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UNTRR: TRANSPORTUL RUTIER,
PRINCIPALUL CONTRIBUTOR LA EXPORTUL DE SERVICII

Transportul rutier a fost în 2018 principalul contributor la exportul de servicii al României, cu 14% mai mult decât
întreaga ramură de servicii telecom şi
IT.
UNTRR solicită autorităţilor române soluţii viabile pentru creşterea competitivităţii
industriei de transport rutier româneşti.
Transportul rutier a fost anul trecut principalul contributor la exportul de servicii al
României, cu un total de 5,144 miliarde
de euro, cu aproape 14% mai mult decât
întreaga ramură de servicii telecom şi IT,
următoarea ca importanţă în exportul de
servicii, potrivit datelor Băncii Naţionale a
României (BNR).
De altfel, transportul rutier generează
aproape un sfert din exportul total de
servicii al României, de 22 miliarde de
euro. În perioada 2013-2018, exportul de
servicii realizat de ramura transportului
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rutier s-a dublat, de la 2,58 miliarde euro
în 2013, la 5,144 miliarde euro în 2018.
Anul trecut, transportul rutier de mărfuri
a contribuit cu 5 miliarde de euro la exportul de servicii, restul fiind generat de
transportul rutier de pasageri şi alte tipuri
de transport rutier.
Totodată, în 2018, transportul rutier a realizat un excedent (exporturi minus importuri) de 3,765 miliarde de euro, reprezentând aproape jumătate din soldul total al comerţului internaţional cu servicii,
de 8,1 miliarde euro. Excedentul ramurii
de transport rutier este cu 24% mai mare
decât cel al ramurii de servicii telecom şi
IT şi acoperă o bună parte din deficitul
generat de comerţul cu bunuri.
Având în vedere contribuţia importantă a transporturilor rutiere la economia
României, UNTRR solicită Guvernului,
Parlamentului României şi Preşedinţiei
soluţii viabile care să asigure menţinerea
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competitivităţii şi continuarea dezvoltării
industriei de transport rutier din România, prin soluţionarea cu prioritate a problemelor urgente cu care se confruntă
companiile româneşti de transport rutier:
• Oprirea legalizării segregării Vest-Est
a transporturilor rutiere în UE prin amânarea Pachetului Mobilitate 1 pentru următoarea legislatură parlamentară europeană, în ideea că mai bine niciun compromis, decât un compromis dezastruos
pentru transportatorii români!
• NU măsurilor protecţioniste propuse de
Alianţa Rutieră a Statelor Vest-europene,
precum: restricţionarea CABOTAJULUI,
aplicarea detaşării şi Regulamentului
Roma I în cazul şoferilor hipermobili care
operează transporturi rutiere internaţionale, întoarcerea acasă OBLIGATORIE a şoferilor şi a camioanelor, interzicerea perioadei de repaus săptămânal

normal a şoferilor profesionişti în cabina
camionului;
• Uniunea solicită autorităţilor române
să susţină soluţia propusă de UNTRR
pentru un PACHET DE MOBILITATE
ECHILIBRAT, respectiv continuarea liberalizării pieţei europene de transport rutier de marfă şi introducerea COSTULUI
DE REFERINŢĂ ÎN TRANSPORTURLE
RUTIERE EUROPENE. Aşa cum în domeniul bancar se utilizează dobânda de
referinţă EURIBOR +marja băncii, similar ar trebui utilizat în transportul rutier
european Costul de referinţă UE (similar www.cnr.fr) + marja fiecărei firme de
transport rutier.
• măsuri concrete privind criza şoferilor
profesionişti cu care se confruntă sectorul transporturilor rutiere, în condiţiile în
care cererea de forţă de muncă calificată în transporturile rutiere internaţionale
este în continuă creştere, atât în România cât şi în UE, iar transportatorii rutieri
români se confruntă cu o lipsă de şoferi
profesionişti, având camioane care nu
mai pot fi operate din lipsa şoferilor calificaţi disponibili în piaţă;
• Alocarea unui buget în anul 2019 pentru
formarea/reconversia profesională a forţei de muncă disponibile pentru exercitarea profesiei de şofer profesionist;
• Creşterea angajării tinerilor ca şoferi
profesionişti de la 18 ani, prin modificarea legislaţiei naţionale relevante, care
să permită reducerea vârstei de la 21 de
ani la 18 ani pentru obţinerea permisului
de conducere categoriile C şi CE, conform prevederilor legislaţiei europene în

vigoare (Directiva 645/2018) şi similar altor 17 State Membre UE (Austria, Cehia,
Germania, Danemarca, Estonia, Franţa,
Grecia, Croaţia, Ungaria, Irlanda, Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovenia, Suedia şi Marea Britanie), care au
stabilit vârsta minimă de 18 ani pentru
şoferii de camioane (permis C şi CE);
• Angajarea şoferilor profesionişti din afara UE, prin posibilitatea susţinerii examinării conducătorilor auto profesionişti din
afara UE în limba engleză sau altă limbă
de circulaţie UE, pentru obţinerea atestării profesionale obligatorii conform legislaţiei naţionale şi europene. Legislaţia
europeană permite Statelor Membre organizarea testării pentru obţinerea CPC
(Certificat de Competenţă Profesională
iniţială/continuă) într-o limbă străină,
multe ţări din UE au adoptat deja măsuri
în acest sens, în timp ce România organizează această examinare numai în
limba română blocând angajările pentru
operatorii de transport români. Nu trebuie aşteptat ca şomajul să fie zero pentru
a face import selectiv de forţă de muncă
-şi alte State Membre precum Polonia au
şomaj, însă importă forţa de muncă necesară cantitativ si calitativ pe segmentele pe care nu poate face reconversii. Anul
trecut, Polonia a înregistrat în economie
o forţă de muncă din afara UE de 1 milion
de persoane, din care 40.000 numai în
sectorul transportului rutier–inclusiv şoferi profesionişti din afara UE;
• Alocarea unui buget suficient schemei
de rambursare a supraaccizei în 2019 şi
plata sumelor aferente firmelor de trans-

port rutier fără întârzieri, în termenul prevăzut de legislaţie;
• Dezvoltarea infrastructurii rutiere şi conectarea tuturor provinciilor istorice la reţeaua de autostrăzi, prin asigurarea unei
dezvoltări economice echilibrate ce ar
putea contribui determinant la stoparea
exodului de forţă de muncă. Reamintim
faptul că România are cei mai puţini kilometri de autostradă din Europa, raportat
la suprafaţa ţării;
• Desecretizarea scrisorii primite de la
Comisia Europeană (CE), în data de 19
iulie 2018, şi menţinerea legislaţiei actuale RCA, în caz contrar există riscul ca,
prin schimbarea legislaţiei, să apară derapaje în piaţă şi o lipsă de predictibilitate, iar tarifele să urce la nivelul de criză
din 2016;
• Aplicarea e-CMR în România, având
în vedere că Legea privind aderarea
României la Protocolul adiţional e-CMR
(scrisoarea electronică de însoţire) a fost
adoptată la începutul acestui an, iar la
nivel de industrie, e-CMR este aşteptat
şi cerut de toţi operatorii de transport şi
clienţii oneşti, fiind un instrument care
îi va ajuta foarte mult în desfăşurarea
activităţii. UNTRR consideră că e-CMR
contribuie la digitalizarea documentelor
aferente transportului de mărfuri, fiind un
instrument de sprijinire a creşterii eficienţei lanţurilor de logistică, dar şi a monitorizării uşoare a fluxurilor de mărfuri, în
special cele purtătoare de accize sau cu
risc sporit de fraudă.
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MERCEDES-BENZ eCITARO
„ELECTRIZEAZĂ” TRANSPORTUL EUROPEAN
Primele autobuze electrice MercedesBenz eCitaro circulă deja de câteva
luni în oraşele Hamburg şi Heidelberg,
urmând ca, în perioada următoare, să
fie livrate şi către alte oraşe din Germania.
În plus, Mercedes-Benz a primit comenzi
şi din alte ţări europene. Modelul eCitaro
de la Daimler Buses este produs în serie
la fabrica din Mannheim, care are capacitatea de a onora toate comenzile. La
ora actuală, cererea din partea companiilor de transport public pentru autobuze
electrice nu este foarte ridicată. Unul dintre motive este şi necesitatea investiţiei
în infrastructura necesară trecerii de la o
flotă de autobuze convenţionale la una
complet electrică, care s-a dovedit a fi un
proces mai complex decât era planificat.
Operatorii de transport europeni testează sustenabilitatea autobuzului
Mercedes-Benz eCitaro în utilizarea
zilnică
Simultan cu livrările în Germania, în
câteva zile, mai multe autobuze Mercedes-Benz eCitaro vor fi livrate către partenerii contractuali ai Daimler Buses din
Luxemburg, Franţa şi Polonia. Autobuzele vor fi integrate pe rutele de transport
public local, pentru a convinge operatorii
de transport de calităţile şi eligibilitatea
acestora pentru utilizarea zilnică.
Avantajele autobuzelor electrice: prietenoase cu mediul, zero emisii şi silenţioase. Aceste aspecte au o importanţă
majoră pentru dezvoltarea planurilor de
menţinere a calităţii aerului în multe oraşe şi regiuni.
Pe de altă parte, operatorii de transport

6

I N V E S T I G AT O R U L' S T I R |

trebuie să investească multe resurse
pentru a face tranziţia la autobuzele electrice şi la infrastructura necesară. Tehnologia pentru un autobuz electric este
costisitoare, iar infrastructura trebuie
proiectată astfel încât să se potrivească
situaţiei şi cerinţelor locale, de exemplu
staţiile de încărcare, echipamentul de
service, personalul calificat etc. Prin urmare, Daimler Buses -unul dintre cei mai
experimentaţi şi mai puternici parteneri
ai operatorilor de transport- îi sprijină pe
aceştia prin serviciile eMobility Consulting şi Omniplus, oferind consultanţă individuală, servicii şi instruire companiilor
care efectuează tranziţia. Una dintre cele
mai importante condiţii necesare pentru
ca Daimler Buses să pătrundă pe piaţa
autobuzelor electrice a fost să poată ofe-
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ri un vehicul care să satisfacă pe deplin
operatorii de transport, la fel cum o face
Citaro de atâţia ani. Autobuzul electric
trebuie să combine siguranţa în exploatare, disponibilitatea în operarea zilnică
şi siguranţa de conducere a unui vehicul
de serie cu noile cerinţe privind emisiile.
Tehnologie inovatoare pentru eficienţă maximă
Mercedes-Benz eCitaro este produs pe
aceeaşi linie de producţie ca toate celelalte autobuze de oraş, la fabrica din
Mannheim, având aceleaşi standarde
înalte de producţie şi calitate. Acest lucru
se reflectă în primul rând în tehnologia
de propulsie. Autobuzele eCitaro, care
vor fi disponibile pentru teste în oraşele
din Europa, sunt echipate cu zece pachete de baterii, având o capacitate totală de 243 kWh, precum şi cu motoare
electrice montate în apropierea butucilor
roţilor. Managementul de control termic
optimizat până la ultimul detaliu, cu sistem de răcire a bateriilor, aerul condiţionat cu pompă termică şi componente
conectate sunt elemente de referinţă în
lumea construcţiilor de autobuze. Aceste
caracteristici asigură consum minim de
energie şi maximum de eficienţă şi autonomie. O provocare cunoscută doar de
specialiştii în domeniu este că 50% din
consumul de energie se datorează sistemului de încălzire şi răcire. Siguranţa,
eficienţa şi conservarea mediului sunt
parte integrantă în misiunea autobuzului
Mercedes-Benz eCitaro.

PARLAMENTUL EUROPEAN A LIBERALIZAT
TRANSPORTUL DE PERSOANE

Plenul Parlamentului European (PE),
reunit la Strasbourg, a votat, la 14 februarie 2019, măsurile de liberalizare a
transportului rutier de persoane în UE,
cuprinse în cadrul raportului Comisiei
de Transport şi Turism -TRAN referitor la modificarea Regulamentului (CE)
nr. 1073/2009 privind normele comune
pentru accesul la piaţa internaţională a
serviciilor de transport cu autocarul şi
autobuzul. Reamintim că propunerea
de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 1073/2009 este parte a Pachetului
Mobilitate Curată (2), publicat de Comisia Europeană pe 08 noiembrie 2017.
Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România - UNTRR salută poziţia adoptată de Parlamentul
European privind revizuirea Regulamentului 1073/2009, în linie cu recomandările industriei europene de
transport rutier de persoane, respectiv:
- Stabilirea unui echilibru optim între
necesitatea protejării serviciilor publice
şi liberalizarea pieţelor de autobuze &
autocare în acele State Membre în care
competiţia este limitată la acest moment.
- Introducerea prevederii ca, pentru furnizarea de servicii regulate domestice, să fie obligatorie înfiinţarea
unei firme în respectivul Stat Membru,
pentru garantarea concurenţei loiale.
- Reintroducerea noţiunii de “excursie locală” în textul propunerii legislative, ca fiind parte a unui serviciu
ocazional internaţional pentru a nu

fi confundată cu operaţiunile de cabotaj şi supusă regimului detaşării.
- Asigurarea
accesului
ne-discriminatoriu
la
terminalele
publice.
- Menţinerea derogării de 12 zile de conducere consecutive pentru şoferii care
operează transport rutier de persoane.
Publicitate

Singurul amendament la raportul
TRAN, care a fost
votat favorabil de
plenul Parlamentului
European,
vizează definirea
operaţiunilor
de
cabotaj, având ca
scop menţinerea
naturii
temporare a cabotajului.
Din punct de vedere procedural, propunerea legislativă
de liberalizare a
transportului rutier
de persoane în UE
este pregătită la nivelul Parlamentului
European, pentru
începerea discuţiilor cu Consiliul UE.
Finalizarea acestui
dosar legislativ european important
pentru
industria
europeană a transporturilor
rutiere
de persoane, propus prin Pachetul
Mobilitate Curată
2, la fel ca şi finalizarea propunerii
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De Valentine’s Day, plenul Parlamentului European a aprobat măsurile de
liberalizare a transportului rutier de
persoane în UE propuse prin Pachetul
Mobilitate Curată.

legislative privind utilizarea vehiculelor
închiriate fără conducători auto pentru
transportul rutier de mărfuri, cuprinsă
în Pachetul Mobilitate 1, depinde acum
de Preşedinţia Română a Consiliului de
Transport UE, care poate acţiona prioritar realizând toate demersurile necesare
în acest scop sau poate să lase aceste
dosare importante să fie finalizate de
următoarea Preşedinţie a Consiliului
UE, care va reveni prin rotaţie Finlandei, în cea de a doua parte a acestui an.
UNTRR solicită implicarea Preşedinţiei
Române a Consiliului UE în finalizarea
acestor dosare legislative importante
pentru industria transporturilor rutiere,
reamintind că liberalizarea transporturilor rutiere şi crearea unei pieţe unice
veritabile de transport rutier în Uniunea
Europeană, atât de marfă cât şi de persoane este o prioritate la nivelul Uniunii
Europene.
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IVECO - PRIMA FLOTĂ DE CAMIOANE
ALIMENTATE CU CNG DIN ROMÂNIA

Prima flotă de vehicule IVECO
STRALIS NP460 CP alimentate cu
GNC circulă în România începând
cu luna februarie a acestui an
şi va fi folosită în domeniul
construcţiilor.
Revista TIR a stat de vorbă cu „actorii” acestui eveniment remarcabil.
Alina Anton-Pop, Director Marketing & PR Revista TIR: Ce înseamnă această livrare de camioane CNG
pentru Iveco România?
Eduard Jiros, Gas Development
Manager Iveco România: Vorbim
de o livrare de zece camioane care
înseamnă încheierea unei etape
foarte importante în business-ul Ive-

