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

S u m a r

Revista TIR este 
semnatara 

Cartei Europene a 
Siguranţei Rutiere
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"În pachetul măsurilor pentru atenuarea 
impactului crizei COVID-19 asupra 
economiei și relansarea activităților 
industriei de transport rutier, alături 
de alte măsuri importante, Uniunea 
Națională a Transportatorilor Rutieri din 
România (UNTRR) solicită implicarea 
tuturor autorităților de resort pentru 
soluționarea problemelor acute ce 
afectează activitatea de transport 
rutier, respectiv eliminarea timpilor de 
așteptare în frontiere și urgentarea 
investițiilor în infrastructura rutieră. 
[…] În prezent, România dispune de o 
rețea de autostrăzi de numai 850 km, 
respectiv cel mai mic număr de kilometri 
de autostradă din Europa raportat la 
suprafața țării, (de 3 ori mai puțin decât 
Bulgaria și de 6 ori mai puțin decât 
Ungaria). Construcția Autostrăzii A1, 
parte a Coridorului IV Pan-european de 
transport care leagă Capitala României 
de Vestul Europei, a fost demarat 
în 1967, iar, după 53 de ani, are în 
exploatare numai 77% din întreaga 
lungime, lipsind cel mai important 
tronson din punct de vedere economic, 
Pitești-Sibiu. 
Este arhicunoscut faptul 
că infrastructura rutieră dezvoltată 
conduce la creșterea mobilității, a 
transportului de bunuri și persoane într-
un timp cât mai scurt și în siguranță, și 
cu emisii poluante reduse, determinând 
atragerea investițiilor și implicit 
creșterea economică. Autostrăzile 
sunt o necesitate economică vitală 
pentru România, iar criza provocată 
de COVID-19 nu trebuie să împiedice 

recuperarea decalajelor legate de 
infrastructură comparativ cu restul țărilor 
europene, ci dimpotrivă va trebui să 
determine accelerarea investițiilor, ca 
prioritate economică zero. 
Dacă, pentru angajarea și finalizarea 
lucrărilor de infrastructură, România nu 
poate învinge timpul pierdut în ultimii 
30 de ani, fiind necesar un uriaș efort 
financiar și material susținut, în schimb 
ar putea ameliora substanțial condițiile 
de desfășurare a transportului rutier prin 
diminuarea, până la eliminare, a timpilor 
mari de așteptare a autocamioanelor și 
autocarelor la trecerea frontierelor. Acest 
lucru s-ar putea realiza prin demersuri 
diplomatice și organizaționale eficiente 
realizabile într-un orizont de timp 
scurt, odată cu ridicarea restricțiilor de 
circulație generate de criza sanitară. 
Înainte de începutul crizei COVID-19, 
UNTRR a atras de multe ori atenția 
autorităților române despre situația de 
la punctele de trecere a frontierei, 
unde frecvent se înregistrează timpi 
de așteptare foarte mari pentru șoferii 
profesioniști, fapt care afectează 
și perturbă serios operațiunile 
internaționale ale transportatorilor 
români. 
Criza provocată de noul 
coronavirus a generat timpi uriași 
de așteptare la frontiere, cauzați de 
controalele excesive. Potrivit comunicării 
Comisiei Europene din data de 
13.05.2020, COVID-19: Orientări privind 
restabilirea progresivă a serviciilor de 
transport și de conectivitate, transportul 
de marfă ar trebui să fie în continuare 

protejat pentru a asigura funcționarea 
lanțurilor de aprovizionare, iar controlul 
la trecerea frontierelor, care în prezent 
ar trebui să dureze maximum 15 minute, 
va trebui relaxat pentru ca, în final, 
tranzitul pentru toate vehiculele de 
transport marfă să fluidizat cel puțin la 
nivelul anterior crizei.  
Totodată, CE mai recomandă 
ca, în timpul tranziției și în urma 
recomandărilor autorităților de sănătate 
publică, controalele de sănătate la 
frontiere ar trebui să fie reduse treptat, 
iar măsurile de carantină sistematice 
(adică aplicate indiferent de simptomele 
afișate sau de rezultatele testelor) 
trebuie ridicate. 
Astfel, UNTRR solicită autorităților 
responsabile implicarea în facilitarea 
operării transporturilor rutiere de marfă 
pe teritoriul României și eliminarea 
restricționării  circulației camioanelor 
numai pe culoarele de tranzit pentru 
transportul rutier atât în România, cât și 
în coordonare cu țările vecine. 
Dacă astăzi România ar fi fost în spațiul 
Schengen, s-ar fi eliminat mai multe 
probleme întâmpinate în prezent, 
controalele la frontiera cu Statele 
Membre UE vecine României, cu 
reducerea, semnificativă a timpului de 
staționare a transportatorilor români la 
frontieră. În acest sens, UNTRR solicită 
autorităților române intensificarea 
acțiunilor pentru integrarea României 
în spațiul Schengen cât mai curând 
posibil.", se spune în comunicatul de 
presă al UNTRR din 15 mai 2020.

UNTRR - MĂSURI PENTRU DEZVOLTAREA 
ECONOMICĂ DURABILĂ

După starea de urgență, ne întoarcem în timp sau putem crea condițiile unei dezvoltări economice 
durabile? Infrastructura rutieră subdezvoltată și timpii mari de așteptare la trecerea frontierelor 
sunt, în opinia UNTRR, principalele impedimente în desfășurarea transporturilor rutiere eficiente.
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ȘOFERII PROFESIONIȘTI 
INTRĂ ÎN MAREA BRITANIE 

FĂRĂ IZOLARE, CU UN 
FORMULAR

Guvernul Marii Britanii a publicat, pe 05 iunie 2020, noi 
informații despre scutirea șoferilor de camioane de la izolarea 
timp de 14 zile la intrarea în țară, potrivit UNTRR.

Pe site-ul nostru TIRMagazin.ro, găsiți 
lista de ocupații și situații în care 
perioada de izolare nu este necesară, 
și un link spre formularul pe care 
șoferul trebuie să îl aibă la el, semnat și 
ștampilat atunci când ajunge la frontiera 
Marii Britanii.
Șoferii profesioniști care efectuează 
transport rutier internațional sunt scutiți 
de măsura izolării timp de 14 zile la 
intrarea în Marea Britanie, fiind clar că 
scutirea este valabilă numai atunci când 
șoferul intră în țară în scopuri de muncă.
Instrucțiunile Guvernului pentru „Șoferii 
de vehicule de mărfuri sau vehicule de 
serviciu public și alți angajați deținători 
de licențe comunitare pentru transportul 
internațional de mărfuri sau pasageri cu 
autocarul și autobuzul” precizează:
• va trebui să furnizați datele călătoriei și 
datele de contact; 
• NU trebuie să vă autoizolați timp de 

14 zile; 
• va trebui să arătați că munca 
dumneavoastră presupune deplasarea, 
prin, de exemplu, o scrisoare de la an-
gajatorul dumneavoastră, un CMR sau 
licența operatorului;
• Să completați un formular online cu 
cel mult 48 de ore înainte de a intra în 
Marea Britanie pentru a notifica intenția 
de intrare, iar formularul completat 
trebuie să se afle în posesia șoferului 
în forma printată sau digitală înainte 
de a intra în Marea Britanie; formularul 
trebuie să accesat on-line. 
Scutirea nu se aplică atunci când șoferii 
se întorc din concediu, în acest caz vor 
fi necesare 14 zile de izolare.
Operatorii de transport sunt încurajați 
să utilizeze această scrisoare pentru a 
demonstra că intrarea lor în Marea Bri-
tanie este destinată unei activități legate 
de muncă.

ÎN CURÂND ÎN ROMÂNIA,  
NOUL MODEL MAN TGX!

www.man.ro
MHS Truck & Bus

Publicitate
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"Uniunea Națională a Transportatorilor 
Rutieri din România – UNTRR 
solicită sprijinul Guvernului, Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor (MTIC), Ministerului 
Afacerilor Externe (MAE) și 
eurodeputaților români pentru revenirea 
la normalitate în transportul internațional 
de pasageri și facilitarea transportului 
internațional rutier de persoane operat 
de transportatorii români, prin măsuri 
coordonate la nivel european, care să 
permită tranzitul autocarelor românești 

în alte State Membre precum Ungaria, 
Austria, Germania, astfel încât angajații 
români cu contracte în UE să se poată 
deplasa cu autocare în țările unde își 
desfășoară activitatea. 
Totodată, UNTRR a transmis solicitări 
către MTIC, MAE, dar și către ministrul 
german de transport, Andreas 
Scheuer, ministrul de interne din 
Austria, Karl Nehammer și secretarul 
de stat responsabil cu transporturile 
din cadrul Ministerului pentru Inovație 
și Tehnologie din Ungaria, Lâszlo 

Mosoczi, pentru a obține clarificări cu 
privire la permiterea transportului rutier 
internațional de călători către/dinspre 
aceste țări din/către România și în 
tranzit spre alte țări UE pentru operatorii 
de transport rutier din România. 
În prezent, s-a ajuns la blocaje și 
la situații revoltătoare, extrem de 
periculoase pentru pasagerii români. 
Lucrătorii români care merg să lucreze 
conform contractelor încheiate cu 
firme din Vestul Europei sunt nevoiți 
să plătească până la 5-6 ori mai mult pe 

UNTRR - REVENIREA LA NORMALITATE 
ÎN TRANSPORTUL INTERNAȚIONAL DE 

PASAGERI
UNTRR solicită sprijinul Guvernului, MTIC, MAE și eurodeputaților români pentru facilitarea 
transportului internațional rutier de persoane operat de transportatorii români și stoparea speculei 
și a accidentelor rutiere grave generate de transportul improvizat.
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transportul improvizat, deoarece nu au 
posibilitatea de a călători cu autocare. 
Aceștia sunt nevoiți să utilizeze 
microbuze, în condiții precare și cu 
risc sanitar crescut, generând apariția 
speculei și, recent, a unor accidente 
rutiere grave, cum a fost cel de astăzi, 
27.05.2020, din Olanda, când un 
microbuz în care se aflau nouă muncitori 
români a fost implicat într-un grav 
accident de circulație. 
Precizăm că UNTRR a solicitat 
în numeroase rânduri deblocarea 
transportului rutier internațional de 
persoane și aplicarea acelorași reguli 
pentru toate modurile de transport. 
Considerăm că, așa cum se permite 
plecarea la lucru cu avion charter, 
tren și cu autoturism, trebuie să fie 
admisă și deplasarea cu autocarele. 
Astfel, s-ar permite transportatorilor de 
persoane să organizeze, similar cu liniile 
aeriene, curse charter spre țări precum 
Germania, Spania, Franța. 
Potrivit comunicării Comisiei 
Europene, COVID-19: Orientări privind 
restabilirea progresivă a serviciilor de 
transport și de conectivitate, statele 
membre ar trebui să se asigure 
că operatorii de transport și furnizorii 
de servicii care furnizează servicii 
echivalente pentru aceeași rută sunt 
supuși unor măsuri echivalente. 
Obiectivul ar trebui să fie acela de 
a oferi același nivel de siguranță, 
claritate și predictibilitate pentru 
pasageri, pentru a evita discriminarea 
și pentru a păstra condițiile de 
concurență echitabile. Totodată, ar 
trebui extinsă disponibilitatea opțiunilor 
de transport colectiv pentru a oferi 
alternative de mobilitate pentru toți 
cetățenii. 
Cu toate acestea, prin HG 
nr.24/14.05.2020 privind aprobarea 
instituirii stării de alertă la nivel 
național și a măsurilor de prevenire 
și control al infecțiilor, în contextul 
situației epidemiologice generate 
de virusul SARS-CoV-2, România a 
menținut suspendarea transportului 
rutier internațional de persoane prin 
servicii regulate, servicii regulate 
speciale și servicii ocazionale în trafic 
internațional. Deși actul normativ 
prevede că această suspendare nu se 
aplică transportului rutier internațional 
prin servicii ocazionale al lucrătorilor 
români cu contracte în alte state 
dacă sunt îndeplinite anumite condiții 
cumulative, în realitate este dificil pentru 
un transportator român să prezinte 
Autorității Rutiere Române - ARR 
“acordul, aprobarea sau avizul statelor 
tranzitate și a statului de destinație 

privind desfășurarea cursei”. 
UNTRR solicită sprijinul Eurodeputaților 
Români prin intervenții urgente la 
nivelul instituțiilor europene relevante 
în scopul facilitării desfășurării curselor 
internaționale 
operate de 
transportatorii 
români de 
persoane și 
pentru relaxarea 
măsurilor în 
mod coordonat 
și eficient la 
nivel european. 
UNTRR solicită 
Eurodeputaților 
români membri 
în TRAN să 
susțină acest 
demers la 
reuniunea 
TRAN de 
mâine, 
28.05.2020 în 
cadrul căreia 
Comisia 
Europeană 
va prezenta 
pachetul privind 
turismul și 
transporturile 
în și după 2020 
- solicitând 
Comisiei să 
clarifice cu 
statele membre 
condițiile în care 
poate fi efectuat 
transportul rutier 

internațional de persoane cu autocarul 
în mod armonizat la nivel european, în 
special în cazul lucrătorilor esențiali.", 
se spune în comunicatul UNTRR din 27 
mai 2020.

(

,

Publicitate
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"Uniunea Națională a Transportatorilor 
Rutieri din România – UNTRR solicită 
Guvernului și Ministerului Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC) 
să permită transportul internațional 
rutier al lucrătorilor români cu contracte 
în UE și să se coordoneze cu celelalte 
State Membre UE pentru revenirea la 
normalitate în transportul internațional 
de pasageri - cu prioritate pentru 
transportul lucrătorilor cu contracte în 
alte state. 
În lipsa autocarelor s-a ajuns la blocaje 
și la situații revoltătoare, extrem de 
periculoase pentru pasagerii români. 
Aceștia sunt nevoiți să utilizeze 
microbuze, în condiții precare, generând 
apariția speculei. Pasagerii plătesc mai 
scump condiții de transport cu disconfort 
maxim și cu risc sanitar crescut. 
Întrucât nu există o coordonare între 
statele membre, sunt adoptate măsuri 
contradictorii, iar relaxarea condițiilor de 
transport rutier internațional de pasageri 
nu se va putea realiza. Astfel, pasagerii 
vor avea de suferit în lipsa soluțiilor 
viabile de deplasare către locurile de 
muncă, dar și firmele de transport 
care în continuare vor avea activitatea 
blocată, impactul fiind major și asupra 
bugetului de stat. 
Reamintim că UNTRR a solicitat 

în numeroase rânduri deblocarea 
transportului rutier internațional de 
persoane și aplicarea acelorași reguli 
pentru toate modurile de transport. 
Considerăm că, așa cum se permite 
plecarea la lucru cu avion charter, tren 
și cu autoturism, trebuie să fie permisă 
și deplasarea cu autocarele, atât pentru 
a permite celor care au contracte 
să ajungă la locul de muncă și să 
reducă presiunea pe bugetul statului, cât 
și pentru a permite transportatorilor de 
persoane să organizeze similar cu liniile 
aeriene curse charter spre țări precum 
Germania, Spania, Franța. 
Potrivit comunicării Comisiei Europene, 
COVID-19: Orientări privind restabilirea 
progresivă a serviciilor de transport și de 
conectivitate, statele membre ar trebui 
să se asigure că operatorii de transport 
și furnizorii de servicii care furnizează 
servicii echivalente pentru aceeași rută 
sunt supuși unor măsuri echivalente. 
Obiectivul ar trebui să fie acela de a 
oferi același nivel de siguranță, claritate 
și predictibilitate pentru pasageri, 
pentru a evita discriminarea și pentru 
a păstra condițiile de concurență 
echitabile. Totodată, ar trebui extinsă 
disponibilitatea opțiunilor de transport 
colectiv pentru a oferi alternative de 
mobilitate pentru toți cetățenii.  

Cu toate acestea, prin HG 
nr.24/14.05.2020 privind aprobarea 
instituirii stării de alertă la nivel național 
și a măsurilor de prevenire și control 
al infecțiilor, în contextul situației 
epidemiologice generate de virusul 
SARS-CoV-2, s-a menținut suspendarea 
transportului rutier internațional de 
persoane prin servicii regulate, servicii 
regulate speciale și servicii ocazionale 
în trafic internațional. Deși actul normativ 
prevede că această suspendare nu se 
aplică transportului rutier internațional 
prin servicii ocazionale al lucrătorilor 
români cu contracte în alte state 
dacă sunt îndeplinite anumite condiții 
cumulative, în realitate este dificil pentru 
un transportator român să prezinte ARR 
“acordul, aprobarea sau avizul statelor 
tranzitate și a statului de destinație 
privind desfășurarea cursei”. 
UNTRR solicită autorităților relevante 
din România să se coordoneze cu 
autoritățile din țările vecine pentru 
facilitarea desfășurării curselor 
internaționale operate de transportatorii 
români de persoane și pentru relaxarea 
măsurilor în mod coordonat și eficient.", 
se spune în comunicatul UNTRR din 21 
mai 2020.

UNTRR - LIBER LA TRANSPORTUL 
INTERNAȚIONAL DE PERSOANE

UNTRR solicită Guvernului și MTIC să permită  transportul rutier internațional de 
persoane, în condițiile în care situația actuală a condus la apariția speculei, iar 
pasagerii se confruntă cu un disconfort maxim și un risc sanitar crescut.



"Astăzi, 13.05.2020, Comisia Europeană 
a  prezentat pachetul de orientări și 
recomandări pentru a ajuta statele 
membre să ridice treptat restricțiile de 
călătorie și să permită întreprinderilor 
din turism să se redeschidă, după luni 
de blocare, respectând, în același timp, 
măsurile de sănătate necesare.  
Pachetul Comisiei privind redresarea 
Turismului și Transportului de persoane 
stabilește Linii directoare privind 
refacerea progresivă a serviciilor 
de transport și conectivitate, oferind 

României și celorlalte State Membre 
un cadru care să sprijine restabilirea 
treptată a transportului, asigurând în 
același timp siguranța pasagerilor și a 
personalului.  
Salutăm faptul că pachetul CE răspunde 
solicitărilor UNTRR privind aplicarea 
acelorași reguli pentru toate modurile 
de transport, iar prezenta comunicare 
CE precizează că ar trebui să se 
asigure că operatorii de transport și 
furnizorii de servicii care furnizează 
servicii echivalente pentru aceeași rută 

sunt supuși unor măsuri echivalente. 
Obiectivul ar trebui să fie acela de a oferi 
același nivel de siguranță, claritate și 
predictibilitate pentru pasageri, pentru 
a evita discriminarea și pentru a păstra 
condițiile de concurență echitabile. 
Precizăm că UNTRR a solicitat, încă 
din luna aprilie 2020, atât Comisiei 
Europene cât și autorităților române să 
asigure tratament egal pentru cursele 
charter operate, atât de liniile aeriene, 
cât și de autocare pentru transportul 
lucrătorilor sezonieri. 

