 
noi şi avansate:

NOI AMENDAMENtE PRIVIND tIMPUL DE 
CONDUS ŞI StAŢIONAREA ÎN StAtELE UE

Comisia pentru transport şi turism a înaintat câteva amendamente care privesc transportul pe 
drumurile din Europa. Urmează negocierile pentru adoptarea lor.
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CONTROALELE
ISCTR: UN TOTAL
DE PESTE
2.266.000 DE 
VIZUALIZARI

NUMAI
7 EPISOADE

CONTROALELE ISCTR este un reality show 
gândit special pentru internet, care este postat 

Episoadele primului reality 
show din transporturile 
românești
"CONTROALELE ISCTR" 
au devenit virale imediat 
după lansare și au 
acumulat peste un
milion 
de vizualizări pe 
Facebok. 
Cel mai vizionat a fost 
episodul 07, care a 
ajuns la peste
1.200.000 de vizualizări. 
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-mecanisme mai bune de securitate 
pentru a face dificilă frauda şi pentru 
a reduce povara administrativă. Este 
de aşteptat ca firmele de transport să 
economisească 515 de milioane de euro 
pe an;
-o interfaţă cu sistemele de navigaţie prin 
satelit (GNSS), în special prin Agenţia 
GNSS europeană Galileo şi EGNOS;
-o unitate de comunicaţie la distanţă 
pentru a comunica datele tahografului 
unui poliţist aflat pe marginea drumului 
atunci când vehiculul se mişcă, evitând 
astfel opririle inutile pentru verificare;
-o interfaţă ITS pentru a lega tahograful 
cu alte aplicaţii ITS.
Prin asigurarea unei mai bune respectări 
a normelor privind timpul de conducere şi 
perioadele de repaus, conducătorii auto 
vor fi mai bine protejaţi şi va fi asigurată 
o concurenţă loială.

REGULAMENTUL (CE) nr. 1072/2009 
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN şI 
AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 
privind normele comune pentru accesul 
la piaţa transportului rutier internaţional 
de mărfuri. Câteva elemente:
9. Transportul rutier internaţional de 
mărfuri ar trebui să fie condiţionat de 
deţinerea unei licenţe comunitare. Ar 
trebui să se impună operatorilor de 
transport rutier de mărfuri păstrarea unei 
copii conforme a licenţei comunitare 
la bordul fiecăruia dintre vehicule, 
în vederea facilitării şi eficientizării 
controalelor efectuate de autorităţile de 
aplicare, în special în cazul controalelor 
efectuate în afara statului membru de 
stabilire.
13. Operatorilor de transport rutier de 
mărfuri titulari ai licenţelor comunitare 
prevăzute în prezentul regulament şi 
operatorilor de transport rutier de mărfuri 
autorizaţi să opereze anumite categorii 
de transporturi internaţionale ar trebui 
să li se permită să desfăşoare servicii de 
transport naţional într-un stat membru 
cu caracter temporar în conformitate cu 
prezentul regulament, fără a avea un 
sediu social sau o altă formă de stabilire 
în statul membru respectiv. 
15. Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
din tratat privind dreptul de stabilire, 
operaţiunile de cabotaj reprezintă 
prestarea de servicii de către operatorii 
de transport rutier de mărfuri într-un stat 
membru în care nu sunt stabiliţi şi nu ar 
trebui să fie interzise atât timp cât se 
desfăşoară într-un mod care să nu dea 
naştere unei activităţi permanente sau 
continue într-un stat membru gazdă.
21. Statele membre ar trebui să 
înscrie în registrul electronic naţional 
al întreprinderilor de transport rutier 

toate încălcările grave săvârşite de 
către operatorii de transport rutier de 
mărfuri, care au condus la aplicarea unei 
sancţiuni.

Licenţa comunitară
Licenţa comunitară se eliberează de 
un stat membru, în conformitate cu 
prezentul regulament, oricărui operator 

de transport rutier de mărfuri care 
efectuează transport rutier de mărfuri 
contra cost în numele unui terţ şi care: (a) 
este stabilit în respectivul stat membru 
în conformitate cu legislaţia comunitară 
şi cu legislaţia naţională a acelui stat 
membru; şi (b) este autorizat, în statul 
membru de stabilire, în conformitate 
cu legislaţia comunitară şi cu legislaţia 
naţională a statului membru respectiv 
cu privire la accesul la ocupaţia de 
operator de transport rutier de mărfuri, 
să efectueze transporturi internaţionale 
rutiere de mărfuri. (2) Licenţa comunitară 
este eliberată de autorităţile competente 
din statul membru de stabilire pentru o 
perioadă de până la 10 ani, care poate 
fi reînnoită.
(3) Statul membru de stabilire eliberează 
titularului originalul licenţei comunitare, 
care este păstrat de operatorul de 
transport rutier de mărfuri, precum şi un 
număr de copii conforme corespunzător 
numărului de vehicule deţinute de titularul 
licenţei comunitare, fie în proprietate, fie, 
de exemplu, deţinute în temeiul unor 
contracte de cumpărare în rate, închiriere 
sau leasing.
(6) Licenţa comunitară este eliberată pe 
numele operatorului de transport rutier 
de mărfuri şi nu este transmisibilă. O 
copie conformă a licenţei comunitare 
este păstrată la bordul fiecărui vehicul al 
operatorului de transport rutier de mărfuri 
şi este prezentată la solicitarea oricărui 
agent autorizat de control.

Atestatul de conducător auto
(6) Licenţa comunitară este eliberată pe 

numele operatorului de transport rutier 
de mărfuri şi nu este transmisibilă. O 
copie conformă a licenţei comunitare 
este păstrată la bordul fiecărui vehicul al 
operatorului de transport rutier de mărfuri 
şi este prezentată la solicitarea oricărui 
agent autorizat de control.
(7) Atestatul de conducător auto se 
eliberează pe o perioadă determinată 
de către statul membru emitent, având 
valabilitatea de cel mult cinci ani. 
Atestatele de conducător auto eliberate 
înainte de data aplicării prezentului 
regulament rămân valabile până la data 
expirării lor.

Cabotajul
(1) Orice operator de transport rutier de 
mărfuri care efectuează operaţiuni contra 
cost în numele unui terţ, titular al unei 
licenţe comunitare şi al cărui conducător 
auto, dacă este cetăţean al unei ţări 
terţe, deţine un atestat de conducător 
auto, are dreptul, în conformitate cu 
condiţiile prevăzute în prezentul capitol, 
să efectueze operaţiuni de cabotaj.
(2) Operatorilor de transport rutier de 
mărfuri menţionaţi la alineatul (1) li se 
permite să efectueze, cu acelaşi vehicul 
sau, în cazul unei combinaţii cuplate, cu 
autovehiculul aceluiaşi vehicul, până la 
trei operaţiuni de cabotaj consecutive 
unui transport internaţional dintr-un alt 
stat membru sau dintr-o ţară terţă în 
statul membru gazdă, odată ce au fost 
livrate mărfurile transportate în cursul 
transportului internaţional care îl are pe 
acesta ca destinaţie.

Înscrierea în registrul electronic 
naţional 
Statele membre iau măsuri în 
vederea înscrierii în registrul naţional 
al întreprinderilor de transport rutier 
a încălcărilor grave ale legislaţiei 
comunitare în domeniul transportului 
rutier săvârşite de operatorii de transport 
rutier de mărfuri stabiliţi pe teritoriul 
lor, care au determinat aplicarea unor 
sancţiuni de către orice stat membru, 
precum şi a retragerii temporare sau 
definitive a licenţei comunitare sau a 
copiei conforme a acesteia. Datele 
înscrise în registru referitoare la 
retragerea temporară sau permanentă a 
licenţei comunitare se păstrează în baza 
de date timp de doi ani de la data expirării 
perioadei de retragere, în cazul retragerii 
temporare, sau de la data retragerii, în 
cazul retragerii definitive.
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Cu un cu totul alt gen de umor decât primul 
episod, “Soarele şi pionierii” reprezintă 
o întoarcere în timp, la vremea în care 
cei care sunt trecuţi acum de o anumită 
vârstă erau membri ai organizaţiei de 
copii a regimului comunist.

CONCEPTUL SERIALULUI
Serialul “DOI ŞOFERI” este cea 
mai nouă producţie a CROWN 
COMMUNICATIONS, realizată în 
exclusivitate pentru TIRMagazin.ro. 
Echipa serialului, devenit viral, 
“CONTROALELE ISCTR” s-a reunit 
pentru o nouă producţie. De această 
dată, cu scopul de a le smulge un zâmbet 
tuturor celor care vizionează serialul 
pe www.TIRMagazin.ro sau pe www.
Facebook.com/TIRMagazin.
În rolurile principale din acest serial au 
fost distribuiţi: Emil Mitrache, cunoscut 
publicului pentru rolul “Americanul” din 
serialul “La bloc” de la Pro TV, şi Nae 
Alexandru, starul noii generaţii de actori 
ai Teatrului “Constantin Tănase” din 
Bucureşti.
Serialul prezintă episoade diferite din 
viaţa de zi cu zi a doi şoferi profesionişti, 
Ghiţă şi Liţă.
Pentru că îşi propune nu doar să amuze, 
ci şi să sondeze preferinţele tuturor celor 
care compun piaţa transporturilor rutiere 
din România, fiecare episod vine cu un 
gen diferit de umor. 
”Am considerat că acest experiment este 
util, dar şi interesant, în acelaşi timp, 
pentru că publicul căruia i se adresează 
serialul este unul extrem de eterogen. 
Umorul este o chestiune extrem de 
delicată. Nu râdem la acelaşi gen de 
glume. În funcţie de nivelul de educaţie, 
de background-ul nostru socio-economic, 
putem să râdem la o anecdotă pe care 
ne-o spune cineva, putem doar să 
zâmbim, putem să fim indiferenţi sau 
chiar să ne simţim ofensaţi!”, a declarat 
Emil Pop, creatorul serialului “DOI 
ŞOFERI”.
“Ne-am propus, din start, să venim cu 
un umor care să corespundă criteriului 
<<general audience>>, adică să fie 
safe pentru întreaga familie. Am eliminat 
orice fel de situaţie care să îl pună într-o 
situaţie neplăcută pe un părinte atunci 
când urmăreşte acest serial împreună cu 

copilul său.
Cu alte cuvinte, am decupat de la început 
din scenariul serialului “DOI ŞOFERI” 
aşa-numitele “glume de autobază”, chiar 
dacă pentru unii doar acesta este genul 
de umor pe care îl agrează.”, a mai spus 
Emil Pop.
“Este un serial în care am evitat să 
pedalăm pe conflictele din lumea 
transporturilor rutiere. Ne-am propus să 
abordăm un umor general uman, pozitiv, 
despre ceea ce ne apropie unii de alţii, 
într-un moment în care societatea 
românească este extrem de divizată, iar 
internetul geme de hateri.”, a adăugat 
Emil Pop.
Din echipa care a realizat serialul fac 
parte: Alina Anton-Pop, Production 
Manager, Dan Constantinescu, Director 

of Photography, şi Petre Ardelean, Sound 
Manager.
Întregul serial a fost realizat în parteneriat 
cu CEFIN TRUCKS, dealerul din 
România al FORD TRUCKS, şi Uniunea 
Naţională a Transportatorilor Rutieri din 
România (UNTRR).

Episodul 01
“Liţă aduce o veste care pare proastă. 
Ghiţă îi cere să vorbească despre asta 
<<pe larg>>.”- acesta este sinopsisul 
premierei primului serial de comedie din 
istoria transporturilor româneşti.
Până la data de 10 iunie 2019, primul 
episod al serialului “DOI ŞOFERI” a 
acumulat peste 36.500 de vizualizări 
pe Facebook şi se afla într-o continuă 
creştere. 
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SERIALUL DE COMEDIE “DOI ŞOFERI” -  
EP. 02- “SOARELE ŞI PIONIERII”

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



2 6 I N V E S T I G A T O R U L ' S  T I R  |    I U N I E   2 0 1 9     |  w w w . t i r m a g a z i n . r o

Investiţiile nete în utilaje (inclusiv mijloace 
de transport) au înregistrat o scădere cu 
9,8% în primul trimestru din acest an faţă 
de aceeaşi perioadă a anului trecut, până 
la 5,935 miliarde de lei. Potrivit sursei 
citate, din totalul investiţiilor consemnate 
în primele trei luni ale anului, aproape 
o treime (31,9%) s-au înregistrat în 
construcţii, 26,9% în industrie, 23,1% în 
comerţ şi servicii, 4,6% în agricultură şi 
13,5% în alte ramuri.

