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UNTRR: SCENARII PENTRU DOSARELE FIERBINȚI 
CARE COMPUN PACHETUL MOBILITATE 1 

Parlamentul European a aprobat, la în-
ceputul lunii aprilie 2019, cele trei dosare 
controversate ale Pachetului Mobilitate 
1, respectiv: Propunerea de Lege speci-
ală pentru aplicarea Directivei detaşării 
nr. 71/1996 la transporturile rutiere; Revi-
zuirea Regulamentului 561/2006 privind 
timpii de conducere şi de odihnă ai şo-
ferilor profesionişti; Modificarea Regula-
mentului nr.1071/2009 privind accesul la 
profesie şi a Regulamentului 1072/2009 
privind accesul la piaţa de transport ru-
tier de marfă. 
La acest moment, pot demara negocie-
rile în trialog dintre Comisia Europeană, 
Parlamentul European şi Consiliu pentru 
aprobarea Pachetului Mobilitate 1. 
Preşedinţia Română nu a iniţiat proce-
dura de trialog pentru Pachetul Mobilita-
te şi nici nu va iniţia această procedură 
pentru că, în perioada următoare, vor 
începe pregătirile pentru alegerile euro-
parlamentare. 

În acest context, este probabil ca trialo-
gurile privind Pachetul Mobilitate 1 să fie 
iniţiate în cea de a doua parte a anului 
2019, după alegerile europene, de către 
următoarea Preşedinţie rotativă a Con-
siliului UE, care va fi deţinută de Finlan-
da. În cadrul trialogurilor, rapoartele PE 
privind Pachetul Mobilitate 1 adoptate pe 
04.04.2019 vor servi în continuare drept 
bază pentru poziţia de negociere a PE în 
următoarea legislatură. 

Etapa de trialog nu va fi uşoară. În mod 
real, există şanse de întârziere până 
spre finalul lui 2020 sau chiar de respin-
gere (probabilitate scăzută, dar există):

Scenariul 1: respingerea Pachetului 
Mobilitate 1 
Impact: respingerea Pachetului Mobilita-
te 1 este scenariul ideal pentru Româ-
nia, prin care cele trei dosare fierbinţi ale 
Pachetului Mobilitate 1 să fie respinse, 

după alegerile europene care vor con-
duce la o schimbare în structura politică 
a instituţiilor UE. În acest scenariu, Co-
misia Europeană ar trebui să o ia de la 
capăt cu o nouă propunere, în cazul în 
care doreşte să continue activitatea în 
această zonă/domeniu. 
Probabilitatea acestui scenariu este însă 
scăzută, având în vedere presiunile Ali-
anţei Rutiere în favoarea adoptării celor 
trei dosare ale Pachetului Mobilitate 1, 
propuse de Statele vestice din această 
Alianţă.

Scenariul 2: adoptarea Pachetului Mo-
bilitate 1 în 2019 de către Preşedinţia 
Finlandeză a Consiliului de Transport 
UE (semestrul 2- 2019) 
Impact: A. În situaţia în care Preşedinţia 
Finlandeză ar finaliza cele 3 dosare ale 
Pachetului Mobilitate 1 în 2019, cu men-
ţinerea prevederilor actuale–acest sce-
nariu este cel mai sumbru pentru Româ-

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a făcut o analiză a posibilelor  
evoluţii ale Pachetului Mobilitate 1 şi impactul diferitelor scenarii pentru transportatorii din România.
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nia, cu un impact extrem de nefavorabil 
asupra transportatorilor români. 
B. În situaţia în care Preşedinţia Fin-
landeză ar finaliza cele trei dosare ale 
Pachetului Mobilitate 1 în 2019, cu modi-
ficarea prevederilor actuale, ar fi benefic 
pentru transportatorii români să fie elimi-
nate prevederile care scot transportatorii 
români din piaţa vest europeană –pre-
cum obligaţia întoarcerii acasă a vehicu-
lului la 4 săptămâni, care a fost adoptată 
de Parlamentul European la prima lec-
tură, dar nu se regăseşte în abordarea 
generală a Consiliului de Transport UE. 
Probabilitatea acestui scenariu este 
medie, fiind important ca Guvernul Ro-
mâniei şi viitorii Eurodeputaţi români să 
se implice activ în apărarea intereselor 
transportatorilor rutieri români la nivelul 
PE şi al Consiliului de Transport UE sub 
Preşedinţia Finlandei. 

Scenariul 3: amânarea Pachetului 
Mobilitate 1 pentru 2020 
Impact: adoptarea Pachetului Mobilitate 
1 ar putea fi amânată pentru anul urmă-
tor, în măsura în care Finlanda avan-
sează cu trialogul, dar nu se adoptă o 
versiune a celor trei dosare în 2019. În-
târzierea ar putea dura peste Preşedin-
ţia Croaţiei (Semestrul 1- 2020), până în 
Semestrul 2- 2020, când Germania va 
avea preşedinţia rotativă a Consiliului 
UE şi ar putea finaliza cele trei dosare 
fierbinţi ale Pachetului Mobilitate 1 cu 
menţinerea unor prevederi extrem de 
nefavorabile pentru transportatorii rutieri 
români şi estici. 
Probabilitatea este mare ca Germania 
să finalizeze Pachetul Mobilitate 1 în 
semestrul 2- 2020 cu adoptarea propu-
nerilor restrictive ale Alianţei Rutiere de 
modificare a regulamentelor europene 
în domeniul transporturilor rutiere. 
Uzual, Regulamentele se aplică obliga-

toriu în 2 ani de la publicare. România 
va deţine preşedinţia Consiliului până în 
iunie. Cu mandate de câte şase luni vor 
urma: Finlanda, Croaţia, Germania.
EVOLUŢIA PACHETULUI
MOBILITATE 1
Pachetul mobilitate 1 a fost publicat de 
Comisia Europeană pe 31.05.2017 şi cu-
prinde 8 propuneri importante de modi-
ficare a legislaţiei europene în domeniul 
transporturilor rutiere, dintre care trei 
dosare fierbinţi pentru viitorul transpor-
tatorilor români în UE: 
- propunerea de Lege specială pentru 
aplicarea Directivei detaşării nr. 71/1996 
la transporturile rutiere, 
- propunerea de revizuire a Regulamen-
tului 561/2006 privind timpii de conduce-
re şi de odihnă ai şoferilor profesionişti, 
- propunerea de modificare a Regula-
mentului nr.1071/2009 privind accesul la 
profesie şi a Regulamentului 1072/2009 
privind accesul la piaţa de transport ru-
tier de marfă. 
Cele trei dosare fierbinţi cuprinse în pa-
chetul mobilitate 1 au fost realizate pe 
fondul protecţionismului în creştere al 
Statelor Membre din Vestul UE, reunite 
în cadrul Alianţei Rutiere, iar transpor-
tatorii români şi est-europeni vor fi cei 
mai afectaţi de măsurile propuse, care 
vor conduce la o creştere semnificativă 
a costurilor lor de operare şi la restricţi-
onarea transporturilor rutiere internaţio-
nale operate de aceştia în cadrul UE.
După aproape doi ani de dezbateri şi ne-
gocieri extrem de dificile în Parlamentul 
European şi în Consiliul de Transport 
UE, cei doi colegislatori europeni şi-
au adoptat, în prima lectură, poziţii cu 
amendamente la Pachetul Mobilitate 1 
propus de Comisia Europeană. 
Însă, conform procedurii europene de 
colegiferare: “niciunul dintre ei nu poa-
te adopta actele respective fără acordul 

celuilalt şi ambii colegislatori trebuie să 
aprobe acelaşi text. La acest acord se 
poate ajunge în fiecare dintre cele trei 
lecturi posibile în cursul procedurii le-
gislative ordinare. Dacă o propunere 
legislativă este respinsă în orice etapă 
a procedurii sau dacă Parlamentul şi 
Consiliul nu pot ajunge la un compromis, 
propunerea nu este adoptată, iar proce-
dura se încheie.”
Având în vedere importanţa crucială 
a Pachetului Mobilitate pentru viitorul 
transportatorilor rutieri români în UE, 
UNTRR urmăreşte atent procedura le-
gislativă europeană. Vă prezentăm mai 
jos o informare sintetică privind poziţiile 
adoptate în Parlamentul European şi în 
Consiliul de Transport UE cu privire la 
Pachetul Mobilitate 1, precum şi urmă-
toarele etape ale procedurii legislative 
ordinare europene.

2. PRIMA LECTURĂ PRIVIND
PACHETUL MOBILITATE 
Conform procedurii europene de cole-
giferare: “în prima lectură, Parlamentul 
şi Consiliul examinează în paralel pro-
punerea Comisiei. Cu toate acestea, 
Parlamentul trebuie să acţioneze pri-
mul, aprobând propunerea Comisiei fără 
amendamente ori cu amendamente, sau 
respingând-o. După ce Parlamentul şi-a 
adoptat poziţia, Consiliul poate să de-
cide să aprobe această poziţie, caz în 
care actul legislativ este adoptat, sau 
poate să modifice poziţia Parlamentului 
şi să-şi comunice poziţia în primă lectu-
ră, care va fi analizată de Parlament în a 
doua lectură.” [..] Cele două instituţii îşi 
pot desfăşura activitatea simultan, dar 
poziţia în primă lectură a Consiliului nu 
poate fi adoptată înainte ca Parlamentul 
să fi transmis poziţia sa în prima lectură. 
Consiliul poate adopta uneori un acord 
politic, în aşteptarea poziţiei în primă 

  Publicitate
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lectură a Parlamentului, cunoscut şi sub 
denumirea de „abordare generală”.
În cazul celor trei dosare legislative 
cheie ale Pachetului Mobilitate 1, Con-
siliul de Transport UE sub Preşedinţia 
Austriacă şi-a adoptat poziţia susţinută 
de Statele vestice ale Alianţei Rutiere, 
înaintea adoptării poziţiei în prima lectu-
ră a Parlamentului European, în cadrul 
căruia Eurodeputaţii români şi din alte 
State Membre UE s-au opus adoptării 
Pachetului Mobilitate 1, susţinând soli-
citările UNTRR şi ale altor asociaţii de 
transport din Bulgaria, Irlanda, Lituania, 
Letonia, Polonia şi Ungaria. După un 
parcurs dramatic, plenul Parlamentului 
European din 04.04.2019 a adoptat ra-
poartele PE în prima lectură la Pachetul 
Mobilitate 1, deşi două dintre acestea au 
fost respinse de Comisia de Transport şi 
Turism a PE din 10.01.2019, iar Confe-
rinţa Preşedinţilor PE a amânat de mai 
multe ori votul din plenul PE privind Pa-
chetul Mobilitate.

POZIŢIA ÎN PRIMĂ LECTURĂ 
A PARLAMENTULUI EUROPEAN 
În data de 04.04.2019, Parlamentul Euro-
pean (PE) a adoptat rapoartele la prima 

lectură privind propunerile Comisiei Eu-
ropene cuprinse în Pachetul Mobilitate 1. 
Principalele elemente ale poziţiei PE în 
primă lectură privind Pachetul Mobilitate 
1:

* Propunerea de Lege specială pentru 
aplicarea Directivei detaşării nr. 71/1996 
la transporturile rutiere: 
- aplicarea regulilor detaşării la transpor-
turile rutiere internaţionale, cu excepta-
rea tranzitului şi a transportului bilateral. 
În cadrul transportului bilateral, este per-
misă o operaţiune de cross-trade în tim-
pul transportului spre destinaţie şi una în 
timpul transportului spre ţara de origine, 
acestea fiind exceptate de la regulile pri-
vind detaşarea lucrătorilor. 

* Revizuirea Regulamentului nr. 
561/2006 privind Timpii de conducere şi 
de odihnă: 
- întoarcerea acasă a şoferilor înainte de 
sfârşitul fiecărei perioade de patru săp-
tămâni consecutive; 
- interzicerea efectuării perioadei de re-
paus săptămânal normal în cabină; 
- introducerea etapizată a tahografului 
inteligent în ceea ce priveşte obligati-

vitatea retroechipării autovehiculelor 
existente (în trafic internaţional) cu noul 
tahograf inteligent, până la 5 ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului regula-
ment de modificare. 

* Revizuirea Regulamentului nr. 
1071/2009 privind accesul la profesie şi 
a Regulamentului nr. 1072/2009 privind 
accesul la piaţa de transport rutier de 
marfă–cabotaj: 
- restricţionarea cabotajului la trei zile 
fără limită de operaţii şi introducerea 
”unei perioade de aşteptare” (cooling 
off) în ţara de stabilire de 60 de ore; 
- întoarcerea obligatorie a vehiculului în 
ţara de stabilire a firmei cel puţin o dată 
la patru săptămâni; 
- includerea vehiculelor între 2,4 şi 3,5 
tone pentru transportul internaţional în 
sfera de aplicare a regulilor privind ac-
cesul la profesie (capacitate financiară). 

ABORDAREA GENERALĂ A 
CONSILIULUI DE TRANSPORT UE 
La finalul anului trecut, pe 03 decembrie 
2018, Consiliul Miniştrilor de Transport 
din UE a adoptat poziţia sa (abordare 
generală) privind Pachetul de Mobilitate 
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1, bazată pe propunerile extrem de re-
strictive ale Preşedinţiei Austriece, sus-
ţinute de Alianţa Rutieră. 
Principalele elemente ale abordării ge-
nerale a Consiliului de Transport UE pri-
vind Pachetul Mobilitate 1: 
*Propunerea de Lege specială pentru 
aplicarea Directivei detaşării nr. 71/1996 
la transporturile rutiere: 
- aplicarea regulilor detaşării la transpor-
turile rutiere internaţionale, cu excepta-
rea tranzitului şi a transportului bilateral, 
definit extrem de restrictiv, fiind permisă 
excluderea de la regulile detaşării a unei 
singure operaţiuni de transport rutier in-
ternaţional cross trade în timpul cursei 
dinspre ţara de stabilire, plus exclude-
rea unei singure operaţiuni de transport 
rutier internaţional cross trade în timpul 
cursei către ţara de stabilire(1+1 sau 2+0 
sau 0+2). 

* Revizuirea Regulamentului nr. 
561/2006 privind Timpii de conducere şi 
de odihnă: 
- întoarcerea acasă a şoferilor în fiecare 
perioadă de 4 săptămâni consecutive; 
- interzicerea efectuării perioadei de re-
paus săptămânal normal în cabină; 
- tahografele inteligente vor deveni obli-
gatorii pentru toate transporturile inter-
naţionale la sfârşitul lui 2024. 

* Revizuirea Regulamentului nr. 
1071/2009 privind accesul la profesie şi 
a Regulamentului nr. 1072/2009 privind 
accesul la piaţa de transport rutier de 
marfă–cabotaj: 
- 7 zile / 3 operaţiuni -regim curent pen-
tru cabotaj şi introducerea ”unei perioa-
de de aşteptare” (cooling off) de 5 zile; 
- Nicio întoarcere obligatorie a vehiculu-
lui; 
- Includerea vehiculelor a căror masă 
maximă autorizată este cuprinsă între 
2,5 tone şi 3,5 tone şi care operează în 
transportul.

3.URMĂTOARELE ETAPE ALE 
PROCEDURII LEGISLATIVE 
ORDINARE EUROPENE 
Reconcilierea poziţiilor Parlamentului 
European, Consiliului şi Comisiei Euro-
pene privind Pachetul Mobilitate 1 se va 
face prin negocieri interinstituţionale in-
formale, sub formă de trialoguri. 
În cazul în care Consiliul, hotărând cu 
majoritate calificată sau în unanimitate, 
dacă Comisia se opune, aprobă poziţia 
Parlamentului în primă lectură, Pachetul 
Mobilitate 1 poate fi adoptat în formula-
rea care corespunde poziţiei PE în primă 
lectură. 
În cazul în care nu aprobă în totalitate 

rezultatul primei lecturi a Parlamentului, 
Consiliul îşi adoptă poziţia în prima lec-
tură privind Pachetul Mobilitate 1 şi o co-
munică Parlamentului, care demarează 
a doua lectură. Comisia informează pe 
deplin Parlamentul European cu privire 
la poziţia sa.  

TRIALOGUL 
Trilogurile sunt reuniuni informale trila-
terale, la care participă reprezentanţi ai 
Parlamentului, Consiliului şi Comisiei, 
având ca subiect găsirea unui acord, 
asupra unui text comun acceptabil atât 
pentru Parlament, cât şi pentru Consi-
liu. Ele pot fi organizate în orice etapă 
a procedurii legislative şi pot conduce 
la un acord în prima lectură, un acord 
timpuriu în a doua lectură, un acord în 
a doua lectură sau un proiect comun, în 
etapa de conciliere. În cursul trialogurilor 
au loc negocieri politice. Ele pot fi pre-
cedate de reuniuni tehnice pregătitoa-
re, la care participă experţi ai celor trei 
instituţii. Principalul instrument de lucru 
este un document pe patru coloane: pri-
mele trei coloane conţin poziţia fiecăreia 
dintre cele trei instituţii participante, iar 
ultima este rezervată pentru propuneri-
le de compromis. 
După prezentarea 
poziţiei fiecărei 
instituţii, are loc o 
dezbatere în vede-
rea obţinerii unui 
compromis. 
Comisia acţionea-
ză ca mediator 
pentru a facilita ob-
ţinerea unui acord 
între colegislatori. 
Orice acord la 
care se ajunge în 
cadrul trialoguri-
lor este provizoriu 
şi trebuie să fie 
aprobat prin pro-
cedurile formale 
aplicabile în fieca-
re instituţie. 
La acest moment, 
pot demara nego-
cierile în trialog 
dintre Comisia 
Europeană, Parla-
mentul European 
şi Consiliu pentru 
aprobarea Pache-
tului Mobilitate 1. 
Având în vedere 
prevederile extrem 
de restrictive ale 
Pachetului Mo-
bilitate 1 pentru 

transportatorii români şi estici, UNTRR 
a solicitat Preşedinţiei Române a Consi-
liului de Transport UE să nu intre în jocul 
Europei de Vest şi să nu iniţieze proce-
dura de trialog privind Pachetul Mobili-
tate 1, primind asigurări în acest sens 
din partea Ministerului Transporturilor, 
agenda Preşedinţiei Române fiind deja 
extrem de aglomerată. Astfel, Preşedin-
ţia Română nu a iniţiat procedura de tri-
alog pentru Pachetul Mobilitate şi nici nu 
va iniţia această procedură în perioada 
următoare, când nu va mai fi posibil da-
torită apropiatelor alegeri europene. 
În acest context, este probabil ca trialo-
gurile privind Pachetul Mobilitate 1 să fie 
iniţiate în cea de a doua parte a anului 
2019, după alegerile europene, de către 
următoarea Preşedinţie rotativă a Con-
siliului UE, care va fi deţinută de Finlan-
da. În cadrul trialogurilor, rapoartele PE 
privind Pachetul Mobilitate 1 adoptate pe 
04.04.2019 vor servi în continuare drept 
bază pentru poziţia de negociere a PE în 
următoarea legislatură.
După începerea trialogurilor, posibilita-
tea ajungerii la un acord între cele trei in-
stituţii va depinde de cât de diferite sunt 
poziţiile acestora. O examinare prelimi-



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

nară arată că există asemănări între po-
ziţiile Consiliului şi PE, dar există şi une-
le diferenţe semnificative şi sensibile. 

Etapa de trialog nu va fi uşoară. În mod 
real, există şanse de întârziere până 
spre finalul lui 2020 sau chiar de respin-
gere (probabilitate scăzută, dar există):

Scenariul 1: respingerea Pachetului 
Mobilitate 1 
Impact: respingerea Pachetului Mobilita-
te 1 este scenariul ideal pentru România, 
prin care cele trei dosare fierbinţi ale Pa-
chetului Mobilitate 1 să fie respinse, după 
alegerile europene care vor conduce la o 
schimbare în structura politică a instituţi-
ilor UE. În acest scenariu, Comisia Euro-
peana ar trebui să o ia de la capăt cu o 
noua propunere, în cazul în care doreşte 
sa continue activitatea în această zonă/
domeniu. 
Probabilitatea acestui scenariu este însă 
scăzută, având în vedere presiunile Ali-
anţei Rutiere în favoarea adoptării celor 
trei dosare ale Pachetului Mobilitate 1, 
propuse de Statele vestice din această 
Alianţă.

Scenariul 2: adoptarea Pachetului Mo-
bilitate 1 în 2019 de către Preşedinţia 
Finlandeză a Consiliului de Transport 
UE (semestrul 2- 2019): 
Impact: 
A. În situaţia în care Preşedinţia Finlan-
deză ar finaliza cele trei dosare ale Pa-
chetului Mobilitate 1 în 2019, cu menţine-
rea prevederilor actuale –acest scenariu 
este cel mai sumbru pentru România, cu 
un impact extrem de nefavorabil asupra 
transportatorilor români. 
B. În situaţia în care Preşedinţia Finlande-

ză ar finaliza cele trei dosare ale Pache-
tului Mobilitate 1 în 2019, cu modificarea 
prevederilor actuale, ar fi benefic pentru 
transportatorii români să fie eliminate 
prevederile care scot transportatorii ro-
mâni din piaţa vest europeană –precum 
obligaţia întoarcerii acasă a vehiculului la 
4 săptămâni, care a fost adoptată de Par-
lamentul European la prima lectură, dar 
nu se regăseşte în abordarea generală a 
Consiliului de Transport UE. 
Probabilitatea acestui scenariu este me-
die, fiind important ca Guvernul României 
şi viitorii Eurodeputaţi români să se impli-
ce activ în apărarea intereselor transpor-
tatorilor rutieri români la nivelul PE şi al 
Consiliului de Transport UE sub Preşedin-
ţia Finlandei. 

Scenariul 3: amânarea Pachetului Mo-
bilitate 1 pentru 2020 
Impact: adoptarea Pachetului Mobilitate 
1 ar putea fi amânată pentru anul urmă-
tor, în măsura în care Finlanda avansea-
ză cu trialogul, dar nu se adoptă o versiu-
ne a celor trei dosare în 2019. Întârzierea 
ar putea dura peste Preşedinţia Croaţiei 
(Semestrul 1- 2020), până în Semestrul 
2 - 2020, când Germania va avea preşe-
dinţia rotativă a Consiliului UE şi ar putea 
finaliza cele trei dosare fierbinţi ale Pa-
chetului Mobilitate 1 cu menţinerea unor 
prevederi extrem de nefavorabile pentru 
transportatorii rutieri români şi estici. 
Probabilitatea este mare ca Germania să 
finalizeze Pachetul Mobilitate 1 în semes-
trul 2- 2020 cu adoptarea propunerilor re-
strictive ale Alianţei Rutiere de modificare 
a regulamentelor europene în domeniul 
transporturilor rutiere. 
Uzual, Regulamentele se aplică obligato-
riu în doi ani de la publicare.

A DOUA LECTURĂ 
A doua lectură a Parlamentului Euro-
pean 
A doua lectură începe în momentul în 
care poziţia Consiliului în prima lectură 
este transmisă formal Parlamentului. În 
a doua lectură, cei doi colegislatori tre-
buie să respecte termene stricte prevă-
zute în tratate: fiecare dintre colegislatori 
are la dispoziţie trei luni, cu posibilitatea 
de a beneficia de o lună suplimentară, 
perioadă care, pentru Parlamentul Euro-
pean, începe să curgă de la anunţarea 
în plen a poziţiei Consiliului în primă lec-
tură. În a doua lectură, Parlamentul poa-
te aproba, respinge sau modifica poziţia 
Consiliului în prima lectură. 
Raportorii Comisiei de Transport şi Tu-
rism a PE -TRAN (în general, aceiaşi 
Eurodeputaţi care au întocmit rapoartele 
pe marginea celor trei dosare cheie ale 
Pachetului Mobilitate 1 pentru prima lec-
tură, dacă aceştia vor fi realeşi şi pen-
tru următoarea legislatură) elaborează 
un proiect de recomandare care tre-
buie prezentat de comisia competentă 
(TRAN) în plen, prin care se propune 
aprobarea, modificarea sau respingerea 
poziţiei Consiliului în primă lectură. 
Dacă Parlamentul European aprobă sau 
respinge poziţia Consiliului în prima lec-
tură, procedura legislativă se încheie. În 
cazul în care poziţia Consiliului privind 
Pachetul Mobilitate 1 este respinsă de 
PE, procedura poate fi relansată doar 
printr-o nouă propunere a Comisiei. 

A doua lectură a Consiliului 
După ce Parlamentul şi-a încheiat a 
doua lectură şi a comunicat poziţia sa 
Consiliului, acesta din urmă are la dis-
poziţie alte trei luni (sau patru, dacă s-a 
solicitat o prelungire) pentru a încheia a 
doua lectură. 