8
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co în România. Vorbim de o tehnologie nouă, o tehnologie alternativă, de
care se discută în momentul de faţă
la nivel european tot mai mult. Este,
de fapt, încheierea sau completarea
gamei pe care Iveco o produce. Am
început cu livrarea de camioane din
gama „light”, până în 7,5 tone, în
urmă cu câţiva ani. Cu această livrare, arătăm că se poate până la 44 de
tone, tehnologie adaptată, configurată chiar şi pentru sectorul de construcţii.
Alina Anton-Pop, Director Marketing & PR Revista TIR: De ce aţi luat
decizia de a achiziţiona vehicule Iveco CNG?
Mihai Vaida, Administrator Ness
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Proiect Europe: După ce am analizat mai mulţi producători, am considerat că Iveco ne satisface cel mai
bine necesităţile pe piaţa pe care activăm. De ce CNG? În primul rând,
pentru eficientizarea costurilor şi
pentru a fi prietenoşi cu mediul înconjurător.
Alina Anton-Pop, Director Marketing & PR Revista TIR: Ce părere
aveţi de iniţiativa Iveco de a folosi
CNG în România.
Marco Giungi, Ambasadorul Italiei
în România: Desigur, că o susţinem,
nu doar şi nu în principal pentru că
este o companie italiană, dar pentru
că noi credem că este un bine superior. Poate suna un pic pretenţios, dar

credem în asta. Noi avem mult gaz
natural în Italia, aşa cum aveţi şi voi
aici, dar noi îl folosim mai mult decât
o faceţi voi în România. Este sigur,
eficient şi rentabil. Mai mult, este mai
sigur pentru sănătatea noastră. Este
o iniţiativă care merge dincolo de
schimbul bilateral de mărfuri. Este o
iniţiativă, cu adevărat, pentru un bine
superior.
Alina Anton-Pop, Director Marketing & PR Revista TIR: Cum sprijină

Registrul Auto Român implementarea tehnologiei bazate pe Gaz Natural Comprimat pe piaţa de transporturi din România?
George Dincă, Director General
RAR: Registrul Auto Român permite, din 2018, omologarea instalaţiilor
alimentate prin combustibili neconvenţionali în ateliere autorizate.
IVECO conduce pe calea transportului sustenabil cu tehnologii

avansate de alimentare cu gaz
Zeci de ani la rând, poluarea şi efectele ei devastatoare asupra mediului

Publicitate

FARA TAXE DE DRUM DIN 2019

TRECI PE GAZ SI ECONOMISESTI PANA LA 30.000€ PE AN*

100% ECONOMIE
LA TAXA DE DRUM

20% ECONOMIE
DE CARBURANT

Fara taxe de drum in 2019 si 2020
Pana la 30000€ pe an economie*

20% mai putin combustibil consumat **
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90% mai putin NO2
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înconjurător nu au fost un subiect serios de discuţie. În ciuda faptului că
am început cu toţii să remarcăm la
tot pasul urmările sale, poluarea este
încă, pentru mulţi, un subiect neinteresant. Încă de la inventare, motoarele Diesel s-au dovedit a fi cele mai
eficiente, atât din punct de vedere al
consumului, cât şi al fiabilităţii. Ele au
însă un mare dezavantaj, în comparaţie cu cele pe benzină: emisiile de
oxizi de azot şi particule în suspensie
sunt la un nivel ridicat, cu efecte grave asupra oamenilor, faunei şi plantelor. Dar soluţii există şi sunt mai
la îndemână decât credem, chiar în
România!
O schimbare cu Iveco
De exemplu, compania Ness Proiect
Europe, care activează în domeniul
construcţiilor, a decis că este momentul să facă o schimbare în acest
sens, o schimbare menită să îi reducă amprenta pe care o lasă asupra
mediului în care trăim. Din luna februarie 2019, pe şoselele din România va circula prima flotă de vehicule
IVECO STRALIS NP(Natural Power)
din ţara noastră. Cele zece camioane
sunt alimentate cu CNG (gaz natural
comprimat), beneficiind de ultimele
tehnologii în materie de alimentare
cu gaz. Motoarele „Cursor” dezvoltă 460 de cai putere şi un cuplu de
2.000 Nm. IVECO STRALIS NP are
aşadar puterea, aspectul şi dotările
unui camion „normal”.
Există, totuşi, nişte diferenţe uriaşe
faţă de un camion alimentat cu motorină. Unele sunt vizibile, cum ar fi
costurile mai mici legate de consumul
de carburant. Preţul unui litru de CNG
este cu circa 30% mai mic, în comparaţie cu cel al motorinei, iar consumul
scade şi el cu 15%. În plus, scad şi
costurile legate de întreţinere, pentru
că STRALIS NP nu mai are nevoie de AdBlue sau filtru de particule,
iar intervalele de service au ajuns
la 90.000 de kilometri. Drept urmare, costul total al proprietăţii (TCO),
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scade cu circa 7%, un procent deloc
neglijabil atunci când vorbim despre

o flotă de camioane, mai ales dacă
vehiculele beneficiază de pachetul
complet de service, asemenea celor
achiziţionate de compania Ness Proiect Europe. Există şi diferenţe care
nu se văd cu ochiul liber, cel puţin
la fel de importante. În comparaţie
cu un motor Diesel Euro VI, IVECO
STRALIS NP generează cu 99% mai
puţine particule în suspensie(PM),
cu 60% mai puţin dioxid de
azot(NO2) şi cu 80% mai puţin CH4.
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Vehicul mult mai silenţios
Aşadar, impactul pe care operarea
unui astfel de camion îl are asupra mediului este redus dramatic.
În plus, IVECO STRALIS NP este
mult mai silenţios în comparaţie cu
un camion diesel, ceea ce îl face
ideal pentru transportul pe timp de
noapte în zonele urbane. Faţă de
un motor diesel, nivelul zgomotului atins de motorul IVECO alimentat cu CNG este mult mai mic,
ajungând până la valori de 71 dB.
„Fiecare proiect este dezvoltat pas cu
pas, în deplin respect al legilor, normelor şi regulilor în vigoare. În primul
rând, însă, nu ne abatem niciodată
de la principiile noastre etice, morale
şi profesionale. Acestea sunt valorile
de bază ale organizaţiei noastre, valori perene în relaţiile de afaceri, cu
care ne mândrim şi pe care le consideră m capitale oricând, în orice
circumstanţe.”, susţin reprezentanţii
Ness Proiect Europe.

UNTRR-SOLICITARE ADRESATĂ CONFERINŢEI
PREŞEDINŢILOR PARLAMENTULUI EUROPEAN

UNTRR, alături de asociaţiile transportatorilor rutieri din Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia
şi Ungaria a solicitat amânarea Pachetului Mobilitate 1, printr-o scrisoare
deschisă adresată Conferinţei Preşedinţilor Parlamentului European de pe
14 februarie 2019, de la Strasbourg.
Conferinţa Preşedinţilor Parlamentului
European, alcătuită din Preşedintele Paramentului European (PE) şi Preşedinţii
celor 8 grupuri politice din Parlamentul
European s-a reunit, pe 14 februarie
2019, la Strasbourg pentru a stabili dacă
Pachetul Mobilitate 1 va fi votat în plenul Parlamentului European în această
legislatură.
Uniunea Naţională a Transportatorilor
Rutieri din România (UNTRR) împreună
cu asociaţiile transportatorilor rutieri din
Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia şi Ungaria au semnat şi transmis,
pe 13 februarie 2019, o scrisoare comună către Preşedintele Parlamentului
European (PE), Antonio Tajani, şi către
Preşedinţii celor 8 grupuri parlamentare
din PE, prin care solicită ca Pachetul Mobilitate 1 să fie lăsat pentru următoarea
legislatură parlamentară europeană.
Cele 8 asociaţii sunt extrem de îngrijorate de faptul că în Conferinţa Preşedinţilor

PE din 14 februarie 2019, era încă luată
în considerare transmiterea Pachetului
Mobilitate 1 în plen chiar la sfârşitul ciclului politic actual, fără a mai aloca timp
pentru o evaluare juridică şi socio-economică adecvată.
Atenţionăm că nu este în joc numai viitorul transportului rutier, ci totodată şi
milioanele de locuri de muncă legate de
transporturi din Statele Membre UE, precum şi creşterea economică şi competitivitatea Uniunii. Din nefericire, diviziunile
profunde Est-Vest, Noi-Vechi şi Periferie-Centru au condus negocierile într-o
extremă incertitudine şi într-un proces
decizional haotic, cu numeroase scenarii
de ieşire nejustificate.
Actualul Pachet Mobilitate 1, dacă va fi
adoptat fără o analiză serioasă, va avea
un impact negativ semnificativ atât asupra cetăţenilor, cât şi asupra întreprinderilor europene. În mod special, pachetul
include noi restricţii privind accesul la
pieţele internaţionale de transport rutier,
ceea ce va creşte costul operaţiunilor
pentru transportatorii rutieri şi va afecta
economia europeană în ansamblu, determinând astfel noi preţuri pentru serviciile
de transport, precum şi pentru bunuri. Cu
siguranţă, concurenţa va fi mai redusă în
Europa, deoarece operatorii de transport
rutier vor trebui să se întoarcă pe pieţele
naţionale specifice, cu mai puţine posibilităţi de a transporta mărfuri între diferite
state membre ale UE.
În plus, propunerile vor afecta Piaţa Unică, concurenţa loială şi condiţiile egale,
deoarece operatorii stabiliţi în statele
membre UE cu o capacitate industrială
ridicată, ca şi cei situaţi mai aproape de
principalele fluxuri de bunuri ale UE se
vor afla într-un mediu de afaceri semni-

ficativ mai bun comparativ cu transportatorii din statele membre periferice şi mai
puţin dezvoltate ale UE.
Cel mai important, semnalăm că există
un risc foarte mare ca obiectivele agendei sociale să nu fie realizate de pachetul mobilitate, iar condiţiile de lucru ale
şoferilor să nu fie îmbunătăţite. Şoferi
din aceleaşi state membre ale UE, dar
care efectuează transport intracomunitar cross-trade şi transport bilateral nu
vor beneficia de condiţii egale în ceea ce
priveşte drepturile sociale şi remuneraţiile. Unii dintre aceştia, angajaţi în statele
membre periferice ale UE, vor fi, de asemenea, forţaţi să conducă mii de kilometri înapoi acasă şi să petreacă săptămâni
pe drum numai pentru a respecta regula
privind întoarcerea acasă a camioanelor.
Una dintre problemele-cheie în beneficiul şoferilor -cerinţa ca statele membre
UE să ofere infrastructura necesară de-a
lungul reţelei lor rutiere pentru a asigura dreptul şoferului de a avea o odihnă
decentă- este încă sub semnul întrebării,
ceea ce reprezintă un exemplu al modului în care discuţiile se îndreaptă în direcţia greşită.
UNTRR, alături de asociaţiile transportatorilor rutieri din Bulgaria, Estonia,
Letonia, Lituania, Malta, Polonia şi Ungaria solicită Conferinţei Preşedinţilor
Parlamentului European să nu-şi asume
riscul unui vot politizat şi de ultim minut
în plen, cu rezultatele absolut imprevizibile. Solicităm amânarea negocierilor
privind Pachetul Mobilitate 1 în următorul
Parlament European pentru a lua decizii
fundamentate juridic, economic şi social
pentru toţi europenii.
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UNTRR: PREŞEDINTELE FRANŢEI E IPOCRIT!

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) atrage din nou atenţia
asupra ipocriziei lansate în spaţiul public de către preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, prin
scrisoarea adresată cetăţenilor europeni, în 22 de limbi, inclusiv în română, – ”Pentru o Renaştere
europeană”.
Preşedintele Franţei cere suportul tuturor cetăţenilor europeni,
inclusiv al românilor în acest uriaş proiect, dar până în acest moment a promovat politici împotriva
unităţii şi progresului european.
Niciodată în istoria Europei nu a existat o discrepanţă mai mare între vorbe şi fapte. România, alături de statele din Est, au aderat la o Europă care
avea nişte principii, dar ne îndreptăm
spre o Europă care sprijină doar interesele statelor din Vest. Statele din
Est au făcut sacrificii pentru a repara decalajele istorice, eforturi pentru
a se supune regulilor şi principiilor
enunţate în Tratatele de aderare, iar,
când reuşesc să atingă bornele, inte-
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resele meschine ale statelor din Vest
sunt deranjate, iar distanţa între cele
două tabere se măreşte şi mai mult,
astfel că ţările de la periferie nu vor
fi niciodată în linie cu restul statelor.
Emmanuel Macron aminteşte, în scrisoare despre reformarea spaţiului
Schengen, şi despre controlul riguros la frontiere, o zonă unde Franţa
a arătat multe slăbiciuni în criza migraţiei din ultimii ani. Ce a făcut Preşedintele francez pentru ca România
să fie acceptată în spaţiul Schengen?
Poate că domnul Macron este dezinformat şi crede că România este
deja parte a spaţiului Schengen?
Preşedintele Macron vorbeşte de o
apărare europeană comună, de o ar-
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mată comună, când românii, bulgarii
şi croaţii au restricţii în a circula liber?
În condiţiile în care am plătit miliarde
de lei să asigurăm cerinţele europene
de apărare a frontierelor către unele
firme impuse de către statele din Vest.
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, reprezintă imaginea unei Europe dezbinate, la care a contribuit
decisiv prin legea care îi poartă numele şi pe care a promovat-o pe vremea când era Ministrul Economiei.
Preşedintele Macron cere unitate
acolo unde a promovat dezbinare,
cere protecţie acolo unde a promovat protecţionism, cere libertate acolo unde închide pieţele de servicii de

transport pentru transportatorii din
Est, cere progres economic acolo
unde blochează libera concurenţă.
Preşedintele Macron se confruntă
cu proteste masive în propria ţară,
pe care nu ştie cum să le gestioneze, însă vorbeşte de renaşterea
europeană. Adevărul cunoscut de
toată Europa este că Legea Macron
a determinat creşterea curentului
neoprotecţionist în cadrul ţărilor din
Vest, în detrimentul ţărilor din Estul
Europei. Emmanuel Macron a fost
primul lider european care a introdus
segregaţia economică între Vest şi
Est, iar legea care îi poartă numele
a condus la o Europă cu două clase
–cea a învingătorilor şi cea a învinşilor. Care este Europa în care ne
cheamă preşedintele Macron? Cea
în care, dacă respectăm regulile şi
ajungem să stăm la masa învingătorilor, suntem imediat retrogradaţi prin
reguli noi inventate peste noapte?
Românii şi popoarele din Est nu vor
fi niciodată în acea Europă. Noi vrem
în Europa dreaptă, acolo unde nu
există diferenţe între fapte şi vorbe.
Preşedintele Macron a iniţiat, a
sprijinit şi continuă să promoveze politici de segregare economică alături de ţările vest europene
în detrimentul ţărilor şi economiilor
est europene, dar îmbracă în mod
ipocrit haina europeanului luptător
pentru unitate şi progres economic.
Începând cu 1 iulie 2016, Franţa impune companiilor de transport rutier
străine să-şi plătească şoferii cu salariul minim francez, măsură menită
să crească costurile de operare ale
transportatorilor români şi estici pen-

tru a le reduce competitivitatea, pentru ca în final să-i elimine din piaţă.
Prin legea Macron, Franţa îşi protejează proprii transportatori şi angajaţi, în detrimentul pieţei unice UE.
Preşedintele Macron vrea protecţie
numai pentru Franţa şi cetăţenii ei sau
pentru toţi cetăţenii europeni? Faptele arată că Preşedintele francez cere
cetăţenilor europeni măsuri de protecţie numai pentru cetăţenii francezi.
UNTRR a solicitat Guvernului francez, încă din 2016, ca principiul care
prevede plata egală pentru aceleaşi
servicii în acelaşi loc să fie valabil şi
pentru companii, astfel încât să se
aplice costul de referinţă al Comitetului Naţional Rutier francez (cnr.
fr) şi transportatorilor rutieri străini
care efectuează operaţiuni spre/dinspre sau cabotaj în Franţa. Firmele
de transport din România trebuie să
plătească şoferilor salariul din Franţa, dar tariful plătit firmelor din Franţa este de 1,5 euro/km, cu 50% mai
mare comparativ cu cel primit de firmele din România, de doar 1 euro/km.
Nu doar Franţa aplică transportatorilor rutieri străini legi ale salariului
minim, ci şi Austria, Belgia, Germania, Italia sau Olanda. UNTRR consideră că, prin aplicarea, de către
aceste ţări, a obligaţiei plăţii unui
salariu minim în transporturile rutiere desfăşurate pe teritoriul lor,
fără a plăti şi un tarif care să acopere costurile, se încalcă suveranitatea celorlalte state membre UE.
Ipocrizia Preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron, este cu atât mai
mare cu cât nouă ţări europene

-Germania, Austria, Belgia, Danemarca, Franţa, Italia, Luxemburg,
Norvegia şi Suedia, prin miniştrii
transporturilor din aceste state– au
format Alianţa Rutieră, care promovează propriile politici neoprotecţioniste în detrimentul ţărilor din estul
Europei. Cum poate Preşedintele
Franţei să vorbească în scrisoarea
lui de libertatea şi progresul Europei, când 8 ţări membre UE şi una
non-UE formează o alianţă pentru a
distruge orice urmă de competitivitate în transportul rutier european?!
În ciuda tuturor demersurilor guvernamentale est-europene şi ale industriei de transport rutier din UE,
instituţiile europene nu au luat măsuri urgente de stopare a neoprotecţionismului şi de apărare a valorilor
fundamentale ale Uniunii Europene,
rămânând blocate în proceduri birocratice anevoioase şi fără finalitate.
Preşedintele Macron vrea ca noi,
românii, să îi protejăm pe cetăţenii
francezi să progreseze, să fie mai
puternici şi să îi admirăm din spatele
gardului Schengen?! Aparent aceasta este dorinţa Preşedintelui Macron,
pe care a dovedit-o cu prisosinţă în
ultimii ani, iar transportatorii rutieri
est-europeni au simţit-o din plin pe
pielea lor!
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VIDEO: VERSUS EP.07 - DUMPING SOCIAL
ÎN TRANSPORTUL RUTIER?