UNTRR - TRATAMENT 
NEDISCRIMINATORIU PENTRU TOATE 

MODURILE DE TRANSPORT
UNTRR solicită tratament nediscriminatoriu pentru operatorii români de autocare 
și aplicarea acelorași reguli pentru toate modurile de transport, conform liniilor 
directoare ale Comisiei Europene.

Publicitate
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În lumina Comunicării CE, solicităm 
autorităților române să oprească 
discriminarea operatorilor români de 
transport rutier cu autocare, față de 
operatorii aerieni sau feroviari. Este 
inacceptabil ca lucrătorii români sa 
aibă voie să meargă cu avionul sau cu 
trenul și cu autocarul nu! 
Constatăm cu îngrijorare că, în ciuda 
numeroaselor intervenții UNTRR 
adresate Președintelui și Guvernului 
României, prin care am semnalat 
necesitatea deblocării transportului 
rutier internațional de persoane, în 
documentul Ministrului Afacerilor Interne 
postat în transparență decizională 
privind setul de măsuri propuse de 
prevenire și control a virusului SARS-
CoV-2, măsuri aplicabile după ridicarea 
stării de urgență, începând cu data de 
15 mai 2020, se propune la punctul 7 să 
se mențină: “Suspendarea transportului 
rutier internațional de persoane prin 
servicii regulate, servicii regulate 
speciale și servicii ocazionale în trafic 
internațional, pentru cursele efectuate 
către toate 5 țările din zona ROȘIE de 
risc epidemiologic și din acestea către 
România.” 
Reamintim că, pe perioada stării de 
urgență, activitatea transportatorilor 

rutieri români de persoane în trafic 
internațional a fost suspendată cf. art. 
11 din Ordonanța militară nr.7, fiind 
permise numai zborurile efectuate de 
operatorii aerieni prin curse neregulate 
(charter) pentru transportul lucrătorilor 
sezonieri din România către alte state. 
De asemenea, prin Ordinul MTIC nr. 
951/2020 publicat în MO din 07.05.2020, 
s-a aprobat Procedura pentru 
circulația trenurilor de călători special 
comandate în vederea transportului 
de lucrători sezonieri, inclusiv al celor 
care desfășoară activități de îngrijire a 
persoanelor vulnerabile, între România 
și alte state membre ale Uniunii 
Europene, pe perioada stării de urgență. 
Considerăm că, așa cum se permite 
plecarea la lucru cu avion charter, tren 
și cu autoturism, trebuie să fie permisă 
și deplasarea cu autocarele, atât pentru 
a permite celor care au contracte 
să meargă la lucru și să degreveze 
presiunea pe bugetul statului, cât și 
pentru a permite transportatorilor de 
persoane să organizeze similar cu liniile 
aeriene tot chartere spre țări precum 
Germania, Spania, Franța. 
Precizăm că transportul cu autocarul 
este preferat de multe companii din 
România pentru organizarea deplasării 

personalului angajat și a lucrătorilor 
sezonieri, având în vedere prețul 
accesibil, precum și siguranța, calitatea 
și flexibilitatea serviciilor oferite. 
Semnalăm că, prin actuala restricționare 
a activității transportatorilor rutieri 
români de persoane, s-a ajuns la situația 
inacceptabilă în care operatori străini 
de autocare să asigure transportul către 
Vestul UE al lucrătorilor români din 
agricultură. 
UNTRR solicită autorităților române 
eliminarea suspendării transportului 
rutier internațional de persoane din setul 
de măsuri propuse începând cu data 
de 15 mai 2020, respectiv să permită 
operarea de transporturi rutiere de 
persoane cu autocare, cu aplicarea 
acelorași reguli pentru toate modurile 
de transport persoane operate către 
aceleași destinații, conform liniilor 
directoare ale Comisiei Europene. De 
asemenea, solicităm public clarificarea 
faptului că este permis transportul rutier 
internațional de pasageri către țări care 
nu sunt menționate la Art. 11 din OM 7, 
pentru repornirea imediată a activității 
operatorilor români de transport rutier 
de persoane cu autocare.", se spune în 
comunicatul UNTRR.
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TRANSPORTATORII RUTIERI DIN FRANȚA CER 
CA FIRMELE DIN EUROPA DE EST SĂ NU MAI 
OPEREZE PE TERITORIUL FRANCEZ TIMP DE 

ȘASE LUNI
Federațiile patronale (OTRE) și sindicatele (FO Transport, CFDT Route) reiterează cererea către 
guvern de a suspenda cabotajul timp de 6 luni, pentru a sprijini transportatorii naționali. CPME 
(o confederație a întreprinderilor mici și mijlocii) sprijină sectorul în această inițiativă.

Partenerii sociali sunt aproape unanimi asupra acestui punct, 
cerând de câteva săptămâni ca guvernul să se adreseze Uni-
unii Europeane pentru activarea unei clauze de salvgardare 
care să permită suspendarea cabotajului pentru o perioadă 
de șase luni. „Miza este supraviețuirea a mii de companii de 
transport franceze, dar mai ales a sutelor de mii de locuri de 
muncă implicate”. Sindicatele spun că „sistemul de transport 
rutier a fost sacrificat în perioada pandemiei de Covid-19” și 
solicită guvernului „să intervină cât mai curând posibil", arată 
tr.24.fr.
Într-un editorial intitulat „Francezii pe margine, străinii pe 
drum”, Philippe Bonneau, secretarul general al OTRE, 
denunță „tăcerea statului” și cheamă „încă o dată la respon-
sabilitatea celor care au puterea de a solicita în mod legitim 
aplicarea clauzei de salvgardare”.

Prevenirea concurenței neloiale
Pentru Philippe Bonneau, este vorba de „împiedicarea com-
paniilor cu forță de muncă ieftină din țările Europei de Est sau 
Peninsula Iberică să abuzeze, chiar și ilegal, de cabotaj în 
Franța, operând în condiții de concurență neloială în raport 
cu companiile franceze, dar și sfidând regulile de sănătate. 
În ceea ce privește lipsa de răspuns a guvernului, el a vorbit 
despre „tăcerea vinovată de abandonarea unei industrii".
"Guvernul trebuie să intervină cât mai curând posibil pentru 
a opri masacrul transportului rutier franceze", a declarat FO 
Transport.
 
Ce este cabotajul
Orice transportator rutier de mărfuri, în numele unor terţi sau 
contra cost, care deţine autorizaţia comunitară prevăzută în 

Regulamentul (CEE) nr. 881/92 şi al cărui conducător auto, 
dacă este cetăţean al unei ţări necomunitare, deţine un atestat 
de conducător auto în conformitate cu condiţiile prevăzute 
în regulamentul menţionat, are dreptul, în conformitate cu 
condiţiile prevăzute în prezentul regulament, să efectueze, în 
mod temporar, servicii interne de transport rutier de mărfuri, în 
numele unor terţi sau contra cost, într-un alt stat membru, de-
numite în continuare "cabotaj", respectiv "stat membru gazdă", 
fără să aibă sediul social sau un alt sediu în acesta".
Mai pe scurt, dacă eşti licenţiat - îndeplineşti condiţiile de 
acces la profesie - şi deţii autorizaţia comunitară prevăzută 
în regulamentul 881/92, poţi efectua transporturi de marfă în 
interiorul statului membru pe teritoriul căruia te afli chiar dacă 
nu ai sediul firmei în acel stat.
Cu toate acestea însă, de-a lungul timpului, s-a constatat că 
statele membre au introdus tot felul de restricţii plecând, print-
re altele, de la faptul că termenul "temporar" nu era clar definit 
în regulament, precum şi datorită aderării unor noi state mem-
bre după 2007 şi a diferenţelor existente între acestea şi cele 
15 state ale Uniunii Europene, în special datorită diferenţelor 
cu privire la salarizarea şoferilor şi a taxelor aplicate de noii 
veniţi în Uniune transportului rutier.
S-a ajuns astfel ca liberalizarea pieţei transporturilor rutiere, 
care începuse cu regulamentul 881/92 (liberalizarea transpor-
turilor rutier de mărfuri intracomunitare) şi care trebuia să con-
tinue cu acest regulament (3118/93 - efectuarea transporturilor 
în regim de cabotaj), să se îndepărteze de la scopul iniţial.
După îndelungi negocieri, s-a ajuns la proiectul de regula-
ment privind accesul la piaţă, regulament care urma să intre în 
vigoare la începutul anului 2010.
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Alina Anton-Pop, Director 
Marketing&PR revista TIR Magazin: 
Cum a evoluat piața de vehicule 
comerciale în primele luni din 2020?

Stefano Albarosa, CEO Cefin Trucks: 
Piața vehiculelor comerciale din primele 
șase luni din anul acesta s-a contractat 
cu 40%, dacă ne raportăm la aceeași 
perioadă a anului trecut. Această 
contractare s-a reflectat în special 
în segmentul vehiculelor pentru 
transportul internațional cap-tractor 
și nu în celelalte două segmente 
de vehicule comerciale: vehiculele 
specializate și vehiculele de construcții. 

Totuși, a fost o perioadă dificilă. 
Strategia noastră a fost aceea de a fi 
foarte aproape de clienții noștri. 

Întotdeauna ne-am gândit cum am 
putea adăuga valoare serviciilor noastre 
și cu atât mai mult într-o perioadă 
dificilă ca aceasta. 

Asta s-a întâmplat prin livrarea de 
vehicule pe cele două segmente 
care totuși nu s-au oprit. Suntem 
foarte mulțumiți și de rezultatele noastre 
în acel segment care a suferit mai mult, 
cel de vehicule pentru transporturi 
internaționale.

Alina Anton-Pop, Director 
Marketing&PR revista TIR Magazin: Ați 
reușit să completați rețeaua de service 
așa cum le-ați promis, la începutul 
anului, clienților?

Ionel Bălașa, After Sales Network 
Director CEFIN Trucks: În conferința de 
presă de la începutul anului am promis 
extinderea rețelei de service. În această 
perioadă destul de dificilă, pentru 
fiecare dintre noi, am continuat să fim 
aproape de clienții și partenerii noștri. 
Ne-am îndeplinit promisiunea făcută. 
Am deschis trei locații cu service 
partenere și urmează încă două în 
viitorul apropiat. 

Alina Anton-Pop, Director 
Marketing&PR revista TIR Magazin: Ce 
impact a avut pandemia de coronavirus 
asupra rezultatelor financiare ale Cefin 
Trucks?

Stefan Albarosa, CEO Cefin Trucks: Cefin 
Trucks, importatorul Ford Trucks în 
România, este lider de piață pentru 
al doilea an consecutiv în cele două 
segmente de piață care au crescut 
în continuare: construcții și vehicule 
municipale. Această situație ne-a 
permis îndeplinirea tuturor obiectivelor 

pe care ni le-am propus la începutul 
anului. Atât operațional dar și financiar. 
Din această situație fericită raportată la 
ceea ce s-a întâmplat la competitori, am 
putut realiza planul de investiții prevăzut 
care a fost destul de important pentru 
acest an.

Alina Anton-Pop, Director 
Marketing&PR revista TIR Magazin: 
Ați pornit de la servisarea camioanelor 
Ford, iar acum aveți în portofoliu Ford 
vehicule comerciale ușoare (LCV). Ce 
înseamnă asta pentru Cefin Trucks?

Ionel Bălașa, After Sales Network 
Director CEFIN Trucks: Deși este o 
perioadă dificilă economic, nu ne-am 
oprit investițiile. Credem foarte mult în 
ideea de service multi brand. Cumulând 
experiența personalului tehnic și 
investițiile făcute de când activăm 
pe piața de vehicule comerciale, am 
adăugat în portofoliul nostru de reparații 
și vehiculele Ford comerciale ușoare.

În ciuda contractării pieței românești de vehicule comerciale cu 40%, în primele 6 luni ale acestui 

an, Cefin Trucks, unic distribuitor în România pentru Ford Trucks și lider în reparații de camioane, 

continuă în același ritm investițiile programate pentru 2020.

C E F I N T R U C K S CO N T I N UĂ 
I N V E S T IȚI I L E P R O G R A M AT E P E N T R U 

A N U L 2020
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C E F I N T R U C K S -  S E R V I C I I 
A F T E R S A L E S P E N T R U V E H I C U L E 

CO M E R C I A L E U Ș OA R E F O R D
Cefin Trucks, lider în reparații de camioane, își mărește rețeaua de service-uri în România și 
integrează servicii aftersales pentru vehicule comerciale ușoare Ford.

• Cefin Trucks își atinge obi-
ectivul setat pentru 2020 de 
acoperire cât mai extinsă a 
rețelei de service-uri pentru 
vehicule comerciale în Româ-
nia, ajungând la 19 puncte de 
reparații;
• Cefin Trucks atinge dimen-
siunea multibrand a rețelei de 
service-uri, integrând service 

Ford Vehicule Comerciale 
Ușoare;
• Cefin Trucks a atins în 2019 o 
cifră de afaceri de 60 de mil-
ioane de euro, cu activitățile 
sale de vânzare și service, față 
de 43 de milioane de Euro în 
2018;
• Obiectivele Cefin Trucks 
pentru anul 2020 - depășirea 

pragului de 10% a cotei de 
piață Ford Trucks, în creștere 
de la 8,1% în 2019; susținerea 
poziției de lider in segmentul 
vehiculelor de construcții și 
municipale; 

Cefin Trucks, cel mai mare centru 
de reparații vehicule comerciale din 
București, cu peste 20 de ani de 

Publicitate
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experiență în reparații pentru camio-
ane și remorci, reparații complexe de 
mecanică, electrică și tinichigerie pentru 
toate tipurile de vehicule și semiremorci, 
devine și service autorizat pentru Ford 
vehicule comerciale ușoare.
La începutul anului, Cefin Trucks anunța 
ca obiectiv extinderea portofoliului de 
servicii ce aduc plus valoare clienților 
săi, printre acestea aflându-se și un 
plan ambițios de a dezvolta rețeaua de 
service-uri autorizate la cele mai înalte 
standarde și o rețea multimarcă de top 
în cooperare cu partenerii de service.
Cefin Trucks anunță astfel completarea 
rețelei sale de service, venind în întâmp-
inarea clienților săi cu un set complet 
și competitiv de servicii post-vânzare, 
prin cele 19 centre din București, 
Brașov, Deva, Arad, Constanța, Craiova, 
Bacău, Suceava, Baia Mare, Oradea, 
Timișoara, Sibiu, Odorheiu Secuiesc, 
Cluj, Pitești, Ploiești, Galați, Turda și 
Piatra Neamț.
Începând cu luna aprilie, Cefin Trucks 
vine în întâmpinarea clienților săi și cu 
integrarea serviciilor de reparație Ford 
LCV, în sediul central din Autostrada 
Bucuresti-Pitești, km 13,2, strada Italia 
1-7, comuna Chiajna.
Servicii disponibile: lucrări de 
mentenanță și întreținere periodică; 
reparații motoare și cutii de viteze; 
reparații și verificări frâne, direcție, 
articulații; redresări șasiuri și structuri; 
operațiuni de tinichigerie; operațiuni 
de vopsitorie; reparații suprastructuri; 
posibilități de tractare rapidă în service, 
cu autovehicul specializat.
 Toate acestea la cele mai înalte stan-
darde ale mărcii:
- Echipă de profesioniști specializați în 
tehnologie FORD LCV; 
- Soft de diagnoză original, dedicat 
FORD LCV; 
- Scule speciale dedicate și recoman-
date de către FORD; 
- Piese de schimb uzuale, în stoc; 

- Spațiu dedicat efectuării reparațiilor 
(elevatoare de 4,5 tone);
- Orar extins 7.00-21.30; 
- Programări rapide.

“Ne bucurăm că am reușit să păstrăm 
promisiunea către partenerii noștri, chiar 
și în această perioadă dificilă pe care o 
traversăm cu toții, aceea de a extinde 
serviciile de reparații Cefin Trucks în noi 
centre din țară dar și către clienții Ford 
LCV. Investim permanent în organizația 
noastră, atât în oameni și sisteme 
integrate, în zona de vânzări, cât și în 
dezvoltarea rețelei de service. Cred cu 
tărie în valoarea adăugată a serviciilor 
integrate, precum servicii post vânzare 
la cele mai înalte standarde.  Vrem 
să le mulțumim clienților noștri pentru 
că au avut încredere în noi și suntem 
mândri că ne-au ales să le fim parteneri. 
De asemenea, suntem recunoscători 
partenerilor noștri Ford Trucks și Ford 
România, pentru suport și încredere.”, 
a declarat Stefano Albarosa, fondator și 
CEO Cefin Trucks. 
“Considerăm o oportunitate integrarea 
în activitatea de service Cefin Trucks 
a serviciilor de reparator autorizat 
pentru vehicule comerciale ușoare Ford. 
Cu peste 20 de ani de experiență în 
reparații pentru camioane și remorci, 
fiind cel mai mare centru de reparații 
vehicule comerciale din București, și 
cu peste 7500 de ore de manoperă 
facturate clienților noștri de o echipă de 
peste 90 de tehnicieni specializați, avem 
expertiză și toate instrumentele nece-
sare și pentru a dezvolta această divizie 
de service dedicată Ford LCV. Ne dorim 
să devenim un partener de încredere 
pentru companiile ce dețin în flota lor 
și vehicule comerciale Ford Transit. 
De asemenea, planul de dezvoltare al 
rețelei de service-uri proprii, partenere 
sau independente este foarte important 
pentru noi, pentru a fi alături de clienții 
nostri acolo unde au nevoie de noi” , a 

declarat Ionel Bălașa – Aftersales Direc-
tor Cefin Trucks.
Cefin Trucks este lider de piață în 
comerțul de camioane rulate și, astfel, 
le poate acorda clienților săi prețuri de 
cumpărare și tranzacții foarte com-
petitive, în ceea ce privește valoarea 
adăugată serviciilor financiare venite 
odată cu vânzarea de camioane noi. 
Toate vehiculele Ford Trucks livrate 
în România sunt echipate cu sisteme 
de monitorizare GPS oferite de grupul 
Viasat. 