CONCILIEREA ŞI A TREIA LECTURĂ 
Concilierea constă în negocieri directe 
între Parlament şi Consiliu, desfăşurate 
în cadrul comitetului de conciliere, pentru 
a se ajunge la un acord sub forma unui 
proiect comun. 
În cazul în care comitetul de conciliere nu 
ajunge la un acord sau Parlamentul (ho-
tărând cu majoritate simplă) sau Consi-
liul (hotărând cu majoritate calificată) nu 
aprobă „textul comun” în a treia lectură în 
termen de şase săptămâni (sau opt, dacă 
s-a convenit asupra unei prelungiri), se 
consideră că actul nu este adoptat.

4. IMPLICAREA UNTRR 
UNTRR a solicitat ferm Preşedinţiei 
Române a Consiliului UE să nu iniţieze 
procedura de trialog privind Pachetul Mo-
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bilitate 1, întrucât ar facilita astfel distru-
gerea transportului rutier de mărfuri din 
România. 
În acelaşi timp, UNTRR a solicitat Euro-
deputaţilor români să conteste măsurile 
de procedură ale Parlamentului Euro-
pean prin care a fost posibilă aprobarea 
celor trei dosare controversate ale Pa-
chetului Mobilitate 1. UNTRR a transmis 
Preşedinţiei Române a Consiliului UE, 
precum şi tuturor Eurodeputaţilor ro-
mâni, o analiză juridică a măsurilor pro-
puse de Pachetul Mobilitate 1, realizată 
de compania de avocatură DLA PIPER 
din Bruxelles, care prezintă argumente 
cu privire la faptul că amendamentele 
propuse de Parlament şi de Consiliul UE 
sunt contrare legislaţiei UE în materie. 
Analiza juridică evidenţiază că anumite 
măsuri propuse de Pachetul Mobilitate 1, 
care au fost introduse în Consiliu UE şi 
în Parlamentul European, se abat în mod 
semnificativ de la propunerea Comisiei 
Europene şi nu au fost evaluate printr-o 
analiză de impact, fiind evidenţiate în 
special următoarele propuneri: 
1) întoarcerea acasă a vehiculului în sta-
tul membru de stabilire; 
2) aplicabilitatea diferită a cerinţelor de 
detaşare la transportul bilateral şi cross-
trade; 
3) limitarea suplimentară a operaţiunilor 
de cabotaj urmată de perioada de răcire 
(cooling off); 
4) obligaţia statelor membre de a încheia 
acorduri bilaterale cu ţări terţe pentru a 
asigura respectarea măsurilor de deta-
şare de către operatorii din ţările terţe; 
5) interdicţia de a efectua perioadele de 
repaus săptămânal într-un vehicul sau în 
afara zonelor de parcare sigure şi securi-
zate certificate. 
De asemenea, UNTRR a semnalat fap-
tul că niciuna din instituţiile europene 
-Comisia, Consiliul şi Parlamentul Eu-
ropean- nu au luat în considerare con-
statările Studiului Comisiei Europene 

privind Spaţiile de Parcare pentru Cami-
oane (publicat pe 11 martie 2019), care 
au identificat lipsa semnificativă de spaţii 
de parcare sigure şi securizate pentru 
camioane în Europa. Considerăm că 
rezultatele Studiului Comisiei Europene 
privind Spaţiile de Parcare pentru Ca-
mioane în UE trebuie analizate la nivelul 
instituţiilor europene, care trebuie să ia în 
considerare aceste constatări (ca parte a 
evaluării impactului) şi să modifice dispo-
ziţiile relevante ale Pachetului Mobilitate 
1, pentru a evita impactul negativ al actu-
alelor măsuri propuse. 

UNTRR SOLICITĂ INTRODUCEREA 
COSTULUI DE REFERINŢĂ ÎN TRANS-
PORTURILE RUTIERE EUROPENE–
SOLUŢIA PENTRU UN PACHET DE 
MOBILITATE ECHILIBRAT 
Plată egală pentru muncă egală în ace-
laşi loc -acest principiu trebuie să se apli-

ce şi companiilor din Centrul şi Estul UE, 
nu numai angajaţilor. Reamintim faptul 
că, în prezent, pentru aceleaşi servicii 
de transport rutier internaţional operate 
în Vestul UE, firmele de transport sunt 
plătite diferit, fiind bine cunoscut fap-
tul că tarifele primite de transportatorii 
estici sunt sub 1 euro/km, cu mult mai 
mici decât cele primite de transportatorii 
vestici (1,5 euro/km). Pachetul mobilitate 
trebuie să asigure condiţii egale de com-
petiţie pe piaţa europeană de transport 
rutier. Aşa cum în domeniul bancar se 
utilizează dobânda de referinţă EURI-
BOR + marja băncii, similar ar trebui 
utilizat în transportul rutier european 
Costul de referinţă UE (similar www.cnr.
fr), plus marja fiecărei firme de transport 
rutier, alături de liberalizarea pieţei. 
Considerăm că, în lipsa unei abordări 
echilibrate bazate pe introducerea unui 
cost de referinţă în transporturile rutiere 
din UE, Pachetul Mobilitate 1 va condu-
ce la legalizarea discriminării transpor-
tatorilor români şi est-europeni pe pia-
ţa de transport europeană. Îndemnăm 

Preşedinţia Română a Consiliului UE să 
nu cedeze presiunilor Alianţei Statelor 
Vest-Europene şi să nu iniţieze procedu-
ra de trialog pentru adoptarea măsurilor 
periculoase ale Pachetului Mobilitate 1. 
UNTRR evidenţiază incompatibilitatea 
măsurilor Pachetului Mobilitate 1 cu 
obiectivele UE de reducere a emisiilor 
de CO2 din transporturi, arătând că pro-
punerile de restricţionare a cabotajului şi 
obligaţia întoarcerii acasă a vehiculelor 
vor conduce la o creştere semnificativă a 
curselor în gol şi a emisiilor de CO2.
UNTRR urmăreşte atent evoluţia Pache-
tului Mobilitate, solicitând participarea 
activă a autorităţilor române în cadrul 
procesului decizional european şi acţiu-
nea lor responsabilă pe durata Preşedin-
ţiei române a Consiliului UE, pentru apă-
rarea viitorului transportatorilor români şi 
estici în UE.
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ŞOFER, CEA MAI CĂUTATĂ MESERIE. PENTRU 
FIECARE POST APLICĂ 42 DE CANDIDAŢI

În luna martie a acestui an, volumul de aplicări pentru un job a crescut cu 20% faţă de nivelul din 
aceeaşi perioadă a anului trecut, cel mai căutat domeniu fiind, pentru a treia lună consecutiv, cel 
din transporturi.

Printre cele mai căutate slujbe au 
fost din cele din domeniul transpor-
tului, cu peste 23.000 de căutări, în 
scădere, domeniul financiar contabil, 
cu peste 25.000 de căutări, dar şi in-
gineria, cu peste 16.000 de căutări. 
Joburile din domeniile vânzări, resurse 
umane sau marketing au fost foarte 
căutate în luna februarie, cu un volum 
total de peste 30.000 de căutări.
Cea mai căutată meserie la sfârşitul 
anului 2018, a fost cea de şofer. 
Anunţurile de angajare publicate de 
companii pentru meseria de şofer au 
crescut cu 2% în ultimul semestru al 
anului trecut, faţă de aceeaşi perioadă 
din 2017, la peste 45.500 de oferte 
active, fiind categoria care a adunat 
cele mai multe oferte în secţiunea 
portalului Olx „Locuri de muncă”.

160.000 de candidaţi unici
Domeniul se află pe primul loc şi din 
punct de vedere al numărului de aplicanţi 
în a doua jumătate a anului precedent, 
cu peste 160.000 de candidaţi unici, 
ofertele generând peste 1,5 milioane 
de aplicaţii unice în intervalul analizat. 
Pentru un post de şofer aplică, în medie, 
42 de candidaţi, iar durata aproximativă 
de ocupare a unui loc de muncă pen-
tru această poziţie este de 18 zile.
În ceea ce priveşte nivelul de venit în 
care se încadrează şoferii din România, 
acesta se situează între 1.100-1.500 lei 
(9%), 1.500-2.000 lei (13%), 2.000-2.500 
lei (17%), 2.500-3.000 lei (13%), 3.000-
4.000 lei (12%), 4.000-5.000 lei (10%), 
5.000-6.000 lei (6%), 6.000-7.000 lei 
(3%) şi peste 7.000 lei (17%). La capito-
lul beneficii primite de şoferi, programul 

de lucru flexibil este cel mai întâlnit, 
acesta fiind menţionat de către 28% 
dintre respondenţi, iar obţinerea unui 
salariu mai mare reprezintă principala 
motivaţie a şoferilor-respondenţi (52%) 
pentru schimbarea locului de muncă.
Pe locul doi, în clasamentul categoriilor 
cu cei mai mulţi aplicanţi, după şoferi, 
se află categoria “Muncă în străinătate”, 
care a adunat peste 700.000 de aplicaţii. 
În Bucureşti, primul loc în topul sec-
toarelor cu cele mai multe anunţuri 
noi de locuri de muncă şi cei mai 
mulţi aplicanţi a fost deţinut de cat-
egoria "Şoferi-Servicii auto-Curi-
erat”. Categoria şoferilor a avut o 
concurenţă de 40 de candidaţi/anunţ 
de angajare, înregistrând peste 
350.000 de candidaţi, la aproxima-
tiv 9.000 de anunţuri de angajare.
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Profesionişti cu probleme
Problemele sunt în categoria şoferilor 
profesionişti de camion, unde România 
cunoaşte o puternică criză de person-
al. După cum se vede din cifrele de 
mai sus, mai mult de jumătate dintre 
candidaţi aplică pentru posturi plătite 
cu mai puţin de 3.000 de lei, unde nu 
întâlnim şoferi profesionişti de camion. 
Potrivit IRU, companiile de camioane 
din România s-au confruntat cu un 
deficit de şoferi de 37% în 2018. De 
altfel, întreg sectorul european al trans-
portului rutier se confruntă cu cea mai 
acută criză profesională a şoferilor din 
ultimele decenii, a constatat un nou ra-
port al Uniunii Internaţionale a Trans-
portului Rutier (IRU). Interogarea mem-
brilor IRU şi a organizaţiilor asociate din
Europa, din octombrie 2018, până în 
ianuarie 2019, a scos la iveală o criză 
evidentă de conducători auto de 21% 
în sectorul transportului de mărfuri şi 
de 19% în sectorul de transporturi cu 
autobuzul şi autocarul. Problema este 
accelerată, deficitul estimându-se să 
ajungă la 40% în ambele sectoare, 
pe măsură ce cererea creşte în 2019.

O problemă cunoscută
Uniunea Naţională a Transportatorilor 
Rutieri din România a semnalat existenţa 
unei crize acută de şoferi profesionişti, cu 
care se confruntă transportatorii rutieri 
din România. Acest aspect are un impact 
negativ asupra competitivităţii acestui 
sector important al economiei naţionale.
“Cererea de forţă de muncă calificată 
în transporturile rutiere internaţionale 
este tot mai prezentă în România şi în 
UE. Transportatorii rutieri, companii 
multinaţionale ca şi companii cu capi-
tal românesc, se confruntă cu lipsa de 
şoferi profesionişti, având camioane 
care nu pot fi operate pentru că nu sunt 
şoferi disponibili pe piaţă. Transportato-
rii români au nevoie de soluţii europene 

urgente şi eficiente la această criză 
acută de şoferi profesionişti, pentru ca 
industria românească de transport rutier 
să poată continua să opereze în param-
etri buni”, arată Uniunea Naţională a 
Transportatorilor Rutieri din România. 

Nemulţumiţi de locul de muncă
În 2018, 2 din 3 candidaţi au primit cel 
puţin o ofertă de a-şi schimba jobul, iar 
1 din 3 candidaţi îşi schimba locul de 
muncă pentru un pachet de beneficii mai 
bun. În acelaşi timp, candidaţii cautău 
angajatori cu politici interne mai bune 
(24%), un conţinut diferit al muncii (21%) 
şi alte nevoi nu neapărat financiare.
67% dintre candidaţi nu lucrau în do-
meniul în care au făcut studiile, 1 din 
3 candidaţi declarând că educaţia 
primită nu se mai potriveşte cu cerinţele 
pieţei muncii, în timp ce restul au ales 
domenii mai bine plătite sau cu un 
conţinut total diferit de cel studiat.
Astfel, potrivit unui sondaj, doi din cin-
ci angajaţi se declară nemulţumiţi de 
situaţia lor profesională actuală şi iau în 
calcul o schimbare de job anul acesta, 
iar unul din cinci se gândeşte chiar la 
o schimbare de carieră, considerând că 
lucrează în domeniul nepotrivit pentru el.
Dintre aceştia, puţin peste 10% se gân-
desc să îşi caute de lucru în afara ţării. 
Cel mai important motiv pentru care 
românii şi-ar schimba jobul sau chiar 
cariera rămâne salariul, pentru mai mult 
de jumătate dintre cei care iau în calcul 
să facă un astfel de pas în 2019, urmat 
de lipsa oportunităţilor suficiente pentru 
dezvoltare profesională (39%) sau de 
nevoia de schimbare a angajatorului, a 
mediului de lucru ori a echipei (28,5%).

Şi-ar schimba slujba
Alţi aproape 18% dintre cei care se 
gândesc să-şi schimbe jobul nu se simt 
motivaţi în poziţia actuală, 14% îşi do-
resc mai mult timp liber, iar pentru 10,7% 

dintre respondenţi este dificil să avan-
seze în cadrul companiei. Nu în ultimul 
rând, aproximativ 27% susţin că nu le 
place ceea ce fac sau consideră că do-
meniul în care lucrează nu se potriveşte 
cu aptitudinile lor profesionale, majori-
tatea fiind din rândul angajaţilor care se 
gândesc la o reconversie profesională.
Când evaluează o nouă oportunitate 
de job, cele mai importante două criterii 
sunt, la egalitate, salariul şi beneficiile 
extra-salariale împreună cu progra-
mul de lucru, pentru circa 86% dintre 
respondenţi. Urmează domeniul de ac-
tivitate al companiei, de care ţin cont 
39,3% dintre angajaţi, şi proximitatea 
biroului faţă de casă, care contează la 
fel de mult ca perspectivele de dezvol-
tare în cadrul companiei şi anume 32%. 
Totodată, candidaţii mai evaluează 
poziţia în piaţă şi reputaţia angajato-
rului (14,3%) şi inclusiv părerile de-
spre angajator din social media (7,7%).
Flexibilitatea când vine vorba despre 
programul de lucru, dar şi în ceea ce 
priveşte evoluţia profesională în cadrul 
companiei, este principalul beneficiu 
pe care şi-l doresc de la un potenţial 
angajator aproximativ 68% dintre cei 
chestionaţi, urmat de posibilitatea de 
a lucra de acasă (52%), precum şi de 
acordarea mai multor zile de concediu 
de odihnă (44%). Totodată, jumătate 
dintre respondenţi şi-ar dori de la viito-
rul angajator abonamente la clinici me-
dicale private şi programe de dezvoltare 
sau training-uri. Un sfert dintre salariaţi 
pun preţ pe programele de reduceri 
pentru serviciile oferite de către parten-
erii agreaţi ai companiei, alţi 17,8% vor 
abonamente la săli de sport, iar 7,2% şi-
ar dori un spaţiu pentru recreere la birou.
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DAF TRUCKS ESTE ÎN CĂUTAREA CELUI MAI 
BUN ŞOFER DE CAMION DIN ROMÂNIA!

Finala internaţională va avea loc în luna 
septembrie a acestui an şi ne va dezvălui 
în mod spectacular cine merită să fie în-
cununat drept „International DAF Driver 
Champion 2019”.
Un şofer excelent ştie cum să exploateze 
în mod optim performanţele camionului 
pe care-l conduce, ştie cum să obţină ma-
ximum din fiecare picătură de carburant, 
cum să transporte marfa în siguranţă şi 
să livreze la timp, mai ales la orele de 
vârf. E ştie şi cum să menţină camionul 
în cea mai bună stare tehnică. În acelaşi 
timp, un bun şofer cunoaşte legislaţia ca 
pe propriile degete, gestionează cu calm 
toate aspectele ce ţin de siguranţa trans-
portului şi se adaptează uşor la condiţiile 
meteo şi la diferitele tipuri de camioane. 
Altfel spus: un şofer de camion excelent 
este un(o) adevărat(ă) maestru(ă).

Elementul distinctiv 
DAF Driver Challenge presupune trei 
etape. În primul rând, şoferul trebuie să 
se înscrie în concurs, trimiţând o prezen-
tare, în care să se descrie şi să explice 
de ce este un candidat vrednic de titlu. 
Şoferii pot să aplice personal sau pot fi 

nominalizaţi de către angajatori, colegi 
sau chiar de dealerul DAF pe drivers.
daf.com. Ca şi în cazul oricărui maestru, 
dedicaţia, talentul şi pasiunea reprezintă 
elementele distinctive.

Finala internaţională
Doar cei mai buni dintre cei mai buni vor 
fi invitaţi să participe la concursul pe ţară, 
organizat în România şi care va avea loc 
în luna iunie în localitatea Gilău, judeţul 
Cluj. Campionul naţional din fiecare ţară 
va merge mai departe şi va participa la 
Finala internaţională, un eveniment sus-
ţinut între 28 şi 29 septembrie 2019, la 
poligonul de teste Goodyear din Luxem-
burg. Aici, fiecare participant îşi va putea 
reprezenta cu mândrie ţara, onorând co-
munitatea şoferilor din România.
Un concurs pentru toţi şoferii de camion
Pentru că este în căutarea celui mai bun 
şofer din România, competiţia DAF Dri-
ver Challenge este bineînţeles deschisă 
tuturor şoferilor, indiferent de marca şi 
modelul camionului condus.

„Şoferul e cel care face camionul”
Richard Zink, Director de Marketing şi 

Vânzări şi Membru în Consiliul de Admi-
nistraţie al DAF Trucks: „Sunt deja zeci 
de ani de când construim camioane ce 
oferă cel mai bun confort pentru şofer de 
pe piaţă, fiind dotate cu o gamă largă de 
tehnologii, al căror scop este să uşureze 
viaţa şoferului pe traseu. Cu toate aces-
tea, şoferul este cel care deblochează 
adevăratul potenţial al unui camion. Prin 
urmare, lansăm o provocare tuturor şo-
ferilor şi îi invităm să-şi demonstreze  ta-
lentele deosebite la volanul camioanelor 
noastre excelente”.

Înscrierile şi testul teoretic vor fi susţinute 
în cadrul evenimentului DAF Roadshow, 
în fiecare locaţie:
14 mai-Arad - Sediul EVW Holding, Şos. 
Arad-Nădlac, DN 7km 553+700
17 mai-Gilău - Sediul EVW Holding, Str 
Principală nr. 1333, jud. Cluj
21 mai-Braşov - Sediul EVW Holding, 
Calea Feldioarei nr. 176
23 mai-Suceava - Mandachi Hotel & Spa, 
B-dul Sofia Vicoveanca nr. 107
30 mai-Bucureşti - Sediul EVW Holding 
Chiajna, Şos. de Centură nr. 7-9

Cine este cel mai bun şofer de camion din România? Şi cine e cel mai bun din Europa şi chiar dincolo 
de ea? Asta va încerca să afle DAF, pe parcursul următoarelor luni, cu ocazia concursului DAF Driver 
Challenge 2019, susţinut în 28 de ţări. 
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Costuri mici 
pentru planuri MARI!
Alege oferta de finanþare pentru vehicule comerciale grele, 
noi ºi rulate, de la Raiffeisen Leasing [i beneficiezi de:

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

0%
avans

email: partener.raiffeisen@evwholding.ro
www.evwholding.ro; www.raiffeisen-leasing.ro

Publicitate

GERMANIA A DESCHIS PRIMA AUTOSTRADĂ 
ELECTRIFICATĂ PENTRU CAMIOANE

Pe autostrăzile germane circulă tot 
mai multe camioane, o sursă serioasă 
de poluare cu CO2. Simultan, planul 
guvernului german de protecţie a me-
diului prevede un transport de mărfuri 
care să genereze zero emisii poluante 
până în 2050. O posibilă măsură pentru 
îndeplinirea acestui obiectiv este testată 
în prezent în landul Hessa. În cadrul 
proiectului ELISA (Transport greu elec-
trificat şi inovativ pe autostrăzi), pe cinci 
kilometri din autostrada 5 (A5) au fost 
construite instalaţii electrice suspendate 
pe banda dreaptă în ambele sensuri de 
circulaţie. Pe această aşa-numită eHigh-
way vor circula în anii următori cinci ca-
mioane electrice care vor fi aprovizionate 
cu curent electric cu ajutorul instalaţiilor 
suspendate. Curentul furnizat de aces-
tea provine din surse regenerabile.

Motorul Diesel rămâne la bord
În Hessa se va testa mai ales cum se 
integrează în traficul normal aceste ca-
mioane electrice, pe una din cele mai 
circulate artere rutiere ale Republicii 
Federale. La manevre de depăşire, ca-
mioanele trebuie să părăsească banda 
de circulaţie electrificată. În acest caz, 
se activează bateria care este încărcată 
în timpul circulaţiei cu curent primit de 
la instalaţiile suspendate. Şi energia 
eliberată prin frânare este stocată în 
baterie. Dacă bateria rămâne fără elec-
tricitate, intră în acţiune motorul Diesel 
care rămâne în dotarea camioanelor. Cu 

baterie şi motor Diesel, aceste camioane 
pot circula şi pe străzile neelectrificate.
Pe lângă proiectul din Hessa, dotat de 
Ministerul Mediului cu 15 milioane de 
euro, vor urma să circule pe autostrăzi 
de probă astfel de camioane electrice 
şi în landurile Baden-Württemberg şi 
Schleswig-Holstein. Datele care vor fi 
colectate din toate aceste teste vor fi 
apoi evaluate, pentru a se verifica dacă 
extinderea acestei tehnologii pe alte 
autostrăzi este rentabilă, scrie dw.com.

Obiectiv climatic ambiţios
În Germania sunt transportate anual 

mărfuri în greutate totală de 4,5 miliarde 
de tone. Peste 70% dintre acestea sunt 
transportate de camioane cu motoare pe 
combustie. Alternativa mai prietenoasă 
pentru climă ar fi trenurile de marfă, care 
transportă 20% din aceste produse. Se 
discută des despre mutarea acestui trans-
port pe şinele de cale ferată, dar varianta 
este nerealistă din cauza volumului de 
mărfuri mult prea mare. Prin urmare, dacă 
strategia de protecţia mediului de zero 
emisii poluante până în 2050 pregătită de 
guvernul german va funcţiona, un rol im-
portant de jucat îl vor avea camioanele.

În Hessa s-a deschis prima porţiune de autostradă pentru tiruri care circulă cu curent electric din 
instalaţii de deasupra carosabilului. Dacă testul va fi un succes, şi alte autostrăzi din Germania 
vor fi electrificate.
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Pentru un oraş verde
Primăria a demarat în luna martie proce-
dura de achiziţie pentru atribuirea con-
tractului de furnizare a 130 de autobuze 
hibrid noi, din gama de 12 m, prin publi-
carea în sistemul electronic de achiziţii 
publice (SICAP) a anunţului de participa-
re. Valoarea estimată a achiziţiei este de 
195,5 milioane lei, (41,1 milioane euro), 
fără TVA.
În data de 7 mai, s-a vizualizat oferta 
pentru achiziţia celor 130 de autobuze 
hibrid, urmând ca documentaţia încărca-
tă în SICAP să intre în analiza comisiei 
de evaluare constituită în cadrul autori-
tăţii contractante. În cadrul procedurii a 
depus ofertă o singură companie, Merce-
des-Benz România, potrivit Primăriei. 
Finanţarea provine din fonduri nerambur-
sabile, Municipiul Bucureşti având înche-
iat cu Administraţia Fondului pentru Me-

diu, în acest scop, un contract de finan-
ţare care vizează achiziţionarea a 100 de 
troleibuze şi a 130 de autobuze hibrid.
”Valoarea totală a investiţiei în noile mij-
loace de transport public (100 de trolei-
buze şi a 130 de autobuze hibrid) se ridi-
că la aproximativ 488 de milioane de lei, 
din care fonduri nerambursabile primite 
din partea Administraţiei Fondului de Me-

diu reprezintă 340 de milioane de lei”, se 
arată în comunicat.

Nemulţumiri turceşti
În vara anului trecut, primarul general al 
Capitalei, Gabriela Firea, a semnat con-
tractul pentru achiziţia celor 400 de auto-
buze Euro 6 cu asocierea Otokar Europe 
SAS-Otokar Otomotiv Ve Savunma Sa-
nayi A.S, câştigătoarea licitaţiei. Valoa-
rea contractului este de 458.100.826 lei, 
fără TVA. Primele autobuze au fost livra-
te începând cu luna octombrie şi, până la 
finalul anului trecut, urmau să ajungă la 
Bucureşti 100 de unităţi. Până la finalul 
anului 2019 vor fi livrate toate cele 400 
autobuze, a declarat primarul Gabriela 
Firea.
Achiziţia nu a reprezentat un succes, au-
tovehiculele turceşti dând multe rateuri 
pe drum, stricându-se de mai multe ori.