Doritori mulţi, dar şi pregătiţi?
Datele statistice arată că românii au 
căutat joburi din domeniile financiar-
contabilitate, transport, inginerie şi 
medical & pharma în luna mai 2019, 
iar volumul total de căutări joburi şi cel 
de aplicări a consemnat o creştere cu 
12,8%, respectiv cu 10%, comparativ 
cu luna aprilie, conform datelor 
centralizate de către reprezentanţii 
unei platforme de recrutare online. 
“Cele mai căutate joburi continuă să fie în 
domenii precum financiar-contabilitate, 
cu aproape 28.000 de căutări în luna 
mai, în creştere cu 12% faţă de luna 
aprilie, transport - cu peste 24.000 de 
căutări în luna mai şi cu o creştere de 
45% faţă de luna aprilie, şi inginerie - cu 
peste 17.000 de căutari în luna mai şi cu 
o creştere de 25% faţă de luna trecută. 
Surpriza lunii mai vine din domeniul 

medical & pharma, unde candidaţii au 
efectuat aproape 14.000 de căutări de 
joburi în acest domeniu”, conform analizei 
realizate de platformă.

Ce e de făcut
În acest moment există o reală criză 
pe piaţa forţei de muncă, iar UNTRR 
a solicitat finanţare de la buget pentru 
calificarea lucrătorilor din transporturi. 
Poate de aceasta este nevoie înainte de 

a căuta de lucru în acest domeniu.
Uniunea Naţională a Transportatorilor 
Rutieri din România (UNTRR) solicită 
Guvernului şi Parlamentului României 
alocarea unui buget în anul 2019 pentru 
formarea/reconversia profesională 
a forţei de muncă disponibile pentru 
exercitarea profesiei de şofer profesionist, 
în condiţiile în care cererea de forţă 
de muncă calificată în transporturile 
rutiere internaţionale este în continuă 
creştere, atât în România cât şi în UE, iar 
transportatorii rutieri români se confruntă 
cu o lipsă de şoferi profesionişti, având 
camioane care nu mai pot fi operate 
din lipsa şoferilor calificaţi disponibili în 
piaţă.
În acest sens, UNTRR solicită Guvernului 
şi Parlamentului alocarea unui buget în 
anul 2019 pentru formarea/reconversia 
profesională a forţei de muncă disponibile 
pentru exercitarea profesiei de şofer 
profesionist, respectiv a unei forţe de 
muncă de 20.000 lucrători, prin emiterea 
unei hotărâri care să asigure cadrul 
legal de finanţare a formării profesionale 
necesare pentru a compensa lipsa 
acută de şoferi profesionişti cu care se 
confruntă sectorul transporturilor rutiere, 
în vederea creşterii competitivităţii 
firmelor româneşti de transport rutier de 
marfă şi persoane.

24.000 DE OAMENI ŞI-AU CĂUtAt SLUJbE  
ÎN tRANSPORtURI ÎN LUNA MAI

Investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 17,306 miliarde de lei în primul 
trimestru din acest an, fiind în creştere cu 5,7%, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2018, potrivit 
datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică.
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UbER FREIGht A REALIzAt PRIMA COMANDĂ 
ÎN EUROPA: O REMORCĂ PLINĂ DE hEINEKEN

“Inovaţia este un element important 
în întregul lanţ de afaceri şi lanţ 
de aprovizionare Heineken. Acest 
prim transport ne oferă şansa de a 
experimenta Uber Freight în contextul 
pieţei europene”, a declarat Maarten 
Koudenburg, director senior, Heineken 
Netherlands Supply Chain.

Împotriva camioanelor goale
Heineken a utilizat Uber Freight pentru 
a transporta mărfuri în SUA, astfel încât 
apelul la acest tip de servicii în Europa este 
o extensie firească a parteneriatului.
“Suntem încântaţi să extindem 
colaborarea cu Heineken, o companie 
omonimă olandeză”, a declarat Dan 
Buczkowski, şeful Europei pentru 
expansiunea Uber Freight. “Am învăţat 
foarte mult din colaborarea noastră cu 
Heineken din SUA şi suntem încântaţi 
să ne extindem şi să lucrăm împreună 
la soluţii care să conducă industria de 
transport de marfă în viitor”.
Europa este cea de-a treia cea mai mare 
piaţă de transport pentru camioane din 
lume, în valoare de aproximativ 400 
miliarde USD anual, după SUA şi China, 
a declarat Uber Freight. Dar, asemenea 

SUA, se confruntă cu o lipsă de şoferi de 
camioane, la care se adaugă ineficienţa. 
La anunţarea extinderii sale în Europa, în 
martie, compania a estimat că 21% din 
kilometrii parcurşi de camioane sunt fără 
marfă.
Transportatorii de dimensiuni mici şi 
mijlocii din Uniunea Europeană cuprind 
mai mult de 85% din valoare de transport, 
la fel ca în SUA. Compania a raportat că 
are peste 36.000 de transportatori cu 
400.000 de şoferi şi camioane în reţeaua 
sa din SUA. În Statele Unite, Uber 
Freight a adăugat o serie de îmbunătăţiri 
la platforma sa pentru a spori eficienţa 
sistemului atât pentru şoferi cât şi pentru 
expeditori, scrie freightwaves.com.

Şoferii, evaluatori
În luna ianuarie, compania a adăugat 
Facility Rating, oferind şoferilor ocazia 
de a-şi evalua experienţele în diferite 
modalităţi de expediere. Aceste ratinguri 
pot fi văzute de alţii şi ar putea influenţa 
modul de alegere a transporturilor viitoare: 
dacă şoferii refuză să conducă la o 
instalaţie vor fi penalizaţi. Conducătorii auto 
şi / sau operatorii de transport pot clasifica 
facilităţile bazate pe o serie de factori cum 
ar fi timpul de staţionare, disponibilitatea 
de parcare peste noapte, la descărcare 
etc. Evaluarea se întinde de la unu la cinci 
şi oferă o perspectivă asupra condiţiilor de 
transport pentru fiecare camion sau şofer, 
a anunţat Uber Freight. 

La doar câteva luni după ce a anunţat că se extinde în Europa, Uber Freight a transportat prima încărcătură 
pe bătrânul continent, colaborând cu heineken. Încărcătura a fost dusă pe drumurile Olandei.
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CAMIOANE PE CFR?  
DOAR CU 30 KILOMEtRI PE ORĂ

În 2009, Ministerul transporturilor promitea transportul camioanelor pe calea ferată.  
Peste un deceniu, România are cele mai proaste căi ferate din Europa, iar proiectul e mort.

Primul tren încărcat cu camioane a plecat, 
în 2009, din gara Bucureşti Progresu către 
Glogovăţ-Arad.

280 de euro de camion
Transportul experimental RO-LA 
(Rollenden-Landstrassen, şosea rulantă 
– n.red.) a plecat din Bucureşti în jurul 
orei 16 şi a ajus la Arad trecând prin 
Roşiori – Craiova – Filiaşi – Târgu Jiu 
şi Simeria. Transportul camioanelor 
cu trenul a durat circa 17 ore, timpii 
urmând să fie reduşi la 10 ore, inclusiv 
prin scurtarea duratei reviziilor, potrivit lui 
Constantin Axinia, subsecretarul de stat 
în ministerul de resort, la acea vreme, 
prezent la lansarea transportului. „În 
privinţa costurilor, chiar acum am avut 
o discuţie cu cei de la minister, vom  
încerca să subvenţionăm acest transport 
aşa cum este în toată Europa şi probabil 
costurile pentru un TIR vor ajunge la 250-
280 de euro”, asigurau oficialii. Parcul 
CFR număra 160 de vagoane de tip RO-
LA, iar CFR Marfă ar putea efectua zilnic 
trei-patru curse a câte 21 de vagoane”, 
spuneau, acum 10 ani, oficialii.

400 de kilometri în 12 ore
Proiectul s-a dovedit un uriaş eşec pentru 
că infrastructura de transport pe calea 
ferată nu a fost îmbunătăţită. În 2018, 
Ministerul Transporturilor împreună cu 

CFR Marfă, CFR SA şi CFR Călători, au 
pus în circulaţie un nou tren-probă de tip 
RO-LA pe relaţia Terminal Curtici - Simeria 
- Petroşani - Craiova. Trenul încărcat cu 
8 camioane a parcurs întreagă distanţă 
“în mai puţin de 12 ore”, spune ministerul 
într-un comunicat. Dincolo de faptul 
că testul este un mesaj pozitiv pentru 
mediu, el arată şi limitările infrastructurii 
de transport feroviar, fiindcă drumul de 
puţin peste 400 km a durat jumătate de zi. 
Trenul de tip RO-LA a circulat pe relaţia 
Terminal Curtici - Simeria - Petroşani 
- Craiova. Între Curtici şi Simeria sunt 
175 km, între Simeria şi Petroşani sunt 
80 km, iar de la Petroşani la Craiova 
sunt 157 km. Ministerul spune că trenul 
de probă “a reprezentat un prim pas 
pentru implementarea acestui proiect, 
cu beneficii importante atât pentru 
transportatorii rutieri cât şi pentru mediu”. 
Transportul de tip RO LA (din germană 
Rollende Landstrase) se referă la un tip 
de transport combinat în care trenurile 
duc camioane. Trenul de probă a făcut 12 
ore pe o distanţă de 400 km, iar asta arată 
slăbiciunea reţelei româneşti pe care în 
general viteza medie a trenurilor de marfă 
este de 30 km/h, fapt cea ce face ca ţara 
să fie neatractivă pentru multe companii 
fiindcă dureaze enorm traversarea, dacă 
ne comparăm cu ţările unde media de 
viteză trece de 60-70 km/h.

Şi dovada
Un raport elaborat în luna iunie arată 
că România se plasează pe locul 26 
din 28 de ţări ale Uniunii Europene în 
ceea ce priveşte infrastructura feroviară, 
pentru că următoarele două ţări din 
clasament, Cipru şi Malta, nu au căi 
ferate, a declarat preşedintele onorific 
al Club Feroviar, Octavian Udrişte. 
“Şi noi - Clubul Feroviar şi Asociaţia 
Inginerilor Feroviari, AGIR, Academia 
de Ştiinţe Tehnice, toţi încercăm să 
convingem autorităţile să se întoarcă 
cu faţa spre calea ferată, pentru că am 
rămas în coada Europei. O spune toată 
lumea, şi tabloul de bord publicat de 
DG MOVE (Direcţia Generală pentru 
Transport a Comisiei Europene, n. red.) 
ne situează pe locul 28 la toate sistemele 
de transport analizate - feroviar, rutier, 
naval, aerian şi transportul public, cu 
30 de criterii şi cu puncte: suntem pe 
ultimul loc. La infrastructură feroviară am 
câştigat două locuri, suntem pe locul 26, 
pentru că Malta şi Cipru n-au căi ferate. 
Trebuie să părăsim ultimul loc”, a arătat 
preşedintele onorific al Club Feroviar. 
Acesta a amintit că, în ultimii 30 de ani, în 
România nu a fost electrificat nici măcar 
un kilometru de cale ferată.
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Într-o prezentare îndrăznea ţă, inginerii 
Scania au dus ADN-ul companiei 
-sistemul modular- la nivelul următor, în 
dezvoltarea unui concept de vehicul care 
îşi poate schimba forma pentru diferite 
sarcini urbane.
Oraşele sunt, acum, catalizatorul 
schimbărilor în transportul urban. E 
nevoie de reducerea emisiilor de carbon 
şi a traficului. Progresele tehnologice ale 
autovehiculelor electrice şi autonome 
vor constitui un element esen ţial pentru 
oraşele care trec la un sistem de transport 
durabil.
“NXT este o viziune a viitorului pentru 
transportul în oraşe. Multe dintre aceste 
tehnologii nu au ajuns încă la maturitate, 
dar, pentru noi, a fost important să 
construim un vehicul-concept pentru 
a demonstra care sunt tehnologiile 
accesibile”, spune Henrik Henriksson, 
preşedintele şi CEO al Scania. “NXT 
este proiectat pentru anul 2030, dar 
încorporează câteva caracteristici de 
vârf care sunt deja disponibile.”, afirmă 
Henriksson.
În NXT, modulele fa ţă şi spate pot fi 
montate pe un corp de autobuz, pe o 
surpastructură de camion sau pe un 
colector de gunoi. Modulul de autobuz al 

acestui vehicul inovator a fost prezentat 
la UITP Global Public Transport din 
Stockholm, ce a s-a desfăşurat în perioada 
10-12 iunie 2019.