VIDEO: VERSUS EP.07 - DUMPING
SOCIAL ÎN TRANSPORTUL RUTIER?
“Cum comentaţi acuzaţiile vesticilor potrivit cărora firmele de transport din Est fac dumping social?”,
aceasta este întrebarea la care răspund cei patru transportatori în cel
de-al şaptelea şi ultimul episod al
serialului VERSUS.
George Niţă, director general Holleman: Probabil că fac puţin, dar vesticii
trebuie să înveţe că unificarea cu partea de est aduce şi bine şi mai puţin
bine. Trebuie să se adapteze şi ei şi,
oricum, dumnealor nu mai vreau să
conducă aceste camioane. Când am
început noi, acum 20 de ani, existau
şoferi nemţi, olandezi, oameni foarte
serioşi. Acum, nu mai vreau să facă
treaba asta şi atunci comentariile sunt
de prisos. Mergem înainte.
Mircea Mănescu, director general
Ahead Logistics: Nu cred că sunt fondate. Sigur că fiecare ţară are politica
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fiscală proprie şi nu vorbim de dumping social. Fiecare firmă are dreptul
să ofere un tarif pe care îl consideră
rentabil. Este o concurenţă pe piaţa
liberă europeană. Faptul că firmele româneşti sunt mai competitive sau nu,
este problema noastră.
Marius Dan, acţionar Licurici Impex
şi South Line: Categoric că sunt false
aceste acuzaţii şi o spun cu tărie. Este
o falsă idee, indusă de firmele vestice
din dorinţa de a-şi proteja piaţa domestică de estul Europei. Când am fost cooptaţi în Europa, am fost buni ca piaţă
de desfacere. În momentul în care îi
concurăm, devenim o piedică pentru ei
şi nu mai suntem bineveniţi. Să nu uităm că problemele cele mai mari le fac
tot firmele străine care angajează şoferii români, care şi-au deschis filiale,
nu neapărat în România, dar în toate
ţările estice. Au filiale în Polonia, Ungaria, Cehia, România, au angajat şoferi români, dar îi plătesc cu salarii din
România şi îi pun să lucreze în Vest.
Nu fac şi ei dumping social?! Acuzaţia
este total nefondată şi, mai mult decât
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atât – nu putem discuta de un astfel de
termen de dumping social, pe care eu
nu îl prea înţeleg. Practic, uneşti două
cuvinte care nu au nicio legătură unul
cu altul. Dar, nu putem fi acuzaţi de
dumping social, în condiţiile în care
salariile pe care le oferim depăşesc
cu mult media naţională. Este drept că
ne-am apropiat de media vestică şi, în
momentul în care această diferenţă nu
va mai fi atât de mare, cu siguranţă că
problema va dispărea de la sine.
Ionel Cipere, acţionar Practicom.
Vorbim de firme de transport din Vest.
Firmele logisticienilor, care până la
urmă au 80% din volumul de marfă
transportat sub contractele lor, nu vorbesc de aşa ceva. Ei ne caută. Fiecare
se apără. Şi îşi apără interesele. Să ne
imaginăm că la noi vor veni ucrainienii
şi vor face transportul de care avem
nevoie. Nu ne-ar pica bine. Firmele
care au flote intră în concurenţă directă cu noi. Dar principalul client pentru
transportatori (companiile de logistică,
n.red.) ne caută, ne sprijină şi ne promovează. Această meserie în vestul

Europei este în continuă scădere. Sindicatul lor are din ce în ce mai puţini
membri. Mai apără ceea ce mai au de
apărat, pentru că e evident că cetăţenii din Vest nu îşi mai doresc această
meserie, în special făcută pe distanţe
lungi. Acolo, îşi doresc ca la ora 4 sau
5 să fie acasă lângă familie. Oricum nu
au cu cine face transport.
George Niţă, director general Holleman, Mircea Mănescu, director general Ahead Logistics, Marius Dan, acţionar Licurici Impex şi South Line, şi
Ionel Cipere, acţionar Practicom, sunt
protagoniştii celor 7 episoade ale celui
mai nou show din transporturile rutiere
româneşti.
VERSUS este un nou serial produs în
exclusivitate pentru TIRMagazin.ro şi
Facebook.com/TIRMagazin. În fiecare
dintre cele 7 episoade ale show-ului,
patru patroni de firme de transport
răspund la câte o întrebare lansată de
jurnaliştii revistei TIR. Cele 7 întrebări
sunt formulate după o minuţioasă analiză a celor mai importate subiecte de
business, care îi frământă în prezent
pe transportatorii români.
VIDEO: VERSUS EP.06 - UN TARIF
MINIM DE TRANSPORT PE KILOMETRU
“Credeţi că ar trebui impus prin lege un
tarif minim de transport pe kilometru,
care să împiedice unele firme să ofere servicii la valori sub nivelul de costuri?”, aceasta este întrebarea la care
răspund cei patru transportatori în cel
de-al şaselea episod al serialului VERSUS.
Alina Anton-Pop, Director Marketing
& PR revista TIR: Credeţi că ar trebui
impus prin lege un tarif minim de transport pe kilometru, care să împiedice
unele firme să ofere servicii la valori
sub nivelul de costuri?
George Niţă, director general Holleman: Cred că acest lucru nu este posibil. Mi-ar plăcea să fie ca la notari,
să avem doi euro pe kilometru, indiferent de situaţie şi să ne punem noi
condiţii. Nu suntem noi atât de uniţi şi
nu cred că, pe timpul vieţii mele, se va
întâmpla aşa ceva. Este acces uşor la
această profesie. Orice şofer îşi poate
lua un camion second-hand şi este patron. Şi atunci cu aceste chestiuni ne

vom confrunta în continuare. Depinde
de clientelă, cum îşi selectează furnizorii de transport, ce calitate prezintă
fiecare, ce grad de siguranţă, asigurări
şi alte condiţii.
Mircea Mănescu, director general
Ahead Logistics: Ar fi destul de complicat să se calculeze anumite tarife
minime, pentru că fiecare firmă negociază cu producătorii preţul camioanelor,
negociază cu angajaţii, cu furnizorii de
piese, de motorină.

înşeală foarte mult şi nu fac decât să
îşi decapitalizeze firmele şi să accepte să muncească pentru alţii. Dacă toţi
patronii din România ar avea conştiinţa
celor din Vest, ar fi o măsură benefică.
Dar, în condiţiile actuale, nu cred că ar
avea succes.
Ionel Cipere, acţionar Practicom:
Un preţ unic pe tip de transport. Nu e
acelaşi lucru să lucrezi, să spunem, cu
clasicul 20 de tone, care are un preţ.
Un alt preţ e dacă faci transport naţional sau de scurtă distanţă sau transport comunitar sau extracomunitar şi
altceva este dacă lucrezi pe distribuţie,
în oraş. Până la urmă, dacă ne uităm
pe statistici, numărul maşinilor de mică
capacitate e mult mai mare decât al
autovehiculelor licenţiate. Este o idee,
se vorbeşte de 20 de ani, se dă exemplul Franţei. Putem discuta de un preţ
unic, dar pe categorii.
VIDEO: VERSUS EP.05 - VIITORUL
TRANSPORTULUI RUTIER ESTE CU
SAU FĂRĂ ŞOFERI?

E greu de avut un tarif minim, dar ar putea exista o înţelegere între transportatori de creştere graduală a tarifelor, în
funcţie de creşterea procentuală a motorinei. Nu neapărat un tarif minim. Ci
o înţelegere ca, de la o anumită dată,
să se aplice global o majoare de tarif.
Acest lucru se petrece în transportul
maritim, când armatorii au înţelegeri
între ei să aplice creşteri graduale de
cotaţii pentru a compensa anumite
creşteri de costuri care influenţează
tarifele de transport.
Marius Dan, acţionar Licurici Impex
şi South Line: Da, ar fi nemaipomenit,
dacă şi conştiinţa tuturor ar fi cea din
Germania sau din vestul Europei. De
ce? Pentru că românul, inventiv ca de
obicei, va găsi o portiţă să fenteze şi
această prevedere legală şi să acorde facturi, sponsorizări, prestări de
servicii suplimentare, discounturi sau
alte soluţii, încât să poată continua să
lucreze pe preţuri mai mici decât ceilalţi şi astfel să îşi asigure comenzi de
transport mai multe decât concurenţii
lor. Cred că aceşti oameni, care preferă un asemenea mod de lucru, se
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“Cum vedeţi viitorul transportului rutier:
cu şoferi sau fără ei, cu vehicule autonome?”, aceasta este întrebarea la
care răspund cei patru transportatori
în cel de-al cincilea episod al serialului
VERSUS.
George Niţă, director general Holleman: În domeniul nostru nu văd să
existe vreo posibilitate să mergem fără
şofer. Îi aşteptăm, în continuare, la serviciu.
Mircea Mănescu, director general
Ahead Logistics: Nu este chiar o variantă foarte apropiată în timp. Dar am
fi foarte interesaţi să existe un grad de
autonomie al camioanelor care să ne
permită să avem nevoie de mai puţină
forţă umană pe camioane. Este vorba
şi de faptul că se acumulează foarte
multă oboseală, este greu să îşi desfăşoare activitatea şi, atunci, vehiculele
autonome nu ar mai avea această problemă, nici cu timpii de condus. Sunt
mai multe probleme care s-ar rezolva
prin acest lucru.
Marius Dan, acţionar Licurici Impex
şi South Line: Va fi o combinaţie între
cele două metode. Combinaţia va avea
proporţii diferite. Deja, în lume sunt locaţii în care se lucrează fără şofer. Mă
refer la ultima extensie a portului din
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Rotterdam, unde toate containerele
sunt manipulate de vehicule fără şofer,
comandate de un computer uriaş care
gestionează câteva sute de astfel de
maşini. Ei au eliminat cu totul factorul uman. Dar, asta se întâmplă într-o
incintă închisă, care poate fi uşor de
controlat şi unde nu există riscuri suplimentare. Pe şosea sau în traficul liber,
probabil, că va exista o combinaţie, vor
fi centre logistice sau hub-uri de unde
vor pleca convoaie întregi de camioane fără şofer, până în următorul hub,
de unde vor fi preluate de şoferi şi se
va face distribuţia către locaţii. Eu aşa
îmi imaginez că se va întâmpla. Probabil! Specialiştii ştiu mai bine lucrurile astea. Cu siguranţă, acesta va fi un
prim pas către autonomie.
Ionel Cipere, acţionar Practicom:
Depinde de care viitor vorbim: apropiat, depărtat.