MERCEDES-BENZ LE OFERĂ BUCUREŞTENILOR 
130 DE AUTOBUZE HIBRID

Primăria Capitalei a anunţat că a primit o ofertă din partea Mercedes-Benz România pentru  
achiziţia a 130 de autobuze hibrid, contract estimat la 195,5 milioane lei (41,1 milioane euro), fără TVA.

Adesea, cerinţele specifice ale industri-
ei de transport pe distanţe lungi împie-
dică respectarea cu stricteţe a orele de 
odihnă. În industria de transport, la nivel 
mondial, ne întâlnim cu: ore îndelungate 
de lucru, muncă de noapte, perioade de 
lucru neregulate, somn mai puţin, pleca-
re timpurie în cursă. Mulţi şoferi de cami-
oane lucrează mai mult de 12 ore pe zi, 
dintre care cel puţin 50% din timp este, 
de obicei, folosit pentru conducere. O 
săptămână de lucru de peste 60 de ore 
este o practică pentru mulţi şoferi. 

Partea a doua a călătoriei,  
mai periculoasă
Aproximativ 20% dintre accidentele şi 
decesele care implică un camion care 
face curse pe distanţe lungi au loc între 
miezul nopţii şi ora 6:00, perioada de vârf 
a acumulării oboselii pentru şofer, spun 
specialiştii americani.

Cercetările autorităţilor franceze privind 
timpul de lucru şi obiceiurile şoferilor 
de camioane au arătat că nivelurile de 
risc variază în funcţie de trei factori che-
ie. Există un risc crescut de accidente 
noaptea, un risc proporţional cu durata 
zilei de lucru şi un risc ridicat în cadrul 
unui program de lucru neregulat.
Cercetarea indică un risc crescut de 
accidente, cu cât mai mare este numă-
rul de ore conduse. Un studiu recent a 
analizat 750 de accidente în care au fost 
implicate camioane şi care au avut drept 
cauză oboseala şoferului. S-a stabilit că 
există de două ori mai mare probabilita-
tea unui accident în a doua jumătate a 
orelor de condus, comparativ cu prima 
jumătate a călătoriei. 
Şansele unui accident au început să 
crească după 5 ore de muncă. Riscul 
unui accident creşte de şapte ori în ulti-
ma oră de condus.

Decesele din dreapta
Comisia Naţională pentru Siguranţa 
Transporturilor din SUA (1995) a exami-
nat 107 accidente în care au fost implicate 
vehicule de mărfuri grele, unde şoferii au 
supravieţuit. 58% dintre aceste accidente 
au fost cauzate de oboseală; iar în 18% 
din aceste accidente şoferul a adormit la 
volan. 
Un studiu olandez printre 537 de şoferi de 
camioane a investigat impactul oboselii la 
volan. Majoritatea persoanelor care mor 
în accidente de camion sunt ocupanţii ve-
hiculelor de pasageri implicate. Principala 
problemă este vulnerabilitatea persoane-
lor care călătoresc în vehicule mai mici. 
Camioanele cântăresc adesea de 20-30 
ori mai mult decât maşinile de pasageri 
şi sunt mai înalte, cu o gardă la sol mai 
mare. În urma impactului, vehiculele mai 
mici, lovite de camioane, se răstoarnă şi 
pun în pericol viaţa pasagerilor.

OBOSEALA, INAMICUL NUMĂRUL UNU  
AL ŞOFERULUI PROFESIONIST

Oboseala este o problemă deosebită pentru conducătorii auto profesionişti.
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Analiza, realizată de www.automoti-
veworld.com până în anul 2030, arată 
că pieţele mature şi cu marjă mare vor 
înregistra profituri majore pentru sectorul 
camioanelor medii şi grele (camioane cu 
mai mult de şase tone). Se aşteaptă ca 
evoluţia industriei să sporească şi mai 
mult importanţa afacerilor post-vânzare 
pentru producătorii de echipamente ori-
ginale.
Industria camioanelor, la nivel mondial, 
va fi probabil profitabilă şi se aşteaptă ca 
afacerile de tip aftersale să devină mai 
importante.
Acestea sunt doar câteva dintre consta-
tările din noul raport, „Route 2030-o vizi-
une regională în industria camioanelor”.
În general, profiturile camioanelor se 
aşteaptă să crească cu 4,9 miliarde de 
euro, ajungând la 16,1 miliarde de euro 

în 2030. Din acest fond, profiturile aface-
rilor „after sales” vor reprezenta 7,1 mili-
arde de euro, cu o rentabilitate de 21,1%, 
reprezentând astfel aproape jumătate din 
totalul profitului până în 2030. 
De fapt, cercetarea arată că pieţele avan-
sate au deja o rentabilitate mai mare în 
business-urile „after sales” faţă de vân-
zările de camioane noi.
La nivel regional, America de Nord şi Eu-
ropa de Vest rămân cele mai profitabile 
pieţe, contribuind cu aproximativ 65% la 
fondul de profit global. Pieţele emergente 
vor avea probabil o rentabilitate sub me-
die, în special cele din regiunea Asia-Pa-
cific, India şi America de Sud (deşi Brazi-
lia prezintă semne de redresare a pieţei). 
Europa Centrală şi de Est va fi probabil 
singura regiune care va combina renta-
bilitatea relativ puternică, cu o creştere 

a volumului unitar peste medie, la o rată 
anuală de creştere de 3,8 la sută până în 
2030. Piaţa din Rusia va consemna un 
avânt fantastic.

PREVIZIUNI: VÂNZĂRILE DE CAMIOANE ÎN  
EUROPA DE EST, RENTABILE ŞI PE CREŞTERE

Drumul pentru industria camioanelor la nivel mondial va fi, probabil, profitabil, şi mai competitiv.

Publicitate
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Există între cele două continente unele 
particularităţi. Specialiştii de peste ocean 
s-au pronunţat.
În această situaţie nu s-a ajuns întâmplă-
tor. Problema crizei de şoferi în Europa a 
fost şi una structurală, numărul mare de 
operatori de transport de mărfuri mici şi 
mijlocii nu dispun de capacitatea de a sati-
sface nevoile marilor expeditori. "80% din-
tre operatorii de logistică din UE deţin mai 
puţin de 10 camioane, iar costurile sunt în 
continua creştere. Ca şi cererea", a expli-
cat Iván Tintoré, CEO and co-fondator al 
platformei digitale iContainers.
Există o lipsă serioasă de şoferi pe pieţele 
cheie. Un raport al pieţei arată că deficitul 
de şoferi din Europa a însumat 150.000 de 
poziţii, cu şase ţări -Regatul Unit, Germa-
nia, Franţa, Danemarca, Suedia şi Norve-
gia- reprezentând 127.500 de şoferi.
Germania a raportat că are 45.000 de pos-
turi vacante, iar sindicatele din transport 
DSLV au avertizat că, în următorii 15 ani, 
două treimi din toţi şoferii ar putea să se 
pensioneze. În prezent, 30.000 de persoa-
ne părăsesc această profesie în fiecare an, 
însă doar 2.000 de persoane primesc certi-
ficări pentru conducerea camioanelor.
Franţa are o lipsă de 20.000 de şoferi, în 
timp ce Suedia, Danemarca şi Norvegia 
înregistrează o penurie de 5.000, 2.500 

şi, respectiv, 3.000, pe baza cifrelor aso-
ciaţiilor de transport rutier. În Spania, 
unde 253.000 de persoane deţin licenţă 
de conducere C sau C+E, 72% dintre 
şoferi aveau peste 50 de ani, scrie lloy-
dsloadinglist.com.

Care sunt diferenţele ? 
"Transportul feroviar containerizat este 
mult mai puternic susţinut de UE şi de 
statele membre, care doresc să reducă 
emisiile de carbon, raportat la SUA", a 
adăugat el. "Operatorii feroviari sunt taxaţi 
pe o sigură distanţă, în timp ce camioane-
le trebuie să plătească până la 25% din 
taxele de autostradă în toate direcţiile par-
curse. Unele porturi importante, cum ar fi 
Anvers, doresc să crească cota de trans-
port feroviar pentru a scădea presiunea 
pe şosele din apropiere şi pentru a decon-
gestiona traficul rutier din port. Cu toate 
acestea, camioanele rămân o soluţie pen-
tru planificarea logisticii multimodale şi 
pentru rutele mai scurte, deoarece marea 
majoritate a mărfurilor sunt transportate în 
interiorul distanţei de 150 km de porturile 
maritime.", a explicat Iván Tintoré.

O chestiune plină de contradicţii
De ce stau lucrurile mai bine în Europa? 
Alţi factori care contribuie la reducerea 

deficitului de şoferi de camion în UE, po-
trivit lui Tintoré, includ capacitatea conti-
nuă a companiilor din Europa de Est de 
a opera având costuri mai mici, pentru a 
oferi soluţii pe pieţele din Europa de Vest. 
Apoi, se vede o creştere de 5% a achiziţi-
ilor de camioane grele în ultimul an. Toate 
acestea sporesc capacitatea Europei de a 
gestiona mai bine criza şoferilor.
Pe de altă parte, criza şoferilor s-ar putea 
adânci după ce transporturile maritime 
vor fi îngreunate de ieşirea Marii Britanii 
din UE.
"Pe lângă aceste soluţii externe, credem 
că rezolvarea este industria în sine. Tre-
buie să devenim mai eficienţi cu resursele 
existente, pentru a elimina cursele fără 
încărcare şi pentru a optimiza capacitatea 
de transport. În prezent, este nevoie de 
mai mult de trei ore pentru ca un expe-
ditor să finalizeze formalităţile pentru un 
transport şi să coordoneze încărcarea şi 
ghidarea şoferului de camion. Şi acest lu-
cru se face prin telefon, e-mail şi, în unele 
cazuri, chiar prin fax. De aceea, credem în 
valoarea imensă a automatizării: procesul 
simplu de urmărire GPS şi tehnologia ac-
cesibilă pentru smartphone-uri vor reduce 
în mod semnificativ timpul şi costul total al 
camioanelor", spune expertul.

LIPSA ŞOFERILOR LOVEŞTE PUTERNIC  
INTERESELE TRANSPORTATORILOR

Europa nu este singura care suferă de o diminuare a capacităţii de transport datorită lipsei şo-
ferilor profesionişti. Această situaţie provoacă aglomerări şi întârzieri şi în SUA, ceea ce duce la 
creşterea costurilor de transport.
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Reprezentanţii Preşedinţiei României la 
Consiliul UE au ajuns la un acord provi-
zoriu cu Parlamentul European privind o 
propunere de consolidare a gestionării 
infrastructurii rutiere în scopul reducerii 
accidentelor rutiere şi a vătămărilor grave, 
informează Ministerul Transporturilor.

Pe cine vizează
Reforma va extinde domeniul de aplica-
re a normelor actuale pentru a include 
autostrăzile şi alte drumuri principale din 
afara reţelei transeuropene de transport 
(TEN-T). Măsura va contribui semnifica-
tiv la îmbunătăţirea siguranţei infrastruc-
turii rutiere pe teritoriul Uniunii. Directiva 
va include în domeniul său de aplicare şi 
drumurile situate în afara zonelor urbane, 
construite prin folosirea de fonduri din par-
tea Ue.
Propunerea introduce o evaluare a sigu-
ranţei rutiere la nivelul întregii reţele, fo-
losită pentru a evalua probabilitatea acci-
dentelor. Autorităţile vor utiliza rezultatele 
pentru a efectua inspecţii de siguranţă ru-
tieră mai bine orientate sau pentru măsuri 
directe de remediere.
Va fi obligatoriu să se ţină seama în mod 
sistematic de pietoni, ciclişti şi alţi utiliza-
tori vulnerabili ai drumurilor în procedurile 
de gestionare a siguranţei rutiere. În 2017, 
aceşti utilizatori ai drumurilor au reprezen-
tat aproape jumătate din decesele cauzate 
de accidente rutiere în UE.

La coada Europei
Siguranţa rutieră din UE s-a îmbunătăţit 
semnificativ în ultimele decenii datorită 

măsurilor adoptate la nivelul UE, precum 
şi la nivel naţional, regional şi local.
În UE, între 2001 şi 2010, numărul dece-
selor cauzate de accidente rutiere a scăzut 
cu 43%, iar, între 2010 şi 2016, numărul a 
scăzut cu încă 19 %. În 2016, un număr de 
25.620 de persoane şi-au pierdut viaţa în 
accidente rutiere pe teritoriul UE, cu 510 
mai puţine decât în 2015 şi cu aproape 
5.900 mai puţine decât în 2010.
În ceea ce priveşte România, în 2016, au 
murit 1.951 de oameni în accidente rutie-
re, anul 2008 fiind cel mai negru din ulti-
mii 17, cu 3.000 de morţi. Astfel, 7,6% din 
totalul accidentelor din Europa au loc în 
România. Asta în condiţiile în care românii 
reprezintă doar 4% din totalul populaţiei 
Uniunii Europene (20 de milioane dintr-un 
total de 500 de milioane).
Comisia Europeană notează că drumurile 
din UE sunt cele mai sigure din lume, find-

că au murit 49 de oameni la un milion de 
locuitori, în timp ce media mondială este 
de 174 de decese/milion de locuitori.

Rata mortalităţii rutiere a stagnat
Cu toate că unele state membre continuă 
să înregistreze progrese considerabile în 
fiecare an, la nivelul întregii UE rata morta-
lităţii rutiere a stagnat în ultimii ani.
În acest context, Comisia Europeană a 
propus, simultan cu lansarea acestei ini-
ţiative legislative, şi un cadru general de 
siguranţă rutieră pentru perioada 2020-
2030, care este mai bine adaptat la provo-
cările cunoscute şi la schimbările apărute 
în ceea ce priveşte mobilitatea ca urmare a 
evoluţiei tendinţelor societale (de exemplu, 
mai mulţi ciclişti şi pietoni sau îmbătrânirea 
populaţiei) şi a evoluţiilor tehnologice.
Cadrul general propus urmează aborda-
rea bazată pe un sistem sigur, conform 
căreia trebuie îmbunătăţită siguranţa tu-
turor componentelor sistemului -drumurile 
şi acostamentele, vitezele, vehiculele şi 
utilizarea rutieră, astfel încât, dacă o com-
ponentă eşuează, celelalte componente 
să continue să protejeze persoanele im-
plicate.
Infrastructura rutieră va continua să fie o 
componentă foarte importantă a noii abor-
dări. Drumurile bine proiectate şi corect 
întreţinute pot reduce probabilitatea acci-
dentelor rutiere, în timp ce „drumurile in-
dulgente” (drumuri configurate în mod co-
respunzător pentru a se asigura că erorile 
de conducere nu duc imediat la consecinţe 
grave) pot reduce severitatea accidentelor 
care pot avea loc.

NUMĂRUL DE MORŢI DIN ACCIDENTE RUTIERE ÎN 
ROMÂNIA, DUBLU FAŢĂ DE CIFRELE EUROPENE

Populaţia României reprezintă 4% din cea a UE. Numărul deceselor din accidentele rutiere repre-
zintă 8% din totalul înregistrat în Europa.

Publicitate
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Locurile de parcare de pe autostrăzi sunt 
indisponibile în majoritatea cazurilor, fi-
ind ocupate, având locuri rezervate cu 
luni înainte. Povestea este similară în 
întreaga Europă.
Truck Parking Europe, un start-up cu 
sediul în Utrecht, Olanda, a creat o plat-
formă online care îi ajută pe şoferii de 
camioane să-şi planifice rutele prin toată 
Europa, prezentându-le oferta de parcări 
securizate disponibile. De asemenea, le 
permite şoferilor să îşi rezerve locuri de 
parcare online. Conducătorii auto pot fo-
losi acest serviciu prin aplicaţia mobilă 
a companiei sau prin intermediul unui 
desktop.

Apariţie necesară
Niels de Zwaan, CEO al Truck Parking 
Europe, a explicat că ideea din spatele 
start-up-ului s-a născut după observa-
ţiile sale asupra problemelor ridicate de 
parcarea camioanelor în timp ce se afla 
în Germania împreună cu familia. "Am 
observant, când m-am oprit pentru ali-
mentare, că multe camioane au fost par-
cate în acea zonă. Dar, după 10 minute, 
am observat o parcare mare în afara au-
tostrăzii, unde 50% din spaţii erau goa-
le", a spus de Zwaan. "Acest lucru m-a 
determinat să mă gândesc la crearea 
unei aplicaţii mobile care ar putea ajuta 
şoferii să găsească o parcare alternati-
vă, sigură, care să nu se afle de-a lungul 

autostrăzii", arată portalul freightwaves.
com.

Un deficit important
În cei patru ani de la înfiinţare, Truck 
Parking Europe s-a extins ajungând, de 
la aproximativ 9.000 de locuri de parca-
re pentru camioane, la peste 34.000 de 
locuri de parcare verificate, devenind, 
astfel, o bază de date pentru întreaga 
Europă. "Toate locurile de parcare rezer-
vate pe care le oferim sunt sigure. Avem 
relaţii directe şi continuăm să le căutăm 
alături de operatorii de camioane şi cu 
organizaţii din domeniu precum Asocia-

ţia pentru Protecţia Bunurilor Transpor-
tate", a declarat de Zwaan.
Astăzi, Truck Parking Europe este cea 
mai mare platformă din segment, cu pes-
te un milion de descărcări de aplicaţii.
Furturile de mărfuri din Europa au ajuns 
la o cotă imensă. Furtul de mărfuri re-
prezintă peste 8 miliarde de euro în fi-
ecare an.
În acest moment, se estimează că există 
un deficit de 100.000 de locuri de par-
care sigure. Potrivit datelor Comisiei Eu-
ropene, 300 de mii de locuri de parcare 
sunt sigure, dintr-un necesar de peste 
400 de mii.

100.000 DE LOCURI DE PARCARE SIGURE 
PENTRU CAMIOANE, LIPSĂ!

Pentru şoferii profesionişti care călătoresc pe autostrăzi, găsirea unui loc sigur de parcare pentru 
camioane rămâne o mare încercare.
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Astfel, benzina fără taxe costă 0,598 
euro pe litru în România, în timp ce me-
dia UE este de 0,607 euro pe litru. În 
privinţa motorinei fără taxe, preţul este 
de 0,652 euro pe litru, faţă de nivelul 
median de 0,641 euro pe litru.
Benzina cu taxe are un preţ de 1,222 
euro pe litru la noi în ţară, faţă de me-
dia europeană de 1,487 euro pe litru, iar 
motorina cu taxe costă 1,250 euro pe 
litru la staţiile locale, comparativ cu ni-
velul mediu de 1,382 euro din UE.
Problemele pentru transportatori apar 
atunci când privim situaţia la nivel ma-
cro. Pentru că, în piaţa unică europea-
nă, concurăm cu statele UE. Venitul me-
diu în România este, alături de cel din 
Bulgaria, cel mai mic din statele mebre 
ale UE. În România, salariul mediu este 

575 de euro, Ungaria –675 euro, Polo-
nia –850, Spania –1.800 euro, Germa-
nia –2.300 euro.
O altă problemă este legată de modul 
abrupt în care s-a scumpit combustibilul 
în ultimii doi ani. 

Diferenţă de 25%
La 1 septembrie 2017, un litru de moto-
rină era vândut cu 4,75 de lei pe litru, iar 
astăzi el a ajuns la 6 lei pe litru. Creşte-
rea este de 1,25 de lei pe litru, în pro-
cente fiind vorba de peste 25%, în mai 
puţin de doi ani. În iunie 2017, litrul de 
motorină ajunsese chiar mai ieftin, la 
4,55 de lei. Scumpirea a fost impulsio-
nată în 30 august 2017, când Guvernul 
a aprobat Ordonanţa de modificare a 
Codului Fiscal şi majorarea accizelor 

pentru benzină şi motorină gradual, în 
două etape: cu 0,16 lei/litru, începând cu 
15 septembrie 2017, şi cu încă 0,16 lei/li-
tru, începând cu 1 octombrie 2017, nive-
luri valabile până în anul 2022, inclusiv. 
Faţă de jumătatea anului 2017, benzina 
s-a scumpit cu un leu şi 10 bani

Ce zice Consiliul Concurenţei
Consiliul Concurenţei a derulat în ultimul 
an o anchetă pe piaţa carburanţilor, care 
a fost finalizată recent, iar raportul va fi 
făcut public în următoarele săptămâni, a 
declarat, la începutul lunii aprilie, preşe-
dintele instituţiei, Bogdan Chiriţoiu.
Concluzia este că, pe acest segment, 
concurenţa este redusă şi există un 
mare jucător care stabileşte preţul, re-
spectiv OMV Petrom.

CE TAXE PUNE STATUL PE COMBUSTIBIL. 
MOTORINA A SPART BARIERA DE 6 LEI

Preţul fără taxe al benzinei pe piaţa din România a scăzut sub media europeană, în timp ce preţul 
motorinei este mai mare cu 2%, arată ultimele date ale publicaţiei Oil Bulletin a Comisiei Europene.

Pentru mai multe detalii contactați reprezentanţii Schmitz Cargobull România SRL: Şos. Bucureşti 1-3, Ciorogarla, Ilfov, tel. 021/444.35.55,  
fax: 021/444.35.68, e-mail: finantare@cargobull.ro Birouri regionale: Bacău - tel. 0727.770.326 · Bucureşti - tel. 0723 266 287; 0721 250 751 
Craiova - tel. 0731.492.085 · Cluj - tel. 0726.678.316; 0726.678.315 · Timişoara - tel. 0735.212.052

Leasing Operațional
pe 57 de luni cu rată lunară începând de la 999€ + TVA 

97
36

Avantaje: 
- Semiremorcă frigorifică S.KO COOL V7 SMART cu agregat frigorific Schmitz Cargobull S.CU 
- Mentenanță completă inclusă 
- Telematica TrailerConnect® 

Publicitate
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Experţii din SUA au explicat de ce aceas-
tă meserie are o percepţie negativă şi 
cum se poate rezolva problema. Lucrurile 
se pot aplica industriei transporturilor din 
Europa.
Venitul mediu pentru un absolvent de li-
ceu în S.U.A., în 2016, a fost de 30.800 
de dolari, nu mult peste pragul de sără-
cie. Conducerea camioanelor, o profesie 
deschisă absolvenţilor de liceu, este o 
meserie plătită mult mai bine, chiar la ni-
velul de începător. Şi există o cerere uria-
şă pentru oameni în această profesie. În 
prezent, SUA are nevoie de aproximativ 
50.000 de şoferi, potrivit Asociaţiei Ame-
ricane de Transporturi. În Europa, criza 
este de 150.000.
Deci, de ce nu sunt tinerii interesaţi de 
aceste locuri de muncă? Un răspuns poa-
te fi termenul "şofer de camion", care de-
scrie un loc de muncă din alte vremuri. 
Astăzi, ar putea fi mai bine descris ca 
"manager de transport". Nu mai este su-
ficient doar să sari în spatele volanului 

unui camion pentru a deveni un manager 
de transport; atât în SUA, cât şi în Euro-
pa şi în întreaga lume, şofer de camion a 
devenit o profesie foarte reglementată. Şi 
asta are o explicaţie.

Cerinţe tehnice
În primul rând, din punct de vedere teh-
nic, cerinţele sunt dificile. Camioanele 

folosesc din ce în ce mai multă tehno-
logie de vârf. În al doilea rând, este vi-
tal ca această meserie să fie „moderni-
zată”. Peste 700 miliarde de dolari din 
factura naţională de transport de marfă, 

în SUA, sunt plătite companiilor de trans-
port. Economia Statelor Unite depinde 
de camioane pentru a livra aproape 70% 
din toate mărfurile transportate anual în 
ţară. Şi există un factor de siguranţă pu-
blică; accidentele care implică camioane 
au ucis 4.761 de persoane în 2017, în 
conformitate cu Administraţia Naţională 
de Siguranţă a Traficului pe Autostradă. 
Asemenea un pilot de avion, un manager 
de transport este responsabil nu numai 
pentru viaţa lui, ci pentru viaţa altora.
Există şi alte asemănări. Ca şi piloţii, şo-
ferii au nevoie de instruire. Pentru a lua 
permisul, trebuie să iei un examen dificil. 
Ei trebuie să treacă un examen medical. 
Şi trebuie să fie familiarizaţi cu regulile 
de circulaţie şi siguranţă ale fiecărui stat 
prin care trec. Acelaşi lucru se petrece în 
Europa.