Despre Cefin Trucks
Compania activează de peste 20 de ani 
în sectorul auto, ca furnizor de produse 
și servicii integrate pentru lumea trans-
portatorilor profesioniști, fiind cunoscută 
ca unul dintre cei mai mari distribuitori 
de vehicule comerciale din România. 
În decembrie 2016, Cefin Trucks a fost 
numit unicul importator și distribuitor 
în România al Ford Trucks și, din mai 
2017, a început activitatea din acest nou 
rol. 
Compania asigură clienții de service că 
toate măsurile de siguranță si prevenție 
în contextul crizei Coronavirus în Româ-
nia au fost luate atât în zona de vânzări 
cât și service.
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Șoferii Jochen Hahn de la Team Hahn 
Racing și Steffi Halm de la Team 
Schwabentruck au testat noile camioane 
pe pistă, demonstrând performanțele 
puternice de care sunt capabile.
Noile camioane ale echipelor de curse 
Hahn Racing și Schwabentruck vor fi 
de văzute în sezonul de curse pentru 
camioane 2020, datorită noului design 
IVECO S-WAY.
IVECO a început sezonul de curse 
2020 cu prezentarea oficială a noilor 
camioane IVECO S-WAY R de curse, 
pregătite special pentru Team Hahn 
Racing și Team Schwabentruck.
Evenimentul s-a desfășurat, sâmbătă, 
16 mai 2020, pe pista de testare 
din cadrul centrului de fabricare 
a camioanelor și de cercetare-
dezvoltare IVECO din Ulm. Datorită 
situației actuale, la prezentare a 
participat un grup mic de persoane, în 
conformitate cu măsurile de siguranță și 
reglementările de igienă.
Șoferii Jochen Hahn de la Team 
Hahn Racing și Steffi Halm de la 
Team Schwabentruck și-au supus 

noile camioane la diverse încercări, 
demonstrând performanțele puternice 
ale vehiculelor. Evenimentul a fost 
transmis și pe pagina de Facebook 
a IVECO, astfel încât sponsorii, 
colegii și fanii echipelor au putut 
vedea prezentarea, o scurtă privire 
asupra sezonului de succes 2019 și 
o previzualizare a viitorului sezon de 
curse de camioane.
Prezentarea camioanelor IVECO 
S-WAY R vine după cinci luni de 
dezvoltare și testare. Noile camioane 
de curse beneficiază de toate 
caracteristicile avansate de proiectare 
și inginerie ale gamei IVECO S-WAY, 
lansată în 2019 - de la cabina, care 
combină funcționalitatea și confortul, 
până la aerodinamica optimizată, care 
reduc toate coeficientul de tracțiune Cx 

cu până la 12% și livrează economii de 
combustibil de până la 4%.
"IVECO S-WAY R este - fără nicio 
exagerare - cel mai bun și cel mai 
elegant camion de curse produs 
vreodată. De-abia aștept să văd cum 
acest „Taur IVECO" arată cu adevărat 
de ce este capabil pe pista de curse", 
a declarat Jochen Hahn, de șase ori 
campion european la curse de camion, 
în legătură cu noul său camion, pe care 
l-a poreclit cu drag „Giulia”.
„Când vine vorba despre culori, 
camionul meu este de departe mai 
aspectuos decât cel al lui Jochen”, a 
declarat în glumă Steffi Halm, șoferul 
echipei Schwabentruck. "Deși presupun 
că asta nu contează prea mult în acest 
sezon, deoarece el îl va vedea doar din 
spate!", a continuat gluma Halm.

Publicitate

Prezentarea oficială a noilor camioane de curse IVECO S-WAY R pentru Team Hahn Racing și Team 
Schwabentruck a avut loc pe pista de testare IVECO de la facilitățile companiei din Ulm, Germania, 
pe 16 mai 2020.

IVECO A PREZENTAT NOILE 
CAMIOANE DE CURSE IVECO S-WAY R
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"Astfel, în funcție de noile măsuri de 
relaxare de la 1 iunie, vă vom comunica 
la începutul săptămânii viitoare noile 
reguli și condiții de desfășurare a 
activității de examinare teoretică, 
precum și noul calendar de examinare 
teoretică al Autorității Rutiere Române 
- ARR, în vederea obținerii atestatelor/ 
certificatelor de pregătire profesională, 
în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020.
De asemenea, vă aducem la cunoștință 
faptul că s-au întreprins demersurile 
necesare pentru reluarea activității, 
în condițiile de protecție și distanțare 
socială în vederea limitării răspândirii 
coronavirusului, în colaborare cu 
Ministerul Sănătății și Ministerul 
Educației și Cercetării.", se spune 
în adesa semnată de Mihai Alecu, 
directorul general al ARR. 

Pe data de 20 mai 2020, ARR a anunțat 
și reluarea activității de examinare 
practică: " Autoritatea Rutieră Română 
– ARR informează că, începând cu 

data de 08.06.2020 se preconizează 
reluarea activității de examinare la 
proba practică în vederea obținerii 
certificatelor de calificare profesională 
inițială pentru conducători auto care 
efectuează transport rutier de mărfuri 
sau de persoane și respectiv în vederea 
obținerii  atestatelor de instructor de 
conducere auto. 
 
Calendarul reluării activității în țară și 
în municipiul București se va comunica 
centrelor de pregătire și perfecționare 
profesională a personalului de 
specialitate din domeniul transporturilor 
rutiere care prezintă candidați la 
examinare. 
 
Activitatea de examinare la proba 
practică se va desfășura cu respectarea 
măsurilor de protecție si distanțare 
socială în vederea limitării răspândirii 
coronavirusului. 
 
Programarea centrelor de pregătire 
profesională pe zile de examinare 
se face de către Autoritatea Rutieră 
Română – ARR în funcție de numărul 
de candidați prezentați la examinare 
de către fiecare centru de pregătire 
profesională. Programarea nominală 
a candidaților pe ore de prezentare la 
examen se face de către centrele de 
pregătire profesională.  
 
În vederea desfășurării activității de 
examinare vor fi respectate, cu strictețe, 
următoarele măsuri de protecție 
în vederea prevenirii răspândirii 
coronavirusului: 
- se va evita prezentarea la locul de 
începere a examinării a mai multor 
candidați la aceeași oră sau a 
candidaților cu însoțitori (prieteni, rude, 
susținători); 
- respectarea distanțării persoanelor 

aflate la locul de întâlnire comunicat 
pentru susținerea probei, de cel puțin 
1,5 m; 
- desfășurarea activității de instruire  
privind modul de desfășurare a activității 
și de examinare a candidaților la partea 
a doua a probei practice numai în spații 
deschise, cu respectarea regulilor de 
distanțare socială; 
- utilizarea măștilor de protecție și a 
mănușilor - atât pentru candidați cât 
și pentru examinatori și reprezentanții 
centrelor de pregătire profesională; 
- dezinfectarea interiorului 
autovehiculelor folosite la desfășurarea 
probei practice, înainte de începerea 
fiecărei probe; 
- dotarea autovehiculelor cu 
dezinfectant; 
- aerisirea vehiculului înainte de 
începerea fiecărei probe; 
- dezinfectarea mâinilor înainte de 
începerea probei practice pentru a 
diminua riscul contaminării cabinei 
și echipamentelor utilizate în timpul 
examinării. 
 
Dotările necesare pentru autovehicul 
precum și dezinfectarea acestuia se 
asigură de către centrul de pregătire 
și perfecționare profesională. 
De asemenea, centrele de 
pregătire profesională vor efectua 
termometrizarea candidaților înaintre 
de începerea examinării (normal 
până la 37,30 C; candidatul care are 
temperatura peste 37,30 C nu va fi 
prezentat pentru susținerea probei 
practice).
 
În funcție de normele/reglementările 
aplicabile la data reluării activității de 
examinare la proba practică se pot 
aplica și alte măsuri de protecție care 
vor fi aduse la cunoștință în timp util".

Autoritatea Rutieră Română (ARR)  a anunțat, pe 29 mai 2020, că preconizează ca, începând cu 13 
iunie 2020, să reia activitatea de examinare teoretică.

ARR REIA EXAMINĂRILE TEORETICE ȘI 
PRACTICE
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"În continuarea comunicatului 
1409/04.06.2020, vă informăm că, în 
perioada 13 iunie – 12 iulie, examinarea 
teoretică în vederea obținerii atestatelor/
certificatelor de pregătire profesională a 
personalului din domeniul transporturilor 
rutiere se va desfășura exclusiv pentru 
persoanele care nu dețin sau nu au 
deținut un atestat/ certificat de pregătire 
profesională (pentru persoanele care 
dau pentru prima dată examen sau 
care nu au promovat examenul pentru 
obținerea unui atestat/ certificat de 
pregătire profesională). 
Având în vedere condițiile de prevenire 
și combatere a efectelor Pandemiei de 
COVID – 19, pentru desfășurarea în 
siguranță a examenelor teoretice se 
impun măsuri speciale atât în ceea ce 
privește numărul maxim de persoane 
ce se pot prezenta la o sesiune de 
examinare cât și triajul epidemiologic și 
distanțarea socială a candidaților. Prin 
urmare  în perioada următoare se vor 
prezenta la examen un număr limitat de 
persoane, în funcție de infrastructura 
fiecărei locații de examinare , locurile 
din sălile de calculatoare precum și din 
cele de scris fiind reduse la jumătate. 
În ceea ce privește reluarea examinării 
teoretice pentru persoanele ce dețin 

un atestat/certificat și vor să și-l 
reînnoiască  aceasta se va relua în 
funcție de măsurile de relaxare ce 
urmează a fi stabilite. 
Până la reluarea examinărilor pentru 
reînnoirea atestatelor/certificatelor 
precizăm faptul că acestea sunt 
prelungite, de drept, după cum 
urmează: 
- Cpc persoane/marfă -  pentru o 
perioadă de 7 luni de la expirare, 
conform prevederile Regulamentului 
(UE) 2020/698 al Parlamentului 
European și al Consiliului de stabilire 
a unor măsuri specifice și temporare, 
în contextul epidemiei de COVID-19, 
privind reînnoirea sau prelungirea 
anumitor certificate, licențe, permise 
și autorizații, precum și amânarea 
anumitor controale și formări periodice 
în anumite domenii ale legislației din 
sectorul transporturilor. 
- ADR + consilierii de siguranță 
rutieră – până la data de 1 decembrie 
2020, în baza acordului multilateral în 
documeniul transporturilor de mărfuri 
periculoase  M324. 
- Agabaritic + Manageri transport marfă/
persoane + Instructori + Profesori 
+Conducatori în regim de taxi + 
Manageri în regim de taxi - pentru o 

perioadă de 90 de zile de la încetarea 
stării de alertă, în conformitate cu 
dispozițiile  Legii nr. 55 /2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19. 
 Pentru a susține examen persoanele 
care nu dețin un atestat/certificat şi care 
nu se încadrează în niciuna din situațiile 
de mai sus, trebuie să se programeze 
la centrele de formare şi perfecționare 
la care s-au înscris pentru cursurile de 
formare profesională. 
Astfel, ca urmare a programării 
efectuate de către centrele de formare 
şi perfecționare, Autoritatea Rutieră 
Română va publica lista persoanelor 
programate pentru județele din sesiunea 
13 -14 iunie conform Calendarului 
de examinare teoretică în perioada 
13.06.2020 - 12.07.2020,      joi, 
11.06.2020, după ora 16:00. 
IMPORTANT! Facem precizarea că 
numai persoanele programate care se 
regăsesc pe lista publicată pe site-ul 
www.arr.ro, vor putea susține examen în 
sistemul informatic. 
Vă mulțumim pentru înțelegere și 
colaborare!", se spune în comunicatul 
ARR din data de 06 iunie 2020.

ARR: EXAMINAREA TEORETICĂ, NUMAI 
PENTRU PERSOANELE CARE NU DEȚIN SAU 
NU AU DEȚINUT UN ATESTAT /CERTIFICAT 

DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
Autoritatea Rutieră Română (ARR) a anunțat că persoanele care au sau au avut atestat/ certificat 
de pregătire profesională nu vor fi primite la examinările teoretice care au loc în perioada 13 
iunie- 12 iulie 2020.



SCANIA DĂ AFARĂ 5.000 DE ANGAJAȚI
Ca urmare a scăderii accentuate a vânzărilor, Scania a decis să concedieze 5.000 de angajați, la 
nivel global.

Criza provocată de coronavirus a dus 
la o scădere accentuată a veniturilor 
companiei suedeze producătoare de 
vehicule comerciale. Deși, în prezent, 
nu este posibil să se prevadă lungimea 
și severitatea modului în care criza va 
afecta operațiunile de afaceri ale Sca-
nia, este de așteptat ca cererea pentru 
produsele sale să rămână mai mică 
pentru o perioadă de timp. Prin urmare, 
Scania intenționează să își reducă forța 
de muncă la nivel global. Criza a deter-
minat necesitatea unei revizuiri ample 
a numărului de consultanți și angajați, 
precum și o reexaminare structurală a 
unor părți selectate ale operațiunilor sale 
industriale și comerciale.
Pachetele de sprijin pentru munca de 
scurtă durată la care compania, gu-
vernele, sindicatele și angajații au mers 
împreună au contribuit la reducerea 
impactului și a sferei acestor reduceri de 
personal pe termen lung. 
Reprezentantul sindical al Scania în 
Consiliul de Administrație și memb-
rii Bordului Executiv împărtășesc o 
perspectivă comună asupra situației 
cauzate de criză și colaborează la 
identificarea soluțiilor pentru reducerile 
de costuri, fără a exclude concedierile 
de personal. De asemenea, există un 
acord privind necesitatea dobândirii de 
noi abilități și competențe pentru a face 
față tranziției la noile tehnologii și la noi 
modele de afaceri.
„Criza Coronovirus ne obligă să ne 
reducem nivelul de activitate și asta 
înseamnă că estimăm că avem cu 
peste 5.000 de angajați la nivel global 
mai mult decât este necesar. Aceasta 
include o revizuire a până la 1.000 de 
poziții de conducere de la sediul nostru 
din Södertälje", a declarat președintele 

și CEO-ul Scania, Henrik Henriks-
son. „Evaluarea noastră este că va 
dura mult până când cererea pieței va 
atinge nivelurile anterioare crizei și, prin 
urmare, trebuie să adaptăm organizația 
la noua situație încă din acest an. Aces-
tea vor fi măsuri la nivelul întregii 
companii și nu sunt excluse notificările 
formale privind concedierile. Măsurile 
includ, de asemenea, părți din Scania 
care, în mod normal, nu sunt afectate 
de modificările pe termen scurt ale 
volumului producției.", a afirmat Henrik 
Henriksson. 
„Pentru angajații din producție avem 
deja instrumente pentru a face față 
variațiilor pe termen scurt ale cererii, 
cum ar fi banca noastră de timp și 
angajarea temporară, precum și un 
mod de lucru care generează continuu 
câștiguri în eficiență. Datorită acestor 
instrumente, estimăm că vom putea face 
față posibilelor reduceri de personal prin 
procesele noastre normale”, a spus Mi-
chael Lyngsie, reprezentantul angajaților 
în Consiliul de Administrație.
Întrucât cererea pieței globale în viitorul 
previzibil este de așteptat să fie mai 
mică, există un exces de personal 
în organizația globală de vânzări și 
servicii. Nivelul inferior de activitate al 
companiei afectează, de asemenea, 
mai multe părți ale organizației sediului 
central, inclusiv cercetarea și dez-
voltarea. Pentru a atinge economiile 
generale necesare și substanțiale de 
costuri, în perioada 2020 și 2021, con-
ducerea executivă lucrează împreună cu 
reprezentanții sindicali la diferite măsuri 
de reducere a costurilor, printre care și 
reducerea numărului de consultanți. 
„Ca întotdeauna, la Scania, ne vom 
strădui să minimalizăm efectele 

pentru angajații noștri și în aceste 
momente dificile. În sindicatele ce-
lor din conducere, pledăm pe deplin 
pentru renunțarea la consultanți”, a 
explicat Lisa Lorentzon, reprezentanta 
angajaților în Consiliul de Administrație. 
"Acest lucru necesită transferul 
competențelor și abilităților necesare 
personalului permanent al Scania -care 
face parte din acordul nostru colectiv 
local- pentru a asigura supraviețuirea 
companiei pe termen lung.", a adăugat 
Lisa Lorentzon.
Conducerea și sindicatele vor iniția 
acum discuții pentru a supraveg-
hea situația personalului la nivel 
organizațional.
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George Niță, director general 
Holleman, Mircea Mănescu, director 
general Ahead Logistics, Cosmin 
Pândaru, director general TAP 1 SA, și 
Cristian Dolofan, director general Dolo 
Trans Olimp, sunt protagoniștii celor 7 
episoade ale noului sezon din show-ul 
executivilor din transporturile rutiere 
românești.

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

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

VERSUS S02E04 - SOLUȚIA: ADUCEREA 
DE ȘOFERI EXTRACOMUNITARI?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIDEO: CONTROALELE ISCTR S02E03: 
CINE MUNCEȘTE GREȘEȘTE!