Distribu ţie şi flexibilitate
Pentru a realiza o schimbare reală a 
ecosistemului de transport, vehiculele 
joacă un rol important. Dezvoltarea 
semnificativă a infrastructurii este 
necesară pentru a face loc atât vehiculor 
electrificate, cât şi vehiculelor autonome. 
În plus, fluxul de persoane şi bunuri 
în oraşe trebuie să fie abordat în mod 
coerent.
Transportul comercial reprezintă, în 
multe privin ţe, pulsul unui oraş. Este 
modul în care ajungem la locul de 
muncă sau la şcoală. Este modul în care 
produsele alimentare ajung în magazine 
şi restaurante, felul cum sunt livrate 
medicamente în spitale şi cum sunt 
colectate şi îndepărtate deşeurile. Între 
timp, transportul comercial este în mare 
măsură interzis în centrele oraşelor în 
timpul nop ţilor, când oamenii dorm.
Henriksson: “Noi, cei de la Scania, nu 
putem programa întregul sistem de 
transport pentru oraşe. Ceea ce putem 
face este să inspirăm schimbarea şi 

asta este ideea din spatele NXT - să ne 
gândim la transport şi la vehicule într-un 
mod diferit si durabil”.
Transportul public a însemnat întotdeauna 
să călătoreşti împreună. Acest lucru 
trebuie acum dus la nivelul următor. Cu 
un grad mai înalt de automatizare, va fi 
mai simplu să introducem o mai mare 
flexibilitate în transportul public.
“Este ceva nou, ceva foarte diferit. 
Designul flexibil şi unită ţile modulare se 
află în centrul aten ţiei Scania”, spune 
Robert Sjödin, manager de proiect NXT.
Modulul de autobuz cu lungime de opt 
metri este construit ca o unitate de 
compozit, reducând substan ţial greutatea. 
Bateriile cu celule cilindrice sunt plasate 
sub podea, utilizându-se astfel un spa 
ţiu mort şi contribuind la o distribu ţie mai 
bună a greută ţii. Cu o greutate redusă 
a vehiculului, de mai pu ţin de opt tone, 
gama de baterii asigură o autonomie de 
245 de kilometri.
“Îmbunătă ţirile continuă în paşi mici, acesta 
a fost semnul distinctiv al Scania”, spune 
Sjödin. “Facem acum un salt gigantic, în 
viitor. Acest vehicul va oferi date nepre 
ţuite, tangibile, în dezvoltarea continuă 
a vehiculelor electrificate autonome.”, a 
declarat managerul de proiect NXT.

tRANSPORtUL URbAN LA NIVELUL NXt –  
UN NOU CONCEPt DE LA SCANIA

bine a ţi venit la viitorul NXt! Conceptul de vehicul urban autonom, cu noua baterie electrică 
Scania, este proiectat pentru a duce navetişti diminea ţa la muncă, a-i aduce înapoi seara, pentru 
a livra mărfuri în timpul zilei şi pentru a colecta deşeuri noaptea. 
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Camioanele reprezintă un mijloc esenţial 
de transport pentru oameni, dar sunt, 
de asemenea, un ingredient esenţial 
pentru fluxul de bunuri comerciale 
internaţionale din întreaga lume.
Din perspectiva continentală, valoarea 
camioanelor exportate din Europa a 
constituit 55,1 miliarde dolari în 2018 

sau 39,8% din totalul global. America 
de Nord a reprezentat 31,6% din 
exporturile de camioane din întreaga 
lume, în timp ce 20,9% provin din Asia.
Procentaje mai mici revin Americii 
Latine (5%), cu excepţia Mexicului, 
dar inclusiv Caraibe, Africa (2,6%) şi 
Oceania (0,1%).

Cele mai mari 15 ţări care au 
exportat în anul 2018 cele mai multe 
camioane (ca valoare în dolari).
Mexic: 24,2 miliarde USD (17,5% din 
totalul camioanelor exportate) Statele 
Unite: 15,5 miliarde de dolari (11,2%) 
Germania: 11,9 miliarde de dolari 
(8,6%) Japonia: 9,2 miliarde de dolari 
(6,6%) Franţa: 8,4 miliarde de dolari 
(6,1%) Thailanda: 7,8 miliarde de dolari 
(5,7%) Spania: 6,5 miliarde de dolari 
(4,7%) Italia: 5,6 miliarde de dolari 
(4,1%) Turcia: 5,3 miliarde de dolari 
(3,8%) Argentina: 4,2 miliarde de dolari 
(3%) Canada: 4 miliarde dolari (2,9%) 
Belgia: 3,8 miliarde de dolari (2,8%) 
Polonia: 3,8 miliarde de dolari (2,7%) 
Africa de Sud: 3,5 miliarde dolari 
(2,5%) Olanda: 3,4 miliarde dolari 
(2,5%). Aceste 15 ţări asigură exportul 
a 84,7% de camioane, la nivel global, 
în 2018, ca valoare.
Printre exportatorii de top, cu cea 
mai rapidă creştere din 2014, au fost: 
Canada (cu 191,9% mai mare), Polonia 
(cu 92,1% mai mult), Franţa (cu 60,2% 
mai mult) şi Ţările de Jos (cu 37%). 
Două ţări de top au înregistrat 
scăderi ale vânzărilor de camioane 
exportate, şi anume Thailanda 
(-24,2%) şi Japonia (-12,3%).

CELE MAI MARI ŢĂRI EXPORtAtOARE  
DE CAMIOANE

Vânzările internaţionale provenite din exporturile de camioane pe ţări au totalizat 138,4 miliarde 
dolari în 2018, comparativ cu 765,8 miliarde de dolari pentru autoturisme.
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Politicienii s-au pronunţat asupra modului 
în care noile norme UE ar putea ameninţa 
şoferii bulgari care lucrează în Europa 
şi cum ar putea adânci divizările dintre 
naţiunile bogate şi cele sărace, scrie AP.
Comisia Europeană doreşte să impună 
restricţii asupra transportului de mărfuri 
pentru a asigura o odihnă adecvată 
şoferilor de camioane şi pentru a limita 
distanţele de condus. Bulgaria, unde 
sectorul transporturilor reprezintă 15% 
din PIB şi care are în jur de 200.000 de 
angajaţi, se teme că noile măsuri vor 
eroda avantajul costului forţei de muncă 
mai redus. Intrarea în vigoare a Pachetului 
Mobilitate 1 ar putea costa Bulgaria 
locuri de muncă şi ar forţa şoferii bulgari 
să se mute în Europa de Vest, crescând 
decalajul de bogăţie între statele UE, scrie 
AP.

Se tem de emigrare
“Acest Pachet de Mobilitate ar priva direct 
peste 150.000 de familii de pâinea cea de 
toate zilele, de un mijloc de trai decent în 
Bulgaria”, spune Angel Dzhambazki, fost 
membru al Parlamentului European care 
candida pentru un nou mandat.
Noile reguli se referă la timpul de conducere 
şi odihnă şi accesul pe piaţa occidentală a 
muncii. Îngrijorătoare pentru şoferii bulgari 
este cerinţa ca ei să îşi petreacă timpul de 
odihnă într-un hotel, mai degrabă decât 

în propiile camioanele. Normele ar obliga 
şoferii să se întoarcă acasă la fiecare trei 
sau patru săptămâni cu un camion gol.
Dzhambazki a afirmat că propunerea 
europeană numită Pachetul Mobilitate 1 
ar determina mii de bulgari să emigreze în 
ţările europene mai bogate pentru a fi mai 
aproape de pieţele cu care lucrează. El 
consideră propunerea un efort al ţărilor ca 
Franţa şi Germania de a-şi proteja propriile 
afaceri în competiţia cu ţări ce oferă salarii 
mai mici, cum ar fi Bulgaria.
“În anul Brexit-ului şi al alegerilor 
europene, decizii precum Pachetul 
de Mobilitate adâncesc diviziunile şi 
alimentează sentimentele naţionaliste în 
ţările membre UE”, a avertizat Madlen 
Kavrakova, consilier juridic al sindicatelor 
din transportul rutier internaţional din 
Bulgaria. Kavrakova a afirmat că Pachetul 
de Mobilitate, care interzice conducătorilor 
de camioane accesul deplin la piaţa 
unică europeană, ar stabili un precedent 
periculos şi ar putea duce la restricţii în 
alte sectoare.

Ce spune UNTRR
În România, chestiunea Pachetului 
Mobilitate a fost puţin dezbătută sau deloc 
în pofida petiţiilor pe care UNTRR le-a 
făcut către şeful statului sau guvern. 
În aprilie, UNTRR a lansat un apel şi 
către europarlamentarii români cărora 

le-a şi oferit propuneri de îmbunătăţire 
a pachetului Mobilitate: UNTRR solicită 
introducerea costului de referinţă în 
transporturile rutiere europene – soluţia 
pentru un pachet de Mobilitate echilibrat. 
Plată egală pentru muncă egală în acelaşi 
loc - acest principiu trebuie să se aplice 
şi companiilor din Centrul şi Estul UE, 
nu numai angajaţilor. Reamintim faptul 
că, în prezent, pentru aceleaşi servicii de 
transport rutier internaţional operate în 
Vestul UE, firmele de transport sunt plătite 
diferit, fiind bine cunoscut faptul că tarifele 
primite de transportatorii estici sunt sub 
1 euro/km, cu mult mai mici decât cele 
primite de  transportatorii vestici (1,5 euro/
km). UNTRR consideră necesară o analiză 
a Comisiei Europene - DG COMPETIŢIE 
cu privire la diferenţele semnificative, 
de până la 30-50%, între tarifele plătite 
firmelor din Est şi celor din Vest, pentru 
aceleaşi servicii, pe aceleaşi trasee din 
Vestul UE, într-o industrie cu marja medie 
de sub 5%. Pachetul mobilitate trebuie 
să asigure condiţii egale de competiţie 
pe piaţa europeană de transport rutier. 
Aşa cum în domeniul bancar se utilizează 
dobânda de referinţă EURIBOR + marja 
băncii, similar ar trebui utilizat în transportul 
rutier european Costul de referinţă UE 
(similar www.cnr.fr) + marja fiecărei firme 
de transport rutier, alături de liberalizarea 
pieţei, crede UNTRR. 

ŞOFERII DE CAMION, tEMĂ DE DEzbAtERE 
PENtRU ALEGERILE EUROPARLAMENtARE

Viitorul unui număr foarte mare de şoferi de camioane a fost o temă de campanie intens dezbătută în Bulgaria în campania 
electorală pentru alegerile europarlamentare din luna mai 2019. 
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Comisarul european pentru afaceri 
economice Pierre Moscovici a afirmat că 
nu va exista un dumping vamal între ţările 
Uniunii Europene în cazul unui Brexit 
fără acord, el dând asigurări că regulile 
vamale vor fi aceleaşi pentru toţi.
‘’Ştiu că unii se întreabă - faceţi controale 
extrem de insistente aici, la Calais, dar veţi 
face acelaşi lucru în alte ţări ale Uniunii 
Europene?. Răspunsul meu este - da’’, 
a declarat Pierre Moscovici în marja unei 
vizite la capătul francez al Eurotunelului, 
la Coquelles (nordul Franţei).
‘’Tratatele se aplică tuturor, maniera în 
care trebuie efectuate controalele vamale 
se aplică peste tot la fel şi, aşadar, nu va 
exista un dumping vamal, nu vor exista 
în Uniunea Europeană zone unde va 
fi mai uşor de intrat decât în altele’’, a 
insistat el.

Potrivit oficialului european, obiectivul 
este ca frontiera Uniunii Europene în 
ansamblul său să fie protejată, astfel 
încât Regatul Unit să devină o ţară terţă 
pentru ansamblul ţărilor UE.

Cozi de 29 mile
Introducerea controalelor vamale înspre  
şi dinspre Marea Britanie dau fiori 
transportatorilor. Estimările sugerează că, în 
cazul în care un control asupra camionului 
va dura două minute, acest aspect va 
genera cozi lungi de 29 de mile.

Ce zice legea
Chiar dacă Marea Britanie a mai beneficiat 
de o amânare, până în octombrie, pentru 
a agrea un acord de ie şire ordonată din 
Uniunea Europană, demisia premierului 
May cre şte şansa unui Brexit dur.

Cadrul juridic privind retragerea Marii 
Britanii din Uniunea Europeană este 
asigurat de prevederile Tratatului de 
la Lisabona, coroborat cu rezultatele 
referendumului din data de 23 iunie 2016, 
în urma căruia 51,9% dintre cetăţenii 
britanici au votat în favoarea părăsirii 
Uniunii Europene.
Mulţi şoferi şi companii de transport 
vor fi afectate de posibila reintroducere 
a controalelor la frontieră. Structura 
exporturilor române şti arată că Regatul 
Unit al Marii Britanii  şi Irlandei de Nord se 
situează pe primul loc în ierarhia statelor 
cu balanţă comercială favorabilă României 
(+898 milioane EUR). Exporturile române 
şti în 2015 reprezintau 1,5% din PIB-ul 
României, iar investiţiile directe britanice 
doar 2,1% din totalul investiţiilor străine 
directe în România.
Votul cetăţenilor din Marea Britanie de 
a părăsi Uniunea Europeană va avea 
mai multe efecte politice, economice 
şi sociale, inclusiv şi în mod inevitabil, 
implicaţii în transportul rutier internaţional, 
cum ar putea fi reintroducerea controlului 
vamal şi a acordurilor de facilitare de 
tranzit, TVA-ul transfrontalier, accesul 
pe piaţă, accesul la profesie, precum 
şi al standardelor de formare şi de 
recunoaştere. Operatorii de transport pot fi 
afectaţi de asemenea negativ prin prisma 
situaţiilor de securitate suplimentare, 
cum ar fi migraţia clandestină şi cerinţele 
de verificare a identităţii operatorilor de 
transport persoane.