Simulatoare pentru şoferi
Vechiul mod de a antrena un şofer de 
camion -acum, din fericire, devenit tot 

NOILE TEHNOLOGII ÎN PREGĂTIREA ŞOFERILOR 
PROFESIONIŞTI DE CAMION

Când elevii de liceu se gândesc la viitorul lor profesional, ei se întreabă: "Vreau să fiu şofer de 
camion?". Termenul "şofer de camion" le inspiră părinţilor şi consilierilor şcolari încrederea să  
recomande acest loc de muncă studenţilor şi copiilor lor?
În momentul de faţă, răspunsul la cele două întrebări de mai sus este „NU”, scrie truck.com.
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mai caduc- ţintea pur şi simplu obţine-
rea permisului prin memorarea legilor şi a 
regulamentelor adecvate. Acest lucru era 
urmat de pregătirea practică. Mai întâi, 
erau elementele de bază -pornirea, ori-
entarea, depăşirea etc.- şi apoi o perioa-
dă în care noul şofer căpăta deprinderea 
de a conduce alături de un instructor.
În continuare, este necesar să învăţăm 
legile şi regulamentele şi, important, să 
petrecem timp în spatele volanului.
Ce este nou -şi din ce în ce mai esenţi-
al- este pregătirea în simulatoare. Pentru 
a oferi o instruire exactă, simulatoarele 
pot crea ambientul specific oricărui drum 
şi condiţii, printr-o tehnologie superioară, 
actualizată. Ea reproduce, cu exactitate, 
dinamica camionului, drumul, mediul, 
mişcarea şi interacţiunea cu mediul vi-
zual.

Cum să stimulezi tinerii
„Tinerii din zilele noastre îşi petrec via-
ţa într-o mare de tehnologie, iar simpla 
conştientizare a faptului că pregătirea 
unui şofer de camioane/ manager de 
transport implică acest tip de formare ar 
stimula interesul pentru carieră. Tinerii ar 
trebui să se simtă confortabil cu procesul 
de formare. Este o abordare pe care o 

cunosc deja.
Acestea fiind spuse, este important să 
reţineţi că simulatorul nu este o jucărie 
sau un joc video, ci mai degrabă un in-
strument extrem de sofisticat de antre-
nament. Programul de instruire al simu-
latorului va accentua abilităţile, luarea 
deciziilor şi percepţia necesară pentru a 
pilota în condiţii de siguranţă un vehicul 
de 100.000 de euro.
Procesul prin care înveţi să conduci un 

camion mare şi modern este foarte ase-
mănătoare cu a învăţa să zbori cu avi-
onul: este implicată o mulţime de teh-
nologie, locul de muncă necesită atât 
judecată, cât şi experienţă, iar siguranţa 
publică este un aspect important. Într-un 
simulator, puteţi dobândi abilităţile de a 
aborda, de exemplu, condusul pe timp 
de noapte sau pe drum îngheţat. Nu poţi 
să faci asta cu un instructor alături, în 
spatele volanului”, scrie truck.com.
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Comenzile pot fi plasate în cadrul Centre-
lor Autorizate de Vânzări Mercedes-Benz. 
Preţurile încep de la 32.929 EUR (fără 
TVA), pentru modelul Mercedes-Benz 
Clasa V 220d VKR/K, cu noul mo-
tor diesel OM 654 cu patru cilindri. 
„Clasa V reflectă perfect filosofia de design 
Sensual Purity a autoturismelor Mercedes-
Benz, îmbinând aspectul dinamic, elegant, 
cu formatul XXL. Conceptul spaţiului vari-
abil de la interior, sistemele inteligente de 
asistenţă şi siguranţă, precum şi sistemele 
multimedia conectate excelent în reţea 
fac (,) ca Noua Clasa V să se adapteze 
la o gamă largă de cerinţe, fiind aşadar 
un autovehicul versatil, perfect atât pen-
tru business, cât şi pentru agrement”, a 
declarat Batiste Pascalin, Managing Di-
rector Mercedes-Benz Vans România.

Noul V redefineşte conceptul 
de autovehicul multifuncţional 
Mercedes-Benz Clasa V dispune de 
spaţiu pentru până la 8 persoane şi vine 
cu un concept de depozitare inteligent, 
ce reflectă eleganţa şi confortul asoci-
ate autoturismelor Mercedes-Benz. Ast-
fel, autovehiculul este potrivit pentru 
mai multe tipologii de clienţi, precum:
- familii cu doi sau mai mulţi copii
- persoane active
- furnizori de tranport VIP sau servicii 
shuttle
- antreprenori.
Noua generaţie de motoare este mai 

eficientă şi mai prietenoasă cu mediul, 
dispunând de caracteristici îmbunătăţite 
pentru reducerea zgomotului şi nivelu-
lui vibraţiilor. Caracterizat prin eficienţă 
şi consum redus, motorul OM 654 a 
fost fabricat în aşa fel încât să respecte 
viitoarele reglementări privind emisi-
ile (RDE–Real Driving Emissions) şi 
normele Euro 6d-TEMP. Majoritatea el-
ementelor cu rol în reducerea eficientă a 
emisiilor sunt instalate direct pe motor.
Transmisia automată 9G-TRONIC este, 
pentru prima oară, disponibilă ca dotare 
opţională pentru Clasa V. Transmisia 9G-
TRONIC se distinge datorită greutăţii şi a 
dimensiunilor reduse. Dispune de un con-
cept brevetat de viteze, cu patru mecan-
isme planetare şi şase trepte de viteză. 
Toate variantele modelului Clasa V au 
tracţiune pe spate ca dotare standard, 
însă, opţional, pot fi echipate cu tracţiune 
integrală 4MATIC. Astfel, Clasa V poate 
circula uşor, pe orice tip de teren –fie 
că este vorba despre traficul din oraşe 
sau de o călătorie în afara acestora. 

Sentimentul de siguranţă în timpul 
călătoriei are un rol foarte important pentru 
a trăi pe deplin toate experienţele. Cu aju-
torul Crosswind Assist şi ATTENTION AS-
SIST introduse ca dotări standard în urmă 
cu cinci ani, Clasa V a redefinit standardele 
de siguranţă în acest segment. Noua Clasă 
V face un pas înainte cu noile sisteme Ac-
tive Brake Assist şi Highbeam Assist Plus.  

NOUL MERCEDES-BENZ CLASA V ESTE 
DISPONIBIL ÎN ROMÂNIA PENTRU COMENZI

Noul model Clasa V, cel mai spaţios membru al familiei de auto-
turisme din Stuttgart, este disponibil pentru comenzi în Româ-
nia, primele livrări fiind programate pentru luna iunie.
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Cei 600.000 de contribuabili au primit sau 
urmau să primescă –decizii de impunere 
anuală pentru stabilirea contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate datorată la nive-
lul salariului de bază minim brut pe ţară deşi 
aceştia au realizat venituri sub acest nivel.
La nivelul ANAF, pentru perioada 2014-
2017, au fost deja emise şi transmise aprox-
imativ 221.000 decizii de impunere anuală 
în perioada decembrie 2018-31 martie 
2019 şi sunt în curs de comunicare prin mi-
jloace electronice de transmitere la distanţă 
sau prin Unitatea de Imprimare Rapidă 
aproximativ 3.900.000 decizii de impunere 
anuală, precizează nota de fundamentare.

Dar cei care au plătit?
Proiectul mai propune instituirea unor 
derogări pentru termenele de plată 
a contribuţiei de asigurări sociale.
Autorităţile subliniază că amnistia fiscală 

nu se va aplica românilor care au optat în 
mod expres pentru plata CASS, din mo-
ment ce aceştia aşa au vrut să procedeze.
Totuşi, proiectul de OUG nu face absolut 
nicio referire la persoanele fizice care deja 
au apucat să plătească Fiscului CASS 
pentru veniturile mici din perioada iulie 
2015-decembrie 2017. Nu scrie nimic dacă 
aceştia vor putea primi banii înapoi sau nu.

Reducerea TVA la livrare
În privinţa TVA, proiectul propune reduc-
erea cotei de la 9% la 5% pentru livrarea 
alimentelor de înaltă valoare calitativă, re-
spectiv produse montane, bio, tradiţionale, 
autorizate de Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. Livrarea acestor ali-
mente va fi însoţită de copia documentului 
de recunoaştere/ atestare/ certificare elib-
erat de autoritatea competentă, cu excepţia 
livrării efectuate către consumatorul final.

În prezent, se aplică cota redusă de TVA 
de 9% pentru livrarea alimentelor, inclusiv 
băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, 
destinate consumului uman şi animal, 
animale şi păsări vii din specii domestice, 
seminţe, plante şi ingrediente utilizate în 
prepararea alimentelor, produse utilizate 
pentru a completa sau înlocui alimentele.
Măsura este menită a facilita accesul 
populaţiei la produse sănătoase, de înaltă 
valoare calitativă. Reducerea cotei de TVA 
aplicabile pe întreg lanţul de distribuţie a 
acestor produse poate contribui la reduc-
erea preţului suportat de consumatorul 
final, având în vedere că preţul acestor 
produse este mai ridicat de regulă decât 
cel al produselor similare, costurile de 
fabricaţie fiind mai mari ca urmare atât 
a utilizării de materii prime de calitate 
superioară, cât şi a metodelor de fabricaţie.

CINE VA BENEFICIA DE AMNISTIA FISCALĂ 
PREGĂTITĂ DE GUVERN

600.000 de contribuabili vor beneficia de anularea contribuţiei de asigurări sociale, în valoare 
de  circa 1,035 miliarde lei, conform unui proiect de act normativ pus în dezbatere publică de  
Ministerul Finanţelor.
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Serialul "DOI ŞOFERI" este cea mai 
nouă producţie a CROWN COM-
MUNICATIONS, realizată în exclu 
sivitate pentru TIRMagazin.ro.
Echipa serialului, devenit viral, "CON-
TROALELE ISCTR" s-a reunit pentru 
o nouă producţie. De această dată, 
cu scopul de a le smulge un zâm-
bet tuturor celor care vizionează se-
rialul pe www.TIRMagazin.ro sau pe 
www.Facebook.com/TIRMagaz in .
În rolurile principale din acest serial au fost 
distribuiţi: Emil Mitrache, cunoscut publi-
cului pentru rolul "Americanul" din seria-
lul "La bloc" de la Pro TV, şi Nae Alexan-
dru, starul noii generaţii de actori ai Tea-
trului "Constantin Tănase" din Bucureşti.
Serialul prezintă episoade dife-
rite din viaţa de zi cu zi a doi şo-
feri profesionişti, Ghiţă şi Liţă.
Pentru că îşi propune nu doar să amu-
ze, ci şi să sondeze preferinţele tuturor 
celor care compun piaţa transportu-
rilor rutiere din România, fiecare epi-
sod vine cu un gen diferit de umor. 
”Am considerat că acest experiment este 
util, dar şi interesant, în acelaşi timp, 
pentru că publicul căruia i se adresează 
serialul este unul extrem de eterogen. 
Umorul este o chestiune extrem de de-
licată. Nu râdem la acelaşi gen de glu-
me. În funcţie de nivelul de educaţie, de 
background-ul nostru socio-economic, 
putem să râdem la o anecdotă pe care 
ne-o spune cineva, putem doar să zâm-
bim, putem să fim indiferenţi sau chiar 

să ne simţim ofensaţi!", a declarat Emil 
Pop, creatorul serialului "DOI ŞOFERI".
"Ne-am propus, din start, să venim cu un 
umor care să corespundă criteriului <<ge-

"Liţă aduce o veste care pare proastă. Ghiţă îi cere să vorbească 
despre asta <<pe larg>>."- acesta este sinopsisul premierei  
primului serial de comedie din istoria transporturilor româneşti.

neral audience>>, adică să fie safe pentru 
întreaga familie. Am eliminat orice fel de 
situaţie care să îl pună într-o situaţie ne-
plăcută pe un părinte atunci când urmă-
reşte acest serial împreună cu copilul său.
Cu alte cuvinte, am decupat de la început 
din scenariul serialului "DOI ŞOFERI" aşa-
numitele "glume de autobază", chiar dacă 
pentru unii doar acesta este genul de umor 
pe care îl agrează.", a mai spus Emil Pop.
"Este un serial în care am evitat să pe-
dalăm pe conflictele din lumea transpor-
turilor rutiere. Ne-am propus să abordăm 
un umor general uman, pozitiv, despre 
ceea ce ne apropie unii de alţii, într-un 
moment în care societatea românească 
este extrem de divizată, iar internetul 
geme de hateri.", a adăugat Emil Pop.
Din echipa care a realizat serialul fac par-
te: Alina Anton-Pop, Production Manager, 
Dan Constantinescu, Director of Photogra-
phy, şi Petre Ardelean, Sound Manager.
Întregul serial a fost realizat în parte-
neriat cu CEFIN TRUCKS, dealerul 
din România al FORD TRUCKS, şi 
Uniunea Naţională a Transportato-
rilor Rutieri din România (UNTRR). 

Serialul de comedie "DOI ŞOFERI" 
- EP.01- "LA LOC COMANDA"
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CONTROALELE
ISCTR: UN TOTAL
DE PESTE
2.210.000 DE 
VIZUALIZARI

NUMAI
7 EPISOADE

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

Episoadele primului reality 
show din transporturile 
românești
"CONTROALELE ISCTR" 
au devenit virale imediat 
după lansare și au 
acumulat peste două
milioane
de vizualizări pe 
Facebok. 
Cel mai vizionat a fost 
episodul 07, care a 
ajuns la peste
1.173.000 de vizualizări. 
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OFICIAL. PRIMUL TRONSON DIN PITEŞTI–SIBIU, 
DUPĂ 2024

După ani de zile de aşteptare, se fac primii paşi concreţi pentru realizarea celei mai aşteptate şi 
mai importante autostrăzi din România.
Porr Construct SRL, compania desemnată 
să înceapă construcţia autostrăzii, a dat 
câte rateuri în materie de infrastructură. 
 
E vorba de 14 kilometri
„În cursul zilei de astăzi, 6 martie 2019, 
CNAIR SA a finalizat procesul de 
evaluare a ofertelor depuse în cadrul 
procedurii "Proiectare şi execuţie au-
tostrada Sibiu-Piteşti, Secţiunea 1 
Sibiu-Boiţa, km. 0+000 - km. 14+150 
- Lot 1 km. 0+000 – km. 13+170".
Prin urmare, CNAIR a desemnat 
câştigătorul contractului de proiectare şi 
execuţie ca fiind PORR CONSTRUCT 
SRL cu o valoare a propunerii financiare 
de 612.647.863,38 lei fără TVA, echiva-
lentul a 129 milioane euro fără TVA, având 
un cost/ km de 9,7 milioane euro fără TVA.
Durata de realizare a contractului va fi de 
48 de luni, din care perioada de proiect-
are a lucrărilor va fi de 12 luni, iar perioa-
da de execuţie a lucrărilor va fi de 36 luni.
Menţionăm de asemenea că ofertantul 

declarat câştigător a ofertat o perioadă 
de garanţie a lucrărilor de 10 ani.
Obiectivul principal al contractului "Proi-
ectare şi execuţie autostrada Sibiu-Piteşti, 
Secţiunea 1 Sibiu-Boiţa, km. 0+000 - km. 
14+150 - Lot 1 km. 0+000 – km. 13+170" 
îl reprezintă proiectarea şi execuţia 
lucrărilor pentru Autostrada Sibiu-Piteşti, 
Secţiunea 1 -Lotul 1 în conformitate cu 
condiţiile de contract FIDIC Galben.
Lotul 1 aferent Secţiunii 1 se întinde în-
tre km. 0+000 - km. 13+170, iar traseul 
autostrăzii va începe în zona localităţii 
Şelimbăr, la intersecţia cu centura Si-
biu. Aliniamentul se continuă la vest de 
Drumul naţional DN7, în paralel cu acesta, 
fiind amplasat într-o zonă colinară până 
la km 6, în zona localităţii Veştem. În con-
tinuare, traseul autostrăzii traversează la 
vest de Tălmaciu, drumul judeţean DJ 
105G, Avrig-Marşa-Tălmaciu-Sadu până 
în zona Boiţa, unde este prevăzut un nod 
rutier ce asigură conectivitatea temporară 
a autostrăzii Sibiu-Piteşti cu DN7.

Procesul de semnare a contractului va 
putea fi iniţiat doar după expirarea pe-
rioadei de depunere a contestaţiilor de 
10 zile de la transmiterea comunicărilor 
privind rezultatul procedurii.
În situaţia în care vor fi înregistrate 
contestaţii împotriva noului rezul-
tat al procedurii, CNAIR SA va trebui 
să aştepte soluţionarea acestora în 
vederea iniţierii procesului de sem-
nare a contractului”, se arată în co-
municatul Companiei de Drumuri.
Cum, foarte probabil, licitaţia va fi 
contestată, vom avea un câştigător 
definitiv în 2020. Dacă se respectă 
teremenele, prima parte din Autostrada 
Sibiu-Piteşti va fi circulabilă în 2024. 

Cine este Porr Construct
„PORR Construct SRL este filiala în 
România a holdingului PORR Group cu 
sediul la Viena. Combinând experienţa 
şi tradiţia locală cu know-how-ul şi 
resursele internaţionale ale grupului 
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PORR, am creat sinergii care ne permit 
să oferim clienţilor noştri din România 
o gamă largă de servicii de înaltă cali-
tate, adaptate la nevoile fiecăruia. 
PORR AG este una dintre cele mai im-
portante companii de construcţii din 
Austria şi unul dintre cele mai renumite 
concernuri de construcţii din Europa”, 
se arată în prezentarea companiei.

Probleme pe o altă autostradă
Compania a lucrat pe autostrada Aiud-
Sebeş: „Lotul 4 al autostrăzii Sebeş-
Turda, km 53+700 –  km 70+000, între 
localităţile Mirăslău-Turda are o lungime 
de 16,30 km. Drumul a fost construit de 
Asocierea SC PORR Construct SRL–
PORR Bau GmbH. Valoarea contractului 
pentru lotul 4 a fost de 470.004.894,83 
lei fără TVA, potrivit documentelor. 
Cei aproape 29 de kilometri de autostradă, 
respectiv Loturile 3 şi 4, între Aiud şi Turda, 
au fost inauguraţi, cu întârziere, la sfârşitul 
lunii iulie 2018. La începutul anului 2019, la 
doar şase luni de la inaugurare, o porţiune 
din Autostrada A10, între Aiud şi Turda, 
risca să fie înghiţită de pământ. Din cauza 
topirii rapide a zăpezilor, un versant din ap-
ropierea şoselei de mare viteză a fost îm-
bibat cu apă iar pământul a luat-o la vale.
”Utilajele şi muncitorii au reapărut la în-
ceputul acestui an pe tronsonul Autostrăzii 
A10 Sebeş–Turda, între Decea şi Turda, 
unde se încearcă stabilizarea taluzului, 
după ce un versant îmbibat cu apă din 
topirea rapidă a zăpezilor a început să 
o ia la vale. Pe Lotul 4, între Decea şi 
Turda au mai fost semnalate probleme 
asemănătoare în luna septembrie 2017, 
când a apărut o alunecare urâtă care a 
angrenat nu doar taluzul unui debleu, ci şi 
aliniamentul autostrăzii. De această dată 
a dat semne de alunecare un taluz aflat 
la doar câţiva kilometri de locul unde au 
fost probleme şi în trecut. Reprezentanţii 
Companiei Naţionale de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere (CNAIR) spun că 
problema nu este gravă, dar dacă nu s-ar 
fi intervenit acum exista riscul ca o parte 
din versantul respectiv să se scurgă spre 
şosea”, potrivit alba24.ro, în februarie 2019.
<<Nu ţine de o pierdere a stabilităţii, ţine 
doar de o alunecare de taluz. E vorba de 
modul în care a fost executat taluzul, care, 
combinat cu zăpezile din ultima perioadă 
şi cu umiditatea, a dus la această curg-
ere de taluz. E o curgere de suprafaţă, 
nu este vorba de o alunecare de adân-
cime>>, a explicat Alin Şerbănescu, 
purtătorul de cuvânt al CNAIR.
  
Problemă cu repetiţie
În septembrie 2017, a apărut o problemă 
similară cu cea din 2019. „Acum câteva 
zile vă anunţam că, pe lotul 4 din Auto-

strada A10 Sebeş-Turda, construit de 
Porr, a apărut o alunecare urâtă care a 
angrenat nu doar taluzul unui debleu, 
ci şi aliniamentul autostrăzii. Ieri am re-
alizat o filmare aeriană din acest punct. 
În ciuda acestei probleme serioase şi 
a volumului mare de muncă rămas de 
executat în zona Lacului Stejeriş, con-
structorul îşi asumă în continuare, la 
nivel oficial, finalizarea lucrărilor în acest 
an cel puţin la un nivel care să permită 
deschiderea traficului fără restricţii, în 
deplină siguranţă. (…) Nu ne este foarte 
clar cum vor rezolva problemele biro-
cratice create de această alunecare şi nu 

ştim acum dacă şi autorităţile vor fi mo-
tivate şi vor putea să se mobilizeze. În 
plus, şi vremea va fi un factor”, se arată 
pe pagina de Facebook a Asociaţiei Pro 
Infrastructură. În final, lotul 4 al autostrăzii 
a fost deschis abia în vara anului 2018.

O companie multilateral dezvoltată
În iunie anul trecut, Porr a câştigăt o licitaţie 
pentru „Execuţie de rulare Alfa, platformă 
de îmbarcare-debarcare şi extindere 
reţele de canalizare şi drenaj aferente 
pistei de decolare-aterizare”. Lucrările se 
vor executa la Aeroportul Ghimbav. Cel 
mai bun preţ a fost ofertat de către PORR 
Construct SRL Bucureşti, cu 26.581.072 
de lei, plus TVA, arată documentele. 
Compania austriacă PORR Construct 
a fost desemnată, în 2016, ca antre-
prenor general pentru construcţia nou-
lui proiect de birouri Orhideea Towers, 
care se dezvoltă în zona de centru-vest 
a Bucureştiului, în apropierea staţiei 
de metrou Grozăveşti. Valoarea con-
tractului este de 75 milioane euro. 
Pe 25 februarie, societatea Porr Construct 
a câştigat licitaţia publică pentru execuţia 
lucrărilor la dublarea liniei de cale ferată 

între staţiile Mogoşoaia şi Baloteşti (proi-
ectare şi execuţie), oferta financiară 
depusă fiind de 50,494 milioane de lei, 
fără TVA, a anunţat CFR SA. Porr a 
participat la licitaţia privind construcţia 
Stadionului Giuleşti, dar a pierdut.

Cine a mai promis autostrada
Autostrada Sibiu-Piteşti a fost 
promisă în Programul de guvernare 
2005-2008 al Guvernului con-
dus de Călin Popescu Tăriceanu.
În 2011, fostul premier Emil Boc voia să 
realizeze Sibiu-Piteşti în PPP. "Această 
zonă, cu centura ocolitoare a Constanţei, 

reprezintă o prioritate majoră pentru Gu-
vern, alături de tot ce înseamnă Cori-
dorul IV Nădlac-Constanţa cu lucrările 
aferente. Urmează ca acum, în regim 
de parteneriat public-privat, să scoatem 
la licitaţie şi tronsonul de la Sibiu la 
Piteşti, singurul care nu are acoperire 
financiară în momentul de faţă pe bani 
europeni, în ceea ce însemnă corido-
rul IV", a declarat premierul de atunci.
Apoi, au început zecile de promisiuni ale 
PSD din mandatul lui Ponta. „Autostrada 
Piteşti-Sibiu se construieşte. Licitaţia pen-
tru studiul de fezabilitate durează maxi-
mum 6 luni, conform normelor europene, 
şi a debutat deja la începutul acestei luni. 
Realizarea efectivă a studiului de fez-
abilitate va dura 24 de luni şi are alocaţi 
28 mil. euro de la Comisia Europeană. 
După finalizarea studiului de fezabilitate, 
în maximum 6 luni vom licita construirea 
autostrăzii. Aşadar, la 1 ianuarie 2017, 
vom putea începe construirea autostrăzii“, 
spunea fostul ministru al Transporturilor, 
Dan Şova. Văzând această postare, 
premierul de atunci Victor Ponta a inter-
venit şi a promis că lucrările vor începe 
la 1 ianuarie 2015. Minciuni, desigur.
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Pe 15 martie a existat un protest în care 
românii au fost invitaţi, să oprească ori-
ce activitate pentru 15 minute, la ora 
15.00. S-a dorit un protest pentru lipsa 
autostrăzilor şi, în particular, pentru fap-
tul că, promisă de numeroşi politicieni, 
Autostrada Moldova nu există nici măcar 
pe hârtie.

Să-i dăm drumul
Absolut „întâmplător”, în aceeşi zi, Minis-
trul Transporturilor, Răzvan Cuc, a vizitat 
şantierul şoselei de centură a Bacăului, 
care reprezintă şi primii kilometri de auto-
stradă din Moldova. Varianta de ocolire a 
municipiului Bacău, parte din Autostrada 
A7 Ploieşti-Buzău-Focşani-Bacău-Paş-
cani, va avea o lungime de 30,8 km, din 
care aproximativ 17 km vor fi realizaţi la 
profil de autostradă.
Delegaţia condusă de ministru, alături de 
parlamentarii PSD Dragoş Benea şi Lu-
cian Şova şi primarul Cosmin Necula, au 
inspectat, alături de constructor, traseul 
centurii Bacăului. Lucrarea este ampla-
sată la sud, est şi nord de municipiul Ba-
cău şi presupune realizarea unui sector 
comun cu traseul Autostrăzii Moldova. 