Vorbim de 5, 10, 20 de ani? Cu siguranţă, vom avea nevoie foarte mulţi ani
de şoferi. Partea de „long distance”,
condusul pe autostradă, este situaţia
în care s-ar putea cel mai uşor renunţa
la şofer. Dacă ne gândim la distribuţia
în oraşe, este mai greu. Viitorul nu este
ceva care să ne sperie. Aici este o discuţie. Vor mai apela cei care au nevoie
de transport la firme de transport sau
îşi vor lua singuri maşini?
VIDEO: VERSUS EP.04 - ÎŞI MERITĂ
ŞOFERII PROFESIONIŞTI VENITURILE?
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“Ce salarii le oferiţi şoferilor şi celorlalţi angajaţi din firmă şi cât de mult
vă recuperaţi banii prin munca lor?”,
aceasta este o întrebare delicată la
care răspund cei patru transportatori
în cel de-al patrulea episod al serialului
VERSUS.
Alina Anton-Pop, Director Marketing
& PR revista TIR: Ce salarii le oferiţi
şoferilor şi celorlalţi angajaţi din firmă
şi cât de mult vă recuperaţi banii prin
munca lor?
George Niţă, director general Holleman: Plătim şoferii la nivel european.
Toată lumea ştie cum se plăteşte pe
comunitate. Suntem acolo la 90-95%,
numai că noi nu facem transport pe comunitate. Noi facem transport tur-retur.
La fel şi colegii de la birou sunt plătiţi la
nivel foarte bun. Cum recuperăm banii?! Prin muncă, prin a ne găsi clientelă care plăteşte şi care ne respectă şi
prin a găsi nişele care ni se potrivesc
pentru a acoperi aceste cheltuieli. Mergem şi facem transport către Ucraina
în condiţii foarte proaste. Am început
să mergem spre Norvegia, unde găsim
posibilităţi mai bune de plată.
Mircea Mănescu, director general
Ahead Logistics: Şoferii au salarii
substanţiale. Nu sunt aliniate la nivelul şoferilor care desfăşoară activitatea
pe extern, din cauza supraimpozitării.
Dar media salarială este undeva între
4.000 şi 5000 de lei net. Noi am dori
să le oferim mai mult, dar din păcate
nici clienţii nu ne oferă tarife suficient
de mari ca să ne putem permite să oferim salarii mai mari. Şi impozitele sunt
foarte mari. Practic, avem mai multe
impedimente. Recuperarea banilor
este relativă. Există şi curse care se
desfăşoară greoi şi pe care încercăm
să le evităm, care sunt mai puţin rentabile. Şoferul trebuie plătit pentru zilele
lucrate chiar dacă face mai puţini kilometri, chiar dacă stă la încărcare sau
descărcare ore în şir. Noi trebuie să le
achităm zilele lucrate şi este greu să îţi
desfăşori activitatea în aceste condiţii.
Marius Dan, acţionar Licurici Impex
şi South Line: La prima întrebare răspunsul este foarte simplu. Nivelul salariilor pe care le oferim este undeva
la mijlocul plajei salariale din domeniu,
nu suntem nici cel mai bun angajator
din punctul acesta de vedere, dar nici
cel din urmă. O diurnă la 65 de euro pe
zi, pentru şoferi, iar pentru ceilalţi an-
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gajaţi salariile sunt în funcţie de zona
în care lucrează. Avem salarii diferenţiate în funcţie de regiunea ţării şi de
capacitatea şi serviciile pe care le prestează. Nu ştiu sau nu cred că salariul
este factorul cel mai important care să
motiveze un angajat. Este adevărat că
stă la bază, dar pe lângă salariu mai
sunt şi alte condiţii de lucru pe care trebuie să le oferi, astfel încât retenţia lor
să fie la un nivel cât mai mare. E vorba
de condiţiile de la locul de muncă, de
vehiculul cu care circulă, de alte beneficii – concedii plătite, de eventualele
asigurări de sănătate şi servicii adiacente. Referitor la a doua întrebare,
răspunsul este greu de dat pentru că
nu avem un sistem foarte bine pus la
punct de evaluare a muncii fiecăruia.
Dar, în mare, cam 70-75% din angajaţi merită salariile pe care le oferim.
Există un procent de oameni care nu
înţeleg eforturile pe care le face o firmă pentru a le asigura constant şi la
timp banii şi atunci încearcă să tragă
în piept colegii, firma, câştigând aceeaşi bani. Avem şoferi care, atunci
când trebuie să aştepte undeva, preferă să facă asta, în loc să pună un pic
de presiune pe beneficiarul respectiv.
Dacă stă şi doarme în camion, poate
e mai bine pentru el decât să descarce
şi să plece din nou la drum. Astfel de
oameni, pe măsură ce îi descoperim,
uşor-uşor încercăm să îi conectăm şi,
dacă nu reuşim, ne despărţim de ei.
Ionel Cipere, acţionar Practicom: Încep cu partea a doua a întrebării. Descoperim de la an la an că recuperăm
din ce în ce mai mult. Adică, oamenii
sunt din ce în ce mai buni şi rezultatele
confirmă ceea ce spun. Salariile sunt o
componentă importantă. Toate studiile
arată că salariile ocupă locul 5 pentru
un salariat care să îţi dea rezultate şi
să vină să lucreze în companie. Mai
sunt alte elemente care, împreună cu
salariul, să creeze un climat în care
un om să vină să lucreze relaxat, cu
satisfacţie profesională şi, nu în ultimul
rând, pe bani.
VIDEO: VERSUS EP.03 - PORTRETUL ŞOFERULUI PROFESIONIST
ROMÂN
“Ce părere aveţi despre şoferii profesionişti din România?”, aceasta este
întrebarea la care răspund cei patru
transportatori în cel de-al treilea episod
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al serialului VERSUS.
Alina Anton Pop, Director Marketing
& PR Revista TIR: Ce părere aveţi
despre şoferii profesionişti din România?
George Niţă, director general Holleman: Sunt şoferi şi şoferi. Sunt unii
care au mai multă conştiinţă şi înţelegere şi ştiu ce trebuie să facă. Sunt alţii
pe care nu îi interesează decât banul,
nu doresc să progreseze. Şoferul trebuie să înţeleagă că anumite chestiuni
sunt „şofereşti” – gen verificarea presiunii în pneuri, verificarea lubrefierii
automate sau mecanice după caz, verificarea trenului de rulare, a condiţiilor
de siguranţă. Mulţi dintre noii şoferi,
care au devenit şoferi profesionişti ca
să câştige pur şi simplu bani, nu dau
atenţie şi atunci depinde de conducerea fiecărei firme să accentueze educaţia şoferilor şi să semnaleze unde nu
sunt lucrurile în regulă sau să nu facă
compromisuri. Eu nu fac compromisuri, indiferent ce se întâmplă. Şoferul
trebuie să fie şofer.
Mircea Mănescu, director general
Ahead Logistics: Pot vorbi de şoferii
care desfăşoară activitatea pe intern.
Din păcate, au la dispoziţie o infrastructură foarte deficitară. Nu există
parcări, infrastructură suficientă pentru
a desfăşura activitatea în bune condiţii. Din păcate au multe piedici în a-şi
desfăşura corect activitatea. Nu îşi pot
lua pauzele, după care vin autorităţile
şi îi amendează pe ei sau pe noi că nu
şi-au făcut pauzele. Pentru ei, e foarte
greu să găsească parcări civilizate, păzite. Traficul este aglomerat, este greu
să îşi desfăşoare activitatea. Nu este
uşor să îşi ducă la bun sfârşit cursele.
Există mulţi clienţi care ţin camioanele
la încărcare, la descărcare, stau ore
în şir, pretind ca şoferul să asiste la
încărcare, la descărcare, deşi stau în
rampă zeci de ore şi îşi pierd programul de condus. Apoi, trebuie să ajungă
la timp.
Marius Dan, acţionar Licurici Impex
şi South Line: Există idei preconcepute că şoferii ar fi o a treia categorie, idei
pe care nu le accept şi nu le agreez.
Inclusiv la noi în firmă, sunt şoferi cu
studii superioare care preferă să fie
şoferi pentru veniturile pe care le pot
obţine. Există oameni buni şi oameni
mai puţini buni, ca în orice domeniu. E
o meserie dificilă, care îi solicită mult.
Faptul că stau singuri în cabină şi nu
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dau satisfacţie nimănui pentru ceea ce
fac, şi aici mă refer inclusiv la familie, îi
fac un pic să se creadă imuni sau greu
de atins. Sunt oameni care îşi dezvoltă o personalitate foarte puternică în
această perioadă şi cu care este destul
de dificil de lucrat. Consider că marea
majoritate a şoferilor au o calitate mult
mai bună decât în urmă cu 7-10 ani.
Poate datorită experienţei căpătată în
timp sau pentru că au lucrat afară, au
văzut ce pretenţii sunt, modul de lucru
din Vest. Aceşti oameni, venind înapoi,
au adus cu ei o nouă conştiinţă.
Ionel Cipere, acţionar Practicom:
Am o părere foarte bună despre şoferi.
Sunt căutaţi de toţi, de la români, la
orice ţară europeană. Categoric, mai
e de lucrat o perioadă lungă, de fapt
permanent, la selecţie sau la formarea
şoferilor de calitate.
VIDEO: VERSUS EP.02 - AUTORITĂŢILE ŞI TRANSPORTUL RUTIER
Cei patru transportatori răspund, în cel
de-al doilea episod al serialului VERSUS, la întrebarea: Ce ar trebui să
facă autorităţile din România şi nu fac
pentru a stimula şi proteja afacerile din
transportul rutier?
George Niţă, director general Holleman: Cred că autorităţile din România
sunt prea permisive. Noi întâlnim tot
felul de situaţii în vestul Europei şi, cel
mai mult, în Germania. Suntem opriţi
pentru că nu ştim limba germană şi, în
transporturile speciale, ni se cere să
înlocuim şoferul. Pierdem timp, pierdem bani, primim amedă! Asta ni s-a
întâmplat, anul acesta, de cel puţin 12
ori. Ar trebui să aplicăm acelaşi tratament şoferilor străini: să ştie şi ei limba
română, să citească autorizaţiile. Şi, în
general, am observat că sunt, în alte
ţări, bariere netarifare de îngreunare
a accesului transportatorilor români la
piaţa respectivă. Ce pot face autorităţile?! Nu cred că prea mult. Să facă
controale adecvate.
Mircea Mănescu, director general
Ahead Logistics: Una dintre măsurile
pe care statul român ar trebui să le ia
ar fi leagată de renunţarea la impozitarea diferenţiată a diurnei pe intern versus diurna pe internaţional. Pe intern,
este deductibilă 42,5 ron diurna, iar, pe
extern, 87 euro, un ecart fantastic între
cele două diurne. Ele ar trebui egalizate, pentru a nu se produce o diferenţi-
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ere care nu se justifică între cele două
activităţi. Nu este normal să existe
acest lucru. Altă măsură ar fi legată de
şcolile de şoferi. Statul ar putea accesa fonduri europene şi să şcolarizeze
şoferi, în special din mediu rural, care
pot desfăşura activitatea de transport
rutier intern şi internaţional.
Marius Dan, acţionar Licurici Impex
şi South Line: Sunt câteva măsuri
care trebuie luate în sprijinul transportatorilor şi cea mai rapidă ar fi eliminarea accizei pe motorină, care ne încarcă costurile de producţie.

Dar aici comentariile pot fi mult mai lungi şi laborioase. O altă măsură pe care
autorităţile ar putea-o lua imediat ar fi
să scadă puţin presiunea pe companiile private şi pe firmele mici, în special.
Şi aici mă refer la controalele abuzive,
care se fac atât în trafic cât şi la sediul
firmelor, la amenzile care la noi nu au
rolul de a preveni abateri, ci de a aduce
bani la buget. Pe termen mediu şi lung,
ar fi realizarea infrastructurii rutiere, de
care avem nevoie ca de aer. Pentru
toată lumea este o piedică, vitezele şi
condiţiile de deplasare sunt extrem de
grele şi dificil de parcurs distanţele din
România în aceste condiţii.
Ionel Cipere, acţionar Practicom:
Primul lucru, în opinia mea, ar fi să
nu încurce. Când discutăm de ce s-ar
putea face, discutăm de foarte multe.
Noi, Practicom, avem o gamă largă de
servicii din domeniul transporturilor, de
la distribuţia în oraşe, la nivel naţional,
de lungă distanţă, cum se spune în do-

meniul nostru „pe comunitate”. Fiecare
are particularităţile lui. Spre exemplu,
ne pare firesc, la partea de transport
„pe comunitate”, să putem face inspecţiile tehnice acolo. Nu să trebuiască să
venim în România, o dată pe an, pentru
o verificare şi, până la urmă, pentru o
ştampilă. În ceea ce priveşte transportul în oraşe, ar trebui o bună colaborare cu primăriile, pentru că ne lovim de
aspecte care se bat cap în cap, ceea
ce face imposibilă aprovizionarea unui
magazin.
VERSUS EP.01 - CRIZA ŞOFERILOR
PROFESIONIŞTI
“Cum credeţi că poate fi rezolvată problema lipsei de şoferi profesionişti?”,
aceasta este întrebarea pe care le-a
adresat-o celor patru transportatori
Alina Anton-Pop, director Marketing
& PR al revistei TIR.
George Niţă, director general Holleman: Eu cred că nu avem o lipsă de
şoferi profesionişti. Cred că, pe cap de
locuitor, avem mulţi şoferi profesionişti.

Şoferii profesionişti sunt plecaţi în alte
state din Occident să lucreze şi depinde de noi cum îi atragem. Trebuie să
înţelegem că există o medie a salarizării la nivel european la care trebuie să
ajungem sau să ajungem să fim peste.
Dar mai sunt şi alte elemente prin care
să îi atragem, nu doar cu bani. Dar,
criza nu există, fiecare trebuie să îşi
găsească nişa, trebuie să facă profit,
să acopere şi veniturile pe care le cer
şoferii.
Mircea Mănescu, director general

Ahead Logistics: Una dintre variantele pe care le sugerăm este aceea de a
aduce şoferi extracomunitari. Întrucât
piaţa permite creşterea şi dezvoltarea
domeniului, considerăm că este foarte
important să fie admişi şi cei din zonele
extracomunitare pentru a suplini acest
deficit de forţă de muncă.
Marius Dan, acţionar Licurici Impex
şi South Line: Din păcate, nu există o
singură soluţie la o astfel de problemă.
Cu siguranţă, piaţa va rezolva de la
sine problema în modul în care şi patronii vor înţelege că trebuie să acorde
salarii mai mari şoferilor, iar şoferii vor
accepta un nivel salarial care să reflecte munca lor. Şi aici mă refer la un singur lucru. Pretenţiile actuale ale şoferilor sunt să primească salarii ca în Vest,
în condiţiile în care vor să muncească
ca în Est. Ceea ce este extrem de greu
de rezolvat. Chiar dacă ai fi dispus să
accepţi un salariu de 2600-2700 de
euro net, categoric acel şofer va trebui
să presteze un serviciu echivalent cu
cel din Germania. Asta înseamnă că
va trebui să lucreze permanent tot anul
având doar concediu legal, exact ca în
Germania. Este dificil să oferim astfel
de sume unor oameni care doresc ca
la şase săptămâni să se întoarcă acasă, pentru una sau două săptămâni şi
să fie plătiţi în continuare în aceleaşi
condiţii.
Ionel Cipere, acţionar Practicom:
Prima dată ar trebui să vedem dacă
există o lipsă. Dacă citim statisticile de
la ARR avem 127 de mii de licenţe de
transport şi 340 de mii de atestate profesionale. Dacă vorbim din perspectiva
acestei cifre, nu putem discuta de o
lipsă de şoferi. Putem discuta, în mod
particular, despre fiecare companie
cum reuşeşte să atragă şoferii de care
are nevoie. Cea mai bună soluţie este
a avea un department de HR profesionist. Nu mai merge ca acum 20 de ani,
când chemam şoferul, îi dădeam cheile şi îi spuneam să pornească la drum.
E nevoie de profesionalismul oamenilor din HR.
VIDEO: VERSUS EP.01 BONUS - UN
ŞOFER PROFESIONIST VORBEŞTE
DESPRE CRIZA ŞOFERILOR
Constantin Daniel Cimpoeru, un
şofer profesionist care lucrează în
Germania, a dorit să exprime un
punct de vedere după ce a urmărit
episodul 01 al serialului VERSUS.
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Într-un videoclip filmat în cabina camionului pe care îl conduce, el analizează
punct cu punct, din perspectiva angajaţilor, soluţiile pe care le-au exprimat,
în legătură cu rezolvarea crizei şoferilor profesionişti, George Niţă, director
general Holleman, Mircea Mănescu,
director general Ahead Logistics, Marius Dan, acţionar Licurici Impex şi
South Line, şi Ionel Cipere, acţionar
Practicom.
“Vreau să îi răspund domnului Marius
Dan, acţionar Licurici Impex şi South
Line care a avut o intervenţie în filmul
„Versus” realizat de publicaţia TIR.
El face, cu tot respectul, o mare greşeală. Din interviul acordat, eu am tras
concluzia că nu prea ştie despre ce e
vorba. Încercaţi să manipulaţi şoferii
sau minţile lor cu texte precum: nu putem oferi salariu de 2.600 de euro net.
Spuneţi că dacă vom oferi salarii ca în
Germania, şoferii vor trebui să muncească tot anul. Spuneţi că dacă veţi
plăti şoferul ca în Germania, şoferul
nu va mai avea concediu legal decât o
dată pe an. Ziceţi că şoferii cer salarii
ca în Vest dar vor să lucreze ca în Est.
Aţi mai făcut o ultimă remarcă şi aţi zis
„salarii”, apoi aţi corectat spunând „venituri”.
Să luăm pe rând. Eu sunt şofer român
profesionist în Germania. Aţi spus că în
străinătate lucrăm tot anul. Corect. Dar
noi avem domiciliul aici unde lucrăm,
şi nu în ţară. Din ceea ce spuneţi, am
înţeles că vă doriţi şoferi pe care să îi
plătiţi cu 2.600 de euro net, dar să lucraţi cu ei tot în stil comunitar. Deci, nu
pe naţional. Noi, şoferii stabiliţi în ţări
străine, avem chirii de plătit, familii, aici
avem rezidenţa, domiciliul. Aşa cum,
dacă aş lucra în România, m-aş întoarce în fiecare seară sau o dată la două
seri acasă. Asta aş vrea: să pot sta la
mine în ţară, nu să fiu plecat să fac comunitate cu lunile.
Spuneţi că vrem salarii ca în Vest, dar
că vrem să muncim ca în Est. Cum se
lucrează în Est, că nu înţeleg această
frază?! Cum pot să o înţeleg – că în blocul comunist se lucrează cu magneţi,
telecomenzi, cu staţia în braţe. Cum de
lucrează în Est? Vă spun eu cum: cu
salariu minim pe economie, fără plata sporurilor legale şi fără respect de
ambele părţi. Şoferul e plătit cu salariu minim şi diurnă. Spuneţi că şoferul,
după şase săptămâni, vrea să stea la
domiciliu o săptămână sau două dar şi
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să fie la fel plătit. Nu înţelgeţi de ce vor
oamenii să se întoarcă acasă lângă familie după ce au fost şase săptămâni
detaşaţi? Păi, nu s-au căsătorit cu camionul. Au familie şi copii.
De ce vrea omul să stea acasă? Pentru că e dreptul şi e timpul lui de recuperare pentru perioada de detaşare.
Nu induceţi lumea în eroare, mai ales
ieşind public. Mai spunea cineva că se
gândeşte la forţa de muncă din afara
ţării. Aduceţi-o! Dacă aşa credeţi că se
rezolvă lucrurile.
Mi-au plăcut domnul George Niţă, director general Holleman şi domnul Ionel Cipere, acţionar Practicom. Sunt
340 de mii de şoferi. Foarte mulţi. Licenţe sunt 120 de mii de transport. Nu
există o criză de şoferi, ci de plată a
drepturilor salariale corect plătite. Patronii români asta ştiu: să se plângă că
nu sunt şoferi, că i-a luat Vestul. Nu e
aşa. Au plecat de bună voie pentru că
nu plătiţi cu salarii cu toate drepturile,
ci doar salariu minim pe economie şi
o jonglaţi din diurnă, care este cheltuiala zilnică a şoferului cu mâncarea,
de exemplu. O mare parte dintre voi
nu sunteţi capabili să daţi act adiţional cu diurna, pe care o negociaţi la
angajare pe motiv că se poate impozita, că trebuie plătite taxe. Nu există
aşa ceva. Chiar dacă s-ar plăti taxe, e
dreptul angajatului să decidă dacă va
plăti sau nu taxele. Zicea domnul Ionel Cipere, acţionar Practicom că nu
mai suntem cu 20 de ani în urmă când
îi dădea cheia şoferului şi el pleca în
cursă. Dar, din păcate, tot aşa se întâmplă. Să semnăm repede, să nu fie
atent şoferul la ce semnează, ia actele
şi du-te că restul ţi le trimit eu pe drum.
La care companie nu se întâmplă aşa,
tot respectul meu!
Spuneţi că nu puteţi oferi salariu de
2600 de euro pe lună, dar eu, Cimpoeru Daniel, vă spun că şoferul român,
care e şi naţionalist, nu vrea să plece
de nebun din ţara lui. Toţi care suntem
plecaţi avem inima frântă, pentru că în
ţara noastră nu avem înţelegere, nu
găsim veniturile alea care să ne confere un trai decent, siguranţa zilei de
mâine.
Aţi putea lua modelul gândirii domnilor
de la Holeman şi Practicom care au
expus bine problema. Şi-au dat seama
că este o problemă de resurse umane.
Oameni profesionişti care să aibă grijă
de profesionişti, care să le înţeleagă
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nevoile, care să îi testeze la angajare.
Trebuie să vezi dacă e sau nu profesionist, dacă ştie regulamentul, dacă
are orientare pe traseu. E mai uşor să
ne văităm şi să aducem şoferi din alte
ţări.
Eu m-aş întoarce şi sunt convins că
mulţi s-ar întoarce şi pe 2000 de euro
salariu. Să lucrăm pe naţional, chiar
dacă sunt curse tur-retur mai lungi de
o săptămână. Aţi zis că în Germania
lucrăm tot anul, dar seară de seară
poţi ajunge acasă. Şi în Germania poţi
ajunge doar la final de săptămână, în
funcţie de firma la care lucrezi. Dar
lumea e happy. E un serviciu normal,
concediul e plătit. Nu îi pui perioada de
recuperare drept concediu. Mare mi-a
fost mirarea că cei doi oameni ştiau
despre ce e vorba: nu e o criză a şoferilor, ci de abordare, de cum percepem,
de cum interacţionăm cu şoferul, cum
îi înţelegem nevoile. De multe ori nu
un venit exorbitant conteză pentru un
şofer. Unii ar accepta un venit mai mic
decât pe comunitate dar să fie acasă
cu familia.”, afirmă Constantin Daniel
Cimpoeru.
VIDEO: VERSUS EP.01 - BONUS 02 MARIUS DAN CONTRAATACĂ
După ce l-a ascultat cu mare atenţie pe
şoferul profesionist Constantin Daniel
Cimpoeru, Marius Dan, acţionar Licurici Impex şi South Line, a decis să îi
răspundă. În acelaşi fel, de la volanul
unui camion!
“Am stat un pic pe gânduri dacă e bine
să vă răspund sau nu, dumneavoastră,
domnule conducător auto profesionist.
Dar, nu vreau să intru într-o polemică
cu dumneavoastră, ci doar să vă provoc la un exerciţiu de imaginaţie. După
cum vedeţi, ceea ce faceţi dumneavoastră, fac şi eu. Cu siguranţă, fac cel
puţin la fel de profi, ca şi dumneavoastră, această meserie de conducător
auto.
Însă, între noi doi există nişte diferenţe. În primul rând, o diferenţă de vârstă. Şi spun asta în condiţiile în care
am cel puţin 20 de ani de muncă în
plus faţă de dumneavoastră şi în condiţiile în care am reuşit, până acum, să
înfiinţez o companie la care lucrează
peste 300 de angajaţi, din care peste
60 în domeniul transportului de marfă.
Dacă vorbim de conducători auto, mă
mândresc foarte mult că am printre cei
mai buni şoferi din România în această
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companie. Colegi de-ai noştri au luat
locul trei la Consursul Scania, concurs
profesional, locul doi la Volvo şi locul
unu la Mercedes, oameni cu care ne
mândrim. Avem şoferi cu studii superioare. Avem oameni serioşi, care merită
tot respectul nostru. Dar avem şi mercenari. Eu aşa prefer să împart şoferii,
în două mari categorii: oameni serioşi
şi oameni care te vând pentru 50 de
euro. Care au venit pentru 50 de euro
în plus şi vor pleca la primii 50 de euro
în plus primiţi din altă parte. Sunt suficient de mulţi. Avem şi începători, oameni pe care i-am format de la zero. Şi
aici, la fel, s-a respectat principiul. Cei
serioşi au rămas la noi, iar mercenarii, după şase luni, cu o carte de vizită
subţire, au plecat mai departe spunând
că sunt şoferi profesionişti şi au lucrat
la Licurici.
În acest condiţii, provocarea mea e următoarea. Încercaţi să vă puneţi şi în
pielea celor care oferă salarii, diurne,
venituri pe care le primiţi şi în Germania sub aceeaşi formă de salariu şi diurnă, dar numai la noi se vede asta.
Încercaţi, pentru o clipă, să vă imaginaţi că sunteţi proprietarul unui număr
de camioane, că trebuie să angajaţi un
număr de şoferi, să faceţi „comunitate”
cu ei, pentru că este o piaţă liberă şi
deschisă, şi pentru voi ca angajaţi dar
şi pentru companii. Putem lucra oriunde în Europa. Să continuăm exerciţiul.
Aveţi câteva camioane, trebuie să angajaţi şoferi, a căror pretenţie este să
muncească maxim opt luni pe an din
cele 12, pentru că, o dată la şase săptămâni sau la două luni, vor să vină
acasă pentru odihnă, recuperare, cum
vreţi să îi spuneţi dumneavostră. Dar,
totuşi, vor salarii ca cel pe care îl primiţi
dumneavostră în Germania, pentru un
an întreg de muncă, cu o singură lună
de concediu. Puneţi-vă în situaţia asta,
dacă credeţi că puteţi face un asemenea efort financiar, credeţi-mă că vin,
oricând, să mă învăţaţi cum aţi făcut.
Vă mulţumesc mult şi vă urez drumuri
bune şi success.”, spune în videoclip
Marius Dan, acţionar Licurici Impex şi
South Line.