NU VA EXIStA UN „DUMPING VAMAL” DUPĂ bREXIt

Incertitudinea privind brexit-ul dă na ştere unor scenarii, mai mult sau mai puţin fanteziste.
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“Trec un pic în revistă ceea ce se doreşte 
să se facă în anii următori: pentru prima 
oară, se derulează în mod simultan nu mai 
puţin de 4 licitaţii, proceduri de achiziţie 
la Primăria Municipiului Bucureşti, iar 
principalul beneficiar va fi STB şi implicit 
cetăţenii Bucureştiului - este vorba de 
achiziţia a 100 de tramvaie de 36 de metri, 
ceea ce ar fi nemaipomenit pentru oraşul 
acesta, de 130 de autobuze hibride, de 
100 de autobuze electrice, şi în curând 
de cel puţin 100 de autobuze pe GNC - 
gaz natural comprimat. Astea sunt nişte 
proiecte care vor aduce, cu siguranţă, în 
următorii ani, un transport public decent 
în oraş şi cu această ocazie sperăm 
noi ca şi traficul să fie un pic eliberat de 
presiunea care există acum”, a afirmat a 
directorul general al STB, Andrei Creci. 

Care sunt cerinţele
Reprezentantul STB a opinat că, 
pentru a-i descuraja pe bucureşteni 

să folosească automobilul, Societatea 
de Transport trebuie să ofere condiţii 
de călătorie optime, nu doar decente. 
“Proiectele STB şi ale acţionarului 
său, adică ale Municipiului Bucureşti, 
în anii care urmează, sunt salutare, şi 
pentru prima oară vreau să vă anunţ 
că Primăria nu numai că are încredere 
în administrarea transportului public 
în Bucureşti, dar şi investeşte sumele 
necesare pentru a merge transportul 
public în Bucureşti, pentru că ce îşi doreşte 
STB şi Primăria este ca cetăţeanul să fie 
descurajat în a merge cu autoturismul 
personal şi încurajat în a lua autobuzul, 
troleibuzul sau tramvaiul. Dar pentru asta 
trebuie să i se ofere condiţii nu numai 
decente, ci condiţii bune, condiţii optime 
de transport”, a apreciat Andrei Creci. 
Acesta a susţinut că mijloacele de 
transport în comun vor fi dotate 
cu wi-fi şi USB, deoarece călătorii 
sunt din ce în ce mai pretenţioşi. 

“Toate mijloacele de transport în comun 
vor trebui să aibă aer condiţionat, toate 
mijloacele de transport în comun vor 
avea wi-fi, USB, pentru că lumea se 
modernizează şi se face din ce în ce mai 
pretenţioasă, lucrurile sunt din ce în ce 
mai subtile şi nu mai este de ajuns în 
secolul nostru, în anul 2019, doar să vină 
autobuzul la timp, ci şi el trebuie să ofere 
condiţiile cele mai bune pentru a merge 
cu el”, a afirmat directorul STB.

Se caută şoferi
El a amintit că Societatea de Transport 
Bucureşti înregistrează deficit de şoferi şi 
de vatmani şi a invitat doritorii să participe 
la târgurile de joburi. “Rămânem poate cel 
mai mare angajator la nivelul acestui oraş 
şi aştept pe toată lumea să ne viziteze la 
târgurile de joburi pentru că avem nevoie 
şi de şoferi, şi de vatmani, şi de personal 
muncitor.”, a încheiat directorul STB.

LICItAŢII PENtRU 330 DE AUtObUzE LA Stb
Primăria Municipiului bucureşti derulează simultan patru licitaţii de achiziţie pentru Societatea 
de transport bucureşti, care au în vedere cumpărarea a 100 de tramvaie, 130 de autobuze hibride, 
100 de autobuze electrice şi a cel puţin 100 de autobuze pe gaz. 
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”Numele Eugen Teodorovici a fost 
discutat în conducerea partidului pentru 
postul de vicepremier”, au declarat pentru 
Mediafax surse social-democrate.
Potrivit surselor citate, ministrul de 
Finanţe este prima propunerea pentru 
a prelua postul de comisar european 
pentru Transporturi.
”Dăncilă a cerut deja la Bruxelles, fără să 
existe o consultare în prealabil, portofoliile 
în ordinea următoare: portofoliul pe 
Transporturi, Energie, Extindere şi 
Economie Digitală. La Transporturi ar fi 
Eugen Teodorovici, Energie Dan Nica, 
Extindere - Mircea Geoană, varianta 
Economie Digitală, tot Dan Nica, dar 
poate mai apare şi altcineva. Rovana 
Plumb nu mai este o variantă. Teodorovici 
insistă foarte mult, ca dovadă este luat 
peste tot în deplasările cu premierul”, au 
mai arătat sursele citate.

Ce îl îndreptăţeşte pe Teodorovici 
să viseze la poziţia de Comisar la 
Transporturi?
O lectură a CV-ului lui Teodorovici ne 

arată că acesta a lucrat numai la stat. 
El a bifat numeroase ministere de-a 
lungul timpului. Paradoxal, în Ministerul 
Transporturilor şi-a făcut ucenicia, iar 
gurile rele ar spune că a intrat cam „pe 
pile”. Potrivit CV-ului său de la Senat, 
Teodorovici a lucrat între1997-1999, 
la Ministerul Transporturilor în Direcţia 
Generală de Integrare Europeană, 
Expert, iar între 1991-1997, tot la 
Ministerul Transporturilor în Direcţia 
Generală de Management, Marketing, 
Prognoză şi Resurse Umane, ca 
Referent. Teodorovici s-a specializat la 
locul de muncă pentru că primii doi ani 
petrecuţi la Ministerul Transporturilor au 
găsit un Teodorovici doar cu diploma de 
bacalaureat. 
O întrebare retorică: cine te angajează, 
azi, într-un minister doar cu 12 clase? 
Evident, nimeni. Teodorovici a intrat la 
facultate abia în 1993, la doi ani după ce 
s-a angajat la Ministerul Tranpsorturilor. 
Până a terminat Academia de Studii 
Economice, în 1997, Teodorovici a studiat 
şi în paralel a lucrat la stat în Ministerul 

Transporturilor. 
După ce şi-a luat diploma de licenţă, 
Teodorovici a zburat din Ministerul 
Transporturilor şi a ajuns, în ordine, în 
diverse ministere: Integrare Europeană, 
Afaceri Externe, Economie, Finanţe, 
Fonduri Europene, dar şi la Curtea de 
Conturi sau consilier guvernamental.

Codaşi la drumuri
Un alt paradox îl consitutie faptul că 
România cere portofoliul unui domeniu 
la care este corigent. România se poate 
lăuda cu numai 776 de kilometri de 
autostradă, din care 100 de kilometri 
moşteniţi de la Ceauşescu. Cinci 
autostrăzi din România sunt în curs de 
execuţie, iar cea aflată în stadiul cel 
mai avansat este A1 Bucureşti-Nădlac, 
din care sunt în folosinţă, pe segmente, 
362,6 km. Se mai lucrează (cu porţiuni 
însumând 189 km deschise traficului) la 
A3 Transilvania, A6 Lugoj-Calafat, A10 
Sebeş-Turda şi A11 Arad-Oradea.

CU CEI MAI PUŢINI KILOMEtRI DE 
AUtOStRADĂ, VISĂM SĂ FIM ŞEFII 

DRUMURILOR DIN EUROPA

Premierul Viorica Dăncilă a trimis la bruxelles lista cu portofoliile de comisar european vizate de 
România, pe primul loc fiind cel al transporturilor, pentru care este propus Eugen teodorovici.
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AUtOStRĂzILE DIN MOLDOVA tREbUIAU  
SĂ ÎNCEAPĂ ÎN URMĂ CU DOUĂ DECENII

Se pare că, doar obligate de lege, 
autorităţile consimt să facă autostrăzi.

Prezenta lege aprobă executarea 
obiectivelor de investiţii, astfel:
„Autostrada Ploieşti-Buzău-Focşani-
Bacău-Paşcani-Siret, care începe de 
la Autostrada A3 Bucureşti-Borş, în 
apropierea Municipiului Ploieşti până 
la Vama Siret, Judeţul Suceava de la 
frontiera de Nord a României cu Ucraina, 
denumită în continuare Autostrada 
Unirii Principatelor Române.
Autostrada Focşani-Albiţa, care începe 
de la Autostrada Unirii Principatelor 
Române în apropierea Municipiului 
Focşani până la Vama Albiţa, judeţul 
Vaslui de la frontiera de Est a României 
cu Republica Moldova, denumită în 
continuare Autostrada Basarabia”, 
potrivit proiectului legislativ. Cele două 
obiective de investiţii vor fi finanţate 
din bugetul de stat, potrivit proiectului 
legislativ.
De asemenea, Ministerul Transporturilor 
va începe, în termen de 90 de zile de 
la intarrea în vigoare a prezentei legi, 
procedurile necesare pentru realizarea 

obiectivelor de investiţii. Propunerea 
legislativă privind aprobarea obiectivelor 
de investiţii “Autostrada Unirii Princi-
patelor Române” şi “Autostrada 
Basarabia” a trecut tacit de Senat şi 
urmează să fie dezbătută şi adoptată 
în Camera Deputaţilor, în calitate de for 
decizional.

Obligaţi de UE, indiferenţi acasă
Revista TIR Magazin a vrut să afle de 
ce a fost nevoie de politizarea unor 
investiţii în infrastructură. Autostrada 
Unirii Principatelor Române face parte 
din Coridorul Bucureşti–Regiunea Est 
şi se derulează între Bucureşti, Ploieşti, 
Mizil, Buzău, Râmnicu Sărat, Focşani, 
Mărăşeşti, Adjud, Bacău, Roman, 
Paşcani, Suceava, Siret. Ea are 429 
de kilometri şi are un cost estimativ de 
1,8 miliarde de euro. Pentru această 
autostradă nu era nevoie de nicio lege 
deoarece ea este asumată de România 
în Master Planul de Transport, elaborat 
în urmă cu patru ani. Master Planul are 
putere de lege şi este obligatoriu. Primele 
construcţii pe o porţiune din Autostradă 
au fost începute în 2016 şi abandonate 

în anul următor, pentru a fi reluate de 
un nou constructor abia în primăvara lui 
2019. Este vorba de Centura Bacău.  

Două decenii de nerealizări
Autostrada Basarabia se află în intenţia 
Companiei Naţionale de Autostrăzi 
şi Drumuri din anul 1998, potrivit 
documentelor interne ale companiei 
consultate de revista TIR Magazin. 
Ministerul Transporturilor a evaluat, fără 
a da alte detalii, autostrada la suma de 
1,5 miliarde de euro, la o lungime de 
155 de kilometri. În acest sens, în urmă 
cu două decenii, IPTANA a efectuat şi 
un studiu de prefezabilitate. Extrem de 
interesant este că această autostradă nu 
se află în Master Planul pentru Transport. 
De altfel, presa locală susţinea că, în 
2012, s-au făcut mai multe demersuri la 
Ministerul Transporturilor, cerând să afle 
dacă execuţia autostrăzii este în vederile 
guvernanţilor şi când se va realiza acest 
obiectiv. În acest sens, s-au prezentat şi 
documente care atestau că se pot atrage 
fonduri europene. Din păcate, de la 
Bucureşti nu a existat nicio reacţie.