Minunea ţine trei zile
Asta a fost vineri. Luni, utilajele au dispă-
rut şi şantierul a fost abandonat. Ministrul 
Răzvan Cuc a declarat că nu sunt proble-
me cu termenele în privinţa centurii Bacă-
ului, iar angajaţii firmei care efectuează 
lucrarea au primit zile libere, conform con-
tractului.
„(Societatea, n.red.) are în contractul co-
lectiv de muncă o perioadă de 5 zile în 
care dă liber la angajaţi. În rest, eu vă 
spun că lucrează în două schimburi şi lu-
crările vor fi terminate în termenul asumat 
contractual. Din păcate constat, cu mare 
surprindere şi cu mare tristeţe, că foarte 
mulţi oameni atacă antreprenorii români 
care mai lucrează. Şi vreau să vă spun că 
acest antreprenor este singurul antrepre-
nor de talie mare care mai poate lucra la 
autostrăzi. Dacă şi vizavi de acest antre-
prenor care s-a mobilizat, şi ştiţi că a lucrat 
foarte bine şi pe Lugoj-Deva, Lotul 4, şi 
finalizează lotul, a lucrat şi pe Bucureşti-
Ploieşti, a terminat în termen lotul de au-
tostradă, dacă şi aici găsim probleme, la 
cel care trage găsim probleme, din punctul 
meu de vedere cred că avem o problemă 
ca popor, că nu ne susţinem antreprenorii 

români”, a spus Răzvan Cuc, 
Licitaţia pentru această porţiune a fost 
câştigată de UMB Spedition&Tehnostrade. 
Potrivit contractului semnat în decembrie 
2018, antreprenorul va realiza proiectul în 
36 de luni şi va oferi o garanţie de 7 ani a 
lucrărilor.
Săptămâna următoare, antreprenorul 
Spedition UMB a anunţat că muncitorii de 
pe şantierul Variantei Ocolitoare a Munici-
piului Bacău sunt liberi în perioada 21-26 
martie, iar de marţi, 26 martie, lucrările vor 
fi reluate la capacitate maximă, în două 
schimburi, începând cu ora 7:00, a preci-
zat Compania de Drumuri.

Turcii lui Ponta, primul eşec
Ceea ce trebuie ştiut în legătură cu „mân-
dria guvernului” în materie de infrastruc-
tură rutieră este că şoseaua de Centură 
Bacău a fost relicitată. Potrivit primei licita-
ţii, Şoseaua de Centură Bacău ar fi trebuit 
terminată în anul 2018. Lucrurile nu au 
stat aşa, contractul fiind reziliat un an mai 
devreme, în 2017.
Primele documentaţii despre centura Ba-
căului au fost schiţate în 2000, iar în 2008 
compania Search Coporation a realizat 

CENTURA BACĂU ARE SF DIN 2007 
ŞI TREBUIA FINALIZATĂ ÎN 2018

Despre acest obiectiv se vorbeşte de două decenii. Ultimul contract de construcţie a Centurii  
a fost reziliat în primul mandat de ministru al Transporturilor deţinut de Răzvan Cuc.
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studiul de fezabilitate, proiectul tehnic şi 
detaliile de execuţie. Banii au fost daţi, 
dar proiectul nu a mai demarat, iar CNAD-
NR a fost nevoită să revizuiască studiile. 
Acest lucru s-a petrecut în ianuarie 2012, 
când s-au plătit 300.000 lei pentru revizu-
irea SF-ului, a proiectului tehnic şi a deta-
liilor de execuţie. 
În aprilie 2013, a CNADNR lansat în 
SEAP licitaţia pentru construcţia Şoselei 
de Centură a Bacăului, iar în august au 
fost deschise cele zece oferte depuse. 
Cele mai bune oferte le-au avut companii-
le oamenilor de afaceri Dorinel Umbrăres-
cu şi Costel Căşuneanu, însă CNADNR 
a atribuit contractul către firma tucească 
Eko Insaat Ve Tic AS, de pe locul trei. 
Presa a speculat că premierul în funcţie, 
Victor Ponta, a făcut lobby pentru firma 
turcă. 
Au urmat numeroase contestaţii dar, în 
cele din urmă, justiţia a decis că atribuirea 
contractului către firma turceasca este le-
gal. În aprilie 2015, a putut fi semnat con-
tractul.

Lucrări finalizate – 2%
Pe pagina oficială a CNAIR, turcii sunt, 
încă, cei care construiesc Şoseaua de 
Centură Bacău. Antreprenorul lucrării 
este EKO INSAAT VE TICARET AS care 
a semnat un contract în valoare de 393 
milioane de lei fără TVA pentru Centura 
Bacău, ce are 3 obiective: Obiectiv 1: 
20,180 km; Obiectiv 2: 3,160 km; Obiectiv 
3: 7,360 km. Perioada de execuţie trebuia 
să fie 24 de luni, din 25 mai 2016 în 24 
mai 2018. În opinia CNAIR, acum trebuia 
să circulăm pe Şoseaua de Centură Ba-
cău. Lucru fals, desigur. 
Pe 12 aprilie 2017, în mandatul de minis-
tru al lui Răzvan Cuc, contractul cu turcii a 
fost reziliat. La acea dată, Compania Eko 
Insaat Ve Tic As a informat CNAIR că se 
află într-o situaţie financiară dificilă, “ge-
nerată de evoluţia negativă a unor proiec-
te pe alte pieţe şi care a dus la blocarea 
accesului la conturile bancare”, fapt care 
face imposibilă gestionarea proiectului de 
execuţie”. Lucrările avansaseră cu 2%.

Ce face CNAIR
Plecând de la această realitate, într-
un comunicat de presă, din decembrie 
2017, se anunţă că CNAIR SA a trans-
mis în „Sistemul Electronic de Achiziţii 
Publice (SEAP) anunţul de participare 
pentru procedura de atribuire a contrac-
tului „Proiectare şi execuţie varianta de 
ocolire Bacău”.
Obiectul contractului este reprezentat 
de construcţia a 30,8 km de drum nou la 
standarde europene, din care 16,269 km 
la profil de autostradă.
Durata contractului va fi de minimum 96 
de luni, dintre care 6 luni perioada de 
proiectare, 30 luni perioada de execuţie 
a lucrărilor şi minim 60 de luni perioa-
da de garanţie a lucrărilor. Perioada de 
garanţie poate creşte la 84 de luni, în 

funcţie de oferta din cadrul factorilor de 
evaluare.
Termenul limită pentru depunerea 
ofertelor a fost stabilit pentru data de 
12.02.2018”.
După eşecul cu turcii, în decembrie 2018, 
varianta ocolitoare Bacău ajunge pe mâi-
nile a doi constructori români. Unul dintre 
ei câştigase şi prima licitaţie, cea din anul 
2015. "Varianta de Ocolire a Municipiului 
Bacău va avea o lungime de 30,8 km, din 
care 16,269 km vor fi construiţi la profil 
de autostradă, iar finanţarea va fi asi-
gurată din fonduri europene. Asocierea 
Spedition UMB SRL-Tehnostrade SRL 
va proiecta şi va construi această Vari-
antă Ocolitoare în termen de 36 luni, din 
care 6 luni sunt alocate proiectării şi 30 
luni execuţiei lucrărilor. 
Antreprenorul va oferi de asemenea o 

garanţie a lucrărilor de 7 ani”, se arată în 
documentul oficial.
Aşa că, pe Centura modernizată a Bacă-
ului, vom circula dar nu înainte de 2022.

UPDATE
Ritmul lucrărilor e bun
Potrivit ultimelor date oficiale, lucrările la 
Centura Bacăului au depăşit deja 10%. 
Pentru lucrările la Varianta Ocolitoare Ba-
cău, Umbrărescu a cumpărat buldoexca-
vatoare şi două compactoare noi, care au 
ajuns vineri, 5 aprilie, pe şantier.
Contractul pentru Centura Bacăului a fost 
semnat pe 22 decembrie 2018, iar lucrările 
au început pe 8 martie 2019. Umbrărescu 
are la dispoziţie 6 luni pentru proiectare şi 
30 de luni pentru execuţie. Garanţia Cen-
turii Bacăului este de 84 de luni.
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Ministrul Transporturilor, Răzvan 
Cuc, le-a spus directorilor Direcţiilor 
de Drumuri şi Poduri, la o şedinţă, 
că nu este de acord ca ministerul să 
dea socoteală pentru ceea ce ei nu fac 
şi că vrea ca performanţele lor să fie 
evaluate mai des, iar cei care nu sunt 
competenţi să fie schimbaţi din funcţii.
"Cred că dumneavoastră, în calitatea de 
directori DRDP, trebuie să vă mobilizaţi 
mai bine şi să rezolvaţi problemele 
care apar. Trebuie ca programul de 
birou să îl reduceţi la minim şi să fiţi 
prezenţi pe şantiere", a afirmat Cuc.

Revista TIR Magazin a încercat să 
afle cine sunt aceşti directori care 
l-au supărat pe ministrul Răzvan Cuc.

DRDP Craiova: un profesor de liceu, 
şef la drumuri
Golumbeanu Dumitrel Emanoil Alin 
este şeful DRDP Craiova. El a termintat 
Facultatea de mecanică şi are o 
diploma în Tehnologia construcţiilor de 

maşini. Este inginer la bază. A terminat 
şi Facultatea de construcţii civile din 
Craiova. A început munca de jos fiind 
technician la IUPS Filiaşi, apoi şase 
ani, până în 1996, inginer la Rodol SA 
Craiova, firmă despre care nu există 
nicio informaţie pe Internet. A fost timp 
de doi ani profesor la Liceul Industrial 
Filiaşi. Apoi, se transferă „la stat” unde 
îl găsim şi acum. Devine şeful formaţiei 
de lucru de la Drumuri judeţe Dolj, 
apoi, opt ani, este şef de lot la aceeaşi 
societate. Din 2013 până în 2016 este 
Director Adjunct DRDP Craiova, apoi, în 
2017, este promovat Director general. 
Potrivit puterea.ro, în aprilie 2018, 
la propunerea directorului general 
al CNAIR, Ştefan Ioniţă, s-a făcut 
schimbarea lui Bogdan Bratu de 
la şefia Direcţiei Regionale de 
Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.
În locul lui Bratu, cel care a fost impus pe 
acest post de către baronul PSD de Giurgiu, 
Niculae Bădălău, directorul general al 
CNAIR l-a propus, şi CA a fost de acord, 

pe Alin Emanoil Dumitru Golumbeanu, 
nimeni altul decât finul liderului PSD 
Dolj, senatorul Claudiu Manda.

DRDP Bucureşti: astăzi, conducem în 
familie
Dinu Daniel Augustin conduce Direcţia 
de Drumuri şi Poduri Bucureşti. A 
terminat Facultatea de Utilaj tehnologic 
în anul 1998. Apoi a obţinut o diplomă 
în contabilitate şi informatică de 
gestiune la Universitatea Spiru Haret 
cunoscută drept „Fabrica de diplome.”
În primii ani, cariera sa nu avea nimic de-a 
face cu poziţia de acum. A lucrat la centrul 
de Pregătire a personalului pentru Comerţ 
Cepecom, care şi-a schimbat denumirea. 
A evaluat competenţele profesionale la 
Humanpoint, o companie de recrutare. 
A trecut de la „resurse umane” direct la 
activităţi specific domeniului hidrotehnic, 
la Compania Naţională de Administrare 
a Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu 
şi apoi a fost şef Agenţie de Control şi 
încasare Giurgiu. Cariera a continuat ca 

CINE SUNT ŞEFII DIRECŢIILOR DE DRUMURI 
ŞI PODURI AMENINŢAŢI CU DEMITEREA
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inginer CNADNR în cadrul serviciului 
mecanizare. S-a întors la prima dragoste 
şi a condus „Ocuparea forţei de muncă 
Giurgiu” unde a avut diverse poziţii. 
Deşi nu lucrase niciodată la „poduri 
şi drumuri”, Dinu Daniel a aterizat în 
februarie 2017 şef ACI Giurgiu. Tot 
atunci, un alt giurgivean, Răzvan Cuc, 
ajungea ministrul Transporturilor.
Ziuanews.ro scria la început de an 2017: 
„de câteva zile, directorul Ştefan Ioniţă 
schimbat conducerea la două dintre cele 
mai importante din cele şapte Direcţii 
Regionale de Drumuri şi Poduri aflate 
în subordinea CNAIR. Astfel, la DRDP 
Bucureşti a fost numit Daniel Augustin 
Dinu, nimeni altul decât soţul favoritei 
lui Bădălău, deputata PSD de Giurgiu-
Elena Dinu, care n-are nici în clin nici în 
mânecă (,) cu activitatea de la Drumuri. 
Dar, dacă Bădălău l-a vrut, Cuc a cerut 

şi Ioniţă a executat. Trebuie precizat 
că DRDP Bucureşti este cea mai mare 
Direcţie Regională a CNAIR, având grijă 
de drumurile din Teleorman, Giurgiu, 
Ialomiţa, Călăraşi, Buzău, Ilfov, Prahova, 
Dâmboviţa, Argeş şi municipiul Bucureşti.

DRDP Timişoara: Specialist în 
construcţii agricole şi lobby

Direcţia Regională Drumuri şi 
Poduri Timişoara este condusă 
de Ispravnic Cristian-Ilie.
Acesta este inginer constructor de 
Construcţii Civile Industriale Agricole. 
A studiat şi Deteriorarea şi Reconstrucţia 
Ecologică a Ecosistemelor Naturale la 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” 
Arad –Facultatea de Ştiinţe ale naturii. 
Pentru că i-a plăcut, a fost la două 
cursuri de perfecţionare destinate 
funcţionarilor publici. În urmă cu 
cinci ani, a participat la un curs de 
perfecţionare privind activitatea de lobby.
Înainte de Revoluţie a fost muncitor, 
electrician la Întreprinderea de Morărit 
şi Panificaţie Timişoara. Prin 2005, 
îl găsim consilier la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului, apoi, în 2014, şef de 
agenţie la Autoritate Rutieră Română, 
Arad. Din 2017, este Director General 

Regional la Direcţia Regională de 
Drumuri şi Poduri Timişoara, CNAIR SA.

DRDP Cluj. Nimeni nu ştie cine e 
şeful
Pe site-ul offcial cluj.cnadnr.ro, apare 
Eugen Cecan ca director general 
regional. Acesta nu mai este în funcţie 
de ceva ani. Iar, în 2018, presa a scris 

că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
respins recursul făcut de Eugen Cecan, 
fostul şef al DRDP Cluj, care a contestat 
decizia Curţii de Apel Cluj care hotărâse 
că Cecan a fost incompatibil în perioada 
29 ianuarie 2013-28 mai 2014, întrucât a 
deţinut, simultan cu funcţia de consilier 
judeţean, şi funcţia de director al Direcţiei 
Regionale de Drumuri şi Poduri Cluj, 
încălcând, astfel, legea. În august 2017, 
orădeanul Radu Băruţă, fost director 
general adjunct al Companiei Naţionale 
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, 
şef al Departamentului Proiecte cu 
Finanţare de la Bugetul de Stat, a 
devenit noul director al DRDP Cluj. 
DRDP Cluj administrează drumurile 
naţionale din mai multe judeţe ale 
Transilvaniei. Acesta nu a rezistat prea mult. 
Radu Bărută, directorul DRDP Cluj, 
nu a rezistat prea mult. Practic, 

şeful autostrăzilor şi al drumurilor 
judeţene din Cluj, a fost demis. 
Conform unor surse, Radu Băruţă 
a fost anchetat de o comisie a 
Companiei Naţionale de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), iar 
decizia a fost de demitere din funcţie şi 
de numire a unui nou director interimar.  
Se pare că raportul Curţii de Conturi 
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a semnalat probleme cu unele lucrări 
decontate. Şi sumele cheltuite pe cazări 
la hoteluri şi actualul apartament închiriat 
i-au fost fatale lui Băruţă. Raportul Curţii 
de Conturi a găsit probleme şi pe drumul 
Baia Mare-Târgu Lăpu. Acolo prejudiciul 
imputat lui Băruţă este de 16 milioane de lei.  
În luna septembrie 2018, directorul 
general al CNAIR, Narcis Neaga, 
dispunea ”intervenţia de urgenţă a 
DRDP Cluj pe DN 18B, după ce a 
constatat o gestionare defectuoasă a 
lucrărilor de întreţinere pe sectorul de 
drum Baia Mare-Târgu Lăpuş, aflat 
pe raza Secţiei de Drumuri Naţionale-
Baia Mare”. Atunci, a fost demis şi 
s-a declanşat cercetarea disciplinară 
împotriva şefului Secţiei de Drumuri 
Naţionale Baia Mare, Loghin Mateiaş, 
iar directorul regional Radu Băruţă a 
fost avertizat că va fi destituit din funcţie 
în cazul în care nu înţelege să îşi ia în 
serios atribuţiile. Lucru ce s-a şi petrecut.

DRDP Braşov: şeful a avut funcţii doar 
„la stat”
Director General Regional este inginera 
Adriana Alexandrina Nicula. Ea a muncit 
exclusiv la stat. A început în 1988 ca 
inginer construcţii RAJDP Braşov, unde 
avea ca responsabilitate: întreţinere 
şi administrare drumuri judeţene şi 
comunale. A fost şef District Făgăraş, 
apoi şef Serviciu Pregătire Documentaţii 
Investiţii, Reparaţii Capitale şi Drumuri 

Locale. Timp de şapte ani, până în 2011, 
a fost şef Serviciu Tehnic, Patrimoniu, 
Avizări proiecte DRDP Braşov. În 
2012, a fost, pentru scurt timp, director 
regional, apoi director adjunct Întreţinere.
Din 2014, este director regional. 
Pregătirea este singulară, dar 
corespunzătoare: Institutul Politehnic 
“Traian Vuia” Timişoara, Facultatea 
de Construcţii, Căi ferate, Drumuri şi 
Poduri. Transilvania365.ro a scris despre 
discrepanţa dintre salariul directorului şi 
calitatea drumurilor: „Potrivit declaraţiei 
de avere, directoarea Nicula Adriana 
Alexandrina a încasat anul trecut suma 
de 183.356 lei, adică nu mai puţin de 
15.279 lei lunar (3300 Euro). Suma 
este de-a dreptul fabuloasă dacă ne 
uităm la drumurile şi podurile din judeţul 
Braşov. Dacă am avea infrastructura din 
Germania, directoarea ar putea primi 
şi 5000 de euro pe lună, dar, la cum 
sunt drumurile din ţara noastră, suma 
colosală chiar nu poate fi justificată. 
Precizăm că la acest venit al directoarei 
se adaugă şi salariul soţului care, unde 
credeţi că lucrează? Tot la Drumuri şi 
Poduri… Acesta a avut un venit anual de 
82.346 lei, mai exact, 6862 lei, undeva 
la 1500 euro lunar. În aceste condiţii, cei 
doi bagă împreună în casă lunar sumă 
de 22.141 lei, aproape 5000 Euro”.

DRDP Iaşi: Membru de partid
Inginer Laicu Ovidiu-Mugurel este director 

regional la DRDP Iaşi. Este subinginer - 
specializarea Căi Ferate Drumuri şi Poduri 
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi 
Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Instalaţii 
Iaşi. După Revoluţie, a ajuns inginer 
constructor. În 1996, la 35 de ani, îl găsim 
membru în Consiliul de Administraţie 
– Societatea Lucrări Drumuri şi Poduri 
Iaşi. Prima slujbă la care face referire 
este şef de şantier la firma Citadin SA.
Apoi, fără să aibă vreo specializare în 
domeniu, în 2009 ajunge director general 
la Garda de Mediu Iaşi. După un an se 
întoarce la compania Citadin SA, unde 
ajunge director. Din 2012, este director 
general la Direcţia Regională de Drumuri 
şi Poduri Iaşi. Mugurel Laicu este 
vicepreşedinte PSD şi a avut contre cu 
primarul Mihai Chirică, plecat din partid.   
„Ovidiu Mugurel Laicu, directorul Direcţiei 
Regionale de Drumuri şi Poduri Iaşi a 
cerut nici mai mult nici mai puţin decât 
suspendarea din funcţie a primarului 
Mihai Chirică de la şefia PSD Iaşi. Toate 
acestea, după ce Laicu a fost prins că 
înregistra şedinţa Comitetului Executiv 
ce a avut loc în cursul zilei de vineri, 
10 februarie. Ameninţat cu excluderea 
din partid, Laicu s-a trezit "victimă" şi 
susţine că Mihai Chirica este cel vinovat. 
"În calitate de vicepreşedinte ales al 
PSD Iaşi, solicit în mod public demisia 
de onoare din funcţia de preşedinte 
interimar al domnului Mihai Chirică. De 
asemenea, printr-un memoriu adresat 
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conducerii centrale a PSD, am propus 
Biroului Permanent Naţional al partidului, 
suspendarea din funcţia de vicepreşedinte 
a aceleiaşi persoane… Laicu provine 
din vechea gaşcă a PRM şi este şoferul 
personal al clanului Anghel şi Cristian 
Stânciu, familie cu valenţe peremiste, 
adversari ai actualei conduceri din 
PSD Iaşi”, scria Bună ziua Iaşi în 2017.
Constanţa: Eternul şi fascinantul 
domn Dima
Inginerul Dima Marin, directorul general 
regional de la Constanţa, nu şi-a publicat 
CV-ul pe pagina instituţiei. În schimb, 
presa şi-a făcut datoria şi a scris despre 
năravurile şefului DRDP Constanţa. 
Din alte surse, am aflat că este inginer 
specializat în vehicule rutiere. Între 2012 
şi 2017, a fost preşedintele Consiliului 
de Administraţie al RAR. A exercitat 
această poziţie concomitent cu cea ce 
Director al Regionalei DRDP Constanţa.
În 2017, DRDP a plătit 500 mii de lei 
pentru achiziţia a zece maşini. În data 
de 15.10.2015, un angajat al Regionalei 
a depus, prin intermediul Sindicatului 
Naţional al Drumarilor din România, un 
memoriu la CNCD, prin care sesiza că a 
primit de la directorul DRDP, Marin Dima, 
sarcini de seviciu discriminatorii, că a 
fost „hărţuit, intimidat şi supravegheat 

excesiv”, scrie presa locală. Dat afară, 
angajatul a fost reprimit pe post în 
urma unei decizii a instanţei din 2018.
Presa a vorbit şi de licitaţiile cu cântec 
administrate de Dima: „Direcţia Regională 
de Drumuri şi Poduri (DRDP) Constanţa 
a comandat deszăpezirea drumurilor pe 
care le administrează în judeţul Constanţa 
firmei Oyl Company Holding AG SRL din 
Slobozia. Contractul a fost încredinţat 
prin negociere directă, după ce licitaţia 

publică organizată în vară, având acelaşi 
obiect, a fost contestată de reprezentanţii 
firmei din Slobozia, fără a exista o 
soluţie a contestaţiei în acest moment. 
Oyl Company Holding este unul din 
colaboratorii vechi ai CNAIR, respectiv al 
DRDP Constanţa, fiind furnizorul preferat 
de mixturi asfaltice dar şi beneficiar al 
contractelor de deszăpezire. Înfiinţată în 
anul 2006, compania este administrată 
de Corneliu Dragomir, unul dintre cei mai 
importanţi oameni de afaceri din Ialomiţa”.

Ce le-a mai transmis ministrul 
directorilor DRDP
"Nu pot să fiu de acord ca ministerul să dea 
socoteală pentru ceea ce dumneavoastră 
nu faceţi. Cred că dumneavoastră, în 
calitatea de directori DRDP, trebuie să 
vă mobilizaţi mai bine şi să rezolvaţi 
problemele care apar. Trebuie ca 
programul de birou să îl reduceţi la 
minim şi să fiţi prezenţi pe şantiere. 
I-am cerut domnului director general 
să găsească o modalitate în care să vă 
evalueze performanţele cât mai des, iar 
cei care nu fac faţă să lase locul pentru 
cei competenţi. Astfel, aştept să văd la 
dumneavoastră o execuţie bugetară de 
50%, până la sfârşitul lunii iunie, şi 100%, 
la finalul anului", le-a spus Răzvan Cuc. 