CEFIN TRUCKS, PE CALE SĂ DEVINĂ UNUL DINTRE
CEI MAI MARI JUCĂTORI DIN PIAŢA CAMIOANELOR

Strategia Cefin Trucks de a maximiza
profitul clienţilor săi prin cea mai competitivă combinaţie de produse şi servicii se dovedeşte corectă.
După numai 20 de luni de la începerea activităţii sale ca importator Ford
Trucks în România, Cefin Trucks a
atins, în 2018, o cifră de afaceri de 40
de milioane de euro şi estimează o
creştere de peste 20%, depăşind 50 de
milioane de euro în 2019, cu activităţile sale de vânzare şi service.
Interviu exclusiv cu Stefano Albarosa,
fondator şi CEO Cefin Trucks
Alina Anton Pop, Director Marketing &
PR Revista TIR: Care au fost rezultatele
firmei pe care o conduceţi, în 2018, şi ce
preconizaţi pentru 2019?
Stefano Albarosa, fondator şi CEO Cefin Trucks: S-a închis un an bun, cu o
cifră de afaceri la nivel consolidat de 80
milioane de euro şi un număr de angajaţi
care a depăşit 400 de persoane. Activăm
în trei domenii: de vehicule comercia-

le, atât vânzări cât şi service sub brandul Cefin Trucks; de construcţii de hale
industriale şi logistice sub brandul AIC
Real Estate şi în domeniul de prelucrare
mecanică prin fabrica de la Braşov, sub
brandul Steel and Fluid. În 2019 avem
o provocare. Prevedem pentru bugetele noastre o creştere a cifrei de afaceri
până la peste 100 milioane de euro, cu o
creştere organică din activitatea pe care
o avem deja, în special la vehicule speciale şi la fabrica din Braşov. Creşterea
noastră trebuie să fie o creştere foarte
solidă şi dorim să fie organică –o dezvoltare din ceea ce facem, mai mult decât
să cumpărăm noi activităţi. Eu cred că e
foarte important să menţinem un rating
financiar corect care să ne permită să
fim pregătiţi dacă vin vremuri mai puţin
fericite.
Revista TIR a stat de vorbă cu unul
dintre clienţii Ford Trucks
Alina Anton Pop, Director Marketing &
PR Revista TIR: Aţi achiziţionat, deja, un
autovehicul Ford Trucks. Cât de mulţumit
sunteţi de el?
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Cosmescu
Cristian,
Manager
Transporturi Beton Team SRL: Am
achiziţionat, anul trecut, o betonieră Ford
Trucks, de care suntem foarte mulţumiţi.
În viitor, intenţionăm şi suntem în tratative să achiziţionăm încă două betoniere
şi două capete-tractor. Suntem foarte
mulţumiţi şi de service-ul care este foarte bine organizat din toate punctele de
vedere, având şi un program prelungit,
lucrându-se în două schimburi. Toate
acestea ne-au dus cu ideea că putem
achiziţiona liniştiţi vehicule Ford Trucks.
În cadrul conferinţei de presă, Stefano Albarosa, fondator şi CEO Cefin
Trucks, a vorbit despre produsele Ford
Trucks, despre anul 2018, dar şi despre
ambiţiile companiei pe care o conduce.
„Aş vrea să vedem care au fost rezultatele, atât operaţionale, dar şi financiare
pe aceşti primi doi ani de activitate şi să
vedem planurile noastre pentru 2019.
Astăzi, Ford Trucks, în România, este o
reţea dezvoltată la nivel naţional, având
şi o reţea de service la nivel naţional.
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Aventura noastră cu Ford a început în
decembrie 2016, când am fost anunţaţi
ca importator, a continuat, în mai 2017,
când a început efectiv activitatea de vânzare. În 2018, am asistat la o lansare
extrem de importantă a camionului Ford
F-Max. O lansare importantă pentru că
segmentul de cap tractor reprezintă peste 75% din vânzările de vehicule grele
din România. Şi asta e miza cea mare.
Ne-am bucurat, în noiembrie 2018, când
a fost livrat vehiculul cu numărul 500 din
România. Am încercat să fim cât mai prezenţi, chiar dacă e mai complicat să faci
evenimente, decât să faci publicitate. Am
încercat să dăm posibilitatea la cât mai
mulţi clienţi să se uite la produsele noastre şi să le testeze. Au fost nenumărate
evenimente. Avem 14 la nivel naţional şi
6 evenimente de lansare pentru camionul F Max. Ne-am bucurat de deal-uri
foarte imporatnte. Am avut un contract
de livrare către CNAIR anul trecut, care
a fost urmat de un altul în februarie anul
acesta. Suntem foarte mândri şi cred că
acest contract ne-a ajutat să arătăm că
eforturile noastre de a fi cât mai competitivi chiar aduc rezultate importante. Am
participat la aproape toate expoziţiile din
domeniul nostru. La nivel de reţea, obiectivul nostru a fost acela de a fi alături de
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clienţii noştri. Pentru a fi alături de ei,
trebuie să fim bine reprezentaţi. Avem o
reţea de 12 service-uri, distribuite în mod
uniform în toată ţara. Nu cred că există
vreun camion care să nu poată ajunge în
mai mult de două ore la service. Reţeaua de after-sales este foarte importantă.
Noi nu sutem importatori strict în sensul
de a aduce un camion. Pentru noi, ziua
de vânzare e, de fapt, prima zi de muncă. Trebuie să ne asigurăm că investiţia
clientului nostru asigură un profit imediat
sau peste aşteptări”, a spus Stefano Albarosa, fondator şi CEO Cefin Trucks.
Trei noi locaţii pentru after-sales
Stefano Albarosa, fondator şi CEO Cefin Trucks, a anunţat obiectivele pentru
acest an. „Pentru 2019, ne propunem la
capitolul after-sales să deschidem trei noi
locaţii, să avem 15 puncte de service în
reţeaua noastră. Am început un proiect
foarte intensiv de training, nu doar la nivel naţional, dar şi regional. În Bucureşti,
vor fi permanent cursuri de specializare
pentru mecanici. Avem un stoc de piese
de schimb disponibile în fiecare din aceste 12 locaţii.
Şi, bineînţeles, unul naţional. Ne propunem implementarea unui proces de livrare foarte rapidă, pentru a fi disponibil cel
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târziu ziua următoare. Patru service-uri
sunt chiar ale noastre. Oferim operaţiuni
foarte complexe de reparaţii. Ne mândrim că suntem punctul final al reparaţiilor. Ne bucurăm de rezultate foarte
importante. Sunt 6,5 hectare de service
în aceste locaţii. Avem 140 de angajaţi,
care sunt dedicaţi numai reparaţiilor de
vehicule. Facturăm aproape 140 de mii
de ore de manoperă pe an, cu o cifră
de afaceri care depăşeşte 6 milioane de
euro. Avem o capacitate de reparaţie, pe
reţea proprie, de peste 50 de camioane
pe zi”, a spus Stefano Albarosa, fondator
şi CEO Cefin Trucks.
Ne mişcăm pe un trend ascendent
Stefano Albarosa, fondator şi CEO Cefin Trucks, a făcut un rezumat al anului
2018. „Trendul nostru, la nivel de cotă
de piaţă, a fost crescător de când am
început. În a doilea trimestru din anul
trecut, ne bucurăm că am depăşit doi
competitori consolidaţi. Vrem să creştem
în continuare pentru a ajunge la vânzări
de peste 1.000 de bucăţi pe an. Este un
proces care nu se întâmplă peste noapte, dar suntem extrem de hotărâţi şi vom
reuşi să fim printre liderii de piaţă din România. La nivel de piaţă totală, am reuşit
să ne dublăm cota de piaţă, de la 2 la

4%. Dacă ne referim la vehicule de construcţii, am atins o cotă de piaţă de 30%.
Ne bucurăm că şi la vehiculele specializate, cele care nu sunt de construcţii sau
cap-tractor, ne-am poziţionat important,
crescând de la 7 la 12% cotă de piaţă.
Mizăm, anul acesta, să ajungem la peste
15%. În domeniul vehiculelor specializate există un subsegment -vehicule pentru
gunoi- unde am avut 40% cotă de piaţă
în 2018. La cap-tractor am fost penalizaţi de lipsa unui produs potrivit până la

apariţia F-Max. 75% din toate vehiculele
comercializate în România sunt cap-tractor, iar, dintre acestea, 80% sunt vehiculele de transport internaţional. Până nu
a venit F-Max, am putut concura doar în
această gamă, care reprezintă 1,5 din 10
camioane vândute în România. Pentru
asta, cota de piaţă la cap tractor a rămas la 1%. Mulţumită lui F-Max, ne-am
propus să depăşim anul acesta 3,5-4%
cotă de piaţă. Ce a însemnat pentru noi
2018? S-au livrat 357 de vehicule, cu
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o cotă de piaţă care depăşeşte 4%, un
trend crescător. Peste 65% din aceste
357 de maşini au fost livrate în semestrul
doi al anului trecut, din care 72 cap-tractor, 197 vehicule de construcţie, 88 de
vehicule specalizate. Cred că piaţa, în
2019, va fi foarte stabilă. Piaţa, în 2018,
s-a închis cu 7.600 de maşini livrate.
Eu prevăd că rezultatul va fi între 7.200
şi 7.800 de vehicule vândute în 2019.
Cred că va fi o schimbare importantă pe
această piaţă, în interior. În 2017, 86%
au fost cap-tractor, 4% vehicule de construcţii şi 9% vehicule speciale. În 2018,
cap tractoarele au fost 83% şi am asistat
la o dublare a numărului vehiculelor de
construcţii. Previziunea mea este că numărul de vehiculele de construcţii va fi şi
mai mare, ajungând la o cotă de piaţă de
10-11%. Este un an electoral 2019, dar
şi 2020. Cred că vom vedea un pic mai
multe lucrări de infrastructură. Pe partea
de construcţii, există un parc extrem de
învechit, care necesită modernizare şi
înlocuirea cu vehiculele de ultimă generaţie. Vehiculele Ford nu se compară, ca
nivel de consum, cu vehiculele din anii
2008-2010. Prevăd o piaţă stabilă, dar
cu un segment de vehicule de construcţii
crescător. Pe noi, care avem o cotă de
piaţă de 30%, ne va avantaja la vânzare.
La nivel de vehicule municipale, prevăd
o creştere, deoarece estimez o creştere
foarte ridicată. Fiind un an electoral, foar-
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te mulţi primari se preocupă mai mult de
curăţenia oraşului. Şi aici vedem o mare
posibilitate. La nivel de cap tractor, prevăd o contractare uşoară, deoarece sunt
foarte multe reguli care se vor schimba
la nivel internaţional şi este foarte multă
incertitudine. Nu se ştie câte nopţi poate
petrece un şofer în maşină, câţi kilometri poate face, cât de mult poţi rămâne în
străinătate. Camioanele din ultima generaţie, printre care F-Max, ajută la reducerea de costuri pentru clienţi, şi atunci va
exista o tendinţă de a schimba, care se
intersectează cu incertitudinea din domeniul transporturilor internaţionale. Într-o
ţară civilizată, vehiculele de construcţii
ar trebui să reprezinte cel puţin 25% din
vânzările totale. Când nu se vând vehiculele de construcţii, atunci înseamnă că
dezvoltarea se opreşte. Dorim să menţinem poziţiile greu câştigate. Vrem să rămânem lideri la vehiculele de construcţii
şi la cele muncipale. Dorim să ne focusăm pe F-Max, deoarece se vând foarte
multe capete tractor în România. Dorim
să extindem reţeaua de service, pentru
că provocarea începe la livrare. Şi vrem
să consolidăm imaginea Ford Trucks de
cel mai competitiv produs, fără niciun
compromis la calitate. Credem foarte
mult într-o ofertă foarte competitivă, fără
niciun rabat de la calitate. Avem 22 de
persoane care încearcă zilnic să convingă clienţii că soluţia noastră este cea mai
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profitabilă, cea mai competitivă. Şi, până
acum, nu ne putem plânge, rezultatele au
fost vizibile. Dorim să cuplăm oferta unui
camion competitiv cu valoare adăugată
–ofertă de finanţare, service, întreţinere
şi mentenaţă şi furnizare de piese.”
„Suntem recunoscători clienţilor şi
partenerilor”
Cefin Trucks, unic importator şi distribuitor al brandului Ford Trucks în România,
anunţă că a devenit lider pe piaţa de vehicule destinate domeniului construcţiilor, precum şi pe segmentul de vehicule
municipale, graţie rezultatelor obţinute
în 2018. Miza pentru 2019 este o creş-
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tere importantă a cotei de piaţă şi a segmentului de cap tractor pentru transport
internaţional, care reprezintă peste 75%
din vânzările totale pe piaţa românească.
Principala atracţie din portofoliul Cefin
Trucks este noul F-MAX.
“De la bun început, principalul nostru
obiectiv a fost să maximizăm profitabilitatea clienţilor noştri prin cea mai competitivă ofertă, atât la vânzare, cât şi la
servicii post vânzare. Această strategie
s-a dovedit corectă: în primii doi ani de
activitate, realizările au depăşit planurile
iniţiale, dovedind că know-how-ul echipei
Cefin Trucks şi gama de produse Ford
Trucks sunt o combinaţie sinergică şi