Senatul a adoptat, tacit, un proiect legislativ care prevede aprobarea a două obiective de investiţii, 
respectiv „Autostrada Unirii Principatelor Române” şi „Autostrada basarabia”. 
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CNAIR: CENtURA MEDIAŞ E UN PROIECt MAtUR. 
REALItAtEA: tREbUIA FINALIzAtĂ ÎN 2011 

„Observăm cu îngrijorare că periodic apar 
în spaţiul public informaţii trunchiate care 
încearcă să acrediteze ideea că realizarea 
unor proiecte importante pentru economia 
României, dar şi pentru comunităţile locale 
ar fi compromisă.
Este şi cazul unor alegaţii nefondate 
prezentate recent în spatiul public în 
legătură cu VO Mediaş, proiect important, 
atât pentru infrastructura rutieră locală, 
cât şi pentru cea naţională.
Ca atare, CNAIR asigură opinia publică 
de faptul că proiectul VO Mediaş este 
unul matur, bine gestionat şi va fi finalizat 
în condiţii de legalitate şi eficienţă.
Ne exprimăm regretul că există în 
continuare persoane care încearcă să 
manipuleze opinia publică şi în scopuri 
care nu au legătură cu eforturile de 
dezvoltare reală a infrastructurii din 
România.
<<Îmi exprim regretul că anumite 
persoane au rămas într-o logică de 
campanie electorală şi propagă în 
continuare informaţii trunchiate ce nu au 
legătură cu realitatea. Îi asigur pe cetăţeni 
de faptul că facem toate eforturile pentru 
a dezvolta proiecte de infrastructură 
rutieră doar în interesul cetăţeanului.>>, a 
declarat Narcis Neaga, Directorul General 
al CNAIR.
În acest context, precizăm că prelungirile 
termenului de depunere a ofertelor pentru 
Proiectarea şi execuţia Variantei de Ocolire 

a Municipiului Mediaş au fost generate de 
cauze obiective, respectiv trei contestaţii 
depuse (dintre care două admise parţial şi 
una respinsă), o decizie a CNSC prin care 
s-au dispus atât măsuri de remediere, cât 
şi prelungirea termenului de depunere 
a ofertelor, precum şi solicitări ale 
operatorilor economici în sensul decalării 
termenului de depunere.
Referitor la exproprierile necesare 
realizării acestui proiect, precizăm că, 
în conformitate cu prevederile legale, 
CNAIR a scos la licitaţie această 
procedură, dar singura ofertă depusă a 
fost declarată neconformă din punct de 
vedere financiar.
În prezent, CNAIR elaborează o nouă 
documentaţie ce va fi scoasă la licitaţie 
în luna iunie 2019 şi are în vedere 
dezvoltarea acesteia, astfel încât ea să fie 
atractivă pentru cât mai mulţi ofertanţi.
În ceea ce priveşte acordul de mediu, 
menţionăm că obţinerea tuturor avizelor şi 
acordurilor necesare emiterii autorizaţiei 
de construire cade în sarcina firmei care 
câştigă licitaţia pentru proiectarea şi 
execuţia Variantei de Ocolire Mediaş.
Construcţia Variantei Ocolitoare a 
municipiului Mediaş, cu o lungime de 8,5 
km, are ca durată contractuală 30 luni, din 
care 6 luni perioada de proiectare, 24 luni 
perioada de execuţie a lucrărilor şi minim 
36 de luni perioada de garanţie a lucrărilor, 
valoarea estimată a acestui proiect fiind 

de 125.739.114 lei, fără TVA.”, anunţa 
CNAIR.

Promisiuni pentru 2011
În anul 2006, primarul oraşului Mediaş, 
Daniel Thellmann, spunea că municipiul 
Mediaş (judeţul Sibiu) va putea avea, în 
următorii cinci ani, o şosea de centură 
modernizată, în urma unor investiţii 
finanţate printr-un credit primit din partea 
Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare (BERD).  În cadrul unei vizite 
întreprinse în acele zile la Bucureşti, 
edilii locali au solicitat reprezentanţilor 
Ministerului Transporturilor reluarea 
proiectului de modernizare a şoselei 
de centură, ce ocoleşte oraşul cu ieşire 
din DN 14 Sibiu-Sighişoara şi simplifică 
accesul înspre DN 14 A, înspre Târnăveni 
- Târgu-Mureş. 
Daniel Thellmann a spus atunci că, în 
urma discuţiilor, s-a stabilit că acest proiect 
va fi realizat cu fonduri dintr-un credit 
BERD, urmând ca întreaga investiţie să 
fie supervizată atât de autorităţile locale, 
cât şi de specialişti din cadrul Ministerului 
Transporturilor.
Edilul spunea, în 2006, la întoarcerea din 
Capitală că nu au fost evaluate costurile 
totale de execuţie ale proiectului, dar 
se estimează că acestea vor trece de 
valoarea a zece milioane de euro.
În realitate, nu s-a întâmplat absolut 
nimic.

Compania de Drumuri a reacţionat după ce s-a scris despre tergiversarea realizării centurii oraşului 
Mediaş. Revista tIR Magazin a aflat că pe acest drum trebuia să se meargă de opt ani. 
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AUtOStRADA DIN JURUL bUCUREŞtIULUI: 
tREI LOtURI ÎN LICItAŢIE, DOUĂ ÎN 

CONtEStAŢII, UNA ARE CÂŞtIGĂtOR

Compania Naţională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere anunţă că 
proiectarea şi execuţia loturilor 1, 2 şi 
3 ale Autostrăzii de Centură Bucureşti 
Nord au fost scoase la licitaţie.
Din capul locului trebuie precizat că 
Autostrada de Centură Bucureşti este 
diferită de Centura Bucureşti. În acest 
moment, partea de sud a Autostrăzii de 
Centură Bucureşti are deja constructori 
pentru cele trei tronsoane.

Revenind la partea de nord a Autostrăzii 
de Centură Bucureşti
Aceasta este, de asemenea, împărţită în 
trei loturi:
„Potrivit CNAIR, Lotul 1, în lungime de 
17,5 kilometri, a cărui valoare estimată 
este de 842.140.505 Lei, fără TVA, are 
ca termen limită de depunere a ofertelor 

data de 12 august.
Durata de realizare a contractului este 
de 34 de luni, din care 12 luni perioada 
de proiectare şi 22 de luni perioada de 
execuţie.
Perioada de garanţie a lucrărilor va fi de 
minim 5 ani, dar poate fi majorată până 
la 10 ani.
Traseul Lotului 1 este în judeţul Ilfov, 
între DJ 601A (Dragomireşti Vale - Bacu) 
şi DN 1, în dreptul localităţii Corbeanca. 
De-a lungul traseului vor fi amenajate 
două noduri rutiere, la intersecţia cu DN 
7 Bucureşti-Piteşti la km 9+400 şi cu DN 
1A Bucureşti - Ploieşti - Săcele, la km 
12-130. De asemenea, vor fi construite 
10 poduri şi pasaje.
Lotul 2, în lungime de 19 kilometri, a cărui 
valoare estimată este de 879.426.071 
lei, fără TVA, are ca termen limită de 

depunere a ofertelor data de 13 august.
Durata de realizare a acestui contract 
este de 34 de luni, din care 12 luni 
perioada de proiectare şi 22 de luni 
perioada de execuţie.
Perioada de garanţie a lucrărilor va fi de 
minim 5 ani, dar poate fi majorată până 
la 10 ani.
Traseul Lotului 2 este în judeţul Ilfov între 
DN 1 (în dreptul localităţii Corbeanca) 
şi DN 2 (în dreptul localităţii Afumaţi). 
De-a lungul traseului vor fi amenajate 
două noduri rutiere şi vor fi construite 10 
poduri şi pasaje.
Lotul 3, în lungime de 8,6 kilometri, 
a cărui valoare estimată este de 
466.278.289 lei, fără TVA, are ca termen 
limită de depunere a ofertelor data de 14 
august.
Traseul Lotului 3 este în judeţul Ilfov 
între DN 2, în dreptul localităţii Afumaţi, 
şi DN 3, în zona Cernica. De-a lungul 
traseului va fi amenajat un nod rutier la 
intersecţia cu DN 2 Bucureşti - Urziceni 
la km. 40+230. De asemenea, în cadrul 
contractului vor fi construite 7 pasaje.
Cele 3 loturi sunt parte integrantă ale 
contractului “Proiectare şi Execuţie 
Autostrada de Centură Bucureşti km 
0+000-km 100+900, Sector Centura 
Nord km 0+000-km 52+770”.
Ce se întâmplă cu partea de sud
Loturile 1 şi 2 ale Autostrăzii A0 Sud 
sunt în continuare prinse în contestaţii. 
Ambele loturi au nevoie de 3 ani şi 
jumătate pentru proiectare şi pentru 
construcţie. Anul 2025 este termenul cel 
mai optimist pentru deschiderea lor. 
Există un singur câştigător: „Asocierea 
Aktor SA-Euro Construct Trading 98 
SRL a fost desemnată, la finalul lunii 
ianuarie, câştigătoarea contractului 
pentru proiectarea şi execuţia lotului 
3 al Autostrăzii de Centură Bucureşti, 
după ce CNAIR SA a finalizat procesul 
de reevaluare a ofertelor. Proiectarea şi 
construcţia acestui lot vor costa, potrivit 
ofertei, 853.422.022 lei, fără TVA, 
sumă asigurată din fonduri europene 
nerambursabile.

În cincinalul următor e greu de crezut că vom avea un drum de 
mare viteză în jurul Capitalei, un ring al bucureştiului, aşa cum 
au marile capitale occidentale.
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Compania chineză CCCC şi compania turcă Makyol ar putea începe anul viitor construcţia autostrăzii 
Ploie şti-bra şov, a anunţat Ion Ghizdeanu, pre şedintele Comisiei Naţionale de Strategie  şi Prognoză. 

Comisia de Prognoză (CNSP), care 
are zero experienţă în lucrări de infra-
structură şi zero parteneriate public-
privat gestio-nate, a fost însărcinată de 
Guvern să negocieze cu asocierea sino-
turcă realizarea în parteneriat public-
privat a  şoselei de mare viteză.

Bonus pentru hărnicie
Statul român este pregătit să le plătească 
chinezilor şi turcilor un bonus de 100 
de milioane euro, dacă reu şesc să 
termine autostrada mai devreme de cei 
4 ani estimaţi, a mai anunţat Ghizdeanu. 
Dar, ca să putem vorbi de deschiderea 
şantierului şi începerea lucrărilor, CNSP 
trebuie mai întâi să semneze contractul 
cu asocierea China Communications 
Construction Company  şi Makyol Insaat 
Sanayi Turizm.
Deocamdată, însă, abia a avut loc 

o întâlnire pregătitoare la Palatul 
Victoria, la care a participat şi ministrul 
Transporturilor, Răzvan Cuc.
„1,4 miliarde euro este valoarea 
investiţiei, din care partenerul public până 
la 25% şi până la 75% sau puţin mai mult 
asocierea căreia i s-a atribuit şi care a fost 
astăzi prezentă. Durata întregului proiect 
este de 24 de ani din care, în principiu, 
este un an proiectare, trei ani execuţie 
şi 20 de ani operarea, astfel încât să 
poată fi returnată valoarea pe care a 
investit-o partenerul privat. Proiectul este 
conceput în baza traficului şi studiului de 
trafic efectuate acum câţiva ani şi are 
de asemenea în el o profitabilitate de 
aproape 10%, ceea ce a asigurat interesul 
investitorilor străini. Au fost mai mulţi, 
am rămas la această asociere cu firma 
chineză, cea mai importantă din lume. O 
altă dată importantă este că se prevede 

o bonificaţie în cazul în care proiectul 
este terminat mai devreme, respectiv în 
loc de patru ani, trei ani sau doi ani, o să 
vedem cât de repede, dar, de asemenea, 
şi o penalitate dacă întârzie, de circa 100 
de milioane de euro pe an”, a declarat 
Ion Ghizdeanu, pre şedintele CNSP.
În plus, pre şedintele CNSP este de 
părere că, dacă se va începe de pe acum 
proiectarea, aceasta ar putea fi gata 
anul viitor  şi atunci ar putea demarea 
construcţia efectivă a  şoselei de mare 
viteză.
“Înţelegem că este un proiect foarte 
important pentru România. Am călătorit 
de mai multe ori spre Bra şov  şi 
înţelegem că este nevoie de această 
autostradă. Suntem una dintre cele mai 
mari companii din lume, sutem prezenţi 
în circa 150 de ţări din întreaga lume. 
Suntem prezenţi atât în Asia, Africa, 

OFICIAL. ChINEzII ŞI tURCII AU VERDE DE LA 
GUVERN PENtRU CONStRUCŢIA DE AUtOStRĂzI
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America de Sud  şi în Europa. În Europa, 
am avut lucrări în Serbia, Muntenegru, 
Croaţia, Bulgaria  şi acum România”, 
a declarat Wang Jingchun, pre şedinte 
executiv CCCC International.

Chinezii au participat şi la Piteşti - 
Craiova
Revista TIR Magazin a căutat să afle mai 
multe informaţii despre companiile care 
vor prelua un contract de 1,3 miliarde de 
euro fără licitaţie. 
China Communications Construction 
Company a încercat să intre pe piaţa 
construcţiilor din România în anul 2013, 
atunci când a participat la licitaţia privind 
construcţia drumului expres Craiova-
Pite şti. Chinezii  şi turcii abia tatonau 
terenul în România, iar premierul de la 
acea vreme, Victor Ponta, nu era atât 
de favorabil celor două state, China  şi 
Turcia, unde, ulterior, se va  şi duce 
în vizită. De altfel, drumul expres mai 
sus menţionat nici nu a început să fie 
construit.