El a adăugat că "nimeni din 
această ţară nu mai are răbdare". 
"Singura dumneavoastră susţinere 
pentru funcţia pe care o ocupaţi este 
calitatea muncii prestate. Acum suntem 
în momentul în care nimeni din această 
ţară nu mai are răbdare. Toţi românii vor 
să vadă că banii lor se duc şi în drumuri 
şi autostrăzi de calitate. Cu toţii ne dorim 
să circulăm prin ţara mult mai repede. 
Iar anul acesta, avem banii necesari 

pentru investiţii în infrastructură. 
Mai avem de aşteptat doar aprobarea 
bugetului. Dacă aveţi probleme 
cu constructorii, trebuie să ni le 
spuneţi. Este bine să ne precizaţi 
şi soluţia şi fiţi siguri că, dacă este 
una rapidă şi conform legii, o vom 
aplică. Trebuie să înţelegeţi că, dacă 
nu vă faceţi treabă, veţi răspunde", 
a precizat ministrul Transporturilor. 
Şeful CNAIR, CV la secret
Narcis Neaga nu şi-a publicat CV-ul 
oficial, la un an de la renumirea în funcţie 
(11 mai 2018). Din alte surse, am aflat 
că Narcis Neaga este de profesie inginer 
mecanic, în urma absolvirii în anul 1985 
a Facultăţii de Mecanică din cadrul 
Institutului de Politehnic din Cluj-Napoca. 
În perioada 1998-2011, noul director a 
absolvit mai multe cursuri de pregătire 
şi calificare la Institutul Român de 
Marketing, respectiv Procomunita (Sibiu).
În perioada 1985-1992 a deţinut multe 
funcţii la Mirfo SA din Târgu Jiu, iar 
următorii doi ani a deţinut funcţia de 
inginer responsabil de marketing 
la Intercomputer SA din aceeaşi 
localitate. Următorii şapte ani a activat 
la COMPA SA Sibiu, producător de 
componente pentru industria auto.
De aproape 15 ani a ocupat diverse 
funcţii în cadrul CNADNR pe 
care l-a condus între 2012-2015. 

Preşedinte CA CNAIR, paralel cu 
transporturile
Revista TIR Magazin a scris că preşedinte 
Consiliului de Administraţie este Costin 
Mihalache. Potrivit propriului său CV, 
Mihalache nu are nicio treabă cu domeniul 
transporturilor. El deţine o diplomă de 
licenţă dobândită în „Drept constituţional, 
Drept civil, Drept Internaţional, Drept 
penal, Drept procesual penal”, pe care 
a obţinut-o la Universitatea Alexandru 
Ioan Cuza din Iaşi în 1994. După 
patru ani de studiu la Beijing, obţine 
o diplomă la Universitatea de Limbă şi 
Cultură Chineză. Actualul preşedinte al 
Consiliului de Administraţie al CNAIR 
a fost, timp de 14 ani, Consilier Relaţii 
Externe şi Protocol la Ministerul Apărării.

Rolul DRDP
Potrivit legii şi modului de organizare, 
CNAIR SA are în structura sa următoarele 
unităţi si subunităţi: CNAIR SA – Central; 
7 subunităţi, fără personalitate juridică, 
denumite Direcţii Regionale de Drumuri 
şi Poduri, situate în: Bucureşti, Craiova, 
Iaşi, Cluj, Timişoara, Constanţa, Braşov; 
un Centru De Studii Tehnice, Rutiere şi 
Informatice (CESTRIN), organismul 
tehnic al CNAIR SA; 45 de Secţii 
de Drumuri Naţionale; 318 districte.
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CE DRUMURI ŞI AUTOSTRĂZI AU PRIMIT BANI 
DE LA BUGET PENTRU ANUL 2019

Pentru 2019 Ministerul Trans-
porturilor are un buget de 
circa 11,7 miliarde de lei, mai 
mare cu aproape 2,5 miliarde 
faţă de cel propus pe 2018, dar 
mai mic decât propunerile din 
ceilalţi trei ani anteriori. 

În acest moment, bugetul este contestat 
de preşedintele Iohannis la Curtea Con-
stituţională.
Problema este că, deşi bugetul este unul 
consistent, anii trecuţi ne-au arătat că 
CNAIR nu reuşeşte să îl cheltuiască. Mo-
tivul: fie nu finalizează proiectele, fie nu 
reuşeşte să finalizeze licitaţiile. 
Spre exemplu, în 2018, cu unul dintre 
cele mai mici bugete alocate în ultimii ani, 
Transporturile au cheltuit foarte puţin, iar 
în ultimii patru ani sumele cheltuite efectiv 
de Transporturi au scăzut constant. 
Guvernul compară propunerea de buget 
pe 2019 cu ce cheltuieli s-ar fi realizat în 
realitate în 2018 -7,5 miliarde de lei- şi 
pune bugetul Transporturilor în „creştere” 
cu 55% pe „2018/2019”.
Deşi alocarea bugetară propusă pentru 
Transporturi e mai mare ca pe anul tre-
cut (dar mai mică decât toate alocările din 

ceilalţi ani), mai important de amintit este 
de fapt cât a reuşit Ministerul Transportu-
rilor să şi cheltuie. Astfel, constant, cheltu-
ielile realizate sunt mai mici decât bugetul 
alocat, iar în ultimii ani valoarea totală a 
plăţilor efectuate a scăzut mereu. 

De unde pornim
„CNAIR SA asigură administrarea şi în-
treţinerea unei reţele de 17.740 km din 
care 823 km de autostrăzi şi 16.916 km 
drumuri naţionale, reţea care este dez-
voltată pe întreg teritoriul României, din 
care peste 61 % are durata de funcţio-
nare
expirată (durata normală de funcţionare 
a unui drum este durata de utilizare ex-
primată în ani, de la darea în circulaţie a 
drumului ca nou şi până la introducerea 
sa în prima reparaţie
capitală sau între două reparaţii capitale). 
La această dată, CNAIR are încheiate 
acorduri cadru pe trei ani pentru lucrări
de întreţinere periodică (tratamente bi-
tuminoase, straturi rutiere foarte sub-
ţiri, covoare bituminoase în valoare de 
2.271.986.000 lei.
În cadrul prevederilor bugetare aprobate 
pentru anul 2019 pot fi încheiate contrac-

te subsecvente în valoare de 576.027,35 
mii lei pentru execuţia a 1.571 km covoa-
re bituminoase”, se arată în expunerea 
Bugetului pentru Transporturi.

Care sunt termenii
TIR Magazin a consultat bugetul Ministe-
rului Transporturilor, care are peste 1.000 
de pagini. Am luat ca referinţă „creditele 
bugetare” care reprezintă „suma aproba-
tă prin buget, reprezentând limita maxi-
mă până la care se pot ordona şi efectua 
plăţi în cursul anului bugetar pentru an-
gajamentele contractate în cursul exerci-
ţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioa-
re pentru acţiuni multianuale, respectiv 
se pot angaja, ordonanţa şi efectua plăţi 
din buget pentru celelalte acţiuni”. Altfel 
zis, nu există nicio garanţie că sumele 
alocate drept „credite bugetare” vor fi şi 
cheltuite de către Ministerul Transportu-
rilor prin Compania Naţională de Admi-
nistrare a Drumurilor şi Autostrăzilor de 
Infrastructură Rutieră.

TIR Magazin vă prezintă „istoria neagră” 
a proiectelor de infrastructură cărora li 
s-au alocat fonduri de la buget pentru 
anul 2019.
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Construcţia autostrăzii Câmpia Turzii-
Ogra-Târgu Mureş – a primit de la buge-
tul de stat, prin Ministerul Transporturilor, 
pentru 2019, suma de 668 milioane lei. 
Construcţia autostrăzii Câmpia Turzii-
Târgu Mureş, face parte din Autostrada 
A3, Braşov-Cluj-Borş, şi a fost împăr-
ţită în cinci loturi. Primele două au fost 
finalizate. Pentru restul loturilor, comi-
sarul european Corina Creţu a aprobat, 
în iunie 2018, finanţarea cu peste 246 
milioane de euro, pentru 56,5 kilometri. 
Acesta înseamnă 4,35 milioane de euro/
kilometru, aproape de limita standardelor 
de cost. „Secţiunea de autostradă Târgu 
Mureş-Ogra-Câmpia Turzii va face parte 
din Coridorul 9 Paneuropean, Rin-Dună-
re, care leagă Strasbourg de Constanţa. 
Proiectul urmează a fi finalizat până în 
luna octombrie 2019, iar finanţarea apro-
bată provine din Fondul de coeziune”, a 
transmis Comisia Europenă.  Loturile ar 
fi trebuit terminate în septembrie 2017, 
ceea ce nu s-a întâmplat. 

Construcţia Autostrazii Sebeş-Tur-
da – 338 milioane lei. Loturile 3 şi 4 au 
fost finalizate şi s-au deschis în luna au-
gust a anului trecut. Cele două loturi au 
fost puse în circulaţie cu o întârziere de 
aproape un an. Iniţial, acestea ar fi trebuit 
puse în funcţiune în trimestrul III al anului 
2017, conform celor arătate pe website-
ul CNAIR. Celelalte două loturi sunt în 
mare în impas. Pe lotul 1, de la Sebeş 
la Pârâul Iovului, s-a înregistrat un pro-
gres de peste 20 la sută anul trecut (61 la 
sută per total), ritm care ar permite des-
chiderea circulaţiei până la finalul anului 
2020. În ianuarie 2019, stadiul lucrărilor 
pe lotul 2 este de 49,01%, ceea ce în-
seamnă că, în 2018, lucrările aproape au 
stagnat, având în vedere că, în ianuarie 
2018, procentul raportat era de 44%. 
Tronsonul nu ar putea fi dat în folosinţă 
mai devreme de 2021-2022, şi în niciun 
caz la finalul lui 2019, termen asumat de 
constructorii greci de la Aktor.

Autostrada Sibiu-Piteşti secţiunile 1 
şi 5 –110 milioane lei pentru 2019. În 
anul 2017, şeful CNAIR, Cătălin Homor, 
anunţa că: „secţiunile 1 (Sibiu-Boiţa) şi 
5 (Curtea de Argeş-Piteşti) vor fi scoase 
la licitaţie până la sfârşitul acestui an, în 
vederea realizării proiectului tehnic şi ob-
ţinerii autorizaţiei de construire, iar lucră-
rile la autostrada Sibiu-Piteşti vor începe 
efectiv în prima jumătate a anului 2018”. 
Evident că nu s-a întâmplat nimic, iar, în 
2019, nu se promite faptul că lucrările vor 
începe. 

Revizuire/actualizare Studiu de fezabili-
tate pentru autostrada Sibiu-Piteşti –600 
mii. Foarte probabil se referă la secţiunile 
2, 3 şi 4.

Autostrada de Centura Bucureşti –62 
milioane lei, este împărţită în trei tronsoa-
ne. Potrivit CNAIR, ordinul de începere a 
lucrărilor era primăvara 2012, iar finaliza-
rea în 2014. Doar că lucrările au fost sis-
tate în septembrie 2014. Autostrada A0 
Sud este deosebit de importantă pentru 
că ar trebui să închidă centura Capita-
lei în partea de sud. Două tronsoane au 
fost încredinţate unei companii din Turcia 
de care nu s-a auzit în România. Alsim 
Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS, 
care va construi cele două tronsoane, 
este o companie turcească. Necunoscuţi 
în România, reprezentanţii Alsim Alarko 
au transmis, pentru presă, informaţii po-
trivit cărora sunt o companie de top 10 
din Turcia şi pe locul 79 la nivel mondial. 

Alarko ar avea planuri mari în România, 
iar reprezentanţii firmei privesc proiectul 
A0 drept cel care va deschide drumul şi 
altor lucrări în ţara noastră şi în Europa. 
„Strategia companiei pe termen lung este 
de a investi în România prin Parteneria-
tele Publice Private, de aceea s-a pregă-
tit un plan de investiţii de 10 miliarde de 
dolari pentru următorii 10 ani”, au trans-
mis reprezentanţi ai societăţii.
Potrivit acestora, compania turcă a par-
ticipat deja la alte 13 licitaţii în România 
pentru proiecte de infrastructură, printre 
care Centura Timişoarei, Drumul expres 
Piteşti-Craiova sau lucrări de reabilitare 
cale ferată.

Varianta de ocolire Timişoara –62 mili-
oane lei alocaţi de la buget în 2019. Prin 
construcţia acestui obiectiv, se urmăreş-
te construirea următoarelor lucrări ma-
jore: 25,69 km de variantă de ocolire la 
profil de drum naţional, 12 poduri/pasaje, 
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4 intersecţii la nivel, 2 noduri rutiere şi 2 
parcări utilate. Durata proiectului este de 
41 luni. Potrivit CNAIR, „valoarea totală a  
proiectului este de 387.788.739 lei şi va 
fi finanţat prin Programul Operaţional In-
frastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% 
contribuţia Uniunii Europene din Fon-
dul European de Dezvoltare Regională 
-246.953.390 lei, 25% contribuţia proprie 
-82.317.796 lei, restul de 58.517.55 lei 
reprezentând cheltuieli neeligibile inclu-
siv TVA”. De unde rezultă că statul ro-
mân va trebui să mai aloce doar 20 mi-
lioane de lei. Problema este că proiectul 
a fost depus spre aprobare la Comisia 
Europeană abia în august 2018, astfel că 
ne aşteptăm ca proiectul să fie finalizat în 
2022-2023 sau după.

Drum expres Craiova Piteşti –248 mili-
oane lei. Ultima ştire despre acest drum 
reprezintă o amânare. Licitaţia pentru 
realizarea loturilor 3 şi 4 ale autostrăzii 
Piteşti-Craiova a fost anulată de instanţă, 
întârzierea realizării acesteia fiind de cel 
puţin un an. Este vorba despre o contes-
taţie formulată de un constructor, admisă 
de instanţă. Practic, se va relua licitaţia 
pentru loturile 3 şi 4 ale drumului de mare 

viteză. "În luna mai dorim să relansăm 
licitaţia, noi estimăm că s-a întârziat cu 
un an", a spus un reprezentant al Com-
paniei de Drumuri. Acest drum expres a 
fost unul dintre cele mai promise din în-
treaga infrastructură rutieră a României. 
În 2013, primarul municipiului Craiova, 
Lia Olguţa Vasilescu, declara că au fost 
începute procedurile pentru construcţia 
prin concesiune a autostrăzii Piteşti-Cra-
iova, lucrările urmând să înceapă cel mai 
probabil anul viitor, după efectuarea ex-
proprierilor. Vasilescu a afirmat că există 
discuţii cu mai multe firme privind con-
strucţia autostrăzii şi că aceasta va costa 
1,5 miliarde de euro. "Se poartă discuţii 
cu mai multe firme interesate. Eu cred că 
lucrările nu vor începe mai devreme de 

anul viitor, pentru că mai întâi trebuie să 
se facă exproprierile. Autostrada va costa 
1,5 miliarde de euro", a mai spus primarul 
Craiovei. La şapte ani distanţă, autostra-
da este promisă să înceapă în 2020.

Autostrada Bucureşti-Braşov, tronson 
Comarnic-Braşov, Lot 2 : sector Predeal-
Cristian –94 de milioane lei. Autostrada 
spre munte a fost de trei ori licitată şi de 

tot atâtea ori investitotii s-au retras. 
Elaborare SF Drum expres Ploieşti-
Buzău –4,6 milioane lei. 
Compania Naţională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere a lansat, în luna 
noiembrie a anului 2016, procedura de 
achiziţie pentru desemnarea proiectan-
tului care se va ocupa de elaborarea stu-
diului de fezabilitate şi a documentaţiei 
privind proiectul tehnic, strict necesare 
pentru iniţierea, ulterior, a procedurii de 
achiziţie a lucrărilor. 
Un an mai târziu, Drumul de mare viteză 
Ploieşti-Buzău, parte a reţelei de infra-
structură care va pleca din judeţul Pra-
hova şi va ajunge până în judeţul Iaşi, a 
intrat în faza de proiectare. Pentru reali-
zarea studiului de fezabilitate şi a proiec-

tării au depus oferte două firme, una din 
Spania, cealaltă din România. În 2018, 
Compania Consitrans a fost desemnată 
căştigătoarea licitaţiei "Elaborare Studiu 
de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru 
drum de mare viteză Focşani-Bacău", cu 
o ofertă de circa 20 de milioane de lei. În 
2019, la trei ani de la primele operaţiuni 
pe acest tronson, va începe efectiv ela-
borarea SF.
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Proiectul pentru construcţie a varian-
tei de ocolire a municipiului Constanţa 
–11 milioane lei. Perioada de implemen-
tare a proiectului este noiembrie 2018-
decembrie 2019. Data finalizării comple-
te a variantei Ocolitoare era 2015, dar a 
mai rămas un „ciot”. Potrivit datelor CNA-
IR, „deschidere trafic pe întreaga lungi-
me a Variantei de Ocolire: 29 iulie 2011-
între DN39 şi nod rutier A2 (5,4 km); 30 
septembrie 2011 între DN 3 şi nod rutier 
A2 (3,2 km); 19.07.2012 -între nod rutier 
Ovidiu şi nod rutier cu DN3 (11,2 km); 12 
iulie 2013 -între nod rutier Agigea şi sens 
giratoriu spre port Constanţa. A mai ră-
mas de executat 6,5% din lucrări”.

Sprijin pentru elaborarea documentaţiei 
tehnico-economice aferente proiectului 
de infrastructură rutieră pentru Autostra-
da Sibiu-Făgăraş –17 milioane lei. 
Aşa cum a scris revista TIR Magazin, 
această investiţie nu are nicio logică. 
Scriam într-o ediţie precedentă: „CNAIR 
mai bifează o autostradă pe hârtie. Este 
vorba de Autostrada Sibiu-Făgăraş, pen-
tru care doreşte revizuirea Studiului de 
Fezabilitate. Potrivit planificării din secţiu-
nea "Autostrăzi", proiectul Sibiu-Făgăraş 
este parte din Autostrada Braşov-Sibiu. 
Întregul proiect ar urma să coste 3,3 mili-
arde de lei. Compania mai menţionează 
că, pentru cei 73 de kilometri ai viitoarei 
autostrăzi Sibiu-Făgăraş, se preconizea-
ză realizarea unui "contract Revizuire 
Studiu de Fezabilitate în derulare".
Termen estimat pentru finalizare reactu-
alizare SF trimestrul al II-lea, 2018. Nu 
putem să nu ne întrebăm: de ce CNAIR 
decide, în 2018, să cheltuie aproape 20 
de milioane de lei pentru un Studiu de 
Fezabilitate necesar unei autostrăzi care 
ar urma să lege alte două autostrăzi Si-
biu-Piteşti şi Bucureşti-Braşov, care nu 
există?”. Credeam că e doar un exerciţiu 
de imagine a CNAIR. Dar nu, banii pen-
tru această himeră au fost daţi de la bu-
get - 17 milioane lei. 

Construcţie Autostrada Lugoj-Deva, 
sectorul Dumbrava-Deva –265 milioane 
lei. Tronsoanele cu cele mai mari şanse 
de a fi inaugurate primele anul acesta 
sunt loturile 3 şi 4 din Autostrada Lu-
goj-Deva, fiind construite în proporţie de 
peste 90 la sută. Chiar şi aşa, la toate 
loturile au înregistrat întârzieri de minim 
doi ani. În ceea ce priveşte lotul 2, aces-
ta este neterminat pe circa 8 kilometri, 
de la Margina la Holdea (km 49 până la 
km 57). Aici vom avea circa 4 kilometri 
de tunel. Şoferii aşteaptă finalizarea lici-

taţiei, întârziată de peste doi ani. Execu-
ţia acestor tuneluri, cu metode şi utilaje 
moderne scut-freză, nu ar trebui a dure-
ze mai mult de 5-6 luni, la o viteză de 
înaintare de 25-30m /zi, în teren moale, 
argilos sau nisip. Din această cauză se 
estimează deschiderea pentru 2021. 
 
Revizuire Studiu de fezabilitate pentru 
autostrada Târgu Mureş-Ditrau –zero lei.
Sprijin pentru elaborarea documentaţiei 
tehnico economice aferente proiectului 
de infrastructură rutieră pentru Transfa-
garărăşan-Transregio –un milion lei. Po-
trivit, documentaţiei, „obiectivul general 
al proiectului este acela de a dezvolta 
economic regiuni deservite de reţeaua 
rutieră existentă. În cazul de faţă, pen-
tru drumul naţional DN 7C, îmbunătăţi-
rea infrastructurii existente va deveni un 
”motor” pentru dezvoltarea economică şi 
se va axa pe dezvoltarea ramurei econo-
mice turism, ramură economică dezvol-
tată cel mai mult în zona de influenţă a 
proiectului”. Ei bine, guvernul a decis să 
dezvolte această regiune de 200 de mii 
euro.

Autostrada Transilvania, sector Gilău-
Borş, secţiunea 3A – 15 milioane lei. 
Autostrada Transilvania are, după 15 
ani, mai puţin de 80 de kilometri (din 70), 
însă cele două sectoare date în folosin-
ţă nu sunt legate între ele. CNAIR spune 
că anul acesta se va circula pe un sector 
continuu de peste 100 km. Gilău-Borş are 
162 de kilometri, astfel încât alocarea a 
sub 4 milioane de euro pentru 2019 este 
o subfinanţare crasă. Tronsonul este îm-
părţit în trei secţiuni: Secţiunea 3A Gilău 
(Cluj-Napoca Vest)-Mihăieşti (26,27 km), 
Secţiunea 3B Mihăieşti-Suplacu de Bar-
cău (aproximativ 76 km), Secţiunea 3C 
Suplacu de Barcău-Borş (60,25 km). A 
fost deschis segmentul Gilău-Nădăşelu, 
inclusiv viaduct de acces, deschis în sep-
tembrie 2018. 

Elaborare studiu de fezabilitate şi pro-
iect tehnic pentru Drumul de mare viteză 
Focşani–Bacău: 9,5 milioane lei. În no-
iembrie 2018, oficialii CNAIR au semnat 
contractul pentru elaborarea studiului de 
fezabilitate şi proiect tehnic pentru drum 

pag.301



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

de mare viteză Focşani-Bacău. Firma 
Consitrans a câştigat acest contract, va-
loarea acestui proiect fiind de circa 20,1 
milioane lei, fără TVA (4,3 milioane euro). 
Contractul prevede studii de fezabilitate, 
servicii de consultanţă, analize şi servicii 
de proiectare tehnică pentru infrastructu-
ră de transport. Contractul intră sub in-
cidenţa acordului privind contractele de 
achiziţii publice. Proiectul este finanţat 
din bani europeni, Programul Operaţi-
onal Infrastructură Mare -POIM. Durata 
contractului este de 24 de luni de la data 
intrării în vigoare a acestuia. După cum 
se vede, CNAIR a primit doar jumătate 
din sumă de la bugetul de stat.

Elaborare studiu de fezabilitate si pro-
iect tehnic pentru Autostrada Braşov-Ba-
cău –8,9 milione lei. Acest drum a stârnit 
un imens scandal deoarece este „alesul” 
guvernului de la Bucureşti. Potrivit unor 
surse de presă, Master Planul naţional 
de Transport ar putea fi modificat, în sen-
sul scoaterii de pe lista de priorităţi a au-
tostrăzii A8 Iaşi-Târgu Mureş. 
Surse citate de Hotnews.ro au declarat 
că intenţia guvernului este de a înlocui 
A8 cu A13 Bacău-Braşov. În documentul 
aprobat în 2016, A8 are un punctaj mai 
mare faţă de A13 şi, mai mult, autostra-
da Iaşi-Tg Mureş este inclusă în princi-
pala reţea transeuropeană de transport. 
La analiza la care lucrează Ministerul 
Transporturilor iau parte şi reprezentanţi 
ai Băncii Europene pentru Investiţii (BEI), 
iar rezultatul analizei va indica, cel mai 
probabil, că varianta A13 Braşov-Bacău 
va fi cea mai favorabilă din punct de ve-
dere al costului şi al timpului de realiza-
re. Practic, analiza ar putea să sugereze 
o reprioritizare a proiectelor din Master 
Planul de Transport, proiectul A13 fiind 
pus înaintea A8.

Ce Variante Ocolitoare sunt vizate
„Lista principalelor proiecte de construc-
tie variante de ocolire, introduse în Buget 
în anul 2019 cuprinde următoarele obiec-
tive:
- Variantele de ocolire aflate în execuţie: 
Tecuci, Mihăileşti, Suceava, Carei, Bâr-
lad, Târgu Mureş, Satu Mare, Ştei, Ră-
dăuţi, Timişoara Sud;
- Variantele de ocolire care vor intra în 
execuţie: Mediaş, Dej, Aleşd Sud, Co-
marnic, Buşteni, Săcueni, Craiova Sud-
Vest,Târgu Frumos, Fălticeni, Iaşi, Drum 
de legătură
DN5–Podul prieteniei (Vo Giurgiu Vest), 
Târgu Jiu.
Proiectele în pregătire, pentru care exis-

tă deja alocări bugetare în anul 2019 cu-
prind variante de ocolire aflate în etapa 
de pregătire (elaborare Studii de Fezabi-
litate şi/ Proiecte Tehnice): Sfântu Ghe-
orghe, Giurgiu (Est), Zalău, Râmnicu 
Vâlcea, Vaslui şi Techirghiol”, se arată în 
document.
Proiecte care vor fi bugetate pe parcursul 
anului 2019, după obţinerea aprobărilor
legale necesare,aflate în prezent în eta-
pa de pregătire şi/sau execuţie:
- Varianta de ocolire Bistriţa;
- Varianta de ocolire Baia Mare;
- Varianta de ocolire Huşi;
- Varianta de ocolire Salonta prin prelu-
area documentaţiei tehnico-economice 
întocmite de către autorităţile locale.