foarte potrivită pentru piaţa românească.
Câştigăm constant şi în mod accelerat
cotă de piaţă pe toate segmentele în
care suntem prezenţi, consolidându-ne,
în acelaşi timp, imaginea şi recunoaşterea, lucru dovedit de rata ridicată de clienţi fideli, astăzi peste 220, de care ne
bucurăm. Suntem foarte recunoscători
atât clienţilor noştri cât şi partenerilor de
la Ford Trucks pentru că ne-au dat, încă
o dată, şansa de a ne demonstra profesionalismul în domeniu. Încrederea şi suportul lor au fost decisive pentru a atinge
aceste rezultate”, spune Stefano Albarosa, fondator şi CEO Cefin Trucks.
“Vrem să ne menţinem poziţia de lider pe
segmentele de construcţii şi vehicule municipale şi să extindem substanţial cota
de piaţă pe segmentul capete de tractor,
cu F-MAX în portofoliu. Pentru a doua
oară în istoria companiei Cefin, suntem
hotărâţi să devenim unul dintre cei mai
mari jucători din piaţa camioanelor grele. Ne-am propus să ajungem, în 2019,
la un minim de 450 de vehicule vândute,
în creştere cu peste 28% faţă de 2018.
Creşterea este generată în primul rând
de lansarea de anul trecut a F-MAX, un
produs de top în segmentul de transport
internaţional. Dorim să fim prima alegere
pentru transportatorii care îşi doreşc să

îşi maximizeze profitabilitatea”, adaugă
Stefano Albarosa.
„Anul 2018 a fost un an de succes, atât
pentru Ford Trucks, cât şi pentru Cefin
Trucks. România a devenit cea mai mare
piaţă din punct de vedere al volumului de
vânzări, iar Cefin Trucks a fost premiat cu
“Champions Award” pentru performanţele lor remarcabile de vânzări şi reparaţii.
Cefin Trucks va continua să reprezinte
marca noastră într-un mod care ne va
face mândri. Pe măsură ce continuăm
să extindem operaţiunile europene, ne
propunem să creştem atelierele noastre
de service, de la 27 la 70, în 2019”, a declarat Selim Yazici, Directorul General al
Europei de Est şi Balcani, Ford Trucks.
F-MAX este acum disponibil şi pentru clienţii români.
Ford Trucks–evoluţie accelerată pe
piaţa românească
Luna mai 2017 a marcat o etapă importantă în evoluţia companiei, prin lansarea oficială şi inaugurarea sediului Cefin
Trucks, la finalul procesului de rebranding. În primul an de activitate, Cefin
Trucks, în calitate de importator şi distribuitor al Ford Trucks, a înregistrat vânzări
de 157 de unităţi (1% pentru segmentul
de transport, 17% pentru segmentul de
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construcţii şi 7% pentru segmentul de vehicule specializate), cu o cotă de 2,36%.
În al doilea an, compania şi-a îndeplinit
şi depăşit obiectivul stabilit, surclasând
deja, în semestrul al doilea, doi competitori cu o prezenţă tradiţională pe piaţă.
Numărul unităţilor vândute s-a dublat,
ajungând la 357 (1% pentru segmentul de transport, 35% pentru construcţii,
unde Ford Trucks este lider detaşat de
piaţă, 13% pentru segmentul vehicule
specializate, cu 35% din piaţa de autovehicule municipale, unde Ford Trucks deţine primul loc), iar cota de piaţă la 5%.
Parcursul ascendent continuă şi în 2019,
cu peste 150 de unităţi de livrat în trimestrul întâi, datorită unui flux accelerat de
comenzi începând cu trimestrul trei al
anului 2018. Acest start este un semnal
clar că obiectivul anului 2019, de 450
unităţi, poate să fie uşor depăşit.
Ofertă completă şi un bilanţ pozitiv
La doi ani de existenţă pe piaţa românească, bilanţul companiei include 140
de acţiuni demonstrative şi organizarea,
de două ori pe an, a concursului Best Driver Challenge, dedicat exclusiv şoferilor
conducători de Ford. Prezenţa companiei
la toate evenimentele de profil din industrie a culminat cu evenimentul propriu de
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lansare a modelului F-MAX la Bucureşti,
promovat ulterior la nivel naţional. Numai
în luna noiembrie a anului trecut, F-MAX,
vedeta portofoliului Ford Trucks, a fost
prezentat publicului avizat în alte 6 oraşe
din România (Baia Mare, Suceava, Cluj,
Timişoara, Arad, Braşov). Cu această
ocazie, peste 2.000 de potenţiali clienţi
au făcut cunoştinţă cu noua cabină, iar
mulţi dintre ei sunt deja mândri posesori
ai acesteia.
Serviciile livrate de Cefin Trucks clienţilor
săi le asigură acestora o ofertă completă,
pe lângă activitatea propriu-zisă de vânzare de vehicule noi Ford Trucks. Cefin
Trucks este lider de piaţă în vânzarea de
vehicule rulate, oferă servicii de asistenţă tehnică de top prin centrele sale din
Bucureşti, Braşov, Deva şi Arad şi, prin
reţeaua sa de parteneri de service, în

Constanţa, Craiova, Bacău, Suceava,
Baia Mare, Oradea, Timişoara şi Cluj şi
are în plan deschiderea a trei noi locaţii
after-sales în 2019. Cefin Trucks oferă
servicii de finanţare internă şi externă
complexe, incluzând şi servicii de trade
in-buy back. Maşinile Ford Trucks sunt
livrate echipate standard cu sisteme de
monitorizare prin GPS oferite de grupul
Viasat. Echipa de vânzări s-a dezvoltat
constant, de la 10 angajaţi, în 2016, la
16, în 2018. Tendinţa de creştere se va
menţine şi în acest an, când compania
estimează că numărul membrilor forţei
sale de vânzări va ajunge la 21, pentru o
acoperire teritorială optimă.
Despre Ford Trucks
Ford Trucks este unul dintre cei mai mari
producători internaţionali de camioane

grele din lume. Produce o gamă largă de
vehicule, inclusiv tractoare, camioane de
construcţii şi camioane de transport cu o
greutate de peste 16 tone. Rezultatele
dovedite ale calităţii, durabilităţii şi eficienţei vehiculelor comerciale Ford stau la
baza strategiei internaţionale a produselor Ford Trucks.
La Ford Trucks, se combină mai mult de
o jumătate de secol de experienţă de proiectare şi producţie cu abilităţile în dezvoltarea produselor specifice pieţei, pentru a proiecta componentele principale
ale vehiculelor lor, inclusiv motoarele noi.
În prezent, operează în Europa Centrală
şi de Est, Orientul Mijlociu, Africa, Rusia
şi Comunitatea Statelor Independente
(CSI) şi continuă să se dezvolte reţeaua
internaţional pe trei continente. Sute de
mii de camioane din întreaga lume pleacă la drum în fiecare zi cu încrederea pe
care o oferă Ford.
Despre Cefin Trucks
Compania activează de peste 20 de ani
în sectorul auto, ca furnizor de produse
şi servicii integrate pentru lumea transportatorilor profesionişti, fiind cunoscută
ca unul dintre cei mai mari distribuitori de
vehicule comerciale din România. În decembrie 2016, Cefin Trucks a fost numit
unicul importator şi distribuitor în România al Ford Trucks şi, din mai 2017, a început activitatea din acest nou rol.
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7 EPISOADE
CONTROALELE ISCTR este un reality show
gândit special pentru internet, care este postat
SHUHрHOHOHVRFLDOHGHPDUHDQYHUJXUă )DFHERRN
<RXWXEH GDUоLSHVLWHXULOH7,50DJD]LQURоL
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CONTROALELE
ISCTR: UN TOTAL
DE PESTE
1.806.000 DE
VIZUALIZARI
Episoadele primului reality
show din transporturile
românești
"CONTROALELE ISCTR"
au devenit virale imediat
după lansare și au
acumulat peste un
milion
de vizualizări pe
Facebok.
Cel mai vizionat a fost
episodul 07, care a
ajuns la peste
1.125.000 de vizualizări.
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CONFERINŢA UNTRR DESPRE MOBILITATE
ŞI DECARBONIZARE

Autorităţi importante din România
şi din UE au participat la Conferinţa
Europeană IRU-UNTRR - ”Pachetul
Mobilitate şi Viziunea UE de decarbonizare a transportului rutier - Provocări
şi soluţii pentru transportatorii rutieri”.
Uniunea Naţională a Transportatorilor
Rutieri din România (UNTRR) şi Uniunea
Internaţională a Transporturilor Rutiere
(IRU) au organizat la Bucureşti, în data
de 19.02.2019, Conferinţa Europeană
”Pachetul Mobilitate şi Viziunea UE de
decarbonizare a transportului rutier Provocări şi soluţii pentru transportatorii
rutieri”.
Conferinţa IRU/UNTRR a fost un eveniment european de succes, reunind la
Bucureşti peste 70 de participanţi din
partea autorităţilor române şi europene, alături de reprezentanţi ai industriei transporturilor rutiere din România şi din UE, organizaţiilor europene
de cercetare în domeniul transportului
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şi logisticii şi mass-media. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului
european LEARN pentru Calcularea şi
Reducerea Emisiilor din Sectorul Logistic, care a primit finanţare de la Comisia
Europeană prin Programul de cercetare
şi inovare al Uniunii Europene - Orizont
2020. UNTRR, alături de Consorţiul
LEARN a implementat acest proiect
în România în perioada 01.10.2016-31
.03.2019, acordând sprijin transportatorilor români pentru calcularea şi reducerea amprentei de carbon aferente
activităţilor de transport rutier, prin
testarea unei metodologii europene de
calculare a emisiilor din logistică (GLEC)
şi prin accesul la materiale educaţionale
dezvoltate în cadrul proiectului LEARN.
Prima sesiune a Conferinţei IRU/UNTRR a abordat cadrul politicii de mediu la nivel european, propunerile legislative în curs şi implicaţiile pentru
sectorul transporturilor rutiere, fiind
prezentate propunerile legislative din
Pachetele de mobilitate UE, iniţiativele
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europene care vizează emisiile de CO2
şi taxarea infrastructurii rutiere.
Melania-Gabriela Ciot, Secretar de Stat
în Ministerul Afacerilor Externe, Marius Alban, Direcţia Transport Rutier din
Ministerul Transporturilor, Elena Popa,
Direcţia Generală Investiţii, Proiecte
Strategice şi Monitorizare Proiecte din
Ministerul Transporturilor au prezentat
priorităţile şi programul Preşedinţiei
României la Consiliul Uniunii Europene. Isabelle Vandoorne, Şef adjunct al Unităţii de Transport Durabil şi
Inteligent DG MOVE în cadrul Comisiei
Europene, Maria Grapini, eurodeputat în Comisia pentru transport şi turism (TRAN) din Parlamentul European,
şi Thomas Fabian, Director Vehicule
Comerciale la Asociaţia Europeană a
Producătorilor de Automobile (ACEA),
au dezbătut propunerile legislative UE
pentru o mobilitate curată vizând reducerea emisiilor de CO2 şi taxarea
infrastructurii rutiere .
Totodată, Ana-Claudia Ţapardel, eu-

rodeputat în Comisia pentru transport
şi turism (TRAN) din Parlamentul European (prin mesaj video), Marian-Jean
Marinescu, eurodeputat în Comisia pentru transport şi turism (TRAN) din Parlamentul European (prin mesaj video),
Maria Grapini, eurodeputat în Comisia
pentru transport şi turism (TRAN) din
Parlamentul European, Raluca Marian,
Senior Manager transport persoane la
IRU şi Radu Dinescu, Secretar General UNTRR, au prezentat celor prezenţi
informaţii de ultimă oră privind situaţia
dosarelor pachetului de mobilitate şi
implicaţiile acestora pentru transportatorii rutieri români - aplicarea detaşării la
transporturile rutiere, întoarcerea obligatorie acasă a şoferilor şi a camioanelor la
4 săptămâni, interzicerea odihnei în cabina camionului, restricţionarea accesului
la profesie şi la piaţa de transport marfă
(cabotaj). Având în vedere viziunea UE
de decarbonizare a transporturilor, UNTRR consideră că întreaga legislaţie UE
în domeniul transporturilor rutiere ar
trebui să urmărească realizarea obiectivelor legate de reducerea emisiilor de
CO2. În acest sens, UNTRR a semnalat
reprezentanţilor Preşedinţiei Române
a Consiliului de Transport UE, Parlamentului European şi Comisiei Europene faptul că prevederile legislative
propuse de Pachetul Mobilitate 1 sunt
în contradicţie cu viziunea UE de decarbonizare a transporturilor – în special, propunerile privind restricţionarea
cabotajului şi întoarcerea obligatorie
acasă la 4 săptămâni, atât a şoferilor cât
şi a camioanelor vor determina creşterea
semnificativă a curselor fără încărcătură
în UE şi în consecinţă creşterea emisiilor
de CO2, contrar obiectivelor UE de re-

ducere a acestora. Deşi odată adoptate,
aceste măsuri periculoase ale Pachetului
Mobilitate 1 s-ar aplica în mod egal pentru toate Statele Membre, semnalăm că
ele vor avea un impact diferit la nivel european, cei mai afectaţi fiind transportatorii din ţările periferice, precum transportatorii români şi estici care vor petrece cel
mai mult timp pe drum pentru a respecta
obligaţia de a se întoarce acasă. UNTRR
a solicitat Preşedinţiei Române a Consiliului UE şi Eurodeputaţilor români să
respingă ferm aceste măsuri periculoase, care vor afecta atât competitivitatea
transportatorilor rutieri români, cât şi atingerea obiectivelor de mediu al UE.
Cea de-a doua sesiune a Conferinţei
IRU/UNTRR a abordat problematica
politicilor de mediu ale oraşelor europene şi a restricţiilor de acces în oraşe,
cu impact semnificativ asupra operatorilor de transport rutier. Prezentări
privind restricţiile de acces în oraşe au
fost realizate de Ivo Cré, Director Politică
& Proiecte, Polis, Andrei George Creci,
Director General al Societăţii de Transport Bucuresti S.A., Thomas Willsen,
Consilier politic şi Coordonator Proiecte,
Eurocities, Raluca Marian, Manager
Senior transport persoane, IRU, Isabelle Vandoorne - DG MOVE, Comisia
Europeană şi Conf. dr. ing. habil. Adrian
Clenci, Preşedinte SIAR şi Director Departament Automobile la Universitatea
din Piteşti.
În cea de-a treia sesiune a Conferinţei,
Igor Davydenko, consilier şi cercetător
ştiinţific, TNO, Nicolette van der Jagt,
Director General, CLECAT, Philippe
Payen, Vice-President Strategy, TK’Blue
Agency, Paul Şerbănescu, Şef Birou
Strategii Programe, Ministerul Mediu-

lui, Constantin Banta, Director Control
Risc, Practicom, au dezbătut care sunt
provocările legate de calcularea emisiilor
de CO2 din lanţul logistic şi au arătat că
amprenta de carbon a operaţiunilor logistice poate fi utilizată pentru a reduce
costurile operaţionale, prin identificarea
de oportunităţi de a reduce consumul
de combustibil. A fost prezentat Cadrul
GLEC şi rezultatul proiectului LEARN
finanţat de UE.
Totodată, 7 transportatori români au
primit diplome pentru participarea ca
firme pilot în proiectul european LEARN
, reprezentând recunoaşterea Comisiei
Europene şi a partenerilor LEARN
pentru contribuţia lor valoroasă la calcularea şi validarea emisiilor de CO2
aferente operaţiunilor de transport rutier şi logistică. Campionii LEARN în
România sunt: AQUILA PART PROD
COM, COMPANIA NAŢIONALĂ POŞTA
ROMÂNĂ,COM DIVERS AUTO RO,
HOEDLMAYR-LAZAR ROMANIA, INTERNATIONAL ALEXANDER, LAGERMAX AUTOTRANSPORT, PRACTICOM.
În cea de-a patra sesiune a evenimentului, George Adrian Dincă, Director
General, Registrul Auto Român, Sabrine
Skiker, Manager Comunicare & Politică
UE, Hydrogen Europe, Mickael Drombry, Manager General, AlertGasoil, Ton
Bertens, Cercetare şi Dezvoltare, Van
Eck Group, Andreea Dumitrescu, Director Vânzări, Scania, au discutat despre soluţiile de decarbonizare a transportului rutier şi măsurarea consumului
de combustibil.