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

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

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

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

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

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

SEZONUL 02 EPISODUL 01
Serialul viral "CONTROALELE ISCTR" 
a revenit, la finalul anului 2019, cu un 
nou sezon. În deschiderea sezonului 
02, Florin Gagea, inspector de stat 
șef al Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier 
(ISCTR), a răspuns "tirului" întrebărilor 
jurnaliștilor TIR Magazin.
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Șapte asociații de transport și logistică 
din Europa de Nord solicită ca perioada 
de tranziție de la sfârșitul termenului 
de ieșire a Regatului Unit din Uniunea 
Europeană să fie extinsă, întrucât 
activitatea companiilor de transport 
suferă după impactul epidemiei de 
coronavirus. Și așa se așteaptă ca, 
urmare a pandemiei, sectorul să fie lovit 
de o criză fără precedent.
În prezent, 31 decembrie 2020 este 
data la care expiră perioada de tranziție, 
dată până la care Regatului Unit și UE 
trebuie să negocieze modalitatea de 
separare. Asociațiile FNTR (Franța), BGL 
(Germania), NLA (țările scandinave), 
TLN (Olanda), Febetra (Belgia), ZMPD 
(Polonia) și FinMobility (Finlanda) se tem 
că perioada de tranziție se poate încheia 
fără a se ajunge la un acord între părți. 
Asta ar avea consecințe dezastruoase, 
care s-ar adăuga la criza dramatică 
declanșată de Covid-19.
Cele șapte asociații au amintit că toate 
companiile pe care le reprezintă sunt, 
în principal, întreprinderi mici și mijlocii 
care au nevoie de predictibilitate și de 
un timp necesar pentru pregătirea fazei 
post-Brexit, ceea ce va duce la costuri 
suplimentare la care aceste companii vor 
trebui să le facă față.

Marea Britanie are nevoie de 50.000 
de agenți vamali pentru a evita cozile la 
camioane 
Guvernul britanic nu pare să reușească 
să își îndeplinească obiectivul de a 
pregăti aproximativ 50.000 de noi 
agenți vamali, necesari după Brexit și 
„trimite informații false” despre nivelul de 
pregătire al momentelor post-Brexit, au 
avertizat liderii industriei de transport. 
Ministrul Michael Gove a aprobat cifra de 
50.000 de lucrători vamali în Parlament, 
încă din februarie, și a declarat că 
guvernul discută despre crearea unei 
noi academii de agenți vamali în timp ce 
cooperează cu industria transporturilor 
„pentru a se asigura că are capacitatea 
necesară de verificare”, scrie Financial 
Times.
Cu toate acestea, Robert Keen, directorul 
general al Asociației Britanice a Mărfurilor 
Internaționale (BIFA), grupul industrial 
care este principalul furnizor de „formare 
vamală” în Marea Britanie, a declarat 
că ținta este „cu multe mii” mai joasă 
decât cea impusă de guvern. Într-o 
scrisoare adresată comisiei parlamentare 
responsabilă pentru relația viitoare a 
Regatului Unit cu UE, Keen a exprimat 
„îngrijorări” în legătură cu „declarațiile 
potențial înșelătoare și ambigue” venite 
din partea politicienilor și guvernului. 

Directorul general al Asociației Britanice 
a Mărfurilor a spus că BIFA a reușit să 
instruiască doar 1.298 de persoane 
în domeniul declarațiilor vamale prin 
intermediul aplicațiilor online în 2019. Alte 
244 de cursuri online au fost finalizate 
până în luna februarie a acestui an, dar, 
în martie și aprilie, au fost doar 96 de 
înscrieri, o scădere atribuită coronavirus. 
Persoanele din interiorul industriei au 
spus că mulți dintre cei care au urmat 
pregătirea lucrau deja în vamă și profitau 
de subvenții pentru a-și îmbunătăți 
competențele existente, mai degrabă 
decât ar fi fost vorba de noi persoane.
Oficiul Național de Audit a estimat că 
145.000 de companii din Marea Britanie 
ar putea avea nevoie să completeze 
formalități vamale pentru prima dată 
în existența lor începând cu ianuarie, 
anul viitor, ceea ce duce un surplus de 
200 de milioane de declarații vamale 
suplimentare pe an. 
În scrisoarea sa, Keen a avertizat 
parlamentarii că este nevoie de „cel puțin 
un an” pentru a instrui un agent vamal 
pentru a se ocupa de „anchetele de 
rutină”, având în vedere complexitatea 
formularelor. Cu doar șase luni până la 
intrarea în vigoare a noului regim vamal, 
preocupările cresc în întreaga industrie 
a transportului cu privire la nivelurile de 
pregătire. 
Richard Burnett, directorul executiv 
al Asociației Road Transport, a spus 
că este acum „imposibil” să instruiești 
numărul de persoane necesar la timp. 

Cum arată noul regim vamal
Regatul Unit a prezentat un nou regim 
vamal post-Brexit, care urmează să 
înlocuiască Tariful Exterior Comun (TEC) 
al Uniunii Europene (UE), prin care 
menţine taxe vamale de 10% la maşinile 
importate, dar le elimină din importuri, în 
valoare de 30 de miliarde de lire sterline 
(33,6 miliarde de euro), care intră în 
lanţurile de aprovizionare britanice,.
După ce şi-a încredinţat politica 
comercială UE timp de zeci de ani, 
Marea Britanie, care a ieşit în mod oficial 

ASOCIAȚIILE DE TRANSPORT SOLICITĂ 
PRELUNGIREA PERIOADEI DE TRANZIȚIE 

POST-BREXIT. LONDRA REFUZĂ
Un Brexit „fără acord” ar avea consecințe dezastruoase pentru transportul rutier, care s-ar adăuga 
la criza dramatică declanșată de Covid-19, consideră mai multe asociații ale transportatorilor din 
Europa.
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din UE la 31 ianuarie, negociază de-
acum acorduri de liber-schimb cu alte 
ţări.
Regatul şi Statele Unite au lansat la 
începutul lui mai o primă rundă de 
negocieri comeciale şi au anunţat 
că doresc să avanseze rapid către 
încheierea unui acord de liber-schimb.
Guvernul britanic doreşte să încheie 
acorduri care să-i acopere 80% din 
comerţul extern în următorii trei ani.

Noul regim se va aplica doar 
ţărilor cu care nu a încheiat 
niciun acord
Londra estimează că acest nou regim 
-denumit UK Global Tariff (UKGT)- va 
fi mai simplu şi mai ieftin decât TEC-ul 
european, în urma suprimării tuturor 
taxelor vamale mai mici de 2%.
”Noul Tarif Global Britanic va fi în folosul 
consumatorilor şi gospodăriilor britanice, 
reducând formalităţile administrative 
şi scăzând costul a mii de produse 
curente”, a anunţat secretara de stat 
însărcinată cu Comerţul Internaţional Liz 
Truss.
În cadrul acestui nou regim, taxele 
vamale impuse unei largi game de 
produse urmează să fie suprimate - 
60% dintre schimburi urmează să intre 
în Marea Britanie fără taxe, în baza 
condiţiilor prevăzute de Organizaţia 
Mondială a Comerţului (OMC) sau prin 
actualul acces preferenţial, începând din 
ianuarie 2021, a anunţat Guvernul.
Însă taxele vamale urmează să 
fie menţinute la un anumit număr 
de produse din sectoarele agricol, 
automobile şi pescuit, în vederea 
protecţiei acestor sectoare.
”Menţinerea unei protecţii a agriculturii 
are un sens ca monedă de schimb în 
negocierile cu UE şi Statele Unite. Însă 
acest lucru implică scumpiri importante 
la importuri agricole, în lipsa unui acord 
de liber-schimb între regatul Unit şi 
UE”, estimează Thomas Sampson, un 
profesor asociat la London School of 
Economics.
Proiectul prevede, de asemenea, o 
suprimare a taxelor vamale la produse 
privind ameliorarea eficienţei energetice 
şi o scutire temporară de taxe a celor 
folosite în lupta împotriva covid-19, 
precum echipamente individuale de 
protecţie.

Ce se întâmplă în perioada de 
tranziție până la finalul lui 2020?
În următoarele 6 luni, până la 31 
decembrie 2020, nu se schimbă de fapt 
nimic: nici pentru cele 3,6 milioane de 
cetățeni comunitari care trăiesc în Marea 
Britanie, nici pentru cele 27 de milioane 
de turiști. Ei pot intra pe teritoriul britanic 
ca și până acum, cu actul de identitate și 
fără viză, nu trebuie să se înregistreze și 
pot merge la doctor în caz de probleme 
medicale fără costuri extra, deoarece 
asigurările lor de sănătate sunt valabile 
în continuare.
De la 1 ianuarie 2021, pe autostrada 
M20, ruta cea mai importantă de la 
Eurotunel la Londra, s-ar putea forma 
cozi și ambuteiaje, din cauza controalelor 
mai stricte la frontieră.

Londra: nu acceptăm o nouă 
amânare
Noua rundă de negocieri între Londra 
şi Bruxelles privind relaţiile post-Brexit 
între Regatul Unit şi UE s-a încheiat fără 
progrese semnificative, potrivit mesajelor 
transmise de cei doi şefi ai echipelor de 
negociere, David Frost şi Michel Barnier. 
''Progresele rămân limitate, dar discuţiile 
noastre s-au purtat într-un ton pozitiv'', a 
transmis într-un comunicat negociatorul 
şef britanic David Frost. ''Ne apropiem 
de limitele a ceea ce putem obţine în 
formatul negocierilor la distanţă. Dacă 
vrem să facem progrese, atunci este 
clar că trebuie să intensificăm şi să 
accelerăm lucrul'', a constatat el despre 
discuţiile care încă se poartă prin 
videoconferinţă din cauza pandemiei de 
coronavirus. 
 
Europa vrea prelungiri
Un mesaj asemănător a venit din partea 
negociatorului şef european Michel 
Barnier. ''Săptămâna aceasta nu am 
avut zone semnificative de progres (...) 
Nu putem continua aşa la nesfârşit'', 
a spus acesta la o teleconferinţă de 
presă. El a insistat că cele două părţi 
trebuie să ajungă la un acord până pe 31 
octombrie şi a afirmat că rămâne valabilă 
propunerea UE de prelungire a perioadei 
de tranziţie post-Brexit dincolo de data de 
31 decembrie, prelungire respinsă până 
în prezent de guvernul condus de Boris 
Johnson. 
Potrivit lui David Frost, guvernul britanic 

este dispus să facă eforturi pentru a se 
ajunge la o înţelegere cu UE ''cel puţin 
asupra liniilor generale ale unui acord 
echilibrat'', care să ţină cont de refuzul 
Regatului Unit de a se alinia normelor UE 
(aşa-numitul ''level playing field'' cerut de 
Bruxelles) şi de poziţia britanicilor privind 
dosarul pescuitului, cele două principale 
subiecte de divergenţă între Londra şi 
Bruxelles.
Speranţa unei ieşiri din impas se 
îndreaptă acum spre întâlnirile pe care 
premierul britanic Boris Johnson le 
va avea la sfârşitul lunii cu preşedinta 
Comisiei Europene Ursula von der Leyen 
şi cu preşedintele Consiliului European 
Charles Michel. 
Premierul britanic Boris Johnson a 
declarat că, indiferent dacă va exista 
sau nu un acord, Regatul Unit va părăsi 
piaţa unică europeană şi uniunea vamală 
europeană şi a cerut mediului de afaceri 
să se pregătească pentru aceasta.

Londra vrea doar acord de liber 
schimb 
La rândul său, ministrul britanic de stat 
Michael Gove a estimat că preşedinţia 
germană a Consiliului UE, care va 
începe la 1 iulie, va aduce ''leadership-ul 
necesar pentru a se ajunge la un acord''. 
Precedenta rundă de negocieri, 
defăşurată la jumătate lunii mai, s-a 
încheiat cu un schimb de ameninţări între 
Bruxelles şi Londra cu privire la un posibil 
eşec al negocierilor privind relaţia lor 
post-Brexit. 
Dacă, până la finalul perioadei de 
tranziţie post-Brexit (în care Regatul Unit 
continuă să aplice regulile UE), nu se va 
încheia un acord şi Londra nu-şi schimbă 
poziţia privind extinderea tranziţiei 
dincolo de 31 decembrie, relaţiile 
economice dintre UE şi Regatul Unit 
vor fi guvernate de regulile Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului (OMC). 
Europenii doresc un acord extins care 
să cuprindă şi norme ale UE privind 
concurenţa, mediul sau fiscalitatea, în 
timp ce britanicii doresc doar un acord 
clasic de liber schimb -aşa cum UE 
a încheiat cu Canada- şi la care să 
poată fi adăugate ulterior mici înţelegeri 
sectoriale. 
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Ţinta precedentă acoperea doar unităţile 
din Europa unde se produc maşini, 
vehicule comerciale, camioane şi baterii. 
Daimler se va asigura că toate maşinile 
noi, metodele de producţie şi furnizorii 
vor lucra astfel încât să nu producă 
emisii de dioxid de carbon. 
Acest plan privind emisiile de carbon 
va fi realizat prin îmbunătăţirea 
semnificativă a eficienţei energetice, 
folosirea energiei eoliene, solare, a 
valurilor şi folosirea biogazului. 
"Luăm în considerare întregul lanţ 
valoric, de la reţeaua de furnizori până 
la producţia în sine", a afirmat directorul 
general, Ola Kaellenius. 
Pe fondul pandemiei de coronavirus 
(COVID-19), Daimler şi-a redus 
semnificativ producţia pe plan global, 
deşi acum activitatea se reia în cele 
mai multe fabrici. Cel târziu până în 
iunie toate facilităţile vor funcţiona, a dat 
asigurări grupul german. 
Luna trecută, producătorul german de 
automobile şi camioane Daimler AG 
a raportat un declin de aproape 70% 
al profitului operaţional trimestrial, din 
cauza efectelor negative ale pandemiei, 
şi a avertizat că fluxul de numerar folosit 
pentru plata dividendelor va scădea anul 
acesta. Datele preliminare arată că, în 
primul trimestru din 2020, profitul înainte 
de taxe şi dobânzi (EBIT) a scăzut cu 
68,9%, la 719 milioane de euro (777 
milioane de dolari), compania germană 
previzionând în acest an un declin al 
veniturilor şi al vânzărilor de vehicule, 
comparativ cu anul trecut. 
Daimler deţine divizia de lux Mercedes-
Benz şi brandul Smart. 
În România, Daimler are două unităţi de 
producţie, la Cugir şi Sebeş.

Ce este neutralitatea emisiilor de 
dioxid de carbon
În conformitate cu acordul de la Paris, 
UE s-a angajat să obțină neutralitatea 
emisiilor de dioxid de carbon până în 
a doua jumătate a secolului XXI. Ce 
înseamnă acest lucru în practică?
Neutralitatea emisiilor de dioxid de 

carbon înseamnă un echilibru între 
emisii și reducerea dioxidului de carbon 
din atmosferă prin absorbanți. Pentru 
a obține emisii zero nete, toate emisiile 
de gaze cu efect de seră la nivel 
mondial vor trebui contrabalansate prin 
sechestrarea dioxidului de carbon.
Absorbantul de CO2 este orice sistem 
care absoarbe mai mult CO2 decât 
emite. Principalii absorbanți sunt 
solul, pădurile și oceanele. Conform 
estimărilor, absorbanții naturali 
elimină între 9,5 și 11 GtCO2 pe an. 
În 2017, emisiile globale de CO2 au 
atins 37,1 Gt.
Până în prezent, niciun absorbant 
artificial nu este capabil să elimine 
dioxidul de carbon din atmosferă 
suficient pentru a lupta cu încălzirea 
globală. 
Dioxidul de carbon depozitat în 
absorbantele naturale precum pădurile 
este eliberat în atmosferă prin incendiile 
forestiere, schimbările în utilizarea 
terenurilor sau exploatările forestiere. 
Acesta este motivul pentru care este 
esențială reducerea emisiilor de 
CO2 pentru a ajunge la neutralitatea 
climatică.
 
Compensarea emisiilor de CO2
Un alt mod de a reduce emisiile și 
de a ajunge la neutralitatea emisiilor 
de dioxid de carbon este acela de a 

compensa emisiile produse într-un 
sector, reducându-le în altă parte. Acest 
lucru se poate realiza prin investiții 
în energia regenerabilă, eficiența 
energetică sau alte tehnologii curate, 
cu emisii reduse de CO2. Sistemul UE 
de comercializare a emisiilor (ETS) este 
un sistem de compensare a emisiilor de 
carbon.
 
Obiectivele UE 
Uniunea Europeană este angajată 
într-o politică ambițioasă în domeniul 
schimbărilor climatice. Obiectivul său 
actual este de a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră cu 40% până în 2030, 
comparativ cu nivelurile din 1990. 
În noiembrie 2018, Comisia Europeană 
a prezentat o strategie pe termen lung 
a UE pentru realizarea unei economii 
neutre din punct de vedere climatic până 
în 2050. În iunie 2019, liderii UE 
au cerut țărilor UE și Comisiei „să 
înregistreze progrese [...] pentru a 
asigura tranziția către o UE neutră din 
punctul de vedere al impactului asupra 
climei în conformitate cu Acordul de la 
Paris”.
Într-o rezoluție din martie 2019, 
Parlamentul European a solicitat un 
obiectiv mai ambițios de reducere a 
emisiilor pentru 2030, pentru a atinge 
obiectivul neutralității emisiilor de dioxid 
de carbon până în 2050.

DAIMLER 2022: OBIECTIVE ÎNDRĂZNEȚE ÎN 
LUPTA CU POLUAREA

Grupul auto Daimler a anunţat că toate cele peste 30 de fabrici ale sale de la nivel global vor ajunge 
neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon până în anul 2022.
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Cifrele, publicate recent de ACEA 
(European Automobile Manufacturers 
Association), arată dimensiunea 
impactului asupra industriei al 
pandemiei coronavirusului. Virusul a 
determinat un blocaj în toată Europa 
dar și în fabricile de vehicule, iar unele 
afaceri și-au suspendat activitatea. 

Situație fără precedent
Pandemia a afectat toate cele 27 de țări 
membre ale UE și fiecare segment de 
vehicule. Căderea s-a resimțit în statele 
cele mai afectate de pandemie.
În aprilie, înmatriculările de camioane 
și vehicule comerciale noi au scăzut cu 
87,8% în Spania, cu 85,5% în Italia și cu 
82,4% în Franța.
Cifrele au fost, de asemenea, sumbre 
pentru primele patru luni ale anului 
2020, totalul cumulativ echivalând cu 
scăderi de 46,6% în Spania, 41,6% în 
Franța și 41,4% în Italia.
În Germania, unde controlul pandemiei 
a avut mai mult succes, înmatriculările 
noi de vehicule comerciale s-au 
contractat cu 22,5% până la sfârșitul 
lunii aprilie.
În Europa, înmatriculările de vehicule 
comerciale ușoare noi până la 3,5 t au 
scăzut cu 69,6% (la 46,264) în aprilie și 
cu 35,1% în primele patru luni ale anului 
2020, scrie trucksales.com.