Principalele drumuri modernizate
Principalele proiecte de modernizare dru-
muri naţionale, introduse în Buget în anul 
2019 cuprind următoarele obiective: 
Baia Mare-Sighetul Marmaţiei, Craiova-
Calafat; DN 66, Bumbeşti Jiu-Petroşani, 
DN76, Ioneşti-Vârfurile-Ştei-Beiuş-Ora-

dea; DN 5, Bucureşti-Adunaţii Copăceni; 
DN 6, Alexandria-Craiova (lot 2);  DN 
73,Piteşti-Câmpulung-Braşov; Moder-
nizarea infrastructurii privind siguranţa 
circulaţiei pe DN 1, DN 52, Alexandria-
Turnu Măgurele; DN 51, Alexandria-Zim-
nicea; DN 55, Craiova-Bechet; Lărgire 
DN 7, Valea Oltului, la 3 benzi/ 4 benzi;

Nu sunt bani pentru ce s-a promis
O parte din autostrăzile în construcţie, 
A10 Sebeş-Turda şi A3 Câmpia Turzii-
Târgu Mureş, au o finanţare puternic tă-
iată în 2019, potrivit proiectului de buget 
publicat de Ministerul de Finanţe, atrage 
atenţia Asociaţia Pro Infrastructura. „Fo-

losind rapoartele CNAIR şi cifrele buge-
tului propus, vedem că, pe Autostrada 
A3 Câmpia Turzii-Cheţani-Iernut, avem 
nevoie de 462 milioane lei (TVA inclu-
să) pentru a ajunge la 100% din ambe-
le contracte. Suma alocată de guvern? 
Doar 164,4 milioane (35,6%) prevăzute 
pe toată Autostrada Transilvania, între 
Târgu Mureş şi Borş (mai sunt şi alte 
mici secţiuni care, teoretic, vor consuma 
bani)”. 
„Realitatea cruntă din teren? Segmentul 
din A3 dintre Câmpia Turzii şi Cheţani 
(Straco) a ajuns la DOAR 19% stadiu fi-
zic, avansul din 2018 fiind de aproximativ 
13%. Din cele 4 proiecte promise de şe-
ful CNAIR, doar tronsonul Cheţani-Iernut 
(Astaldi) are şanse teoretice de finalizare 
în 2019: este acum la 58%, iar anul tre-
cut a avut un progres consistent de 39 de 
procente”, scrie ONG-ul pe contul oficial 
de Facebook. 
„Similar, pe Autostrada A10 Sebeş-Alba 
Iulia-Aiud ne trebuie 660 milioane lei (cu 
TVA) pentru lucrările rămase de executat 

(şi plătit) din cele două contracte. Aloca-
rea? Doar 160 milioane lei (24,2%). Lotul 
1 din A10 (Pizzarotti) este la un stadiu 
fizic de 61%, iar, în 2018, a avut un pro-
gres de 20%. 
Sectorul vecin (Aktor) este la 49% şi, 
atenţie, în tot anul trecut şantierul "a îna-
intat" cu doar 5 procente!”, notează API. 
Potrivit Asociaţiei, „scenariul realist ne 
indică 43,28 km noi de autostradă în 
acest an, iar cel foarte optimist 69,18 km. 
Restul sunt doar promisiuni pentru naivi, 
dezinformări grosolane şi minciuni gogo-
nate”.
Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a 
promis 180 de kilometri pentru 2019.
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Răzvan Cuc este într-o continuă 
luptă de reparare a proprei 
imagini. Şi, ca urmare, spune 
lucruri trăznite. Sau razna.

Răzvan Cuc a fost ministru al Transportu-
rilor în primele zece luni ale anului 2017. 
Atunci, a reuşit contraperformanţa de a nu 
deschide niciun kilometru de autostradă. 
Aşa cum a scris TIR Magazin, al doilea 
mandat al lui Răzvan Cuc la şefia Ministe-
rului Transporturilor (început în februarie 
2019) nu se bazează pe performanţe an-
terioare sau pe experienţă. A fost o numire 
pur politică. Răzvan Cuc nu a fost susţinut 
pentru şefia Ministerului Transporturilor 
de filiala Giurgiu din care face parte. Mai 
mult, şeful filialei PSD Giurgiu, ministrul 
economiei, Niculae Bădălău, s-a opus nu-
mirii lui Răzvan Cuc. Pentru a nu rămâne 
fără minister, Răzvan Cuc „s-a transferat” 
la filiala Neamţ, unde a primit sprijinului 
preşedintelui Consiliului Judeţean, Ionel 
Arsene, un apropiat al lui Liviu Dragnea.
Conştient că lumea şi mass media cu-
noaşte lipsa de performanţă dovedită în 
primul său mandat la Ministerul Transpor-
turilor, Răzvan Cuc a bifat mai multe cam-

panii de imagine de la începutul acestui 
an: descinderi în diverse şantiere, promi-
siuni, ameninţări la adresa constructorilor, 
anunţuri privind modificarea legislaţiei pri-
vind achiziţiile publice, interviuri. Pentru 
că am mai văzut acest film, revista TIR 
Magazin îşi propune să „dezumfle” decla-
raţiile lui Cuc.

Achiziţii publice, cu repetiţie
Răzvan Cuc a acordat un amplu interviu 
postului naţional de radio, România Ac-
tualităţi, unde a dat o serie de declaraţii, 
probabil pe ideea că nu îl aude nimeni:
Răzvan Cuc (2019): „Unul din principalele 
motive pentru care au fost blocate au fost 
problemele legate şi de Legea achiziţiilor 
şi, chiar în cursul zilei de astăzi, voi fi la 
Comisia de Industrie, unde este în dez-
batere un pachet de legislaţie pe partea 
de achiziţii. Se fac nişte amendamente 
concrete pentru a debloca situaţiile. Mai 
exact, în momentul în care avem o pro-
nunţare în primă instanţă a Comisiei Na-
ţionale pentru soluţionarea contestaţiilor, 
vom demara semnarea contractelor, ca 
să nu mai aşteptăm perioade, nu ştiu, doi 
ani de zile, cum a fost cazul pasajului de 
la Domneşti, să aşteptăm tot felul de ho-

tărâri în instanţă ca să putem semna un 
contract de proiectare şi execuţie”.
În 2017, fostul premier Sorin Grindeanu 
se angaja şi îi trăgea sarcini în acest sens 
ministrului Transporturilor de la acea vre-
me, acelaşi Răzvan Cuc:
„Legat de acest lucru, o să venim rapid 
cu -poate e mult spus o lege a investiţiilor 
strategice- un nou cadru legal prin care să 
uşurăm sau să simplificăm, nu înseamnă 
să facem netransparent acest lucru, să 
simplificăm acest proces legat de achi-
ziţiile strategice. Mă refer la tot ceea ce 
înseamnă domenii de tipul transporturilor, 
autostrăzi în special, energie şi domeniul 
apărarii", a declarat Grindeanu la TVR.
Atunci, ca şi acum, nu s-a întâmplat nimic 
concret.

A lăsat autostrăzile, la cheie pe hârtie. 
Le-a găsit la fel peste doi ani
Ministru zice că toate lucrurile sunt la che-
ie, avize, documentaţie şi doar firmele mai 
trebuie să îşi facă treaba.  
Răzvan Cuc (2019): „Avem, pe de-o parte, 
aşa cum spuneam, unii constructori care 
şi-au luat treaba în serios şi sunt nişte par-
teneri oneşti ai Ministerului Transporturi-
lor, pe când alţi constructori probabil stau 
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CUM MIMEAZĂ CĂ LUCREAZĂ RĂZVAN CUC. 
CONTINUAREA FILMULUI DIN 2017
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şi analizează foarte mult clauzele contrac-
tuale şi încearcă să găsească tot felul de 
chichiţe juridice pentru a-şi acoperi lipsa 
de mobilizare sau alte lucruri pe care ar 
fi trebuit să le facă în mod normal în de-
rularea contractului şi, în acest sens, aşa 
cum spuneam, nu voi ezita absolut deloc 
să iau o decizie de a rezilia contractele. 
Am mai luat şi în 2017, când am fost, de 
asemenea, ministru al Transporturilor şi 
cu siguranţă o voi lua şi acum dacă văd 
că lucrările nu avansează în ritmul în 
care trebuie să avanseze, pentru că pe 
toate loturile - asta vreau să menţionez - 
pe care le avem în momentul de faţă în 
România în execuţie nu există niciun fel 
de barieră administrativă. Toate loturile 
au exproprierile făcute, sunt relocările de 
utilităţi făcute. Firmele trebuie doar să-şi 
facă treaba şi să muncească”.
Răzvan Cuc (2017): „Am prezentat premi-
erului Mihai Tudose tot ce s-a făcut în pri-
mele şase luni ale acestui an. Am reuşit să 
trimitem spre licitaţie către SEAP proiecte 
de 14 miliarde de lei, cele mai importante 
licitaţii sunt cele pentru podul de la Brăila, 
drumul expres Piteşti-Craiova, centura de 
sud a Capitalei, secţiuni din autostrada 
Sibiu-Piteşti, autostrada Montantă şi cen-
tura de nord a Capitalei. Constructorii tre-
buie să respecte termenele contractuale 
şi caietele de sarcini”. 
Ieri şi azi la Transporturi, totul e pe hârtie.

A promis 90, a făcut zero. Acum pro-
mite 180…
În primul mandat, Cuc a promis 90 de ki-
lometri de autostradă şi a deschis zero. 
Acum, Cuc recurge la o şmecherie: nu îşi 
mai asumă niciun kilometru de autostra-
dă, limitându-se să spună că sprijină pro-
misiunea şefului CNAIR, Narcis Neaga, 
care a avansat cifra de 180 de kilometri 
de autostradă pe 2019. Dublu faţă de cât 
nu a realizat Cuc în 2017. 
Răzvan Cuc (2019): „Eu, în momentul 
în care am ajuns în Minister am găsit o 
estimare făcută de domnul director Nea-
ga, directorul CNAIR, şi în acest sens am 
spus că va avea toată susţinerea mea să 
realizăm acel număr de kilometri. Şi aici 
mă refer la cei 180 de kilometri pe care 
dânsul şi-i-a asumat. Şi în acest fel voi 
sprijini nu numai aşa cum spuneam, cu 
vizite foarte dese pe şantier, cu monito-
rizări atente”. 
Răzvan Cuc (2017): „În anul 2017 sunt 
estimaţi pentru a fi deschişi traficului în jur 
de 90 de kilometri. Vorbim aici despre Au-
tostrada Lugoj-Deva, Lotul 2, în lungime 
de 15 km,  Autostrada Lugoj-Deva, Lotul 
3, în lungime de 21,141 km, Autostrada 
Lugoj-Deva, Lotul 4, în lungime de 22,140 
km, Autostrada Sebeş-Turda, Lotul 3, în 
lungime de 12,450 km, Autostrada Sebeş-

Turda, Lotul 4, în lungime de 16,300 km şi 
Autostrada Bucureşti-Ploieşti, în lungime 
de 3,325 km”.
Abia în 2018 s-au deschis loturile 3 şi 4 
din Sebeş Turda. Lugoj-Deva nu este nici 
acum în totalitate deschisă. În 2017, s-au 
deschis zero kilometri de autostradă.

Trei ani: Zero realizări
Răzvan Cuc (2019): „În 2017, când foarte 
mulţi sceptici spuneau că România nu are 
proiecte noi, iată că vedem că în 2017 au 
fost lansate proiecte noi, vorbesc proiecte 
în valoare de trei miliarde de euro: Piteşti-
Craiova, Piteşti-Sibiu, Podul de la Brăila, 
Centura Bucureşti-la profil de autostra-
dă. Aşa cum spuneaţi şi dumneavoastră, 
chiar în cursul săptămânii trecute, sâmbă-
tă, am semnat contractul pentru proiecta-
re şi execuţie la lotul II aferent Centurii de 
Sud la profil de autostradă a Capitalei.”
Pe niciunul din tronsoanele mai sus ami-
nitite, lansate în anul 2017, nu se lucrează 
nici acum.

Lista neagră cu constructori s-a eva-
porat
În urmă cu doi ani, ministrul de atunci şi 
de azi al Transporturilor dădea asigurări 
că nu va mai tolera constructori neserioşi. 
Ba, mai mult, îi prezenta premierului o lis-
tă neagră cu transportatorii care nu mai 
trebuie să lucreze la autostrăzi. Aşa bine 
a întocmit lista neagră, încât, zilele trecu-
te, Cuc a ameninţat mai mulţi constructori 
că îi va da afară.
Răzvan Cuc (2019): Ministrul Transportu-
rilor, Răzvan Cuc a vizitat loturile 1 şi 2 
din Autostrada Sebeş–Turda. Pe lotul 1, 
ministrul spune că a văzut mobilizare, dar 
nu suficientă, însă lotul 2 afirmă că l-a ne-
mulţumit profund şi a convocat la Minister 
reprezentanţii din Grecia ai firmei. ”Antre-
prenorii ori se mobilizează şi muncesc, 
ori pleacă acasă. Pe lotul 1, mobilizarea 
şi la dânsul trebuie să crească. Au fost 
condiţiile meteo nefavorabile din ultimele 
zile, dar i-am solicitat să intre degrabă să 
lucreze şi la terasamente. Sper că au în-
ţeles foarte bine mesajul meu: nu vreau 
să se mobilizeze doar când anunţ că vin. 
Sunt nemulţumit cu privire la stadiul lu-
crărilor de pe lotul 2. Îi voi invita la sediul 
Ministerului. Am spus: nu vreau să vină 
nimeni din România, nu mă interesează 
reprezentatul local, cine este pe şantier, 
vreau să vină cel de la firma mamă din 
Grecia, să vorbesc cu el. Ca să văd exact 
care sunt problemele lor. Înţeleg că au 
nişte probleme financiare”.  
Răzvan Cuc (2017): „I-am prezentat pre-
mierului un calendar cu vizitele pe care 
le voi efectua la şantierele de autostrăzi 
şi că, în urma vizitelor efectuate în prima 
jumătate a acestui an, am întâlnit şi con-

structori care nu erau pregătiţi corespun-
zător. I-am prezentat premierului o listă 
cu constructorii neserioşi, dar şi o listă 
cu contestatarii de meserie. Vom pregăti 
un proiect de HG (Hotărâre de Guvern, 
n.red.) prin care să eliminăm aceste con-
testaţii care ne blochează proiectele ani la 
rând”, a spus ministrul Transporturilor.
Constructorii de ieri sunt constructorii de 
azi.

Trenul care se însănătoşeşte când vine 
ministrul
Căile Ferate Române (CFR), odată con-
siderate una dintre cele mai mari reali-
zări ale statului, factorul cu cel mai mare 
impact asupra modernizării României 
după Marea Unire din 1918, se clasează 
acum, un secol mai târziu, în topul celor 
mai slabe sisteme feroviare din Europa. 
Prima linie de cale ferată de pe teritoriul 
actual al României a fost inaugurată la 20 
august 1854 şi parcurgea traseul dintre 
Oraviţa şi Baziaş, un port de pe Dunăre. 
Linia avea o lungime de 62,5 km, şi a fost 
utilizată, iniţial, exclusiv pentru transportul 
cărbunelui, fiind, la vremea respectivă, 
sub autonomia Imperiului Austriac. După 
câteva îmbunătăţiri realizate în perioada 
următoare, linia a fost deschisă traficului 
de pasageri, începând cu 1 noiembrie 
1856. 

Mândria României a ajuns o ruşine.
Pe parcursul ultimului deceniu, România 
se află în topul european în privinţa acci-
dentelor de natură feroviară, înregistrând 
un total de 2.291 accidente, de diverse ti-
puri, în perioada 2007-2015, conform Eu-
rostat. În reţeaua gestionată de CN CFR 
sunt peste 440 de restricţii de viteză şi, 
din cauza lor, viteza medie comercială a 
trenurilor Regio este de 39 km/h, în timp 
ce la InterRegio media este de 55 km/h. 
Pe magistralele Bucureşti-Oradea şi Bu-
cureşţi-Timişoara sunt cele mai multe re-
stricţii. 
La sfârşit de aprilie, Cuc s-a dus cu tre-
nul la mare şi trenul a ajuns mai devreme. 
„Am venit cu un tren care a fost moder-
nizat în 2018 în România, asta e foarte 
important, şi toate investiţiile pe care le 
va derula de acum înainte CFR Călători 
pe partea de modernizare de vagoane, 
de locomotive, se vor face în România. 
Am fost mulţumit de condiţii. Am făcut o 
inspecţie în tot trenul să văd toaletele cum 
sunt, totul a decurs conform aşteptărilor, 
adică foarte bine”, a zis Cuc.
Concluzia: nu circulaţi decât unde are 
Cuc treabă!
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Curtea de Conturi a publicat 
Raportul de Audit General pe 
anul 2017 (ultimul). Jurnaliştii 
revistei TIR Magazin au scos în 
evidenţă problemele din do-
meniul transporturilor. 

„Misiunea de audit a avut drept scop ob-
ţinerea unei asigurări rezonabile asupra 
faptului că situaţiile financiare auditate 
ale Ministerului Transporturilor nu con-
ţin denaturări semnificative ca urmare a 
unor abateri sau erori, permiţând astfel 
să se exprime o opinie cu privire la mă-
sura în care acestea sunt întocmite”, se 
arată imediat după cuprinsul documentu-
lui care are 406 pagini.
Compania Naţională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere nu a avut alocat un 
capitol separat aşa cum s-a întâmplat în 
rapoartele anuale trecute. 
„Referitor la datoria publică guvernamen-
tală garantată, în Raportul de audit sunt 
prezentate constatările cu privire la dato-
ria publică guvernamentală, rezultate din 
misiunile de audit de conformitate efec-

tuate de către Curtea de Conturi la enti-
tăţile beneficiare, respectiv la: Ministerul 
Justiţiei, Ministerul Sănătăţii, Compania 
Naţională de Administrare a Infrastruc-
turii Rutiere SA–CNAIR SA, Ministerul 
Mediului”, spune documentul.

CNAIR se uită în altă parte
Există un caz asupra căruia inspectorii 
Curţii de Conturi s-au aplecat cu atenţie. 
El este emblematic pentru CNAIR, care 
a recepţionat lucrări din fonduri europene 
neterminate, incomplete, dar pentru care 
a făcut plăţi.
„În Bugetul de venituri şi cheltuieli al 
CNAIR SA pentru anul 2017, la titlul 
„Cheltuieli aferente programelor cu finan-
ţare rambursabilă”, au fost alocate atât 
fondurile aferente tragerilor din împrumu-
turi, cât şi cele aferente contribuţiei Gu-
vernului României (inclusiv impozite şi 
taxe) pentru patru proiecte finanţate din 
împrumuturi externe, aflate în derulare la 
nivelul CNAIR SA.
Obiectivul misiunii de audit la CNAIR SA 
a fost legalitatea utilizării şi rambursării 
fondurilor provenite din finanţări rambur-

sabile, respectiv a celor provenite din 
Împrumutul BEI 23.371 pentru finanţarea 
Proiectului de reconstrucţie a drumurilor 
afectate de inundaţii (BEI II), aprobat prin 
Legea nr. 218/2006 pentru ratificarea 
Contractului de finanţare dintre România 
şi Banca Europeană de Investiţii privind 
Proiectul de reconstrucţie a drumurilor 
afectate de inundaţii.
Principalele aspecte constatate cu pri-
vire la utilizarea fondurilor provenite din 
acest împrumut se referă la Contractul 
de execuţie şi lucrări şi prestări servicii 
de proiectare la obiectivul Consolidare 
şi amenajare scurgere ape pe DN 55 km 
4+400 –km 71+100, încheiat de CNAIR 
prin Direcţia Regională de Drumuri şi 
Poduri (DRDP) Craiova, în cazul căruia 
s-a constatat că nu a fost încheiat un act 
adiţional care să modifice termenii con-
tractuali iniţiali cu privire la articolele de 
lucrări, cantităţile necesare şi valoarea 
contractului, rezultată ca urmare a ela-
borării proiectului tehnic şi a detaliilor de 
execuţie”, se arată în document.
Astfel a apărut prima acuzaţie pe care 
am numi-o neglijenţă deliberată.

CNAIR A RECEPŢIONAT O LUCRARE NECONFORMĂ, 
NETERMINATĂ ŞI PENTRU CARE NU A CALCULAT 

PENALITĂŢI DE ÎNTÂRZIERE
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S-a lucrat după cum i-a tăiat capul
„În aceste condiţii, lucrările de construcţii 
realizate au fost decontate în baza con-
tractului încheiat, respectiv a listelor de 
cantităţi propuse de către antreprenor 
în oferta financiară, aşa cum rezultă din 
situaţiile de lucrări intermediare întocmi-
te de către antreprenor şi acceptate de 
către beneficiar. Deşi nu a fost încheiat 
un act adiţional prin care să se modifi-
ce termenii contractuali, din verificarea 
efectuată a rezultat faptul că lucrările au 
fost executate în cantităţi diferite faţă de 
cele prevăzute în contract”, spune Cur-
tea de Conturi.
A doua acuzaţie: fals în acte.

Semnează ca primarii
„Cu toate că lucrările de frezare efectu-
ate până la data de 31 mai 2016 au fost 
recepţionate, aşa cum rezultă din pro-
cesele-verbale de recepţie calitativă, şi 
au fost decontate pe baza Situaţiilor de 
lucrări intermediare nr. 1-9, în Situaţia 
de lucrări nr. 10, aceste cantităţi ale lu-
crărilor recepţionate şi decontate au fost 
diminuate în mod nejustificat.
Având în vedere aspectele constatate, 
există incertitudine cu privire la realitatea 
tuturor lucrărilor efectuate, precum şi la 
conformitatea acestora cu prevederile 
contractuale şi proiectul tehnic. De ase-

menea, nu au fost calculate penalităţi de 
întârziere conform clauzelor contractua-
le, deşi lucrările de drum au fost realizate 
în proporţie de 75,51%, iar lucrările de 
poduri în proporţie de numai 3,13%, în 
condiţiile în care termenul de finalizare 
era data de 31 decembrie 2017. La ni-
velul CNAIR SA, nu a fost implementat 
standardul de control intern managerial 
privind separarea atribuţiilor şi respon-
sabilităţilor, consecinţa acestui aspect 
constând în creşterea riscului de eroare, 
fraudă, încălcare a legislaţiei, precum şi 
a celui de a nu putea detecta aceste pro-
bleme”, arată Raportul Curţii.

A treia acuzaţie: lucrări neconforme.
A patra acuzaţie: plăţi ilegale.
A cincea acuzaţie: recepţia unor lucrări 
neterminate.

Recomandări
„Conducerea CNAIR SA va dispune mă-
surile necesare pentru:
- analiza modului de derulare a Con-
tractului de execuţie şi lucrări şi prestări 
servicii de proiectare, verificarea reali-
tăţii tuturor lucrărilor efectuate în baza 
acestui contract, precum şi a conformi-
tăţii acestora cu prevederile contractului 
şi proiectului tehnic. În situaţia în care 
sunt constatate nereguli (plăţi nelegale, 
nejustificate etc.), să fie dispuse măsuri-
le legale pentru remedierea/recuperarea 
acestora;
- analiza cauzelor care au condus la ne-
finalizarea lucrărilor în cadrul Contractu-
lui de execuţie şi lucrări şi prestări ser-
vicii de proiectare şi, în situaţia în care 
se constată că aceste întârzieri sunt din 
vina antreprenorului, dispunerea de mă-
suri pentru aplicarea clauzelor contrac-
tuale, precum şi sancţionarea consul-
tantului pentru neîndeplinirea obligaţiilor 
prevăzute în Contractul de servicii de 
consultanţă.
În concluzie, implementarea Proiectului 
de reconstrucţie a drumurilor afectate 

de inundaţii (BEI II), finanţat din fonduri-
le împrumutului BEI 23371, se realizea-
ză cu întârziere, principala cauză care 
a generat întârzieri în implementarea 
proiectului fiind determinată de nivelul 
scăzut al alocărilor bugetare”, spun in-
spectorii.