Au blocat a doua licitaţie pentru acela 
şi drum
Atunci când nu se  ştia cine va câ ştiga 
dreptul de a construi „Autostrada prin 
munţi”, revista TIR Magazin atrăgea 
atenţia că exact compania din China 
a fost cea care au pus beţe în roate 
celei de-a doua încercări de realizare a 
aceluia şi tronson de autostradă în regim 
de PPP. 
„La numai zece zile de la anunţarea 
licitaţiei pentru autostrada Comarnic-
Bra şov, o firmă din China a blocat 
licitaţia. Anunţul de concesionare a fost 
publicat în SEAP pe 8 decembrie 2012, 
iar, pe 19 decembrie, compania China 
Communications Construction Company 
Limited, cu sediul în Beijing, a contestat 
la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor (CNSC) fi şa de date a 
achiziţiei  şi a solicitat suspendarea 
procedurii”, potrivit informaţiilor apărute 
în presă. 
A fost nevoie de intervenţia premierului de 
atunci Victor Ponta, care a cerut găsirea 
unei soluţii în instanţă pentru reluarea 
licitaţiei autostrăzii Comarnic-Bra şov, 
arătând că aceasta a fost iar suspendată 
“pentru Sfântul A şteaptă” de către 
Consiliul de Soluţionare a Contestaţiilor.
Amuzant este că, în 2013, „cea mai mare 
companie de construcţii din China, care 
la începutul anului s-a înscris în cursa 
pentru desemnarea constructorului 
tronsonului de autostradă Comarnic-Bra 
şov (parte a autostrăzii scoase acum 
la licitaţie), a anunţat că se retrage din 
procesul de selectare. Surse din cadrul 
Companiei de Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale - condusă atunci tot de Narcis 
Neaga- declarau, pentru presă, că ace 
şti chinezi au avut pretenţii care nu 
puteau fi acceptate. Printre acestea se 
regăsesc utilizarea exclusiv de materiale 
de construcţii fabricate în China, pentru 
care au solicitat anularea taxelor de 
import, forţă de muncă doar din China. 
Altfel spus, chinezii doreau să facă o 
autostradă în România, dar “fabricată în 
China”, dacă se poate spune aşa. 

Urme de corupţie
Un articol publicat anul trecut de 
Bloomberg, nota că: „CCCC, cel mai 
mare constructor, este asaltat de acuzaţii 
de fraudă, corupţie  şi daune asupra 
mediului”. 
„CCCC, una dintre cele mai mari companii, 
cu venituri anuale mai mari decât Procter 
& Gamble Co. sau FedEx Corp., declară 
că portofoliul său este peste 700 de 
proiecte din peste 100 de ţări din afara 
Chinei. Valoarea companiei este mai 
mare de 100 de miliarde de dolari. Istoria 
companiei este, de asemenea, una dintre 
cele mai agitate. CCCC  şi filialele sale 
au lăsat în urmă numeroase controverse 
în multe dintre ţările în care operează. 
Compania a fost inclusă pe lista neagră 
de către Banca Mondială în 2009, pentru 
presupusele practici frauduloase de licitaţii 
pe un contract de autostradă din Filipine. 
Malaezia a oprit două proiecte feroviare 

pe fondul suspiciunilor legate de corupţie. 
În Australia, o anchetă guvernamentală a 
arătat că o companie deţinută de CCCC nu  
şi-a îndeplinit sarcinile în supravegherea 
construcţiei unui spital pentru copii, unde 
furnizarea apei a fost afectată de plumb, 
iar un subcontractor a instalat panouri cu 
azbest”, scrie Bloomberg. 
BBC reaminte şte că guvernul malaezian 
a declarat că CCCC a umflat costurile la 
20 miliarde de dolari pentru construcţia 
căilor ferate. Proiectul nu a mai fost viabil 
financiar.
Potrivit CNBC.com, care citează un 
raport Transparency International, 
„multe companii din state emergente 
ajută corupţia să prospere, nivelul de 
transparenţă fiind modest. Companiile 
chineze se află la cel mai înalt nivel 
din acest punct de vedere. Din când în 
când, vedem scandaluri de corupţie uria 
şe care implică companii multinaţionale, 
cum ar fi Odebrecht Group sau China 
Communications Construction Company, 
care fac imense prejudicii economiilor 
locale”.
China Communications Construction 
Company (CCCC) este unul dintre cei 
mai mari constructori la nivel mondial, 
cu afaceri de aproape 80 de miliarde 
de dolari  şi peste 160.000 de angajaţi. 
CCCC ocupă locul 91 în lista primelor 
500 de companii la nivel internaţional, 
Fortune Global 500.
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CCCC a fost implicat în diferite proiecte, 
printre care şi cel mai lung pod din lume, 
Danyang - Kunshan Grand Bridge, cu o 
lungime de 164,8 kilometri, situat în delta 
fluviului Yangtze  şi care face legătura 
între ora şele Beijing  şi Shanghai. Podul a 
costat 8,5 miliarde de dolari.

Mai scump e mai bine
Un alt stat nemembru al UE care î şi 
face loc în construcţia de autostrăzi 
este Turcia, prin Makyol Insaat Sanayi 
Turizm, cea de-a doua firmă implicată în 
construcţia proiectului Ploie şti-Bra şov. 
Statul român nu este la prima dovadă de 
preţuire arătată turcilor. Anul acesta, CFR 
SA a atribuit asocierii Alsim Alarko Sanayi 
Tesisleri ve Ticaret Aş – Makiol In Şaat 
Sanayi Turizm ve Ticaret Aş contractul de 
reabilitare a subsectiunii Apaţa–Caţa, parte 
a tronsonului feroviar Braşov–Sighişoara, 
cu suma de 2,85 miliarde lei (aproximativ 
600 milioane de euro). Cu toate că oferta 
cea mai mică a aparţinut consorţiului 
RailWorks, oferta turcilor pentru Apaţa–
Caţa, mai scumpă cu 27 milioane euro, a 
fost desemnată câştigătoare

Taxă de 8,8 euro pentru camion
Iniţial, cinci investitori au depus oferte 
pentru atribuirea contractului de 
parteneriat public-privat pentru realizarea 
Autostrăzii Ploieşti-Braşov. Circa 1,36 
de miliarde de euro estimează Comisia 
Naţională de Prognoză că va costa 
proiectarea  şi execuţia celor circa 100 de 
km de autostradă dintre Ploie şti  şi Bra 
şov, conform procedurii lansate în portalul 
de achiziţii publice pentru încheierea unui 
contract de parteneriat public-privat. 
Studiul de fundamentare detaliază că 
PPP-ul se va întinde pe o perioadă de 
44 de ani, dar în două etape. Prima 
etapă va fi de 24 de ani: 4 ani pentru 
proiectare+execuţie  şi 20 de ani pentru 
operare. 
Şoferii vor plăti o taxă calculată la 6,3 euro 
fără TVA pentru fiecare 100 de km parcur 
şi de un autoturism, iar pe parcursul 
PPP-ului statul va plăti partenerului 
privat o sumă anuală pentru amortizarea 
investiţiei, dar  şi o plată de disponibilitate 
pentru perioada de operare a autostrăzii. 
Nivelul tarifului perceput este stabilit în 
funcţie de distanţa parcursă de vehicul. 
Pentru un vehicul din categoria LGV se 
plăte şte, pentru fiecare 100 km autostradă 
8,82 euro fără TVA, iar pentru un HGV şi 
un Bus se plăteşte 12,6 euro fără TVA”, se 
precizează în studiu.

Autostradă în trei părţi
Potrivit descrierii din studiul de funda-
mentare ata şat procedurii, Autostrada a 
fost împărţită în trei sectoare: 

- Sector 1 - Ploie şti-Comarnic, km 0+000 
- km 48+600;
- Sector 2 - Comarnic-Predeal, km 48+600 
- km 84+800;
- Sector 3 - Predeal- Braşov (Cristian), 
km 84,4 - km 106,2 (cu menţiunea că 
tronsonul Ră şnov-Cristian a fost deja 
contractat pentru execuţie).
Proiectul prevede, pentru sectorul Ploieşti-
Braşov (Cristian) mai multe lucrări de 
artă, între care 14 viaducte  şi 33 poduri 
cu o lungime totală de aproximativ 3 km, 
precum  şi 2,6 km de tuneluri cu galerie 
dublă. Totodată, sunt incluse noduri 
rutiere, drumuri de acces la autostradă, 
relocarea utilităţilor, lucrări hidrotehnice  
şi de atenuare a impactului asupra 
mediului. 

De patru ori eşec
Statul se află la a patra încercare de 
realizare prin PPP a autostrăzii peste 
Valea Prahovei.
Prima încercare a avut loc în 2004, când 
Guvernul condus atunci de Adrian Năstase 
a selectat trei firme pentru construirea 
tronsoanelor Bucure şti-Ploie şti (Strabag 
din Austria), Comarnic-Predeal (Vinci din 
Franţa)  şi Predeal-Bra şov (Ashtrom-
Roichman, Israel).
În 2004, pe 18 octombrie, la Bucuresti în 
prezenţa premierului francez de atunci, 
Jean-Pierre Raffarin,  şi a prim-ministrului 
Adrian Năstase, ministrul Transporturilor 
de atunci, Miron Mitrea, semna contractul 
de parteneriat public-privat cu compania 
franceză Vinci pentru realizarea a 36 
de km de autostradă între Comarnic  şi 
Predeal. Costul: 480 milioane de euro. 

Comisia Europeană  şi-a exprimat 
dezacordul privind modul cum au fost 
selectaţi concesionarii, iar contractul 
pentru autostrada spre Bra şov nu a mai 
fost semnat.
În 2009, asocierea Vinci–Aktor (Franţa–
Grecia) era desemnată pentru realizarea 
proiectului în parteneriat public-privat. 
Autostrada de la Comarnic până la Bra 
şov ar fi trebuit să aibă 58 de kilometri. 
Ministrul Transporturilor de atunci, Radu 
Berceanu, estima că va costa 1,5 miliarde 
de euro. 
În aprilie 2010, consorţiul Vinci–Aktor a 
denunţat unilateral contractul, motivul 
oficial fiind lipsa fondurilor. 
În mai 2012, CNADNR a scos la licitaţie 
actualizarea Studiului de fezabilitate  şi 

a pus la bătaie 23,6 milioane lei pentru 
acest contract.
În ianuarie 2014, Guvernul a semnat 
un Memorandum cu reprezentanţii 
consorţiului Vistrada Nord (Vinci–
Strabag–Aktor), câ ştigător al licitaţiei 
pentru lucrările la tronsonul Comarnic-Bra 
şov. Au apărut primele informaţii: costul 
autostrăzii cre ştea de la 1,2 la 1,8 mld 
lei, lungimea scădea de la 58 la 52 de 
kilometri.
Ministerul Transporturilor a renunţat 
oficial, pe 18 iunie 2015, la concesiunea 
semnată cu Vinci-Aktor-Strabag. A treia 
încercare de realizare a autostrăzii prin 
concesiune a e şuat. Compania de 
Autostrăzi a anunţat, apoi, că va lansa în 
licitaţie publică, în prima fază, realizarea 
capetelor autostrăzii dinspre Comarnic şi 
Bra şov cu bani de la Buget.
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Am încercat să vedem cât este realitate şi 
cât PR în anunţul privind pregătirea unei 
noi autostrăzi.

Apoi a venit explicaţia:
„În vederea realizării autostrăzii Braşov-
Bacău, a fost făcut un prim pas de către 
Compania Naţională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere. Pentru elaborarea 
studiului de fezabilitate şi a proiectului 
tehnic de execuţie a fost lansată licitaţia 
deschisă în vederea atribuirii contractului. 
Finanţarea va fi asigurată din fonduri 
europene, prin Programul Operaţional 
Infrastructura Mare–POIM. 
Valoarea totală a contractului, lansat în 
licitaţie, a fost estimată între 29,8 si 35,2 
milioane lei. Lucrările vor fi executate în 
judeţele Braşov, Covasna, Bacău. În cadrul 
contractului vor fi prestate următoarele 
servicii: elaborare SF, ţinând cont de 
aplicabilitatea în totalitate a legislaţiei în 
vigoare (norme, normative, standarde, 
legi etc.); întocmirea documentaţiei 
suport şi asistenţă acordată Beneficiarului 
pentru susţinerea aplicaţiei de finanţare; 
Realizarea Proiectului pentru Autorizarea 
Construcţiei şi asistenţă tehnică până 
la obţinerea autorizaţiei de construcţie 
de către Beneficiar; asistenţă tehnică 
acordată Beneficiarului în perioada 

derulării procedurii de achiziţie publică 
a contractului de lucrări. Criteriul de 
atribuire este: cel mai bun raport calitate-
preţ. Durata contractului este de 30 de 
luni. Termenul limită pentru depunerea 
ofertelor este 8 iulie 2019”.

Un drum de perspectivă
Potrivit graficului în materie de construcţie 
de autostrăzi consultat de revista TIR 
Magazin, autostrada Bacău-Braşov 
se află trecută la poziţia “Autostrăzi de 
perspectivă, cuprinse în Anexa Master 
Planului General de Transport–perioda 
de Programare 2021/2030”. Autostrada 
ar urma să aibă 160 de kilometri şi să 
coste 8 miliarde de lei. Procesul Verbal de 
anulare a procedurii a fost semnat în data 
de 19.04.2016. “Proiect de perspectivă, cu 
orizont de implementare 2021-2030. Se are 
în vedere promovarea fazei de pregătire 
a SF + PT în perioada 2014-2020”, sunt 
singurele menţiuni al CNADNR.