KARIN RÅDSTRÖM, NUMITĂ ŞEF DE VÂNZĂRI ŞI MARKETING
ŞI MEMBRU AL SCANIA EXECUTIVE BOARD MANAGEMENT
Karin Rådström, în prezent Senior Vice
President Buses & Coaches, a fost numită Vicepreşedinte Executiv şi şef de vânzări şi marketing. Ea şi-a ocupat poziţia
pe 1 martie şi va fi subordonata lui Henrik
Henriksson, preşedinte şi CEO.
Karin Rådström, născută în 1979, s-a
alăturat echipei Scania în calitate de stagiar în 2004, după ce a absolvit Masterul
de Inginerie în Management Industrial la
Institutul Regal de Tehnologie din Stockholm. Din 2007, a deţinut numeroase
funcţii de conducere în cadrul organizaţiei de vânzări şi service a companiei
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Scania. Ea şi-a preluat poziţia anterioară
în 2016.
“Îi spun -bine ai venit-, Karin Rådström în
echipa mea şi aştept, cu nerăbdare, contribuţia ta la dezvoltarea, în continuare,
a performanţelor de piaţă ale Scania. Nu
în ultimul rând, experienţa ei în domeniul
de afaceri al autobuzelor şi autocarelor
şi al soluţiilor de transport durabil vor fi
de mare ajutor pentru noi”, spune Henrik
Henriksson. Karin Rådström îl succede
pe Christian Levin, care a fost numit director tehnic şi membru al Comitetului
Executiv TRATON.
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SANPELLEGRINO REDUCE EMISIILE ŞI ZGOMOTUL
CU AJUTORUL CAMIOANELOR PE GAZ SCANIA

Odată cu livrarea camioanelor cu gaz lichefiat Scania R 410, toate transporturile Gruppo
Sanpellegrino de la staţia de îmbuteliere a apei minerale la centrul său logistic de la Madone sunt
operate cu vehicule alimentate pe gaz.
Sanpellegrino a produs, în 2018, 1,5
miliarde de sticle de apă minerală, care
sunt exportate în mai mult de 150 de ţări.
Creşterea, în ultimii ani, a fost puternică
şi continuă să crească. Sanpellegrino va
începe în această primăvară construirea
unei extinderi majore a facilităţilor sale
de producţie. Asta înseamnă mai multe transporturi pe şoselele înguste, prin
sate, în văile Bergamasque Prealp spre
şi de la izvoare. În fiecare zi, există 300
de curse ale camioanelor către staţia de
producţie, în fiecare zi a săptămânii.
Având în vedere creşterea producţiei,
Sanpellegrino şi partenerul său logistic
Koiné, au iniţiat discuţii cu Scania privind
găsirea unei soluţii durabile. “Aceste camioane cu gaz lichefiat constituie un ele-
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ment important în asigurarea continuării
dezvoltării operaţiunilor noastre”, spune
Maura Sartore, Head of Chain of Supply
Europe South Europe, Nestlé Waters.
Italia construieşte staţii de gaz
Pe lângă economiile anuale de carbon
de 500 de tone, motoarele cu gaz oferă
o reducere substanţială a zgomotului în
comparaţie cu motoarele diesel. Compania planifică transporturi în timpul nopţilor
pentru a evita congestionarea traficului.
Din cele 80.000 de camioane anuale
care ajung la San Pellegrino, 75% au
ajuns la centre logistice.
“Sanpellegrino este un angajator important, iar locuitorii noştri sunt mulţumiţi
de faptul că îşi extind operaţiunile şi

MARTIE 2019

| www.tirmagazin.ro

generează mai multe locuri de muncă”,
spune primarul Giuliano Ghisalberi de la
Primăria Zogno. “În acelaşi timp, au existat preocupări privind creşterea traficului,
zgomotul şi poluarea. Prin urmare, suntem extrem de mulţumiţi de introducerea
camioanelor pe gaz.”, afirmă Ghisalberi.
Koiné a primit în total 50 de camioane
pe gaz lichefiat Scania R 410, cele mai
multe dintre acestea fiind utilizate în operaţiunile pentru Sanpellegrino. Interesul
pentru utilizarea gazelor lichefiate în operaţiunile camioanelor grele din Italia creşte rapid şi în prezent există 39 de staţii de
alimentare cu gaz natural lichefiat (GNL).
Alte 25 de staţii sunt în pregătire.

NOBINA ŞI SCANIA, PARTENERIAT PENTRU
TESTAREA AUTOBUZELOR AUTONOME ÎN SUEDIA

Scania şi Nobina, cel mai mare operator de transport public din ţările nordice, vor colabora pentru a începe testele în vederea introducerii de autobuze
autonome pe rutele regulate din zona
Stockholm.
“Tehnologia este acum suficient de matură pentru a iniţia teste pe traseele actuale de autobuze de pe drumurile publice, făcând proiectul unul dintre primele
de acest gen din Europa, în special cu
autobuze de această dimensiune”, spune Karin Rådström, Head of Buses and
Coaches, Scania. “Proiectul va oferi o
multitudine de informaţii pentru dezvoltarea viitoare a autobuzelor autonome înaintea introducerii pe scară largă.”
Colectare de informaţii
Testele vor fi efectuate în două etape,
iniţial fără pasageri. Siguranţa este o priDespre autobuze:
Model Scania Citywide LF (podea joasă)
Lungime 12 m
Motor electrice
Capacitate 80 de pasageri, dintre care 25
locuri

oritate maximă pe parcursul testelor. De
aceea, autobuzele vor avea un şofer de
siguranţă pentru a monitoriza operaţiunile şi a asista pasagerii.
„Noi, cei de la Nobina, suntem foarte
implicaţi în stabilirea a ceea ce credem
că va fi o parte importantă a viitorului în transportul public”, spune Henrik
Dagnäs, Managing Director, Nobina Suedia. „Aceste teste vor oferi o vastă privire din interior şi vor aduna informaţii în
ceea ce priveşte aspectele practice de zi
cu zi ale gestionării şi operării autobuzelor autonome, permiţând mai multor persoane să călătorească cu mijloacele de
transport în comun. Cerinţele în privinţa
autobuzelor autonome nu vor fi diferite
de cele din alte operaţiuni, păstrându-se
fiabilitatea, siguranţa şi disponibilitatea.”,
afirmă Dagnäs.
Cele două autobuze electrice de tip Scania Citywide LF vor conecta zona Barkarby, care se extinde rapid din punct
de vedere rezidenţial şi aflată la aproximativ 20 de kilometri de centrul oraşului Stockholm, cu o staţie de metrou din
apropiere. Autobuzele vor fi în funcţiune
de-a lungul unei noi rute, de 5 kilometri,
cu patru opriri. Iniţial, aproximativ un ki-
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lometru este planificat să fie condus în
mod autonom. În cea de-a doua fază a
testelor, este de aşteptat ca aproximativ
300 de pasageri să utilizeze zilnic acest
serviciu.
Sistemele de trafic şi control pentru autobuzele autonome vor fi gestionate în
comun de Scania şi Nobina.
Ce se întâmplă efectiv
Proiectul de dezvoltare a început deja,
iar perioada de testare este planificată să
înceapă în 2020. Pe parcursul testelor,
vor fi colectate date, de exemplu, despre
viteza medie, timpul de exploatare, răspunsul la deviaţii de sens şi satisfacţia
pasagerilor.
Mai multe proiecte inovatoare de transport public sunt deja în curs de desfăşurare în Barkarby, care a fost descris ca
cel mai modern sistem de trafic urban din
lume. Proiectul vizează: primele autobuze autonome electrice din Europa care
vor merge în traficul regulat, infrastructura inteligentă, vehicule de transport Bus
Rapid Transit, noi soluţii digitale - toate
în colaborare între Regiunea Stockholm,
municipalitatea Järfälla şi Nobina.
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FILIALA DIN ROMÂNIA A COMPANIEI
„PENALE” JOST GRUP: PROFITURI DE ZECI DE
MILIOANE ŞI ANGAJĂRI MASIVE DE ŞOFERI
Ştirea începutului de an în transporturi este confiscarea unui număr de
346 camioane înmatriculate în România aparţinând companiei belgiene
Jost Grup. Aceasta deţine o firmă de
transport la Cluj-Napoca numită Skiptrans care înregistrează profituri consistente.
Patronul Jost Grup a fost arestat, în urmă
cu doi ani, pentru că exploata şoferi.
Fraudă de proporţii
La sfârşitul lunii februarie, procurorii din
Belgia au decis confiscare a sute de camioane româneşti, folosite în Belgia pentru o fraudă de 65 de milioane de euro.
Aproape toate camioanele erau înmatriculate în România şi conduse de şoferi
români. O mică parte dintre ele sunt înmatriculate în Slovacia.
Dosarul de fraudă socială, deschis în
2015, de procuratura belgiană are în vedere firma Jost, una dintre cele mai mari
din ţară. Folosind camioane româneşti
şi şoferi români, aceasta a realizat active ilegale de 55 de milioane de euro şi
o fraudă de 65 de milioane de euro, au
anunţat marţi procurorii.

Aceştia caută acum 346 de camioane,
identificate, majoritatea înmatriculate în
România. Cu ajutorul lor, firma a realizat
o imensă fraudă socială. Plătea şoferii
la nivelul de salarizare din România sau

Slovacia, dar realiza transporturi doar în
Belgia, la preţurile de acolo.
“Există indicii care ne conduc spre o organizaţie criminală, spălare de bani şi
trafic de persoane.”, a declarat procurorul federal, citat de dhnet.be. Activele
ilicite realizate ar fi de 55 de milioane de
euro. Daunele sunt estimate la aproape
65 de milioane de euro, din care 45 de
milioane de euro nivelul salariilor neplătite pentru lucrători şi 20 de milioane de
euro pentru contribuţiile sociale evitate.
Cazul raportează 947 victime ale traficului de fiinţe umane.
Ca parte a investigaţiei, un ofiţer de poliţie a fost infiltrat în companie. Angajat
în Slovacia de o companie filială a Jost,
i s-a oferit un salariu de la 550 la 650 de
euro pe lună, pentru a lucra în Belgia.
Potrivit procuraturii, şoferii au avut un
ritm de lucru de 18 ore pe zi şi au rămas
în camioanele lor timp de până la 8 săptămâni consecutive. Agentul sub acoperire a făcut 6 duşuri în patru săptămâni.
Ce se întâmplă în România
La doar o zi de la confiscarea camioanelor, lovitura s-a repercutat în România
asupra firmei Skiptrans din Cluj, care
este deţinută de Jost Group. „Activitatea
uneia dintre cele mai mari firme de trans-

32

I N V E S T I G AT O R U L' S T I R |

MARTIE 2019

| www.tirmagazin.ro

eni în baza presiunilor făcute de către
sindicatele din transporturi din Belgia,
relata presa din Ardeal.
În schimb, procurorul federal din Belgia
a declarat, citat de dhnet.be: „Există indicii care ne conduc spre o organizaţie
criminală, spălare de bani şi trafic de persoane”.

port de marfă din Cluj Napoca, SC Skiptrans SRL, cu peste 900 de şoferi angajaţi, a fost blocată de procurorii belgieni
care acuză societatea de fraudă socială.
Firma clujeană este deţinută de grupul
Jost, iar directorul firmei clujene, Radu
Hoza, a trimis mai multe memorii către
Ministerul Transporturilor, Administraţia
Prezidenţială, Ministerul Afacerilor Externe, etc, în speranţa că ar putea primi
ajutor. Potrivit reprezentanţilor firmei de
transport clujene, activitatea Jost Group
este cercetată de către procurorii belgi-

În România, compania face angajări
La o săpătmână după reţinerea camioanelor, la Skiptrans, sucursala Jost Grup
din România, se făceau angajări pe portalul ejob.ro. „Skiptrans face parte din
Jost Group -grup internaţional de transport situat în Luxemburg şi Belgia, cu
tradiţie în transportul de marfă încă din
1958”, este prezentarea firmei care angajează economist contabil, responsabil
depanaj, analist consum floată. Pe data
de 10 ianuarie 2019, pe portalul www.
ziarulevenimentul.ro, Skiptrans anunţa faptul că este în căutare de şoferi pe
comunitate cu permis de conducere ca-