Totul la jumătate
Pentru vehiculele comerciale grele noi 
(16 t și mai mult), înmatriculările au 
scăzut cu 58,5% pentru luna aprilie în 
toată Europa și cu 35,4% de la începutul 
anului până la sfârșitul lunii aprilie.
Cifrele corespunzătoare au arătat o 
scădere cu 54,8% (aprilie) și o scădere 
cu 33,0% (tot anul până la sfârșitul lunii 
aprilie) pentru vehiculele comerciale 
mijlocii și grele de peste 3,5 t.

Vânzările de autobuze și autocare noi 
de peste 3,5 t au scăzut cu 66,8% în 
aprilie și cu 20,1% în primele patru luni 
ale anului 2020.

Soluții: România vrea bani
La videoconferinţa informală a șefilor 
transporturilor din UE, de la începutul lui 
iunie, ministrul Lucian Bode a susţinut 
că este necesară o coordonare la nivel 
european în alegerea soluţiilor optime 
de sprijin financiar şi economic a acestui 
sector, grav afectat de criza Covid-19.
„Pentru a minimiza efectele economice 
post-pandemie, trebuie să ne 
coordonăm în alegerea soluţiilor optime 
de sprijin financiar şi economic a 
sectorului transporturilor, grav afectat de 
criza sanitară. Toate măsurile propuse 
la nivelul UE trebuie să fie adaptate 
la noile realităţi socio-economice şi să 
ţină cont de angajamentul de a finaliza 
reţeaua europeană centrală de transport 

până în 2030, obiectiv ce va necesita 
investiţii substanţiale în unele state 
membre. Uniunea Europeană trebuie 
să construiască strategii coerente 
pentru a crea condiţii cetăţenilor şi 
companiilor de a ieşi mai puternici din 
această criză, pentru a putea face faţă 
pe viitor unei posibile alte crize. Acest 
lucru presupune investiţii masive în 
cercetare, servicii şi noi tehnologii, care 
fie adaptate noilor provocări economice 
şi sociale. Efortul de întărire a capacităţii 
Uniunii Europene şi a statelor membre 
de a răspunde eficient la situaţiile 
de criză, trebuie să fie unul eficient, 
coordonat şi să reflecte nevoile reale 
de finanţare ale fiecărui stat membru în 
parte”, a precizat ministrul Lucian Bode.

STATELE CELE MAI AFECTATE DE CORONAVIRUS 
AU ÎNREGISTRAT CELE MAI DRASTICE SCĂDERI 

ÎN VÂNZAREA DE CAMIOANE 
Declinul provocat de COVID-19 pe piața vânzărilor de vehicule continuă în Europa, unde 
înmatriculările de vehicule comerciale noi au scăzut cu 67% în aprilie. Cifra din ultimele patru 
luni ale anului 2020 a fost în scădere cu 34,5% față de anul 2019.
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Luna aprilie ar putea înregistra o 
scădere de 13% în acest an faţă de anul 
2019. 
"Comerţul mondial, per ansamblu, s-a 
contractat cu 2,5% trimestrul acesta, 
faţă de acelaşi trimestru al anului trecut, 
în luna martie înregistrându-se o a treia 
cifră negativă (-1,4% faţă de aceeaşi 
lună a anului trecut şi o scădere de 
-4,3% anual). În martie, exporturile 
Chinei şi-au revenit, crescând cu 12,4% 
faţă de aceeaşi lună a anului 2019 
(2,3% anual) pe măsură ce economia 
a fost repornită, în timp ce zona euro a 
suferit cea mai mare lovitură, o scădere 
de -7,7%, faţă de aceeaşi lună a anului 
trecut (-10% anual), întrucât au fost 
afectate marile economii. Ne aşteptăm 
ca, în al doilea trimestru, să se ajungă la 
nivelul cel mai de jos, jumătate din PIB-
ul global fiind sub influenţa măsurilor de 
urgenţă în aprilie, iar exporturile chineze 
fiind direct influenţate de căderea 
cererii”, se arată în analiză. 

Ce se întâmplă în țară 
În ceea ce priveşte România, scăderea 
chiar şi de 2% a exporturilor din primul 
trimestru pentru segmentul maşini şi 
echipamente pentru transport este 
îngrijorătoare, atât din perspectiva 
cererii în scădere pronunţată, cât şi a 
ponderii uriaşe de 48% în total exporturi. 
"România (...) nu este în topul celor 
mai mari exportatori. Adepţii unor 
convingeri populiste ar putea chiar 
sugera că performanţa în cazul unei 
ţări care a 'sfidat' scăderea din primul 

trimestru a economiei Uniunii Europene 
înregistrând aproape în oglindă o 
creştere de 2,7% s-ar putea replica şi 
în al doilea trimestru. Reversul aşteptat 
pentru aprilie (ca lună plină în materie 
de impact al stării de urgenţă) şi parţial 
pentru luna mai pare însă să fi fost deja 
anunţat din primul trimestru. Importurile 
s-au dovedit mult mai inelastice la 
măsurile restrictive aplicate economiei 
începând cu luna martie, scăzând cu 
doar 1,8%, în timp ce exporturile s-au 
prăbuşit cu 11,3%. 
De altfel, la nivelul întregului trimestru 
I, exporturile au pierdut 2,6%, în timp 
ce importurile au urcat uşor cu 1,3%, 
adâncind deficitul comercial deja exis-
tent. Desigur, scăderea abruptă din luna 
aprilie, care ar fi după toate aşteptările 
de ordinul a două cifre, ar trebui să se 
manifeste prin scăderi similare, atât la 
nivelul exporturilor, cât şi al importuri-
lor. Fiind totuşi o ţară cu o diversificare 
mai redusă a economiei în sectorul de 
servicii, impactul asupra României, deşi 
major, nu ar trebui să se situeze chiar în 
chenarul de ţări cel mai grav afectate. 
Reluarea producţiei de maşini la începu-
tul lunii mai, chiar dacă este un semnal 
pozitiv, menţine gradul de incertitudine 
asupra evoluţiei exporturilor în 2020. 
Scăderea chiar şi de 2% a exporturilor 
din primul trimestru pentru segmentul 
maşini şi echipamente pentru transport 
este îngrijorătoare, atât din perspectiva 
cererii în scădere pronunţată, cât şi al 
ponderii uriaşe de 48% în total expor-
turi", afirmă studiul. 

Prețurile au scăzut 
Potrivit analizei, preţurile mărfurilor la 
nivel mondial, exprimate în dolari amer-
icani, s-au contractat şi mai mult în luna 
martie, înregistrând o scădere de 3,6% 
faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019, 
cifra trimestrului I înregistrând o scădere 
de 6,2%. 
"Acesta este rezultatul şocului preţului 
petrolului şi al scăderii globale a preţuri-
lor materiilor prime pe măsură ce China 
şi apoi Europa au încetinit cererea de 
mărfuri, timp în care dolarul s-a apreciat 
în mod semnificativ. Pentru exportatori, 
efectul asupra preţurilor ar trebui să 
agraveze şocul asupra cererii, afectând 
veniturile din export. Totuşi, această 
imagine ignoră comerţul cu servicii, 
care a cunoscut probabil o scădere şi 
mai puternică, de două cifre, în primul 
trimestru, din cauza prăbuşirii serviciilor 
în turism şi transport din întreaga lume. 
Comerţul cu servicii ar trebui să îşi 
revină într-o perioadă mai lungă de timp, 
deoarece restricţiile de transport şi de 
călătorie rămân în vigoare chiar şi atunci 
când se elimină restricţiile interne. Din 
acest motiv, nu ne aşteptăm ca, până la 
sfârşitul acestui an, comerţul mondial cu 
bunuri şi servicii să depăşească 90 % 
din nivelul anterior crizei", se spune în 
analiza citată. 

Cine pierde 
În acest context, analiştii se aşteaptă 
ca, în 2020, sectorul energetic să fie 
cel mai grav afectat (o scădere de 433 
miliarde de dolari pentru exporturi), 
urmat de metale (-420 miliarde de 
dolari) şi de servicii de transport legate 
de producătorii de automobile (-270 
miliarde de dolari), estimează analiştii. 
În timp ce utilajele şi echipamentele, 
industria textilă şi furnizorii pentru 
industria automobile vor pierde mai 
puţin în valoare absolută, valoarea 
exporturilor lor va scădea cu peste 15%. 
Singurele sectoare neafectate ar trebui 
să fie sectoarele software şi cele de 
servicii IT (+51 miliarde de dolari obţinuţi 
din export) şi produsele farmaceutice 
(+27 miliarde de dolari). 
Ţările care ar putea înregistra pierderi 
mari la exporturi în valoare absolută şi 
ca parte din totalul exporturilor lor sunt: 
Rusia, Regatul Unit, Mexic, Spania, 
Emiratele Arabe, Belgia şi Arabia 
Saudită.

COMERȚUL CU MĂRFURI, LA CEL MAI 
SCĂZUT NIVEL DE DUPĂ 2009

Primul trimestru al anului 2020 a adus cea mai accentuată contracţie a comerţului mondial cu 
mărfuri din 2009 până în prezent, potrivit unei analize.
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25 DE MĂSURI PENTRU O REPORNIRE CU 
SUCCES A SECTORULUI AUTO DIN UE

Sectorul auto european dorește să contribuie la răspunsul global împotriva COVID-19. Astfel, se are 
în vedere prezervarea sănătății publice, minimizarea impactului asupra economiei și menținerea 
accentului pe obiectivele generale ale timpului nostru: societatea digitală și decarbonizarea.

Acest document, emis în comun de 
patru asociații reprezentând sectorul 
auto al UE (ACEA, CECRA, CLEPA și 
ETRMA) enumeră 25 de recomandări 
imediate și tangibile. Acestea sunt 
concepute pentru a ajuta la modelarea 
răspunsului la criza COVID-19. Se 
dorește recuperarea cu succes a 
economiei în general și un sprijin pentru 
o reluare completă a activității sectorului 
auto.

25 de recomandări „în cheie 
politică”:
1. Emiterea de îndrumări armonizate 
privind măsurile sanitare și de securitate 
la locul de muncă;
2. Scutirea transportului de mărfuri 
de la soluțiile de închidere a frontierei 
și alinierea măsurilor de control la 
frontieră;
3. Menținerea unei surse centrale de 
informații privind măsurile de frontieră 
instituite de Comisia Europeană;
4. Acordarea de derogări uniforme 
pentru naveta transfrontalieră și pentru 
călătoriile obligatorii;
5. Flexibilizarea temporară a normelor 
de concurență;
6. Amânările punctuale oferite de Codul 
vamal al Uniunii;
7. Redeschiderea magazinelor de 
dealeri și ateliere de reparații cât mai 

curând posibil;
8. Introducerea unor scheme de 
reînnoire imediată a parcului auto pentru 
toate categoriile de vehicule din UE;
9. Consolidarea schemelor naționale de 
reînnoire a parcului auto cu finanțare 
directă a UE;
10. Instrumente directe de finanțare a 
UE pentru achiziții publice orientate spre 
vehicule noi;
11. Pornirea programelor pilot anunțate 
pentru realizarea infrastructurii de 
combustibili alternativi; 
12. Accelerarea și facilitarea investițiilor 
în infrastructura digitală de nouă 
generație;

13. Amânarea tututuror consultărilor 
publice neesențiale cu cel puțin 2 luni;
14. Evaluarea impactului crizei Covid-19 
asupra legislației din domeniul industriei;
15. Repornirea procesului de omologare 
cât mai rapid posibil
16. Supravegherea pieței din UE pe 
baza legislației;
17. Propunerea de modificări ambițioase 
ale Directivei privind infrastructura 
pentru combustibili alternativi;
18. Accelerarea propunerilor legislative 
pentru a sprijini combustibilii cu emisii 
reduse de carbon și cu emisii poluante 
reduse;
19. Reflectarea „Tranziția justă” și 
recuperarea Covid-19 în „Skills Agenda”;
20. Accelerarea reglementărilor privind 
digitalizarea transporturilor;
21. Asigurarea unui buget ambițios 
pentru Horizon Europe pentru a sprijini 
sistemul de transport rutier neutru din 
punct de vedere climatic;
22. Îmbunătățirea achizițiilor publice 
axate pe inovare în transporturi și 
mobilitate;
23. Extinderea viitoarele inițiative ale 
mobilității BEI pentru finanțarea inovării;
24. Sprijinirea și reconversia forței de 
muncă;
25. Stabilirea rapidă a unui Pact 
sectorial pentru sectorul auto.
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Asta dacă se dorește îndeplinirea 
obiectivelor de reducere a CO2 
prevăzute pentru anii 2025 și 2030. În 
ceea ce privește punctele de încărcare 
pentru camioanele electrice, trebuie 
să se ajungă de la aproape zero la 
aproximativ 90.000 de puncte publice 
în următorul deceniu, pentru a permite 
trecerea la transportul rutier fără emisii 
de carbon.
„În mod evident, industria noastră 
se confruntă în prezent cu probleme 
imediate legate de criza COVID-19”, a 
declarat Henrik Henriksson, președintele 
Comitetului pentru Vehicule Comerciale 
ACEA și CEO al Scania. „În ciuda 
acestui fapt, ne păstrăm angajamentul 
față de obiectivele climatice pe termen 
lung. Nici industria camioanelor, nici 
factorii de decizie nu își pot permite să 
renunțe în acest moment. Anul trecut, 
UE a adoptat standardele de CO2 
pentru vehiculele grele, care trebuie să 
fie atinse în 2025 (-15%) și 2030 (-30%). 

Henriksson: „Aceste obiective de 
reducere a CO2 pentru camioane 
stabilesc repere extrem de dificile pe 
drumul către eliminarea dioxidului de 
carbon. Pentru a atinge aceste reduceri 
abrupte ale emisiilor, suntem angajați 
și pregătiți să introducem pe piață un 
număr tot mai mare de camioane cu 
emisii zero”.

Doar 0,2% din camioane sunt 
încărcate electric
Cu toate acestea, majoritatea 
covârșitoare a camioanelor vândute 
astăzi în Europa funcționează, în 
continuare, pe motorină, deoarece 
este cel mai convenabil și mai eficient 
combustibil pentru operatorii de 
transport. Pentru prima dată, statisticile 
dezvăluie cum arată compoziția exactă 
a pieței UE pentru camioane noi, pe tip 
de combustibil. Aceste date noi arată 
că 97,9% din toate camioanele mijlocii 
și grele vândute în 2019 circulau cu 

motorină, 0,1% circulă pe benzină, 
1,7% erau pe gaz natural, 0,2% erau 
încărcate electric și 0,1% erau electric-
hibride.
Până spre 2030, o flotă de aproximativ 
200.000 de camioane electrice ar trebui 
să funcționeze în UE pentru a îndeplini 
obiectivul de reducere a CO2 stabilit 
pentru acel an, conform estimărilor 
ACEA. Cu aproximativ 700 de camioane 
electrice vândute anul trecut, cifrele 
arată că vânzările de camioane electrice 
vor trebui să crească de 28 de ori în 
următorii 10 ani.
Henriksson: „Dezvoltarea unei rețele 
dense de încărcare pentru camioane 
este una dintre condițiile esențiale 
pentru realizarea transportului rutier 
electric. Avem nevoie urgentă în Europa 
de angajamente obligatorii pentru 
realizarea a cel puțin 37.000 de puncte 
de alimentare electrice, 50 de stații de 
alimentare cu hidrogen și 750 de stații 
GNL pentru vehiculele grele. Asta până 
în 2025”.
Vehiculele grele nu pot utiliza pur 
și simplu infrastructura folosită de 
autoturismele de pasageri din cauza 
cererii mai mari de putere și de energie. 
Camioanele au nevoie de spațiu,  
parcare și acces. Pentru ca Europa 
să atingă aceste niveluri minime de 
dezvoltare, obiectivele de infrastructură 
pentru camioane pentru statele membre 
trebuie stabilite prin Directiva privind 
infrastructura de combustibili alternativi 
(Alternative Fuels Infrastructure 
Directive), solicită ACEA.
Standardele tehnice care lipsesc ar 
trebui, de asemenea, definite, iar 
procesele de standardizare necesare 
trebuie să înceapă imediat. În cele 
din urmă, investițiile în infrastructura 
de încărcare și realimentare vor 
necesita sprijin financiar și administrativ 
semnificativ din partea UE și a 
guvernelor naționale. În special, 
operatorii de transport ar trebui 
încurajați să investească în stații de 
încărcare în cadrul depozitelor private și 
semi-accesibile publicului.

SUNT NECESARE 90.000 DE PUNCTE 
DE ÎNCĂRCARE PENTRU CAMIOANELE 
ELECTRICE ÎN URMĂTORUL DECENIU

Asociația Europeană a Producătorilor de Automobile (ACEA) a venit cu date noi cu privire la 
numărul necesar de puncte de încărcare și de stații de alimentare cu combustibili alternativi 
pentru camioanele cu emisii zero sau foarte reduse.
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FOST ȘEF AL CNAIR: VENITURI, LUNARE, 
DE LA BUGET DE 5.000 DE EURO DIN CINCI 

SURSE
Dat afară din funcția de șef al CNAIR, Ștefan Ioniță a aterizat tot șef dar la Centrul de Studii Tehnice 
Rutiere şi Informatică (CESTRIN) al CNAIR.

Rotirea cadrelor nu ține cont de 
culoarea politică. Ștefan Ioniță a fost 
Directorul Companiei Naționale de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere. A 
ajuns în această poziție în guvernarea 
PSD. În guvernarea PNL el este șeful 
unei instituții tot din subordinea CNAIR.
La 13 ianuarie 2017, Ștefan Ioniță, 
șeful Direcției Tehnice și Calitate a 
Companiei Naționale de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere, a fost numit în 
funcția de director general provizoriu 
al CNAIR de către Consiliul de 
Administrație, controlat de Ministerul 
Transporturilor.