I-a încăierat pe politicieni
Autostrada Bacău–Braşov a fost obiect 
de dispute politice în urmă cu mai mulţi 
ani. „Liderii USL din Moldova au început 
un lobby puternic la Bucureşti pentru 
construcţia de autostrăzi, cele două mari 
proiecte puse în discuţie fiind autostrada 

Bacău-Braşov şi autostrada Iaşi-Târgu-
Mureş. Principalii promotori ai acestor 
proiecte sunt Viorel Hrebenciuc (PSD) 
şi Relu Fenechiu (PNL). Primul susţine 
că i-a convins pe premierul Ponta şi 
vicepremierul Dragnea, cel de-al doilea 
mizează pe sprijinul lui Crin Antonescu şi 
al ministrului de Finanţe, Daniel Chiţoiu. 
Pe ultimul, Fenechiu chiar îl avertizează că 
trebuie să ţină cont de decizia partidului, 
care a votat pentru autostrada Iaşi-Târgu 
Mureş, dacă mai vrea să fie ministru. Din 
declaraţiile social-democraţilor partida 
pare să fie câştigată de cei care susţin 
autostrada Bacău-Braşov, cealaltă 
propunere fiind considerată prea scumpă”, 
scria gandul.info în 2013. 
Reprezentantul PSD a susţinut că, din 
calculele sale, peste 80% din autostradă 
poate fi finalizată până în noiembrie 2016. 
„Aprobările pentru autostrada Bacău-
Braşov pot dura până la 400 de zile, sper 
să o putem scoate la 250 de zile, astfel 
încât, în iunie 2015, să ne apucăm şi, dacă 
va fi un constructor serios, în noiembrie 
2016 poate fi finalizată 80% din ea. Poate 
pentru unii pare optimistă părerea mea, 
dar mă bazez pe specialişti când spun 
acest lucru”, susţinea Fenechiu.
Urmarea: nu s-a făcut nicio autostradă în 
Moldova.

MINIStRUL CUC LANSEAzĂ O LICItAŢIE PENtRU O 
AUtOStRADĂ CE tREbUIA tERMINAtĂ ÎN 2016

Ministrul Răzvan Cuc a anunţat că a fost lansată licitaţia pentru proiectul tehnic şi studiul de 
fezabilitate aferente Autostrăzii bacău-braşov, informează Ministerul transporturilor.
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Ministerul Transporturilor a publicat 
informaţii despre: Elaborare Studiu de 
fezabilitate şi Proiect Tehnic de Execuţie 
pentru Drum Expres Piteşti-Braşov-
Sector: Piteşti (A1 Centura Piteşti)-
Mioveni (Centura Sud)-Etapa1.

Apoi, detaliile:
„Compania Naţională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere, în calitate de 
Solicitant, a elaborat şi depus, în data de 
28 mai 2019, Aplicaţia de Finanţare pentru 
proiectul “Elaborare Studiu de Fezabilitate 
şi Proiect Tehnic execuţie pentru Drum 
Expres Piteşti–Braşov - Sector: Piteşti 
(A1 Centura Piteşti)-Mioveni (Centura 
Sud)-Etapa1”, în vederea obţinerii de 
finanţare nerambursabilă alocată prin 
Programul Operaţional Infrastructura 
Mare 2014-2020, în cadrul Axei 
Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem 
de transport multimodal, de calitate, 
durabil şi eficient, Obiectiv Specific 
2.2- Apel de proiecte pentru Dezvoltarea 
Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire 
proiecte de investiţii, Operaţiunea-
Creşterea accesibilităţii zonelor cu o 
conectivitate redusă la infrastructura 
rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului este 
îmbunătătţirea competitivităţii economice 
a României prin dezvoltarea infrastructurii 
de transport care facilitează integrarea 
economică în UE, contribuind astfel la 
dezvoltarea pieţei interne, cu scopul 
de a creea condiţiile pentru creşterea 
volumului investiţiilor, promovarea 
transportului durabil şi a coeziunii în 
reţeaua de drumuri europene.
Rezultatele aşteptate ale proiectului 
sunt: realizarea Studiului de Fezabilitate 
şi realizarea Proiectului Tehnic de 
Execuţie.
Valoarea totală a proiectului este de 
3.708.129,28 lei şi va fi finanţat prin 
Programul Operaţional Infrastructura 
Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuţia 
Uniunii Europene din Fondul European 
de Dezvoltare Regională-2.663.731,82 
lei, 15% contribuţia proprie - 470.070,32 
lei, restul de 574.327,14 lei reprezentând 
cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA. Durata 
proiectului: 20 luni.”

Drumul care leagă autostrăzi ce nu 
există
În graficul de autostrăzi al CNADNR nu 
apare nicio referire la acest drum. În 

Master Planul pentru Transport se face 
o vagă referire la acest Drum Expres. 
Dar el nu apare în top 10 al proiectelor 
prioritare. Abia într-o ştire, publicată în 
octombrie 2014, se vorbeşte de faptul că 
el va fi paralel cu DN73, dar că nu va trece 
prin toate localităţile aşa cum se întâmplă 
în cazul Drumului Naţional. Un deputat 
al puterii de atunci arăta că Drumul 
Expres va face legătura cu Autostrada 
Transilvania dar şi cu Autostrada 
Culoarul IV Paneuropean (Sibiu–Piteşti). 
Niciuna din cele trei nu este în acest 
moment finalizată, pentru fiecare cea mai 
apropiată perspectivă fiind după 2024. 
De pe portalul evenimentulmuscelean.
ro am aflat că drumul expres ar avea 
119 kilometri şi va costa suma de 1,84 
miliarde de euro.
Cam scump pentru un Drum Expres de 
care nu a auzit nimeni. 
PS. Ca lucrurile să fie şi mai comice, 
CNAIR a început, în 2018, modernizarea 
DN7, exact drumul care va fi dublat de 
Drumul Expres Craiova-Braşov. Lucrările 
se vor termina în 2020-2021 când ar 
trebui să înceapă lucrările la Drumul 
Expres. Nota de plată dublă, vă rog!

CNAIR: NOtĂ DE PLAtĂ DUbLĂ PENtRU 
FANtEzIA „PItEŞtI-bRAŞOV”

O nouă autostradă fantomă primeşte bani, deşi sumele şi eforturile ar putea fi canalizate spre 
proiecte în construcţie.
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Lucrările propuse a se realiza în cadrul 
acestui contract sunt frezarea dalei de 
beton de ciment existentă pe o grosime 
de 8 centimetri, refacerea rosturilor 
transversale şi longitudinale, colmarea 
fisurilor şi crăpăturilor, refacerea dalelor 
de beton, realizarea covorului asfaltic 
şi a marcajelor rutiere (longitudinal, 
transversal şi diverse). Preţ – 131 
milioane de lei.
Perioada de execuţie a lucrărilor a 
fost de 24 de luni (se va lucra două 
sezoane pe an, primăvara şi toamna), 
iar perioada de garanţie a lucrărilor 
este de 36 luni, potrivit CNAIR. 
Pe 24 mai, ministrul Transporturilor, 
Răzvan Cuc a confirmat că vor începe 
lucrările de modernizare pe două loturi 
din A2 şi că acestea ar urma să se 
efectueze în cursul nopţii pentru a nu 
afecta traficul. 
Ei bine, nu se lucrează nici în timpul 
nop ţii, nici primăvara sau toamna ci în 
mijlocul sezonului estival.

Amenin ţare cu greva
Astfel că, după numai două săptămâni de 
la interven ţia ministrului Cuc, Federaţia 
Patronatelor din Turismul Românesc 
a solicitat demiterea directorului 
Companiei Naţionale de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere, Narcis Neaga, şi 
a şefului Biroului de Poliţie Autostrada 
A2 din cauza ritmului lent în care se 
desfăşoară lucrările de reparaţii pe A2 
şi a faptului că acestea se realizează în 
sezonul estival.
“Patronatele cer demiterea directorului 
Companiei Naţionale de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere CNAIR) şi a 
şefului Biroului de Poliţie Autostrada 
A2, pe care-i consideră responsabili de 
blocajele de pe autostradă şi că pun în 
pericol viaţa turiştilor. Dacă lucrările la 
autostradă nu se încheie până pe data 
de 15 iunie, hotelierii ameninţă cu grevă 
fiscală pe termen nelimitat, pe parcursul 
căreia vor refuza să mai plătească taxe 
către statul ai cărui funcţionari, plătiţi 

cu salarii uriaşe, umilesc de ani de zile 
turiştii care îşi fac concediul pe litoralul 
românesc”, se precizează într-un 
comunicat al FPTR.
Turiştii se chinuie 5-6 ore pe autostradă 
între Constanţa şi Bucureşti, un drum 
care ar trebui făcut în doar două ore. Un 
turist face mai mult din Bucureşti la Marea 
Neagră decât are nevoie ca să ajungă pe 
orice litoral din Europa şi chiar din nordul 
Africii sau Dubai, spun hoterierii.
Dacă până pe data de 15 iunie autostrada 
nu funcţionează în parametrii normali, 
hotelierii de pe litoral amenin ţă că vor 
intra în grevă fiscală şi nu vor mai plăti 
taxe către stat.
Litoralul este cea mai importantă atracţie 
turistică a României, cu o capacitate de 
cazare de 121.222 de locuri clasificate, 
care acoperă 27% din totalul locurilor 
disponibile la nivel na ţional.
Morala: Dacă am stricat sectorul 
transporturilor, de ce nu putem demola 
şi turismul.

LUCRĂRILE LA AUtOStRĂzI  
FALIMENtAzĂ tURISMUL EStIVAL 2019

În noiembrie 2018, CNAIR a scos la licitaţie lucrările de întreţinere a părţii carosabile pe Autostrada 2, 
bucureşti-Fundulea. Lucrurile au mers atât de încet încât turiştii vor face cinci ore până pe litoral.
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CNAIR SA a publicat anunţul de 
participare aferent procedurii de 
atribuire a contractului Reabilitare DN76, 
Vârfurile–Ştei, km 69+350 – km 102+660 
-Rest de execuţie.
„Termenul limită de depunere al ofertelor 
a fost stabilit pentru data de 7 august 
2019.
Valoarea estimata a procedurii de 
atribuire este de 75.764.368,09 lei fără 
TVA.
Durata de realizare a acestui contract este 
de 12 luni. Perioada minimă de garanţie 
a lucrărilor va fi de minim 3 ani, dar 
poate fi majorată până la 5 ani. Obiectul 
contractului îl reprezintă finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a tronsonului 
Vârfurile-Ştei aferent DN76. Sectorul de 
drum se află pe teritoriul judeţelor Arad 
şi Bihor. Principalele lucrări ce vor fi 
realizate constau în finalizarea reabilitării 
a 33,31 km de drum naţional, finalizarea 
reabilitării unui număr de 5 poduri; 
amenajarea a 5 parcări; amenajarea a 5 
staţii de autobuz; lucrări de colectare şi 
evacuare a apelor; lucrări de susţinere şi 
consolidare a terasamentelor; lucrări de 

sprijinire; lucrări de sporire a capacităţii 
portante a terenului de fundare; lucrări 
hidrotehnice şi lucrări de siguranţa 
circulaţiei”, arată CNAIR.

33 de kilometri în opt ani
Vârfurile-Ştei este lotul 4 al drumului 
Deva-Orăştie. După cum se vede din 
comunicatul de mai sus, Compania de 
Drumuri şi Autostrăzi spune cam aşa. 
Ofertele se depun în august, în toamnă 
se anunţă câştigătorul. Urmează un an 
de contestaţii şi apoi un an de lucrări 
efective. De unde reiese că, în cel mai 
optimist scenariul, drumul va fi reabilitat 
prin 2021. 
Un alt document consultat de revista 
TIR Magazin arată că drumul Vârfurile-
Ştei trebuia finalizat de fapt în 2017. Iată 
dovada:
„Lot 4 : Vârfurile-Ştei, Km 69+350 - Km 
102+660. Acte Adiţionale: 1.Suspendarea 
lucrărilor din lipsă de buget, reglementare 
garanţie; 2. Modificarea Anexei la Ofertă; 
3. Extensie de timp 9 luni; 4. Extensie 
de timp 12 luni; 5. Acordare avans şi 
schimbarea sursei de finanţare. Valoarea 

Contractului: 172.389.214 lei lei fără 
TVA. Fonduri POIM (75%) - Guvernul 
României (25%). Lungime – 33 kilometri. 
Data de începere a lucrărilor: 03.01.2011. 
Data de Finalizare: estimată noiembrie 
2017. Inginer- DRDP Cluj”, se arată în 
documentele CNAIR.

Istorie de peste un deceniu
Drumul Orăştie–Deva este în reabilitare 
de peste zece ani, arătând deplorabil pe 
multe porţiuni. Potrivit CNAIR, lucrările la 
tronsonul 5 (Ştei-Beiuş), în lungime de 
31 de kilometri, al DN76 urmează să fie 
reînceput în martie, odată cu începerea 
sezonului de construcţii. Recepţia la 
finalizarea lucrărilor pe acest sector s-a 
făcut în luna aprilie. Tot în 15 martie au 
început lucrările pe tronsonul 3 (Ioneşti-
Vârfurile), cu o lungime de aproximativ 
14 kilometri, după ce, în luna noiembrie 
anul trecut, a fost semnat contractul de 
execuţie a lucrărilor, care vor dura 12 
luni, cu asocierea SC Sylc Con Trans 
SRL-Hydrostroy AD.