Cum s-au evaporate 2,2 milioane din 
fondurile europene
Curtea de Conturi a avut două misiuni de 
audit la nivelul Programului Operaţional 
Sectorial Transport (POS Transport). O 
misiune a privit auditul cheltuielilor de-
clarate Comisiei Europene prin Aplicaţia 

finală de plată transmisă Comisiei Euro-
pene la 31.03.2017. O alta a vizat o misi-
une de evaluare a stadiului implementării 
recomandărilor formulate în misiunile 
anterioare de audit de operaţiuni, de 
sistem şi de închidere ale Autorităţii de 
Audit, pentru POS Transport. Ca urmare 
a verificărilor efectuate, s-au constatat 
deficienţe cu impact financiar în sumă de 
2.265 mii lei, cauzate de certificarea unor 
cheltuieli neeligibile.
Astfel, „în cazul unui proiect retrospectiv 
având ca obiectiv construcţia unei auto-
străzi şi a unei variante de ocolire a unui 
oraş la standard de autostradă, au fost 
constatate cheltuieli neeligibile astfel: în 
cazul contractului de supervizare a unor 
lucrări de execuţie au fost identificate 
cheltuieli neeligibile reprezentând costuri 
auxiliare autorizate de către AM POST, 
cu toate că rapoartele trimestriale ale 
consultantului nu au inclus documente 
justificative de plată pentru aceste cos-
turi. Impactul neregulii asupra cheltuieli-
lor incluse în eşantion este în sumă de 
301 mii lei; cheltuieli neeligibile reprezen-
tând costuri aferente exproprierii unor 
imobile proprietate privată, costuri care 
au fost determinate greşit prin înscrierea 
eronată a imobilului într-o altă categorie 
de folosinţă decât cea rezultată din extra-
sul de carte funciară. Impactul neregulii 

asupra cheltuielilor incluse în eşantion 
este în sumă de 191 mii lei”. Banii vor 
trebui returnaţi.

Care sunt reproşurile la adresa  
Ministerului Transporturilor

În cadrul misiunii de audit financiar, la 
Ministerul Transporturilor s-au constatat 
abateri care privesc modul de reflectare 
în evidenţa contabilă a unor elemente 
patrimoniale sau a unor operaţiuni deru-
late în cadrul activităţii specifice, care au 
influenţat acurateţea situaţiilor financiare, 
semnificative fiind următoarele:
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”1. înregistrarea necorespunzătoare în 
contabilitate a sumei de 4.380 milioane 
lei, reprezentând corecţiile asupra valorii 
acţiunilor necotate deţinute de minister 
la diverse societăţi sau companii, nefiind 
respectat conţinutul economic al tranzac-
ţiilor şi denaturând informaţiile prezenta-
te în contul de „Rezultat patrimonial” şi 
bilanţul contabil al ministerului.
2. în urma verificării prin sondaj a sume-
lor evidenţiate în fişele de cont pentru 
contul „Titluri de participare necotate” s-a 
constatat neînregistrarea unor ajustări 
pentru pierderea de valoare a activelor 
financiare în sumă de 4.006 milioane lei 
pentru Compania Naţională de Căi Fera-
te „CFR SA” şi Societatea Naţională de 
Căi Ferate „CFR Călători” SA.
3. MT nu a înregistrat în evidenţele con-
tabile contravaloarea unui teren aparţi-
nând domeniului public al statului şi dat 
în administrare Registrului Auto Român 
(RAR), care funcţionează sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor şi, de ase-
menea, nu a efectuat nici reevaluarea 
acestuia.
4. denaturarea cheltuielilor cu bunuri şi 
servicii şi a datoriilor comerciale, pre-
zentate în situaţiile financiare întocmite 
la data de 31.12.2017, cu suma de 168 
mii lei, ca urmare a neînregistrării unor 
facturi emise de furnizori pentru serviciile 
prestate în luna decembrie 2017.
5. Gradul de realizare a sumelor aproba-
te în bugetul pe anul 2017, reprezentând 
subvenţii pentru transportul de călători 
cu metroul, a fost de numai 71,45%, ca 
urmare a nealocării către Societatea Me-
trorex a subvenţiei pentru transportul cu 
metroul, în sumă de 101 milioane lei.
6. în perioada 17.05.2013-17.02.2016, 
Ministerul Transporturilor, în calitatea sa 

de autoritate publică tutelară, nu a res-
pectat prevederile legale din OUG nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, respectiv nu a 
propus numirea, cu respectarea dispozi-
ţiilor legale, a unor noi membri ai Consi-
liului de Administraţie la Compania Naţi-
onală Administraţia Canalelor Navigabile 
SA (CN ACN SA).”

Cum se sifonează bani la Metrorex
Au existat bani plătiţi pentru lucrări ne-
executate. Plus, sporuri de noapte pen-
tru lucrări ce puteau fi făcute ziua: „S-au 
efectuat plăţi pentru servicii neexecutate 
în cantitatea facturată şi plătită în cadrul 
Acordului-cadru pentru servicii de dezin-
secţie, deratizare, igienizare, erbicidare, 
precum şi a contractelor subsecvente, 
întrucât în calculul tarifului unitar pe me-
tru pătrat aplicat la serviciile contractate 
a fost introdus şi acceptat un spor de 
noapte de 20%, justificat de faptul că 
aplicarea substanţelor toxice pentru dez-
insecţie, deratizare şi dezinfectare în lo-
curile publice şi pe tunele (spaţii închise) 
nu se poate desfăşura în prezenţa publi-
cului călător. Totuşi, pentru serviciile de 
erbicidare la depouri, unde este constru-
ită ieşirea la suprafaţă a liniei, această 
acţiune se poate desfăşura şi în timpul 
zilei, mai ales datorită faptului că zone-
le de erbicidat se află în spaţiu deschis”, 
arată documentul.
Banii de investiţii au rămas necheltuiţi. 
„Din verificarea modului de realizare a 
programului de investiţii pe anul 2017 
s-a constatat un grad redus de execuţie 
a cheltuielilor de investiţii finanţate din 
alocaţii de la bugetul de stat, nerespec-
tându-se astfel prevederile legale privind 
buna gestiune financiară/ eficienţa şi efi-

cacitatea fondurilor alocate prin bugetul 
de venituri şi cheltuieli aprobat”.

Cum nu s-a dorit însănătoşirea CFR 
Marfă
CFR Marfă este unul dintre cei mai mari 
datornici. Asta şi pentru că nu face ceea 
ce trebuie pentru recuperarea datoriilor 
pe care alte societăţi le au către CFR 
Marfă.
„Din analiza şi verificarea modului de 
desfăşurare a activităţilor de decontare a 
prestaţiilor de transport de marfă cu căile 
ferate străine s-a constatat neînregistra-
rea şi nerecuperarea dobânzilor penali-
zatoare aferente prestaţiilor efectuate de 
către CFR Marfă SA în favoarea Căilor 
Ferate Sârbe, conform procedurilor in-
ternaţionale care reglementează relaţiile 
financiare dintre societăţile feroviare, în 
cuantum de 126 mii euro.
În urma verificării situaţiei datoriilor că-
tre furnizori la data de 31.12.2017, s-a 
identificat un sold de plată către CNCFR 
SA reprezentând 92% din totalul dato-
riilor către furnizori, respectiv suma de 
793.430 mii lei, sold care include debite 
din datorii comerciale şi penalităţi pentru 
plata cu întârziere sau neplata prestaţi-
ilor, sume care au fost recunoscute de 
CFR Marfă SA prin extrase de confir-
mare solduri la data de 31.03.2016 şi la 
data de 31.07.2017. Din analiza situaţiei 
plăţilor efectuate de CFR Marfă în contul 
CNCFR SA pentru anul 2017, respectiv 
suma de 78.350 mii lei, rezultă faptul că 
au fost stinse cu prioritate penalităţile, 
acestea reprezentând 55% din totalul 
plăţilor.”, arată Curtea de Conturi.
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NEAGA DESCOPERĂ FIRME CU PROBLEME,  
DUPĂ UN CINCINAL DE „TĂIAT FRUNZE LA CÂINI”

Într-un comunicat de presă, postat pe 
pagina oficială a Companiei Naţionale 
de Administrare a Infrastructurii Rutiere, 
Neaga a încercat deopotrivă un exerciţiu 
de imagine dar şi o retorică naţionalistă. 
Neaga i-a acuzat pe cei de la AZVI SA că 
în Spania nu îşi permit să lucreze dezin-
teresat aşa cu o fac în România.
“Pe data de 20 mai venim din nou în 
control pe şantier şi, dacă nu vă găsim 
la lucru, pe data de 21 mai vă reziliem 
contractul! Trebuie să întelegeţi că nu 
sunteţi într-o staţiune de odihnă. Aţi 
semnat un contract cu noi şi trebuie să-l 
respectaţi! Nu mai avem nevoie de scu-
ze!", le-a transmis Directorul General al 
CNAIR, Narcis Neaga, reprezentanţilor 
Antreprenorului.
El le-a mai atras atenţia că rezilierea 
contractului va atrage după sine emite-
rea unui certificat negativ, ceea ce nu îi 
va mai permite acestui Constructor să 
participe timp de trei ani la licitaţii publi-
ce în România sau în alt stat al Uniunii 
Europene. "Aţi câştigat licitaţia pentru 
modernizarea DN 73 pentru că aveţi ex-
perienţă şi palmares. Dar ceea ce faceţi 
în România vă descalifică. Nu ştiu dacă 

în Spania procedaţi la fel!", a adăugat di-
rectorul general al CNAIR.
Narcis Neaga le-a reamintit reprezentan-
ţilor AZVI SA că anul trecut a mai avut o 
discuţie cu aceştia tot pe tema lipsei de 
mobilizare.
"Anul trecut, în luna august, am mai avut 
o discuţie cu dumneavoastră ca urma-
re a revoltei cetăţenilor şi primarilor din 
zona Râşnov-Bran, care nu mai suportă 
ce se întâmplă acolo. Aţi venit la întâlnire 
cu tot felul de promisiuni, grafice şi pro-
puneri. Nu aţi făcut însă nimic de atunci! 
Ne vedem pe data de 20 mai!", a conclu-
zionat Neaga.

"Recidivişti" în România
Narcis Neaga se face că nu ştie că AZVI, 
la care îşi arată colţii, mai are şi alte bile 
negre. Spre exemplu, potrivit „Stadiului 
lucrărilor la infrastructura rutieră”, con-
sultat de TIR Magazin, AZVI lucrează de 
şase ani la reabilitarea DN 76 Ştei-Be-
iuş, care ar putea fi gata abia în acest 
an, având un stadiu de 98%. Porţiunea 
de drum are doar 28 de km, de unde re-
zultă că s-au reabilitat 3 kilometri pe an.
Potrivit documentului mai sus menţionat, 

CNAIR a dat termen decembrie 2020 
pentru finalizarea DN 73.
De asemenea, compania AZVI mai este 
implicată în modernizarea unei porţiuni 
din Şoseaua de Centură Bucureşti, de 
numai 9 kilometri, care a început în 2013 
şi este prevăzut să se încheie în 2020.

Care sunt cifrele
Lucrările pentru modernizarea DN 73, fi-
nanţate din fonduri europene, au început 
în luna mai 2014, iar, la ora actuală, au 
ajuns la un stadiu fizic de doar 42%”, se 
arată în comunicatul CNAIR.
Licitaţia pentru contractul în valoare de 
275,86 milioane lei a fost câştigată la 
momentul respectiv de Asocierea Azvi 
SA-Straco Grup SRL-Piomar Develop-
ment-Tractebel, căreia, până la ora ac-
tuală, CNAIR SA i-a plătit peste 45% din 
valoarea contractului.
DN73 are o lungime totală de 103 de ki-
lometri şi asigură leagătura dintre Muni-
cipiul Braşov şi Municipiul Piteşti. 

Directorul General al CNAIR, Narcis Neaga, i-a informat pe reprezentanţii AZVI SA că le va rezilia 
contractul dacă până la finalul lunii mai nu reiau lucrările pe DN 73 Piteşti-Câmpulug-Braşov.
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Construcţia unei autostrăzi între Belgrad 
şi Timişoara este un deziderat major şi 
va creşte calitatea vieţii românilor şi sâr-
bilor, a declarat ministrul Finanţelor, Eu-
gen Teodorovici, potrivit unei postări pe 
pagina de Facebook a instituţiei.
În marja reuniunii anuale a Băncii Eu-
ropene de Reconstrucţie şi Dezvoltare 
(BERD) de la Sarajevo, Teodorovici a 
avut o întrevedere cu prim-ministrul Ser-
biei, Ana Brnabic.
Cei doi demnitari au avut o discuţie apli-
cată privind nevoia construcţiei autostră-
zii Belgrad-Timişoara, un deziderat major 
pentru ambele ţări.
"Realizarea acestui obiectiv va fi un câş-
tig pentru ambele naţiuni. Această arteră 
va creşte calitatea vieţii românilor şi a sâr-
bilor. De asemenea, pe lângă beneficiile 
consistente pentru dezvoltarea economi-
că a celor două ţări, această iniţiativă va 
reprezenta şi un pas important în proce-
sul de aderare a Serbiei la Uniunea Eu-
ropeană. În perioada următoare, miniştrii 
Finanţelor şi Transporturilor din România 
şi Serbia se vor întâlni pentru a discuta 
detaliile construcţiei autostrăzii Belgrad-
Timişoara.", a precizat Teodorovici.

Prima informaţie
România are la dispoziţie, în afara banilor 
de la buget şi fonduri europene. Cu toate 
acestea, România a făcut zero kilometri 
în 2017, în jur de 50 de kilometri anul tre-
cut şi se aşteaptă tot atâţia în acest an. 
În schimb, Serbia, din resurse proprii, a 
finalizat o autostradă care străbate ţara 
de la un cap la celălalt. „Autostrada A1 
din Serbia străbate ţara vecină de la un 
capăt la altul, iar din cei 554 de kilometri 
ai săi, doar 34 mai sunt în diferite etape 
de execuţie. Două dintre loturile aflate în 
construcţie sunt într-o zonă muntoasă, pe 
valea Moravei de Sud, în munţii Rodopi, 
iar autostrada în construcţie acolo are 
tuneluri şi viaducte lungi. Lucrările sunt 
într-o zonă foarte dificilă ca relief, ase-
mănătoare din multe puncte de vedere 
cu Valea Oltului”, spunea Asociaţia Pro 
Infrastructură în toamna anului trecut.
„Sârbii, care nu beneficiază de fonduri 
europene, ne demonstrează că un plus 
de inteligenţă, strategia corectă şi oa-

menii profesionişti în posturi cheie pot 
produce proiecte grele şi spectaculoase 
într-un orizont de timp rezonabil, chiar 
în lipsa finanţării externe consistente. La 
noi, fără aceste ingrediente cheie, au-
tostrăzile montane rămân deocamdată 
doar pe hârtie, chiar dacă avem acces la 
miliarde de euro”, mai scrie API. 

O ciorbă reîncălzită
Altfel povestea autostrăzii invocate de 
Teodorovici e mai veche. „Lansez un apel 
către CNADNR, voi lansa si unul oficial, 
să se gândească să acceadă la fonduri 
europene de cooperare transfrontalieră 
România-Serbia pentru realizarea auto-
străzii Timişoara-Belgrad într-o gândire 
care să cuprindă şi centura de vest-nord-
vest. Noi nu renunţăm să cerem fonduri 
de la Guvernul României, măcar pentru 
etapele incipiente ale proiectului şi apoi 
mai târziu pentru susţinerea implemen-

tării, şi de la Uniunea Europeană, dar 
trebuie să acţionăm pe toate canalele”, a 
spus primarul Nicolae Robu în 2016.
A existat şi o declaraţie oficială româno-
sârbă la cel mai înalt nivel tot în 2016: 
''În mod clar, va trebui să ne gândim şi 
la interconectarea dintre Serbia şi Româ-
nia, din punct de vedere al infrastructurii. 
Am discutat (cu premierul sârb, n.red.) şi 
despre ceea ce putem face în viitor. Noi 
avem un Master Plan (pe transporturi, 
n.red.) deja aprobat care, din păcate, în 
momentul de faţă nu prevede o autostra-
dă de legătură spre Belgrad, dar prevede 
un drum naţional, pe când pe cealaltă 
parte sârbă, ei prevăd o autostradă. Vom 
analiza şi noi posibilitatea eventual de a 
adapta lucrurile”, a detaliat ex-premierul 
Dacian Cioloş, într-o declaraţie de pre-
să comună, din 2016, cu omologul sârb, 
Aleksandar Vucic.
Apoi, s-a lăsat liniştea.
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CUM NE-A UMILIT SERBIA CU O 
AUTOSTRADĂ DE 500 KILOMETRI

Pentru că suntem în campanie 
electorală, politicienii au ajuns 
cu promisiunile în materie de 
drumuri în afara ţării.
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CNAIR A ÎNCEPUT UN SF ÎN 2014. ÎN 2019,  
MAI ARE DOI ANI DE LUCRU LA EL

Chiar dacă acest aspect nu le ţine de 
cald şoferilor, le poate lăsa, altora, im-
presia că, la Ministerul Transporturilor, se 
lucrează. Nu se lucrează. Aceste drumuri 
au mai fost promise de nenumărate ori şi 
nu s-a mişcat nimic. Un astfel de exem-
plu vine de la malul mării şi vizează Dru-
mul Expres Tulcea-Constanţa. În 2014, 
se lucra la un Studiu de Fezabilitate. În 
2019, s-a lansat licitaţie pentru un alt SF 
pe acelaşi tronson.
„CNAIR, în calitate de Solicitant, a elabo-
rat şi depus în data de 20 februarie 2019 
Aplicaţia de Finanţare pentru proiectul 
"Elaborare Studiu de Fezabilitate şi Pro-
iect Tehnic de Execuţie pentru Drum Ex-
pres Constanţa-Tulcea" în vederea obţi-
nerii de finanţare nerambursabilă alocată 
prin Programul Operaţional Infrastructura 
Mare 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului, ca par-
te din reţeaua TEN-T Globală, este îm-
bunătăţirea competitivităţii economice a 
României prin dezvoltarea infrastructurii 
de transport care facilitează integrarea 
economică în Uniunea Europeană, con-
tribuind astfel la dezvoltarea pieţii interne 

cu scopul de a crea condiţii pentru creş-
terea volumului investitorilor, promova-
rea transportului durabil şi a coeziunii în 
reţeaua de drumuri europene.
Rezultatele aşteptate ale proiectului 
sunt:
- realizarea Studiului de Fezabilitate şi a 
Proiectului tehnic.
Valoarea totală a  proiectului este de 
30.723.662 lei şi va fi finanţat prin Pro-
gramul Operaţional Infrastructura Mare 
2014-2020 astfel: 85% contribuţia Uni-
unii Europene din Fondul European de 
Dezvoltare Regională-22.102.556,23 lei, 
15% contribuţia proprie 4.720.654 lei, re-
stul de 3.544.808 lei reprezentând chel-
tuieli neeligibile inclusiv TVA.
Durata proiectului: 27 luni”.

Ne revedem după 2025
Cu o durată a proiectului de elaborare 
pentru Studiu de Fezabilitate de doi ani 
jumătate, la care se adaugă licitaţia pen-
tru desemnarea câştigătorului şi munca 
efectivă pe teren (cinci ani), ne putem 
aştepta să mergem pe un Drum Expres 
Tulcea-Constanţa prin 2026. Asta, dacă 

nu cumva anunţul de mai sus e doar un 
joc de imagine. De ce spunem asta? 
Pentru că acest lucru s-a mai repetat. În 
2014, capital.ro, anunţa că „Lucrările la 
drumul expres Constanţa-Tulcea-Brăila-
Galaţi vor începe în maximum doi ani, din 
cauza exproprierilor care trebuie făcute, 
a declarat, vineri, preşedintele Consiliului 
Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu. S-a 
început un studiu de fezabilitate pentru 
un drum expres care va lega Constan-
ţa de Tulcea, Tulcea de Brăila, de podul 
peste Dunăre şi mai departe de viitoarea 
Autostradă Brăila-Galaţi-Buzău. Acest 
drum rapid este prins în Master Planul 
de transport ca finanţare pe perioada 
2014-2020. Cam în doi ani cred că va 
începe execuţia lucrărilor, dintr-un motiv 
foarte simplu: exproprierile, mai ales că 
acest drum expres este ca o autostradă 
cu mai puţine dotări, iar toate localităţi-
le tranzitate au centuri ocolitoare. Deci, 
doar exproprierile durează. Un lucru este 
cert: se face”, a dat asigurări Horia Te-
odorescu, preşedintele Consiliului Jude-
ţean Tulcea.
Evident, nu s-a făcut nimic. 

Atunci când nu te poţi lăuda cu deschiderea de autostrăzi, mai redactezi un comunicat prin care 
anunţi că intenţionezi să faci un studiu de fezabilitate.
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DRUM REABILITAT ÎN ZECE ANI PENTRU A 
MERGE MAI REPEDE CU 6 KILOMETRI PE ORĂ

„Modernizarea DN 66 pe segmentul Ro-
vinari-Petroşani (77 km), ruta ce străbate 
Parcul Naţional Defileul Jiului, ar trebui să 
îmbunătăţească condiţiile de transport pen-
tru călători şi mărfuri, să dezvolte economic 
comunităţile de pe traseu şi să deconges-
tioneze traficul pe durate care depăşesc 
sensibil ora de vârf. Dar aceste deziderate 
încă nu pot fi atinse. Deşi contractele de 
execuţie au fost semnate acum şase ani 
(2012), iar proiectul ar fi trebuit finalizat 
acum patru ani (2014, n.red), pe anumite 
porţiuni lucrările mai pot dura cel puţin un 
an. Şi asta pentru că dincolo de întârzierile 
determinate de necesitatea unor consoli-
dări şi reconsolidări ale versanţilor în mai 
multe puncte, astfel încât să nu mai existe 
căderi de stânci, o revizuire a acordului de 
mediu din 2012 a făcut imposibilă realiza-
rea parcării de la Mânăstirea Lainici şi rea-
bilitarea podului de peste Jiu”, scria, în iulie 
anul trecut, publicaţia Ziarul Văii Jiului.

Se semnează noi contracte
Predicţia publicaţiei a fost confirmată de 
un anunţ recent al Companiei Naţionale 
de Administrare a Infrastructurii Rutiere 

care a anunţat că va trebui „să umble” la 
bani. „CNAIR, în calitate de Beneficiar şi 
Ministerul Transporturilor, în calitate de 
Organism Intermediar pentru Transport, 
au semnat, în data de 12.04.2019, Actul 
Adiţional nr.3, la Contractul de Finanţare 
nr. 90/21.07.2017, pentru proiectul - Re-
abilitare DN66, Rovinari-Petroşani, km 
48+900-km 126+000”.
Prin semnarea Actului Adiţional nr.3 se 
modifică Articolul nr. 3-Valoarea tota-
lă a Contractului de Finanţare este de 
118.663.828,29 lei şi va fi finanţat din Pro-
gramul Operaţional Infrastructura Mare 
2014-2020, astfel: 85% contribuţia Uniunii 
Europene din Fondul European de Dez-
voltare Regională- 79.910.374,36 lei, 15% 
cofinanţare proprie- 14.101.830,75 lei, 
restul de 24.651.623,18 lei reprezentând 
cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Noroc de la Bruxelles
De fapt, doar o minune şi îngăduinnţa Co-
misiei Europene a făcut să nu venim cu 
bani de acasă. În fapt, drumul a fost dat 
în lucru în 2009, iar, în 2013, au început 
lucrările, dar parcursul lucrărilor a fost unul 

extrem de anevoios. Cum nu s-a reuşit 
finalizarea în timp a obiectivului, a fost 
nevoie de o derogare acceptată de Bru-
xelles. Deşi finalizarea lucrărilor a fost mult 
întârziată, finanţarea nu a fost pierdută, 
banii fiind transferaţi în actuala perioadă 
de programare, de la POS Transport la 
POIM 2014-2020.
Cu toate acestea, potrivit unor documente 
ale CNAIR, rezultatele nu ar fi foarte spec-
taculoase pentru şoferi, care vor câştiga 
destul de puţin timp: „Obiectivul principal 
al proiectului "Reabilitarea DN66 Rovinari-
Petroşani, km 48+900-km 126+000" con-
stă în reabilitarea a 68,748 km de drum 
european, 25 poduri şi pasaje, precum 
şi construcţia a 2 poduri noi. Realizarea 
obiectivului principal va duce la creşterea 
vitezei medii de deplasare de la aprox. 
53 km/h (în 2013) la aprox. 59 km/h (în 
2016), reducerea timpului de călătorie cu 
aproximativ 9%, reducerea numărului de 
accidente cu aproximativ 10% scăderea 
poluării la toate nivelele în zonele prezent 
tranzitate şi, nu în ultimul rând, la realiza-
rea unei căi de comunicate moderne între 
Rovinari şi Petroşani”, arată CNAIR.

În 2009 începeau lucrările la reabilitarea drumului Rovinari-Petroşani, care străbate Defileul Văii 
Jiului. Lucrările nu sunt nici acum finalizate.
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Toți vorbesc. Doar unul acționează. 
Noul Actros.
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Astfel, șoferul poate controla foarte simplu cele mai variate funcții ale camionului prin 
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