Corigent la numărul de kilometri
Pe 8 mai 2018, Ștefan Ioniță se retrage 
din poziția de șef al CNAIR pentru a-i 
face loc cunoscutului demolator de 
autostrăzi – Narcis Neaga. În mandatul 
său de aproape un an și jumătate, 
Compania Naţională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a 
recepţionat 15,4 kilometri de autostradă, 
în 2017.
În pofida acestei lipse de performanță, 
după demitere, Ștefan Ioniță s-a întors 

într-o poziție de Director Executiv al unei 
structuri din subordinea CNAIR. 
El este, în acest moment, Director 
Executiv al Centrului de Studii Tehnice 
Rutiere şi Informatică al CNAIR - 
CESTRIN. 
Sorin Ioniță a încasat, în 2018, cinci 
venituri, toate de la bugetul de stat:
-95.000 de lei de la CNAIR / contract de 
mandat,
-127.000 lei de la CNAIR CESTRIN,
-23.514 lei de la CFR Călători, membru 
CA 
-15.106 lei de la Aerporturi București, 
membru CA
-14.989 lei consilier Ministrul 
Transporturilor
Total: 277.109 lei. Salariul lunar: 4.900 
euro.
Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi 
Informatică – CESTRIN constituie 
organismul tehnic al Companiei 
Naţionale de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere şi are ca scop 
asigurarea expertizei necesare rezolvării 
problemelor tehnice operaţionale de 
administrare şi exploatare a autostrăzilor 
şi drumurilor naţionale, corelată şi 

coordonată cu cerinţele actualei etape şi 
în strânsă legătură cu strategia generală 
şi politica rutieră promovată de CNAIR.
Ioniță a avut o declarație controversată 
în 2017 când a susținut că specificul 
solului din România este principalul 
motiv pentru care țara noastră stă 
extrem de prost la capitolul autostrăzi. 
"Am observat că firmele străine 
care construiesc în România, deși 
au experiență în achiziții publice, au 
probleme când trebuie să lucreze 
efectiv pe specificul solului din România. 
Este diferența între un sol arid cum 
este cel din Spania și specificul solului 
românesc.", a concluzionat Ioniță. Un 
raport întocmit de Forumul Economic 
Mondial situează România pe locul 120 
în lume la capitolul autostrăzi, în spatele 
unor țări din lumea a treia precum 
Gambia, Uganda, Etiopia, Mongolia sau 
Zimbabwe.
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Situaţia Autostrăzii Lugoj - Deva, parte 
componentă a coridorului european 
principal Constanţa - Bucureşti - Piteşti 
- Sibiu - Nădlac, cu cei 100 de km de 
autostradă:
- 66 de km de autostradă pe care se 
circulă fără restricţii, 
- 21 de km în Lotul 3, unde se circulă 
cu restricţii de viteză şi de tonaj,
- 4 km din lotul 2, muzeu în aer liber, 
sunt finalizaţi în proporţie de 75%, dar 
nerecepţionaţi,
- 9 km din Lotul 2, celebra secţiune a 
urşilor, secţiunea E, nerealizaţi. 

Cine a făcut „măgăriile”? 
În şedinţa de guvern, şeful executivului 
i-a solicitat ministrului Transporturilor 
să sesizeze Parchetul cu privire la 
"măgăriile" făcute de cei responsabili 
de lucrările efectuate în trecut pe lotul 3 
al Autostrăzii Lugoj-Deva. 
"Pentru măgăriile pe care le-au făcut 
ăştia pe Lotul 3 nu plăteşte nimeni? 
Sper că aţi făcut sesizare. (...) Acolo 
a fost, cu siguranţă, un aranjament 
între managementul companiei şi 
constructor, ca să rezilieze contractul 
fără temei legal, tocmai pentru ca 
să creeze posibilitatea companiei să 
câştige, pentru că acolo lucrurile sunt... 
sar în ochi. Lipsa de apărare... astea 
toate trebuie sancţionate, adică trebuie 
trimis către Parchet, după părerea mea. 
Ce s-a întâmplat acolo e de Parchet, 

acolo, după cum arată lucrurile, vă 
spun clar că totul e cusut cu aţă albă", 
a spus Ludovic Orban, miercuri, după 
ce ministrul Transporturilor, Lucian 
Bode, a făcut o prezentare a situaţiei 
privind Autostrada Lugoj-Deva.
Ministrul i-a răspuns: "Categoric, 
suntem în instanţă pe lotul 3, vă referiţi 
la cei 21 de km, constructorul spaniol". 
"Pe lotul 3, cu cei 21 de kilometri, este 
inadmisibil să ai cinci, şase recepţii 
parţiale perfecte şi când ajungi la 98% 
stadiu progres fizic, realizare, lucrurile 
să nu mai fie în regulă şi să reziliezi 
contractul", a spus Bode.

Cum s-a ajuns la „Autostrada 
muzeu”?
CNAIR a inaugurat, abia în luna 
decembrie, cei 21,1 kilometri din lotul 
3 al autostrăzii Lugoj-Deva, porţiunea 
dintre Ilia şi Holdea, pe care s-a circulta 
însă cu o restricție de viteză de 80 de 
km/oră și o restricție de tonaj de 7,5 
tone.
Lotul 3 al Autostrăzii Lugoj – Deva a 
fost predat Ministerului Transporturilor 
încă din vara anului trecut. Ex-ministrul 
Transporturilor, Răzvan Cuc, a refuzat 
să recepționeze și să deschidă 
autostrada care a devenit, pentru 
aproape jumătate de an, o autostrada-
muzeu. Era finalizată, dar accesul 
vehiculelor a fost interzis.
În august anul trecut, eram informați 

că problemele semnalate de autorități 
la lotul 3 al Autostrăzii Lugoj-Deva 
vor fi urmate de plângeri penale, 
după ce Compania de Autostrăzi a 
depistat nu mai puțin de 60 de abateri 
de la normele tehnice, înainte de 
încheierea lucrărilor, spunea ministrul 
Transporturilor. Potrivit lui Răzvan Cuc, 
cei care aveau rolul de a supraveghea 
lucrările nu au semnalat neregulile 
apărute pe șantier, de-a lungul timpului. 
Ulterior, autoritățile române au reziliat 
contractul cu firma care a lucrat pe 
respectiva porțiune, deși lucrările 
erau finalizate în proporție de 99%. 
Lotul respectiv urma să fie terminat de 
Compania de Drumuri, iar autoritățile 
promiteau că pe autostradă se va 
circula, cel mai târziu, până la sfârșitul 
anului.

Ce s-a constatat?
În urma unei expertizei realizate de 
Iptana în toamnă, s-a constatat „o 
funcționare defectuoasă a aparatelor 
de reazem de la podul peste râul 
Mureș, acestea fiind ieșite în afara 
marginii plăcii metalice, către râu”. 
Repoziționarea aparatelor de reazem 
s-a făcut de către o firmă, valoarea 
contractului fiind de 280.000 lei, fără 
TVA. Lucrările s-au finalizat pe 20 
decembrie.
Alte probleme constatate pe acest 
tronson de autostradă au fost legate de 

GUVERNUL TRIMITE CORPUL DE CONTROL 
LA CNAIR PE URMELE LUI RĂZVAN CUC

GUVERNUL TRIMITE CORPUL DE CONTROL 
LA CNAIR PE URMELE LUI RĂZVAN CUC

Premierul Ludovic Orban a afirmat că a trimis Corpul de control la Compania Naţională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru a ancheta derularea contractului pentru 
lotul 3 al Autostrăzii Lugoj-Deva şi motivele rezilierii acestuia în august 2019.
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GUVERNUL TRIMITE CORPUL DE CONTROL 
LA CNAIR PE URMELE LUI RĂZVAN CUC

scurgerea apelor, dar și de utilizarea 
unor umpluturi în terasamente care nu 
sunt bune, crăpături apărute în taluzuri 
sau colmatarea unor șanțuri. 
Potrivit mai multor specialiști, toate 
aceste lucruri puteau fi remediate sub 
trafic, iar bucata de 21 de kilometri 
de șosea rapidă ar fi putut fi deschisă 
traficului încă din vară.
Potrivit documentelor CNAIR, 
„în conformitate cu respectarea 
concluziilor și recomandarilor din 
cadrul rapoartelor de expertize tehnice 
elaborate de SC IPTANA SA, în data 
de 23.12.2019, sectorul de autostradă 
a fost deschis traficului rutier, în conditii 
de confort și siguranță, în regim de 
drum național cu 4 benzi de circulație, 
cu restricții severe de tonaj și viteză. 
Urmare a rapoartelor de monitorizare a 
autostrăzii după deschiderea de trafic 
efectuate de către DRDP Timișoara 
și a repoziționării aparatelor de 
reazem, expertul tehnic va analiza 
posibilitatea ridicării restricției de tonaj. 
În prezent, CNAIR SA, prin DRDP 
Timișoara, urmărește comportarea în 
exploatare a construcției, ce constă în 
observarea și înregistrarea dezvoltării 
degradărilor sau apariția de degradări 
suplimentare față de cele menționate 
în cadrul expertizelor tehnice, precum 
și alte fenomene ce pot semnala 
modificări ale capacității construcției 
de a îndeplini cerințele de rezistență, 
stabilitate și siguranță în exploatare”.

Ce spun documentele?
Revista TIR Magazin a verificat care 
sunt neajunsurile pe cele trei loturi de 
autostradă indicate de ministrul Lucian 
Bode că ar fi cu probleme.

Lotul 2: un număr de 4 kilometri 
muzeu în aer liber sunt finalizaţi în 
proporţie de 75%, dar nerecepţionaţi.
Pe alți 9 km este celebra secţiune a 
urşilor, secţiunea E, nerealizată.
Lucrările au început pe 27 noiembrie 
2013. Lucrările se vor finaliza după cum 
urmează:  
În trimestrul I 2021 (Secțiunea E1 și 
rest de Executat Secțiunea D) km 
43+060 - km.52+880; În trimestrul IV 
2022 (Secțiunea E2) km 52+880 - km 
56+220.
Stadiul lucrărilor este de 95,8%, iar 
plățile au fost făcute în proporție de 
59,44%.
Ce probleme sunt:
1. Secțiunea E1 și rest de executat 
secțiunea D (km.43+060 - km.52+780), 
2. Completare Proiect Tehnic și servicii 
de asistență tehnică pe perioada 
derulării procedurii de achiziție cât 
și în perioada execuției autostrăzii 
Lugoj - Deva km. 43 - km. 52, din 
cadrul contractului "Proiectare și 
execuție autostrada Lugoj - Deva 
Lot 2: km 27+620 - km 56+220” - 
procedura anulată în SICAP în data de 
25.04.2019. Este în curs de demarare a 
unei noi proceduri de achiziție; 
3. Proiectare și execuție lucrări pentru 
obiectivul major de investiții Autostrada 
Lugoj - Deva (A1) Lot 2 km 27+620 - 
km 56+220 Secțiunea E și finalizare 
Secțiunea D - în prezent răspunsul la 
clarificările emise de către operatorii 
economici au fost transmise Direcției 
Achiziții în data de 29.01.2020. 
4. Execuția de foraje geotehnice pe 
amplasamentul secțiunii E2 km 52+780 
– km 56+220 în vederea completării 
Studiului Geotehnic existent din cadrul 

contractului “Proiectare și execuție 
autostrada Lugoj – Deva lot 2, km 
27+620 – km 56+220” - contract nr.92/ 
11238/ 25.02.2020, având durata de 
execuție 3 luni de la data intrării în 
vigoare
Notă. De la începutul lunii aprilie, 
au început forajele geotehnice pe 
secţiunea E2 (KM 52+780 - km 56+220) 
din Lotul 2 al Autostrăzii Lugoj – 
Deva, în zona unde vor fi construite 
ecoductele pentru animalele sălbatice. 
 
Lotul 3: se circulă cu restricţii de 
viteză şi de tonaj,
Plățile au fost făcute în proporție de 
94%, iar lucrările sunt la 97%.
În cadrul expertizelor tehnice elaborate 
de SC IPTANA SA, pentru lucrările 
de drum şi de artă executate în cadrul 
contractului "Proiectare şi Execuţie 
Autostrada Lugoj - Deva: km 56+220 
- km 77+361”, la concluziile finale 
sunt prevăzute recomandări privind 
urmărirea comportării construcţiei. 
Urmărirea specială recomandată 
în cadrul expertizelor tehnice se va 
realiza în conformitate cu prevederile 
normativului privind comportarea în 
timp a construcţiilor, pe baza unui 
proiect de urmărire special, comandat 
de către beneficiar şi "întocmit de o 
firmă de specialitate în colaborare 
cu specialişti în domeniul cercetării 
experimentale a elementelor şi 
structurilor construcţii, cu specialişti 
în domeniul aparaturii de măsură şi 
control cât şi specialişti în automatizări 
şi prelucrarea automată a datelor”. 
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SE LUCREAZĂ PE 164 DE KILOMETRI DE 
AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI EXPRES. TOATE 

ÎNTÂRZIATE
Ministrul Transporturilor a vizitat șantiere și a făcut un bilanț al autostrăzilor și drumurilor 
expres. Verdict: sunt întârzieri importante.
Marile proiecte de investiţii în 
infrastructură au fost accelerate, iar în 
acest moment sunt 164 de kilometri de 
şantiere deschise pentru autostrăzi şi 
drumuri naţionale, a declarat ministrul 
Transporturilor, Infrastructurii şi 
Comunicaţiilor, Lucian Bode. 

Vânt de COVID 
"Nu numai că şantierele nu s-au oprit, 
dar au fost accelerate marile proiecte 
de investiţii în infrastructură. În acest 
moment, avem 164 de kilometri de 
şantiere deschise pentru autostrăzi şi 
drumuri expres. 
Dintre acestea, aproape 70 km au 
fost şantiere deschise în primele patru 
luni. În perioada de criză am reuşit să 
intrăm cu utilajele, pentru că lumea 
s-a săturat de anunţurile făcute de cei 
dinaintea noastră, care spuneau - am 
trimis la ANAP validarea proiectului X 
-, - Am finalizat proiectul tehnic pentru 
autostrada Y. 
A început Sibiu - Piteşti, tronsonul 
1 Sibiu - Boiţa, a început Varianta 
Ocolitoare Timişoara Sud, a început 
DN2 - A2 (Șoseaua de Centură n.red), 
apoi drumul expres Craiova - Piteşti, 

tronsonul 1. Până la sfârşitul anului, 
cred că putem să începem lucrările 
pe încă 80 de kilometri şi anume pe 
Centura Sud a Capitalei (52 km). 
De asemenea, Autostrada Transilvania 
care are cel puţin două tronsoane, 
Zimbor - Poarta Sălajului şi Nuşfalău - 
Suplacu de Barcău, unde vom anunţa 
câştigătorul în maxim 2- 3 săptămâni 
şi, dacă nu vin contestaţii, semnăm 
contractul pentru proiectare şi execuţie", 
a spus Bode. 

Probleme fără număr
Potrivit documentelor CNAIR, pe 
tronsonul 1 al Drumului Expres Craiova 
– Pitești lucrările sunt la 5% stadiu fizic 
deși plățile sunt la 15%. Iar probleme 
sunt complicate: 
„Lipsa Autorizației de Construire pentru 
Sector 1: km 0 - km 1+800 și Sectorul 
2: km 1+800 - km 10+000, din cauza 
faptului că traseul a fost modificat față 
de studiul de fezabilitate ca urmare a 
avizului negativ emis de către Romgaz 
Ploiești (a fost deviat/ translatat drumul 
expres pentru evitarea sondelor 
aparținând Romgaz). 
Revizuire Acord de mediu pentru 

Sectorul de la km 1 – km 10. Este 
necesară completarea HG 204/2019 
pentru coridorul rezultat în urma 
modificării de traseu aferentă Sectorului 
2 - km 1 - km 10 și a modificărilor de 
amenajare a nodurilor rutiere de la km 0 
și km 1+400”, arată CNAIR.  
Pe Centura sud a Capitalei, abia a fost 
desemnat câștigătorul și, deocamdată, 
nu se lucrează. La fel se întâmplă pe 
Șoseaua de Centură a Capitalei, între 
DN 2 și A2.

Timișoara nu e „fruncea”
Varianta de Ocolire Timișoara sud are 
zero la sută lucrări pe teren deși s-au 
făcut plăți de 18%, potrivit documentelor. 
S-a început proiectarea în ianuarie 
2019.
În data de 13 decembrie 2019, a 
fost emisă Hotărârea nr. 933 privind 
declanşarea procedurilor de expropriere 
a imobilelor proprietate privată.
În data de 30.01.2020 a fost emis 
ordinul de începere a contractului privind 
serviciile de supervizare. 
În data de 12.03.2020 s-a emis 
Autorizația de construire pentru lucrările 
aferente culoarului expropriat prin HG 
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933/13.12.2019. 
Se așteaptă finalul lucrărilor în 2021.

Transilvania – rușine națională
Autostrada Transilvania cuprinde și 
tronsoanele amintite de ministrul Bode: 
Zimbor - Poarta Sălajului şi Nuşfalău - 
Suplacu de Barcău. Autostrada trebuia, 
integral, finalizată în anul 2013.
Deși are 415 de kilometri, se circulă pe 
doar a șaptea parte din autostradă.
Pe 1 decembrie 2009, s-au 
deschis circulației primii 42 de 
kilometri din această autostradă, 
dintre Turda și Cluj-Napoca Vest (Gilău), 
în 13 noiembrie 2010, încă 10 km 
între Turda și Câmpia Turzii iar, în 2018, 
extensia Cluj-Napoca Vest (Gilău)–
Nădășelu, în timp ce alte tronsoane sunt 
în execuție. 
Pentru construcția autostrăzii Brașov 
– Cluj – Borș a existat o pauză de 
finanțare între anii 2010-2014. 