CNAIR SCOAtE LA LICItAŢIE UN DRUM  
CE tREbUIA FINALIzAt ÎN 2017

Un drum la care se lucrează de mai bine de un deceniu, Deva-Oradea, îşi continuă calvarul.
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NEAGA ŞI-A PIERDUt PROtECtORUL. 
DĂNCILĂ ÎL AŞtEAPtĂ CU DEMISIA

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat că va 
vorbi cu ministrul Transporturilor, Răzvan 
Cuc, pentru a vedea cât de important 
este directorul Companiei Naţionale de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere, 
Narcis Neaga, pentru proiectele 
următoare, spunând că ar fi mai bine ca 
angajaţii CNAIR să meargă pe şantierul 
fiecărei investiţii şi să supravegheze 
lucrările de acolo. Dăncilă a spus şi 
că vrea să înfiinţeze un departament 
al proiectelor de infrastructură, sub 
coordonarea sa. 

Foaie de parcurs, obligatorie
“Aici va trebui să luăm nişte măsuri, nişte 
măsuri foarte stricte şi acum am această 
posibilitate să iau aceste măsuri. În 
primul rând vreau să fac un Departament 
al infrastructurii, al proiectelor de 
infrastructură, sub coordonarea primului 
ministru, în care săptămânal să văd 
progresele făcute pe fiecare obiectiv în 
parte. Pentru că eu am spus şi am spus 
şi ministrului Cuc: sunt atâţi angajaţi la 
CNAIR. Eu cred că dacă ar merge pe 

fiecare investiţie, pe fiecare drum şi ar 
sta acolo 20-30 cu o foaie de parcurs, 
ce se execută zilnic, am avea mai multe 
şanse decât dacă stăm în birou şi vrem 
să coordonăm de acolo. Mai mult, firmele 
care nu se încadrează în termene trebuie 
să plece”, a spus premierul.
Întrebată dacă directorul CNAIR, Narcis 
Neaga, va mai rămâne pe funcţie, Dăncilă 
a răspuns: “Voi vorbi cu domnul Cuc 
să vedem cât de important este pentru 
proiectele următoare Narcis Neaga”.

A rămas fără sprijin
Nu este prima oară cînd premierul pune 
la îndoială capacitatea lui Neaga de a 
gira construcţia de autostrăzi. La mijlocul 
lunii decembrie, premierul Viorica 
Dăncilă a declarat că şeful Companiei 
Naţionale de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere “pleacă acasă” dacă până pe 
31 decembrie nu sunt finalizaţi 100 de 
kilometri de autostradă.
“Anul acesta, noi trebuie să terminăm 
100 de kilometri de autostradă. Pe 31 
decembrie, şeful CNAIR trebuie să 

vină şi să-mi spună: avem cei 100 de 
kilometri de autostradă. Dacă zice nu-i 
avem, pleacă acasă. Deci avem un act 
semnat, am promis acest lucru, trebuie 
să-l facem”, a afirmat Dăncilă. 
Neaga a livrat jumătate din kilometrii de 
autostradă ceruţi de premier. Cu toate 
acestea, el nu a fost demis de Dăncilă 
deoarece a avut sprijinul lui Liviu Dragnea. 
Cum Dragnea a fost condamnat la trei ani 
şi jumătate de închisoare, iar Dăncilă s-a 
debarasat de oamenii lui Dragnea, pare 
că zilele lui Neaga sunt numărate.

I se spune “Demolatorul”
Neaga este un personaj cu o imagine mai 
degrabă negativă. Nu doar pentru că nu 
reuşeşte să construiască autostrăzi. În 
primul lui mandat de şef al CNAIR a reuşit 
să prăbuşească o porţiune din autostrada 
Sebeş-Sibiu pe care a deschis-o doar 
pentru a-i face pe plac premierului de 
atunci Victor Ponta. Neaga a scăpat de 
acuzaţii după ce abuzul în serviciu a fost 
parţial dezincriminat.

La finalul anului 2018, premierul i-a pus lui Narcis Neaga în vedere că trebuie să demisioneze.  
A fost salvat de Liviu Dragnea care, azi, din puşcărie, nu mai are nicio putere.
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Autorităţile de la Budapesta au anunţat 
că vor ajunge la Borş cu autostrada, în 
timp ce noi vom ajunge acolo probabil 
prin 2021.

Ungaria: ritm alert spre graniţă
Maghiarii vor finaliza, până în ianuarie 
2020, construcţia capătului Autostrăzii 
M4, care va ajunge până la graniţa vestică 
a României. Budapesta a construit, în 
doar un an şi jumătate, mai bine de 23 
kilometri de autostradă şi a inaugurat, 
în 20 decembrie 2018, la doar 20 de 
kilometri de graniţa cu România, ultimul 
tronson al autostrăzii M35, plus primii 4,5 
kilometri din autostrada M4, care se va 
uni cu viitoarea autostradă Transilvania. 
În prezent, autorităţile maghiare mai au 
de făcut doar 26 kilometri ca să ajungă la 
graniţa cu România, care vor fi inauguraţi 
la începutul anului 2020, lucrările fiind 
realizate în ritm alert, la fel ca în cazul 

tronsonului deja predat.
“Astăzi inaugurăm ultimul tronson al 
autostrăzii M35, mai exact 18,7 kilometri 
lungime şi un alt segment de 4,5 kilometri 
din autostrada M4. Această realizare 
este foarte importantă. În 2013 a fost 
ultima dată când am predat un tronson 
de o lungime atât de mare”, a declarat 
Robert Nagy, directorul Companiei de 
Dezvoltare a Infrastructurii iarna trecută.

Să ne întoarcem cu imagini de la 
Bucureşti
Probabil de ruşine, după şase luni, au 
reacţionat şi autorităţile de la Bucureşti. 
Acestea au anunţat că vor duce 
Autostrada Transilvania la Borş într-
un an şi trei luni. Asta, deşi Autostrada 
Transilvania a fost începută în 2004, iar 
lucrările la cei 350 de kilometri trebuiau 
finalizaţi în 2009. În fapt, au fost daţi în 
folosinţă în jur de 80 km.

Cum vom duce Autostrada Transilvania 
la Borş? În iunie, ministrul Răzvan 
Cuc a scos de la nataftalină un ciot de 
drum lăsat în paragină de zece ani. Şi, 
imediat, a anunţat că se va începe lucrul 
la tronsonul de autostradă de 5,35 de 
kilometri dintre Biharia şi Borş (capătul 
vestic al A3).
Cuc a afirmat că va oferi sprijin 
guvernamental pentru firmele 
constructoare, care au promis că vor 
finaliza tronsonul 3C3 chiar în acest 
an, deşi au la dispoziţie 15 luni pentru 
execuţie.
“Adică îi vom pune la dispoziţie fonduri 
suplimentare faţă de valoarea contractului, 
pentru a putea mări şi capacitatea de 
lucru, ca să lucreze şi în timpul nopţii şi 
să-şi aducă utilaje suplimentare. Practic, 
dăm startul lucrărilor în forţă la acest 
obiectiv de investiţii, pe care antreprenorul 
şi l-a asumat că-l va termina până la 
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ÎN MAtERIE DE AUtOStRĂzI:  
NOI CA MELCUL, UNGURII CA SPRINtERII

Lucrările la primul tronson din ţară al Autostrăzii transilvania, de circa cinci kilometri, au demarat la 
finalul lunii trecute. Dacă ungurii ajung, anul acesta, la borş cu autostrada, noi venim cu un ciot.
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sfârşitul acestui an”, a precizat Cuc la 
întâlnirea cu presa, pe şantier, în nodul 
rutier Biharia.
Ministrul a apreciat că, deşi ordinul de 
începere a proiectării a fost dat pe 18 
ianuarie, firmele au terminat mai repede 
proiectarea, având la dispoziţie patru 
luni, şi au început lucrul pe 13 aprilie. 
Adică, au aranjat şantierul.

România. Cum să stagnezi 15 ani
Întreaga Autostradă Transilvania ar fi 
trebuit construită de americanii de la 
Bechtel. Din cauza că aceştia nu s-au 
înţeles cu statul, au finalizat doar în mică 
parte lucrările doar pe unele porţiuni ale 
traseului şoselei şi au abandonat celelalte 
şantiere. În consecinţă, după rezilierea 
contractului cu Bechtel, Compania 
Naţională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere (CNAIR) a reîmpărţit şoseaua 
în loturi pe care le-a scos la licitaţie. 
Planificarea realizării drumului n-a fost, 
însă, prea inspirată şi a dat naştere unor 
situaţii nedorite. 
Spre exemplu, un lot de şosea de mare 
vitează dintre Gilău şi Nădăşelu, deşi 
finalizat, a rămas nefolosit vreme de un 
an din cauză că se termina pe un maidan. 
Abia după ce o altă societate, contractată 
în baza unei licitaţii diferite, a construit 
legătura cu reţeaua rutieră, a putut fi dat 

în circulaţie respectivul lot de “autostradă 
muzeu”. În ani, cu poticneli, Autostrada 
Transilvania a reînceput să prindă contur. 
Din păcate, tot ce ţine de acest proiect 
avansează cu mare dificultate.
Spre exemplu, pe segmentul Suplacu 
de Barcău-Borş -capătul vestic al A3- nu 
se ştie încă nici măcar când vor începe 
lucrările.
În cazul primelor două loturi ale acestui 
segment de drum -adică al celor dintre 
Suplacu de Barcău-Chiribiş (26,35 
kilometri) şi Chiribiş-Biharia (28,55 
kilometri)- CNAIR încă reevaluează 
ofertele depuse de constructori.
Doar pentru construcţia lotului care 
încheie A3, la graniţa cu Ungaria -adică 
pentru cel dintre Biharia şi Borş (5,35 
kilometri), care ar putea face legătură cu 
M4- s-a semnat la finele lunii decembrie 
un contact. În baza acestuia, firma 
Trameco ar urma să construiască 
şoseaua, în 19 luni.

O reziliere la orizont
Şi veştile proaste continuă. O porţiune 
din Autostrada Transilvania ar putea 
rămâne fără constructor. „Sunt profund 
nemulţumit de modul în care s-a 
mobilizat constructorul de pe Cheţani–
Câmpia Turzii. A avansat faţă de ultima 
vizită, dar mobilizarea pe care o văd în 

şantier este nesatisfăcătoare. Dacă nu 
se mobilizează, cu siguranţă vom trecem 
la etapa următoare, probabil reziliem 
contractul”, a spus Cuc în aprilie. În ceea 
ce priveşte lotul Iernut–Cheţani, cu o 
lungime de 18 kilometri, acesta ar putea 
fi deschis traficului în luna decembrie.

Ungaria. Autostrăzi, pe repede înainte
În opoziţie, guvernul de la Budapesta 
are un program de dezvoltare întins 
pe o perioadă de opt ani prin care îşi 
propune să finalizeze 2.500 kilometri 
de autostradă. În prezent sunt construiţi 
1.600 kilometri, iar alţi 980 de kilometri 
sunt în lucru sau în faza de proiectare. 
Asta în timp ce, în România, pe tronsonul 
din judeţul Bihor care se va lega cu 
şoseaua de mare vitează din Ungaria 
abia s-a semnat contractul pentru o 
porţiune de 5,35 de kilometri. 
„Avem un plan naţional, în aşa fel încât să 
legăm oraşele cu drumuri de mare viteză, 
ca dintr-o localitate în alta să ajungi în 
30 de minute. Strategia noastră este 
să ducem autostrăzile până la graniţa 
cu România”, a spus Laszlo Palkovits, 
ministrul Inovaţiei şi Tehnologiei din 
Ungaria.
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Jocul a fost anunţat cu doar câteva 
săptămâni în urmă. Data de lansare 
nu a fost exact precizată, stipulându-
se doar că este vorba de luna iulie. În 
acest context, a fost lansat un scurt clip 
de prezentare. Acest clip video cu jocul 
arată simularea unei curse pe circuitul 
Misano World, care se află în Italia. 
Detaliile grafice sunt modelate după 
designul original al circuitului. 

Analistul A.K. Rahming spune că: 
„personal, judecând după această 
înregistrare, jocul arată foarte asemănător 
cu acele curse de camioane din Forza 
Motorsport 7. Acesta este un lucru bun, 

deoarece jocul are un pic de clasă. Deşi 
echipa de game-ări  KT Racing are puţină 
experienţă, European Truck Racing 
Championship are un mare potenţial de 
a fi un joc excelent”.
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JOCUL VIDEO CARE VA ÎNNEbUNI ŞOFERII DE 
CAMION

Programatorii de la Kyolotonn lucrează, în prezent, din greu la versiunea îmbunătăţită a jocului 
European truck Racing Championship. 
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