Sibiu – Pitești, cu bani de 
împrumut
Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, 
a declarat că anul 2020 va fi unul al 
''autostrăzii Sibiu-Piteşti'', el precizând 
că la tronsonul 1 au început lucrările, iar 
la secţiunea 5 a fost semnat contractul 
de proiectare şi execuţie. 
Totodată, el a menţionat că, pentru 
tronsonul 4, câştigătorul licitaţiei ar 
putea fi anunţat în maxim 20 de zile, în 
timp ce tronsoanele 2 şi 3 ar putea fi 
scoase la licitaţie în lunile următoare, 
până la sfârşitul anului. 
"După ce am reuşit să începem lucrările 
la tronsonul 1 Sibiu - Boiţa, am semnat 
contractul pentru proiectare şi execuţie 
secţiunea 5 Curtea de Argeş - Piteşti. 
La sfârşitul acestei luni, maxim 20 
de zile, cred că vom fi în măsură să 
anunţăm câştigătorul şi, fără contestaţii, 
să semnăm contractul, până la sfârşitul 
lunii iunie, şi pentru tronsonul 4 Tigveni 
- Curtea de Argeş. În ceea ce priveşte 
tronsonul 3, avem toate datele şi 
toate analizele făcute, (...) astfel încât 
Compania de drumuri să poată să 
scoată la licitaţie şi tronsonul 3. Avem 
în analiză o serie de măsurători, studii 
geo, pe care le realizăm pe tronsonul 

2, astfel încât, până la sfârşitul acestui 
an, să putem să scoatem la licitaţie şi 
să semnăm contractul de execuţie şi 
pentru tronsonul 2. Aşadar, din acest 
punct de vedere, suntem în linie dreaptă 
- după ani şi ani de aşteptări, iată am 
început lucrările", a spus ministrul 
Transporturilor. 
Bode a arătat că există şi resursele 
financiare necesare pentru lucrări, 
precizând că, în bugetul pe acest 
an, Guvernul a alocat o sumă de 6,4 
miliarde de lei pentru toţi cei 164 de 
kilometri de autostradă sau drumuri 
expres, aflaţi în execuţie. 
"Suntem în discuţii foarte avansate cu 
o instituţie financiară care şi-a exprimat 
deschiderea pentru a ne acorda un 
împrumut-punte pentru a finanţa, din 
acel împrumut, aceste tronsoane de 
autostradă 1,4 şi 5 din Sibiu-Piteşti, 
pentru a lua presiunea de pe bugetul de 
stat", a punctat Lucian Bode.
 
Unde trebuia să fim în 2020 pe 
Sibiu – Pitești?
Guvernele instalate în 2012 (Ponta) 
și cele de după 2016 au promis în 
Programul de Guvernare fie că vor 
termina autostrada (tandemul Victor 
Ponta – Dan Șova), fie că o vor finaliza 
complet până în 2020. Abia se lucrează 
pe cel mai simplu tronson, primul, iar 
altele nu au constructor desemnat. 
Fostul ministru al Transporturilor din 

guvernul Emil Boc, Anca Boagiu, 
promitea, în 2012, că autostrada va fi 
terminată în anul 2016.

Pe sectorul 1 se lucrează bine, 
dar se plătește și mai bine 
Ministrul Transporturilor a apreciat 
modul în care se lucrează pe şantierul 
lotului 1 al autostrăzii Sibiu - Piteşti, 
menţionând că va fi acordat tot sprijinul 
pentru constructor astfel încât acesta să 
finalizeze obiectivul de investiţii.
"Este un şantier în care, cu adevărat, se 
lucrează. Îl felicit pe constructor. Dacă 
merge în această progresie, sigur nu are 
nevoie de 36 de luni să finalizeze acest 
obiectiv", a conchis Lucian Bode.
Potrivit documentelor consultate de 
revista TIR Magazin, stadiul lucrărilor pe 
tronsonul 1, care are doar 14 kilometri, 
este de numai 2,9%, în timp ce plățile 
au ajuns la 6,4%. CNAIR menționează 
o singură problemă pe acest tronson: 
„scoaterea din fondul forestier”. 
Porțiunea de autostradă va fi gata în 
2023. 
Compania Naţională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a 
semnat, pe 30 martie, ordinul de 
începere a lucrărilor pentru lotul 1 al 
secţiunii 1, Sibiu - Boiţa, din cadrul 
autostrăzii Sibiu - Piteşti, potrivit unui 
comunicat al Ministerului Transporturilor, 
Infrastructurii şi Comunicaţiilor. 
Contractul de proiectare şi execuţie 
pentru acest lot, cu o valoare de 612,64 
milioane de lei, fără TVA, a fost semnat 
în data de 14 aprilie 2019, între CNAIR 
şi Compania Porr Construct SRL. 
Potrivit prevederilor contractului, a fost 
stabilită o perioadă de 12 luni pentru 
proiectare, 36 de luni ca perioadă 
de execuţie a lucrărilor şi 120 de luni 
perioadă de garanţie.
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CONCEPTUL SERIALULUI
Serialul “DOI ȘOFERI” este o producție a 
CROWN COMMUNICATIONS, realizată 
în exclusivitate pentru TIRMagazin.ro. 
Echipa serialului, devenit viral, 
“CONTROALELE ISCTR” s-a reunit 
pentru o nouă producție. De această 
dată, cu scopul de a le smulge un zâmbet 
tuturor celor care vizionează serialul 
pe www.TIRMagazin.ro sau pe www.
Facebook.com/TIRMagazin.
În rolurile principale din acest serial au 
fost distribuiți: Emil Mitrache, cunoscut 
publicului pentru rolul “Americanul” din 
serialul “La bloc” de la Pro TV, și Nae 
Alexandru, starul noii generații de actori 
ai Teatrului “Constantin Tănase” din 
București.
Serialul prezintă episoade diferite din 
viața de zi cu zi a doi șoferi profesioniști, 
Ghiță și Liță.
Pentru că își propune nu doar să amuze, 
ci și să sondeze preferințele tuturor celor 
care compun piața transporturilor rutiere 
din România, fiecare episod vine cu un 
gen diferit de umor. 
”Am considerat că acest experiment este 
util, dar și interesant, în același timp, 
pentru că publicul căruia i se adresează 
serialul este unul extrem de eterogen. 
Umorul este o chestiune extrem de 

delicată. Nu râdem la același gen de 
glume. În funcție de nivelul de educație, 
de background-ul nostru socio-economic, 
putem să râdem la o anecdotă pe care 
ne-o spune cineva, putem doar să 
zâmbim, putem să fim indiferenți sau 
chiar să ne simțim ofensați!”, a declarat 
Emil Pop, creatorul serialului “DOI 
ȘOFERI”.
“Ne-am propus, din start, să venim cu 

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

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

V I D E O: “D O I  Ș O F E R I” E P.  06 - 
“C U P O R C U’ S P R E P R E D E A L”
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DOI ȘOFERI
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“DOI ȘOFERI” așa-numitele “glume de 
autobază”, chiar dacă pentru unii doar 
acesta este genul de umor pe care îl 
agrează.”, a mai spus Emil Pop.
“Este un serial în care am evitat să 
pedalăm pe conflictele din lumea 
transporturilor rutiere. Ne-am propus 
să abordăm un umor general uman, 
pozitiv, despre ceea ce ne apropie unii 
de alții, într-un moment în care societatea 
românească este extrem de divizată, iar 
internetul geme de hateri.”, a adăugat 
Emil Pop.
Din echipa care a realizat serialul fac parte: 
Alina Anton-Pop, Production Manager, Dan 
Constantinescu, Director of Photography, 
și Petre Ardelean, Sound Manager.
Întregul serial a fost realizat în parteneriat 
cu CEFIN TRUCKS, dealerul din 
România al FORD TRUCKS, și Uniunea 
Națională a Transportatorilor Rutieri din 
România (UNTRR).

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

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

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

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

Episodul 05
Ghiță și Liță nu sunt lăsați să doarmă în 
cabină de răcnetele unui om al străzii. 
Morți de oboseală, cei doi șoferi sunt 
siliți să își cumpere cu bani tot mai mulți 
liniștea. 
GUEST STAR este, în episodul 05 al 
serialului, Cristian Simion, cunoscutul 
actor al Teatrului “Constantin Tănase” din 
București.
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Trei ofițeri ai Poliției Federale belgiene 
au fost prinși în stare de ebrietate la 
un grătar, în timp ce erau de serviciu, 
weekendul trecut, la punctul de frontieră 
de la Wuustwezel.Poliția federală a 
lansat o anchetă disciplinară, potrivit 
Het Nieuwsblad. 
"Dacă faptele sunt confirmate, 
este inacceptabil.", a concluzionat 
conducerea Poliției Federale.
În cadrul luptei împotriva Covid-19, 
posturile de frontieră dintre Belgia și 
Olanda sunt monitorizate alternativ 
de poliția locală și poliția federală. 
Duminica trecută, a fost rândul poliției 
federale. Și lucrurile au mers destul 
de prost la postul de frontieră din 
Wuustwezel.
Conform surselor oficiale, cei trei ofițeri 
de poliție federală și-au oferit un mic 
grătar în timpul serviciului de noapte, 
scăldat în câteva sticle de vin rose.

Polițiștii erau responsabili de controlul 
vehiculelor grele străine care doreau 
să intre pe teritoriul Belgiei. Unul 
dintre șoferii inspectați a observat un 
spațiu de grătar și mai multe sticle de 
vin. Revoltat de situație, camionagiul 
a informat... poliția locală, care s-a 
deplasat la fața locului pentru a-și 
verifica colegii.

«Un raport pregătit împotriva a 
doi polițiști»
Cei trei inspectori, despre care se 
spune că au mai mult de 20 de ani de 
serviciu, au trebuit să treacă un test 
de alcool în sânge, care s-a dovedit a 
fi pozitiv. "Doi polițiști au fost acuzați 
că au fost beți", a declarat Sarah 
Frederickx, purtătorul de cuvânt al 
Poliției Federale, care nu a dezvăluit 
nivelul exact de alcoolemiei. Unul 
dintre ofițeri chiar s-a revoltat împotriva 

colegilor săi, specifică în continuare Het 
Nieuwsblad.
"Dacă se confirmă că astfel de fapte 
au avut loc, acest lucru este în mod 
evident inacceptabil", a spus purtătorul 
de cuvânt. "Acest lucru ar împiedica 
semnificativ eforturile depuse de toți 
colegii lor în ultimele săptămâni și luni, 
în condiții dificile.", a adăugat purtătorul 
de cuvânt.
Poliția din zona de frontieră și primarul 
din Wuustwezel, Dieter Wouters, 
confirmă faptele, dar preferă să nu 
facă declarații. "Așteptăm rezultatele 
anchetei la poliției federale", au spus ei.
Poliția federală a deschis proceduri 
disciplinare împotriva celor trei și nu 
dorește să dea o declarație finală până 
când nu face complet lumină în acest 
caz.

Scandalul de la compania Westfleisch 
a pus în evidență ceea ce se știa 
deja, dar rareori a devenit o problemă: 
sute de mii de est-europeni lucrează 
în Germania în condiții de muncă 
nedemne.
Și nu doar în fabricile de carne. 
La fabrica de prelucrare a cărnii 
Westfleisch din Coesfeld, peste 200 de 
angajați au fost testați pozitiv pentru 
coronavirus.
De ani de zile, sute de mii de est-
europeni au fost exploatați în 
Germania într-un mod ce amintește 
de sclavagismul modern: plătesc taxe 
de agenție către companii dubioase, 
doar pentru a lucra în fabricile de 
carne germane, pentru a găsi un loc de 
muncă sau pentru a conduce camioane 
15 ore pe zi. Amăgiți cu salariul minim, 
mulți muncesc pentru cinci sau șase 

euro pe oră sau nu sunt plătiți deloc.

Ore suplimentare și cazare în 
gunoaie imobiliare
Companiile și subcontractanții germani 
evită salariul minim legal, neplătind ore 
suplimentare și cerând sume absurde 
pentru transport, haine de lucru și 
cazare în imobile improprii. Politicienii 
promit reglementări legale, însă 
avocații specializați în dreptul muncii au 
renunțat de mult la speranța că ceva se 
va schimba cu adevărat.
Un reporter s-a dus în satul Rosendahl, 
lângă Coesfeld, pentru investigațiile 
sale. Compania Westfleisch își are 
sediul acolo. La începutul lunii mai, 
270 de angajați au fost infectați cu 
coronavirus. Jurnalistul nu s-a aflat 
doar în spațiile de cazare colective ale 
lucrătorilor români de la fabrica din 

Westfleisch, ci a întâlnit și un șofer de 

camion pentru articolul său și a vorbit 

cu politicieni și activiști pentru drepturile 

omului.

O cutie poștală la ușa unui spațiu 

de cazare colectivă a lucrătorilor 

contractuali din Europa de Est 

BELGIA. TREI POLIȚIȘTI FEDERALI, BEȚI 
LA UN GRĂTAR ÎN TIMPUL SERVICIULUI

GERMANIA. MUNCITORI DIN EUROPA DE 
EST: „NE TRATEAZĂ CA PE NIȘTE SCLAVI”
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Garda Civilă, în cadrul operațiunii 
Robtrucks, a arestat un grup 
infracțional, format din patru persoane, 
specializat în jaful violent al șoferilor de 
camioane parcate în zonele de odihnă, 
potrivit Cordopolis.es.
Operațiunea a început anul trecut, 
după ce Garda Civilă a aflat despre 
comiterea unui jaf cu violență comis la 
8 octombrie, într-o zonă de odihnă de 

pe Autostrada A 4 (Madrid-Cádiz), unde 
șoferul unui camion cu remorcă care 
transporta aparate electrocasnice a fost 
amenințat cu o armă albă în timp ce 
se odihnea în interiorul camionului, iar 
ulterior a fost agresat.
Rănile cauzate au fost considerabile 
și a trebuit să fie internat la Spitalul de 
Écija (Sevilla). Primele investigații au 
permis verificarea faptului că jaful a fost 

comis de același grup infracțional, care 
avea o activitate infracțională lungă 
și care își avea reședința în orașul 
Granada Pinos Puente.
Având în vedere acest lucru, Garda 
Civilă a instituit un dispozitiv de serviciu 
care vizează prevenirea acestui tip 
de eveniment în provincie, precum și 
identificarea, localizarea și arestarea 
presupușilor făptuitori.
Progresul investigației a permis 
identificarea celor patru membri ai 
grupului și verificarea faptului că acesta 
era perfect structurat și ierarhic, fiecare 
având un rol perfect definit în activitatea 
infracțională pe care o desfășurau. Cei 
patru infractori au fost reținuți în orașul 
Granada Pinos Puente.
Garda Civilă continuă cercetările pentru 
a afla dacă deținuții de acum ar putea fi 
implicați în alte jafuri cu forță comise în 
camioane parcate în zone de odihnă ale 
provinciei și provinciilor din apropiere 
de Córdoba.
Această operațiune a fost realizată de 
agenți aparținând echipei de patrimoniu 
a unității organice a Poliției Judiciare a 
Gărzii Civile din Córdoba.

Autostrada E17 către Kortrijk a 
fost închisă traficului în urma unui 
accident grav care a implicat mai multe 
camioane în apropiere de Destelbergen, 
joi, 4 iunie 2020, dimineață. 
Accidentul s-a soldat cu accidentarea 
gravă a unei minore, potrivit datelor 
oferite de Centrul Flamand pentru 
Mobilitate, Poliția Federală și secția 
de pompieri. La puțin timp după acest 

eveniment rutier, a avut loc un al 
doilea accident grav, care a implicat 
un camion, în parcarea din Kalken, în 
jurul orei 9:15, ceea ce a determinat și 
închiderea drumului.
Accidentul de la Destelbergen s-a 
produs, în jurul orei 06:50, la începutul 
unui blocaj cauzat de lucrările executate 
pe viaductul Gentbrugge. În ciocnire au 
fost implicate șapte camioane, iar un 

șofer este în stare gravă, în timp ce altul 
a fost rănit ușor.
Cele trei benzi de circulație în direcția 
Kortrijk au fost blocate, iar traficul a fost 
redirecționat către un drum secundar. 
De asemenea, s-au format cozi din 
Kalken. 
Din păcate, au fost deja mai multe 
accidente în același sector în ultimele 
săptămâni.

SPANIA. UN GRUP CARE JEFUIA ȘOFERI 
DE CAMION A FOST ARESTAT

BELGIA. ACCIDENT GRAV CU MAI MULTE 
CAMIOANE PE E17
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Doi șoferi profesioniști români au fost 
arestați în Italia, după ce au fost prinși în 
flagrant în timp ce furau motorina altor 
colegi camionagii.
Cei doi bărbați, ambii în vârstă de 24 de 
ani, foloseau o pompă electrică pentru a 
goli rezervoarele. 
Agenții poliției stradale i-au săltat pe cei 
doi români în cursul nopții de miercuri 
spre joi (3 spre 4 iunie 2020), în zona de 

servicii Trebbia de pe autostrada A21, 
între localitățile Stradella și Piacenza.
Potrivit publicației Il Piacenza, alarma a 
fost dată de un șofer de camion polonez, 
care tocmai fusese victima unui furt de 
motorină. 
Polițiștii au organizat un flagrant, 
românii fiind prinși în timp ce sustrăgeau 
motorina din rezervoarele camioanelor 
parcate într-o zonă de servicii de pe A21. 

Cei doi au folosit o tehnică de furt deja 
cunoscută oamenilor legii. Șoferii își 
parcau camioanele lângă un alt autotren 
și scoteau motorina din rezervoare cu 
ajutorul unor pompe electrice. 
Cei doi au fost condamnați la 6 luni și 
20 de zile de închisoare unul și la 6 luni 
celălalt.

Garda Națională portugheză (GNR) din 
Arouca a arestat un bărbat de 47 de 
ani pentru fals și utilizare frauduloasă 
a cardului tahograf, în orașul Cesar, 
municipiul Oliveira de Azeméis.
"În cursul unei acțiuni de supraveghere, 
militarii Gărzii Portugheze au controlat 
un vehicul cu mărfuri grele și au 
constatat că șoferul folosea un card 
de înregistrare a tahografului digital 
aparținând altui cetățean", se arată    

într-un comunicat.
GNR raportează că „această practică 
a permis șoferului să obțină profit 
nelegitim, în special prin manipularea 
timpului efectiv de conducere, precum și 

a timpilor de odihnă impuse de lege."
Șoferul profesionist a fost arestat și 
pus sub acuzare, iar faptele au fost 
transmise Curții Judiciare Oliveira de 
Azeméis.

ITALIA. DOI ȘOFERI PROFESIONIȘTI 
ROMÂNI, PRINȘI CÂND FURAU MOTORINA 

DIN ALTE CAMIOANE

PORTUGALIA: ȘOFER PROFESIONIST 
ARESTAT PENTRU CĂ A CONDUS CU O 

CARTELĂ DE TACHOGRAF A ALTUIA
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Un camion articulat al companiei 
maghiare Waberer’s, condus de un 
șofer polonez, s-a aflat într-o situație 
foarte stânjenitoare în Austria.
Camionagiul polonez a vrut să ajungă 

în orașul Fügen cu camionul său cu 
sermiremorcă, a părăsit șoseaua și 
a vrut să conducă în vale pe drumul 
federal Zillertal, prin tunelul Brettfall.
Totuși, deoarece tunelul este în prezent 
închis din cauza lucrărilor de întreținere, 
el a „manevrat” pe autostrada federală 
tiroliană către Strass și apoi prin 
St.Gertraudi de cealaltă parte a văii 
spre Bruck am Ziller, unde a ajuns pe 
un drum îngust al localității. Voia să 
se întoarcă spre sudul localității Bruck 
și a fost prins fără speranță pe câmp. 
Comandantul pompierilor din Bruck, 
Johannes Kircher, a ajuns rapid la fața 
locului și a contactat o companie de 

salvare a vehiculelor grele.

Au trecut mai multe ore cu complicații 

până când șoferul profesionist de la 

Waberer's a putut porni din nou la drum.

Un șofer profesionist spaniol a fost 
înregistrat în Franța circulând cu 
camionul pe autostradă cu viteza de 
146 de kilometri pe oră. 
Ca parte a luptei împotriva insecurității 
rutiere, jandarmii BESSINES Sur 
GARTEMPE (87) au efectuat, pe 
07 iunie 2020, între orele 14 și 19, 
o acțiune de control a vitezei pe 
autostrada A 20. 
În timp ce au fost înregistrate mai multe 
încălcări ale vitezei, între 169 km/oră și 
177 km/oră, un camion cu semiremorcă 
înregistrat în Spania a fost înregistrat că 
circula cu viteza de 146 km/oră, în loc 
de 90 km/oră, viteza legală acest tip de 
drum.
Câteva momente mai târziu, a venit 
rândul unui tânăr șofer, care deținea 
permis de începător, deci având o 
viteză limitată de 110 km/oră, să fie 

prins cu viteza de 167 km/oră. 
În cele din urmă, un vehicul utilitar, 
condus de un șofer tânăr cu permisul 
de conducere obținut recent, a fost, la 
rândul său, depistat cu viteza de 167 
km/oră. 

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

AUSTRIA. UN CAMION DE LA WABERER'S, 
RĂMAS BLOCAT PE STRĂZILE UNUI SAT

FRANȚA. ȘOFER PROFESIONIST, PRINS 
CU 146 KILOMETRI/ORĂ
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Garda Civilă investighează cinci 
persoane pentru implicarea lor 
într-o infracțiune de falsificare a 
documentelor, pentru instalarea 
și utilizarea de dispozitive care 
să altereze buna funcționare a 
tahografelor instalate pe camioane. 
Potrivit HuelvaYa.es, cei anchetați 
au falsificat datele electronice din 
documentele oficiale, pe care, prin 
lege, proprietarii de vehicule pentru 
transportul de persoane și mărfuri 
trebuie să le pună la dispoziția 
autorităților.
Acțiunea forțelor de ordine a început 
în ianuarie, când agenții de la 
Detașamentul de circulație al Gărzii 
Civile din Écija (Sevilla) au detectat 
manipularea dispozitivului tahograf 
instalat într-un camion aparținând unei 
companii cu sediul în provincia Huelva. 
După demontarea aparatului tahograf 
într-un atelier oficial, infracțiunea a fost 
raportată subsectorului de trafic Huelva, 
care a dus la inițierea investigațiilor 
efectuate de Grupul de Cercetare și 
Analiză (GIAT).
După patru luni, agenții investigatori au 
putut dovedi complicitatea dintre șofer și 
compania care deține vehiculul, pentru 
manipularea complexă a tahografului, 
prin intermediul unei telecomenzi 
cu ajutorul căreia este dezactivat. 
Astfel au putut fi falsificate datele 
corespunzătoare timpilor de conducere 
și de odihnă efectuați de șofer și 
viteza cu care a condus. Manipularea 

tahografului i-a permis șoferului să 
depășească cu mult viteza, timpul de 
conducere și să sară peste pauze, 
care sunt reglementate legal, pentru a 
garanta siguranța rutieră, integritatea 
fizică a șoferului profesionist și a altor 

participanți la trafic.
În plus, a fost posibil să se identifice 
atât atelierul, cât și tehnicienii care, 
la cererea companiei care deține 
vehiculul, au procedat la instalarea și 
ascunderea dispozitivului cu care s-a 
realizat manipularea tahografului.
Trebuie menționat că acest tip de 
manipulare afectează în mod grav 
siguranța rutieră, deoarece acționează 
asupra sistemelor de siguranță activă 
ale vehiculului, cum ar fi blocarea 
roților (ABS), controlul stabilității (ESP) 

sau tracțiunea (TCS, ASR, EDS sau 
EBS). Scopul este acela de a-i permite 
camionului să ruleze cu o viteză mai 
mare de 90 km/oră, viteza maximă 
autorizată pentru acest tip de vehicul, 
precum și ca șoferii profesioniști să nu 

respecte reglementările privind timpii de 
conducere și de odihnă. În acest fel, se 
prelungesc orele de lucru, cu pericolul 
pe care îl implică acest lucru atunci 
când avem de-a face cu vehicule care 
pot atinge până la 40 de tone masă 
maximă totală admisă.
Anchetele au fost puse la dispoziția 
autorității judiciare competente, care 
urmează să decidă ce se va întâmpla 
cu cei cinci infractori.

Oamenii legii de la Hants Road Police 
au publicat pe Twitter două fotografii 
pentru a-l face de rușine pe un șofer 
profesionist oprit în trafic.
Cabina camionului arăta ca un 
tomberon de gunoi și polițiștii au 
observat că șoferul nu avea vizibilitate 
și că ar fi putut produce în orice 
moment un accident.
„Este acesta biroul disciplinat și 
organizat al unui șofer de camion 
profesionist de top? Nu. Este un câmp 
vizual blocat care este probabil să 
ascundă și să omoare un pieton sau un 
biciclist.", au scris polițiștii pe rețeaua 
de socializare.

SPANIA: CINCI PERSOANE ANCHETATE 
PENTRU MANIPULAREA TAHOGRAFULUI

MAREA BRITANIE: ȘOFER PROFESIONIST, 
CU O CABINĂ CA UN 

TOMBERON DE GUNOI
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Uniunea Europeană urmează să-şi 
redeschidă complet frontierele interne 
până la sfârşitul lui iunie şi va începe 
abia în iulie să ridice restricţiile de 
călătorie, a anunţat comisarul european 
însărcinat cu Afacerile Interne Ylva 
Johansson.
Majoritatea guvernelor statelor membre 
UE urmează să ridice - până la 15 iunie 
- controalele impuse la frontiere între 
ele, însă unele state aşteaptă până la 
sfârşitul lunii, a anunţat într-o conferinţă 
de presă, la Bruxelles, în urma unei 
reuniuni prin videoconferinţă a miniştrilor 
de Interne ai Celor 27, Ylva Johansson.
”Asta înseamnă că (,) controalele la 
frontierele interne vor fi ridicate până 
la sfârşitul lui iunie, cred. Trebuie să 
angajăm ridicarea treptată a restricţiilor 
impuse călătoriilor neesenţiale către UE 
la începutul lui iulie”, a declarat ea.
Ridicarea restricțiilor s-a făcut resimțită 
și în sectorul transporturilor, grav afectat 
după ce mobilitatea a fost restrânsă 
urmare a pandemiei de COVID. 
Revista TIR Magazin vă prezintă noile 
condiții de transport rutier de marfă și 
persoane din mai multe state ale Europei

Bulgaria – pe propria răspundere
Cetățenii români care vor intra în 
Bulgaria trebuie să completeze o 
declarație pe proprie răspundere prin 
care să menționeze, printre altele, că 
nu sunt infectați cu noul coronavirus, că 
nu sunt în carantină sau că vor respecta 

măsurile epidemiologice instituite de 
autoritățile bulgare, potrivit MAE. 
1.Nu are simptome specifice îmbolnăvirii 
cu COVID-19. 
2.Nu este pusă sub carantină. 
3. A luat cunoștință de situația 
epidemiologică din Republica 
Bulgaria, precum și de riscurile privind 
îmbolnăvirea cu COVID-19. 
4. Va respecta măsurile anti-
epidemiologice introduse pe teritoriul 
Republicii Bulgaria prin ordinele 
ministrului sănătății. 
5. Călătorește pe propriul meu risc. 
6. Scopul călătoriei. 
7. Se angajează să părăsească fără 
întârziere teritoriul Republicii Bulgaria 
(se aplică doar pentru persoanele care 
tranzitează teritoriul Republicii Bulgaria). 
8. Pentru furnizarea de date false, 
răspunde conform prevederilor legislației 
Republicii Bulgaria.

Ungaria – opt puncte de trecere 
redeschise
Opt puncte de trecere a frontierei sunt 
operaţionale la frontiera de vest, pentru 
efectuarea formalităţilor de control atât 
pe sensul de intrare în România, cât 
şi pe sensul de ieşire din România, 
pentru traficul de persoane, respectiv 
automarfare, informează IGPF. 
"În continuarea măsurilor dispuse pentru 
fluidizarea traficului la graniţa dintre 
România şi Ungaria, autorităţile de 
frontieră române împreună cu autorităţile 
de frontiera din Ungaria au analizat 
situaţia traficului transfrontalier între 
cele două ţări, în consens cu măsurile 
dispuse de cele două state pe linie 
de sănătate publică", informează un 
comunicat al Inspectoratului General al 
Poliţiei de Frontieră. 
Sunt operaţionale PTF Petea şi Urziceni, 
în judeţul Satu Mare, PTF Valea lui Mihai 
şi Borş, în judeţul Bihor, PTF Vârşand, 
Turnu, Nădlac I şi Nădlac II, în judeţul 
Arad. 
De asemenea, prin celelalte puncte 
de trecere deschise la graniţa comună 
se va permite doar traficul lucrătorilor 
transfrontalieri - PTF Salonta şi Săcuieni, 
în judeţul Bihor şi PTF Cenad - judeţul 
Timiş. 
"Pentru a veni în sprijinul persoanelor 
care nu se deplasează cu mijloace de 
transport personale, sunt operaţionale 
pe teritoriul Ungariei două linii speciale 
pentru transportul persoanelor cu 
microbuze/autocare, cu intrare/ieşire 

CE S-A SCHIMBAT ÎN TRANSPORTUL 
EUROPEAN DE MARFĂ DUPĂ RELAXAREA 

RESTRICȚIILOR IMPUSE DE COVID
Numeroase state au trecut la relaxarea restricțiilor după ce numărul cazurilor de infecții și 
decese de COVID au scăzut în toată Europa.
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FORMULAR PENTRU
ABONAMENT LA 

REVISTA TIR

DENUMIRE FIRMĂ (sau nume pentru persoană fizică):

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

NUMĂR DE INREGISTRARE LA REGISTRUL COMERŢULUI:

COD IBAN:

BANCA:

ADRESA POŞTALĂ:

JUDEŢ:

LOCALITATE:

COD POŞTAL:

NUME ŞI PRENUME ABONAT:

NUMĂR TELEFON:

NUMĂR FAX:

ADRESĂ E-MAIL:

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

Asigură-te ca revista ta preferată ajunge la tine lună de lună în plic. Pentru numai 120 lei (TVA inclus) beneficiezi 
de un abonament anual (12 numere) la revista TIR. Vei efectua plata în baza unei facturi proforma pe care o emitem 
după ce ne trimiţi formularul de mai jos pe adresa de e-mail redactie@tirmagazin.ro.
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în/din România prin PTF Nădlac II - 
Autostradă şi PTF Borş", arată sursa 
citată. 
Intrarea în România prin punctele de 
frontieră de la graniţa româno-ungară se 
realizează în regim permanent (24/24 de 
ore), indiferent de mijlocul de transport 
folosit, cu respectarea condiţiilor legale 
dispuse în contextul pandemiei. 
De asemenea, formalităţile de frontieră 
de ieşire din România şi intrare în 
Ungaria se realizează după următorul 
program: pentru persoanele care 
călătoresc cu autoturisme/autocare - în 
intervalul orar 7,00 - 1,00 (ora României) 
pentru zilele din timpul săptămânii, iar 
pentru cele din week-end 24/24 de ore, 
iar pentru lucrătorii transfrontalieri şi 
pentru mijloace de transport marfă, cu 
masa mai mare de 2,4 tone - în regim 
permanent (24/24 de ore). 
De asemenea, în ceea ce priveşte 
ieşirea din România şi intrarea în 
Ungaria, în vederea tranzitării teritoriului 
statului ungar spre ţări din vestul 
Europei, autorităţile maghiare au 
comunicat că vor permite intrarea în ţara 
vecină, cetăţenilor Uniunii Europene, 
numai cu îndeplinirea următoarelor 
condiţii: 
* interviu în cadrul căruia va fi evaluată 
starea de sănătate, condiţia esenţială 
fiind lipsa simptomelor de infectare cu 
noul COVID 19; 
* îndeplinirea condiţiilor Codului 
Frontierelor Schengen; 
* prezentarea unor documente care să 
ateste certitudinea permiterii intrării în 
ţara de destinaţie. 

Austria
Tranzitarea frontierei dintre Austria și 
Ungaria prin punctul de trecere de la 
Nickelsdorf de pe autostrada A4 este 
permisă cetățenilor români și celor 
din alte state UE zilnic, exclusiv în 
intervalul orar 20.00 - 12.00. Datorită 
controalelor autorităților ungare, atât 
traficul de persoane, cât şi cel de marfă, 
este îngreunat. La punctele de frontieră 
cu Italia, Elveția și Germania, poliția 
austriacă permite tranzitarea șoferilor 
români spre România, cu recomandarea 
ca aceștia să intre în Austria numai cu 

un anumit număr de ore (4 ore pentru 
autoturisme și 5 ore pentru TIR-uri) 
înainte de ora 20:00 și cel mai târziu 
cu același număr de ore înainte de ora 
12:00, fără stabilirea unui orar de intrare.
Controale (inclusiv medicale) la 
frontierele terestre cu: Elveția, Italia, 
Liechtenstein, Slovenia, Ungaria, Cehia 
și Slovacia.
La frontiera cu Germania vor avea loc 
doar verificări aleatorii. Se menține 
accesul numai prin anumite puncte de 
trecere a frontierei și prezentarea unui 
certificat medical care atestă rezultatul 
negativ la testul COVID-19.

Grecia
• Călătoriile în insule sunt permise 
începând cu 25 mai, excepție făcând 
insula Creta, unde este posibilă 
deplasarea începând din data de 18 
mai. Acestea vor fi permise pentru 
moment numai pentru rezidenții 
permanenți, angajatori și lucrători, 
cu condiția ca aceștia să prezinte 
documente care dovedesc necesitatea 
călătoriei.
Este permis transportul de bunuri.
• Sunt exceptați de la orice restricții 
șoferii de camioane care transportă 
materii prime și personalul esențial în 
domeniul transporturilor.

Italia
Începând cu data de 3 iunie, obligația 
de autoizolare nu se va mai aplica nici 
persoanelor care intră sau se întorc în 
Italia din România.
Obligația de autoizolare nu se aplică 
următoarelor categorii de persoane/ 
situații:
• echipaje ale mijloacelor de transport;
• Legăturile cu cele două insule 
principale, Sicilia și Sardinia, sunt 
limitate.

Polonia
• La trecerea frontierei este necesară 
prezentarea documentelor care confirmă 
îndeplinirea îndatoririlor profesionale 
sau educaționale în cealaltă țară. Este 
permis tranzitul pe teritoriul Poloniei 
pentru cetățenii UE și țările din Spațiul 
Economic European (SEE).

Franța
• Înainte de sosirea în Franța, 
angajatorul trebuie să transmită 
pe adresa de e-mail: detaches@
interieur.gouv.fr confirmarea primirii 
declarației prealabile a detașării și toate 
documentele care atestă caracterul 
urgent al misiunii.
• La intrarea în Franța, lucrătorii 
detașați trebuie să prezinte documentul 
justificativ internațional (care include 
declarația pe proprie răspundere 
cu privire la absența simptomelor 
COVID-19), disponibil în franceză/
engleză și confirmarea primirii declarației 
prealabile a detașării.

Spania
Starea de urgență a fost decretată pe 
întreg teritoriul Spaniei, începând cu 
data de 15 martie, apoi a fost prelungită 
de cinci ori până la 7 iunie 2020.  
Pot intra pe teritoriul spaniol începând 
cu 24 mai, orele 00:00, pe cale 
terestră, aeriană și maritimă, mai 
multe categorii de persoane. Printre 
acestea, transportatorii de mărfuri, 
inclusiv echipajele navelor și personalul 
aeronautic necesar pentru desfășurarea 
activităților de transport aerian 
comercial, cu condiția ca aceștia să 
aibă asigurată continuarea imediată a 
călătoriei.
Începând cu data de 15 mai 2020, ora 
00.00, toate persoanele care sosesc 
în Spania din străinătate vor intra în 
carantină pentru o durată de 14 zile. 
Carantina se va efectua la adresa de 
domiciliu sau cazare. Sunt închise 
temporar punctele terestre de frontieră 
din Ceuta și Melilla, începând cu 23 
martie.
Guvernul spaniol a decretat, conform 
recomandărilor UE, prelungirea până 
la 15 iunie, ora 00.00, a restricțiilor 
temporare impuse călătoriilor 
neesențiale din țări terțe către Uniunea 
Europeană și țările asociate Schengen 
în vederea evitării răspândirii contagierii 
cu COVID-19.
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