tegoria B – C – E. Compania anunţa că
oferă contract de muncă în România, salariu fix, diurna de 72 de euro pe zi, transport pe ruta Belgia-România, garantat de
companie. Se reaminteşte că Skiptrans
face parte din „Jost Grup –grup internaţional de transport situat în Luxemburg şi
Belgia, cu tradiţie în transportul de marfă
înca din 1958”.
În octombrie 2018, poate cel mai important ziar de business din România, Ziarul
Financiar gira compania al cărui patron a
fost arestat, în 2017, pentru că exploata
şoferi şi căruia, anul acesta, procuratura
belgiană i-a confiscat peste 300 de camioane. „Transportatorul luxemburghez
Skiptrans caută 100 de şoferi pe autocamioane de mare tonaj”, era titlu articolului din zf.ro, care preciza: „Compania
Skiptrans, cu sediul în Cluj-Napoca, a
avut anul trecut o cifră de afaceri de 45
milioane de euro. Skiptrans, membră a
Jost Group, companie internaţională de
transport situată în Luxemburg şi Belgia,
caută 100 de şoferi pe autocamion/maşină de mare tonaj, potrivit AJOFM (Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă) Cluj. Candidaţii trebuie să aibă
minim şcoala profesională şi vechime de
un an în domeniu, iar contractul se va încheia pe perioadă nedeterminată, potrivit
AJOFM Cluj”. În iulie 2018, Skiptrans căuta să angajeze 50 de şoferi.
Cifrele în România
Compania Skiptrans are sediul la ClujNapoca şi o duce foarte bine. În anul
2017, compania avea 645 de angajaţi
şi a înregistrat un profit de 12 milioane
de lei. În anul 2016, profitul a fost de 16
milioane de lei, iar în 2015 –17 milioane
de lei.
Studiu de caz: aşa nu!
Reprezentantul Comisiei Europene,
Eddy Liegeois, Şef de Unitate Transport
Rutier DG MOVE, s-a referit la cazul
Jost în discursul său despre premisele
şi obiectivele care au stat la baza propunerilor de modificare a legislaţiei care
reglementează pachetul rutier. Discursul
acestuia a avut loc, în cadrul Conferinţei
“Europa în mişcare”, organizată de UNTRR, la hotel Crowne Plaza din Bucureşti în octombrie 2017.
Societăţile de tip ”cutie poştală”
„Anumiţi transportatori înfiinţează sucursale fictive în statele membre cu salarii
mici: în vederea exploatării diferenţelor
de salarii, funcţionând în acelaşi timp în
unele cazuri exclusiv în state membre cu
salarii mari. De exemplu, Jost Group angajează şoferi în Slovacia prin societăţi
de tip <cutie poştală> ajungând la contri-
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Un grup multinaţional
Roland Jost, patronul Grupului Jost, ce
are 1.650 de angajaţi în 12 ţări europene
şi în Maroc, a fost inculpat după o serie
de 15 percheziţii efectuate în Belgia, Luxemburg şi România. El a fost plasat în
arest preventiv, împreună cu alte două
persoane pentru conducerea unui grup
infracţional. O a patra persoană, de asemenea inculpată însă eliberată condiţionat, este considerată doar un simplu
membru al respectivului grup infracţional. Grupul Jost are o flotă de 1.300 de
capete tractor şi în 2016 a avut o cifră de
buţii sociale neplătite în valoare de 55 milioane euro în Belgia. Consecinţele sunt:
avantaj concurenţial neloial în raport cu
transportatorii care au sediu corespunzător în statele membre în care funcţionează. Avantajul în termeni de cost al
unei societăţi de tip cutie poştală este de
30% din costurile companiei. Propunerile Comisiei Europene pentru remedierea
situaţiei o reprezintă criterii suplimentare pentru înfiinţare. Este necesar să se
asigure că transportatorul desfăşoară o
activitate reală în statul membru în care
este constituit. Societăţile trebuie să îşi
desfăşoare activitatea din incinta din statul membru; acestea trebuie să deţină
active şi să angajeze personal proporţional cu activitatea; trebuie să păstreze contractele comerciale şi de muncă
în incintă. Prin cooperare între statele
membre… statele membre sunt obligate
să coopereze între ele pentru a detecta
societăţile de tip <<căsuţă poştală>>:
răspuns în termen de 25 de zile lucrătoare; controale la faţa locului, dacă este
necesar”, explică Eddy Liegeois.
“Alte provocări sunt reprezentate de protecţia drepturilor lucrătorilor, concurenţa
loială şi evitarea fragmentării pieţei interne. De aceea, e nevoie de promovarea
soluţiilor UE, mai degrabă decât a măsurilor naţionale necoordonate şi evitarea poverilor administrative nenecesare
pentru transportatorii rutieri”, a apreciat
Eddy Liegeois.
10.000 de procese
Povestea lui Damian Stanciu, un şofer de
44 de ani din Turda, a fost făcută public
atunci când a anunţat că vrea să dea în
judecată Vos Logistics România pentru
încălcarea dreptului la muncă şi autodeterminare. Interesantă este referirea sa
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la compania Jost.
Stanciu lucrează ca şofer de 23 de ani.
„Am lucrat o perioadă mai scurtă de timp
în România iar, de 17 ani, numai pe comunitate. Am fost angajat la firma belgiană Jost Group, al cărui patron a fost
arestat între timp. Am mai lucrat în Germania şi, în ultimul timp, pentru firma Vos
Logistics. Sunt şofer de mărfuri generale
şi fac curse în Europa şi Scandinavia. De
când mă ştiu am muncit numai pe camioane MAN, iar, acum, la noul patron,
muncesc pe un DAF.”, aşa se prezintă
Damian Stanciu.
“Dacă merge tot aşa, Vos Logistics va
ajunge în situaţia Jost Group, care a avut
peste 10.000 de procese pentru că a tras
de şoferii români foarte mult. Când am
lucrat la Jost Group, la Skiptrans, sucursala din România, am plecat de la ei 100
de şoferi într-o singură lună.”, afirmă Damian Stanciu.
Patronul, arestat
În 14 mai 2017, patronul companiei Jost
Group, bănuit că a angajat în condiţii precare mii de şoferi proveniţi din Europa de
Est, în special români, a fost arestat preventiv în Belgia.
Descinderile poliţiei au făcut parte dintr-o
campanie naţională de combatere a aşazisului “dumping social”, a anunţat justiţia
din această ţară.
Operaţiunea a început în prima parte a
lunii mai, când poliţia belgiană a descins
în 20 de sucursale ale companiei de
transport luxemburgheze pentru a verifica actele şoferilor care era prezenţi în
acel moment în firmă. La descindere au
fost descoperiţi mai mulţi şoferi români
care se odihneau într-un camion înmatriculat în România. Percheziţii au avut loc
şi în România.
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afaceri de 270 de milioane de euro.
Capetele de acuzare sunt grave şi includ exploatarea de fiinţe umane -pentru
condiţiile în care trăiau şoferii-, spălare
de bani, escrocherie, evaziune fiscală,
încălcarea legislaţiei muncii şi neplata
drepturilor salariale.
Prejudiciul rezultat în urma neplăţii salariilor pentru cei circa 1.100 de şoferi şi a
taxelor către fiscul belgian este estimat la
circa 55 de milioane de euro, sumă ce ar
putea fi de fapt mai mare.
În contextul extinderii Uniunii Europene
către ţările din Est, companii din statele
vest-europene resimt “o presiune a preţurilor care le împinge să caute şoferi în
Est”, a spus cotidianului La Libre Belgique secretarul general al Uniunii profesionale pentru transport şi logistică din
Belgia, Michaël Reul.
„Sub acest nume (Jost, n.r.), firma belgiană a creat o altă firmă în România,
în speţă. Şoferii, care în mod normal ar
fi intrat sub jurisdicţia sistemului social
belgian, se întorc pe sistemul social românesc, care este mai avantajos (pentru
angajator, n.red.) decât cel belgian. Este
vorba de o afacere de dumping social şi
fraudă socială. Paguba se ridică la 55 de
milioane de euro”, a explicat un oficial
belgian.

CU TAXA PE CAMIOANE DIN BELGIA, ROMÂNIA
AR PUTEA FACE 140 KM DE AUTOSTRADĂ

În 2018, mai mult de jumătate
(53,3%) din totalul taxelor pe kilometru din Belgia au fost plătite
de camioanele străine, potrivit
cifrelor Viapass, organizaţia care
coordonează şi verifică taxarea în
Belgia.
Camioanele străine au adus la bugetul belgian 379,9 milioane de euro
(365 milioane în 2017). Taxele totale,
plătite de şoferii camioanelor străine
şi autohtone, a fost de 712,7 milioane de euro (676 milioane euro, în
2017).
Cu această sumă de bani s-ar putea
face 140 de kilometri de autostradă
în România.
Potrivit Viapass, cifrele crescute sunt
rezultatul indexării taxelor dar şi al
mai multor kilometri parcurşi. Aproximativ 800.000 de camioane din Europa sunt echipate cu o unitate la bord
(OBU), dispozitivul de înregistrare al
numărului de kilometri parcurşi care
trebuie deţinut pentru a merge pe
drumurile belgiene.
Medie zilnică fabuloasă
Taxa de colectare, numai în Flandra,

a adus, anul trecut, 449,4 milioane
de euro la buget, în Valonia - 253 de
milioane de euro şi în Bruxelles - 10,3
milioane de euro. Cifrele, pentru anul
2017, au fost 424,4 milioane de euro,
241,5 milioane de euro şi, respectiv,
10,1 milioane de euro.
Majoritatea kilometrilor au fost parcurşi în martie, mai, iunie, octombrie
şi noiembrie. Potrivit Viapass, într-o
zi lucrătoare, în medie, un număr de
140.000 până la 150.000 de camioane se deplasează pe drumurile belgiene, ceea ce generează o colectare
a taxelor de 2,5 milioane de euro pe
zi.
Cum stăm acasă
În România, încasările din toate taxele de drum plus cele de pod (300
milioane euro) sunt la mai puţin de
jumătate faţă de taxele colectate în
Belgia numai de la camioane (712
milioane euro).
E drept, reţeaua de autostrăzi este
un dezastru în comparaţie cea din
Belgia. CNAIR a încasat, în primele
11 luni ale anului 2018, 1,2 miliarde de lei ( aproape 270 milioane de
euro) doar din taxa de drum şi a apli-
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cat 570.000 de sancţiuni pentru şoferii care au fost prinşi fără rovinietă
valabilă. Veniturile din taxa de drum
–1,2 miliarde lei– sunt consistente
raportate la alocările bugetare pentru
întreţinerea reţelei de autostrăzi şi
drumuri naţionale astfel: 290 de milioane lei anul acesta, respectiv, 320
milioane lei pentru 2018, aproximativ
la jumătate faţă de bugetul din 2016.
Cu banii strânşi din rovinietă se pot
construi 50 de km de autostradă sau
se pot reabilita peste 200 de km de
drum naţional.
Alte 25 de milioane de euro s-au încasat din taxa de pod de la Feteşti,
pe Autostrada Soarelui, în primele 11
luni ale anului 2018 fiind înregistrate
4 milioane de treceri.
Cât priveşte încasările din taxa de
pod de la Giurgiu-Ruse, CNAIR
anunţă că a strâns 49 de milioane
de lei, o trecere pentru autoturisme
fiind 3 euro iar pentru camioane 25
euro. Singurele zile din an cu trecere gratuită la podurile Giurgiu-Ruse
respectiv Giurgeni-Vadu Oii sunt 20
iunie şi 23 decembrie.
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De ce mor atât de mulţi şoferi de camion

Dacă în România studiile lipsesc, SUA au
stabilit cauzele pentru care creşte numărul
şoferilor morţi în accdidente rutiere.
Conducerea unui camion greu rămâne
printre ocupaţiile „cele mai mortale”, numărul deceselor stabilind un record în 2017.
Anul trecut, 840 de camionagii si-au pierdut
viaţa la locul de muncă, cu 6,6% mai mult
decât cele 786 decese raportate de Biroul de Statistică al Muncii din SUA pentru
2016. Numărul deceselor cauzate în timp
ce conduceau camioane grele a crescut cu
25% din 2011.
Datele Biroului de Muncă sunt în concordanţă cu alte date care indică o creştere
a numărului de decese care implică transportul de mărfuri. Un raport din octombrie
al Administraţiei Naţionale pentru Siguranţa Traficului a constatat că accidentele care
implică camioanele mari au crescut cu 9%
faţă de anul trecut până la cel mai înalt nivel din ultimii 29 de ani. Decesele care au
implicat camioane grele au crescut cu 3%,
în 2017 faţă de anul 2016.
Transportul, ca profesie, a avut 26,8 decese la 10.000 de lucrători, comparativ cu 3,5
decese la 10000 pentru toate profesiile.
Spune nu alcoolului
Industria pescuitului a înregistrat 99,8 de
decese la 10.000 de lucrători, cea mai
mare rată de decese a oricărei ocupaţii.
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Lucrătorii din domeniul exploatării forestiere, piloţii şi inginerii de aviaţie au avut rate
de deces mai mari decât şoferii care conduc camioanele, dar industriile au înregistrat mai puţine decese, deoarece aceste
industrii sunt mai mici.
"Toţi angajatorii trebuie să adopte o abordare integrală a siguranţei", a anunţat
Consiliul Naţional pentru Siguranţă. „Acest
lucru presupune adoptarea de politici şi de
niveluri de instruire diversificate pentru a
aborda cauzele majore de decese şi răniri".
Datele de la Biroul de forţă de muncă au
arătat, de asemenea, că, pentru al cincilea
an consecutiv, decesele la volan cauzate
de supradoze, medicamentele nonmedicale şi alcool au crescut cu cel puţin 25%.
"Soferii trebuie sa fie bine instruiti, bine
odihniti, fără droguri şi fără alcool", a declarat Lane Kidd, managing director al Aliantei
pentru Siguranţă şi Securitate a Şoferilor,
adăugând că sunt necesare teste mai eficiente.
Fără centură de siguranţă
Neatenţia la volan, viteza excesivă şi lipsa
utilizării centurii de siguranţă contribuie la
decesele în rândul şoferilor de camioane,
la fel ca şi în cazul deceselor ocupanţilor
locurilor de pasageri. Cel puţin 38% dintre
şoferii de camioane ucişi în 2017 nu purtau
centuri de siguranţă, a declarat Jack Van
Steenburg, şef de securitate al Administraţi-
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ei federale de securitate a transportatorilor.
Adormitul la volan este responsabil de 3
din 10 accidente.
Camioanele petrec perioade lungi de timp
în blocaje de trafic, în apropierea oraşelor
mari. În cazul în care şoferul este distras
de la conducere prin utilizarea smartphone-ului, acest comportament poate duce la
accidente.
"Neatenţia la volan este în creştere şi este
problematică", a declarat pentru Trucks.
com, Jim Mullen, consilier general al FMCSA.
Siguranţă prin tehnologie
Mulţi producători de automobile adaugă o
tehnologie avansată de asistare a şoferilor,
cum ar fi avertizarea de părăsire a benzii
de circulaţie, cruise control şi frânarea automată de urgenţă.
"Ne concentrăm intens asupra eliminării
oricărui tip de accident, vătămare sau deces", a declarat Jon Morrison, preşedintele
Wabco, furnizorul de tehnologie a sistemelor de siguranţă a camioanelor.
Asociaţia transportatorilor independenţi,
care are 160.000 de membri, a declarat
că susţine standarde ridicate de siguranţă
pentru camioane.
Îmbunătăţirea unor elemente din siguranţă
a şoferilor, cum ar fi airbagurile, au fost trecute cu vederea de zeci de ani, în timp ce
tehnologiile de siguranţă pentru vehicule
au fost prioritizate.

CIFRA DE AFACERI ÎN TRANSPORTURI:
ROMÂNIA, ÎNAINTEA UNGARIEI ŞI BULGARIEI,
DAR DUPĂ POLONIA ŞI CEHIA

Transport Intelligence a lansat recent
un studiu intitulat “Transportul rutier de
marfă european 2018”, care arată că
firmele europene de transport de marfă
se confruntă cu un deficit de aproximativ
150.000 de şoferi de camioane.

lonia, Olanda, Belgia, Austria, Suedia,
Cehia. După România se află: Finlanda,
Danemarca, Portugalia, Ungaria, Slovacia, Lituania, Bulgaria, Irlanda, Slovenia,
Croaţia, Letonia, Luxemburg, Estonia,
Cipru şi Malta.

metru, 1,804 miliarde au fost transportate

Deficitul de şoferi este următorul:
Marea Britanie, 52.000
Germania, 45.000
Franţa, 20.000
Suedia, 5.000
Norvegia, 3.000
Danemarca, 2.500

În frunte, Italia
Transportul rutier este un sector economic vital care generează aproximativ
2% din valoarea produsului intern brut al
Uniunii Europene. Importanţa transportului rutier se reflectă şi în valoarea cifrei
sale totale de afaceri, care, în 2015, a
fost de 334 miliarde de euro în UE-28.
Transportul rutier de marfă a avut o cotă
de 22,40% din cifra de afaceri a tuturor
modalităţilor de transport, în timp ce cota
mai mare (35,70%) a fost realizată prin
activităţile de depozitare. Cea mai mare
cifră de afaceri din această industrie
aparţine Italiei, care avea cifra de afaceri
de 44,862 milioane de euro în 2015.
Industria de transport rutier include transportul mărfurilor între companii şi între
companii şi consumatori. În 2016, din totalul de 3.661 de miliarde de tone pe kilo-

nu circule fără marfă, în scopul reducerii

Cifrele despre România arată că există
puţin peste 150.000 de angajaţi în industria de transport, care ne plasează după
Germania, Franţa, Italia, Polonia, Spania
şi Marea Britanie, dar înainte de Cehia,
Austria, Danemarca, Belgia, Olanda sau
chiar Suedia.
Potrivit aceluiaşi studiu, cifra de afaceri
în transporturi pune România în prima
jumătate a clasamentului. România (locul 12) este devansată de Italia, Franţa,
Germania, Marea Britanie, Spania, Po-
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pe şosele, care reprezintă 49,27%.
Încărcătura medie a greutăţii transportate, în 2015, pe şosele a fost de 13,7 tone
pe camion. Uniunea Europeană încearcă
să impună măsuri pentru ca vehiculele să
poluării. Astfel, din 2005 până în 2015,
numărul curselor „goale” a coborât de la
23% la 21%.
Transportul rutier de marfă are peste 3
milioane de oameni angajaţi şi generează în jur de 2% din PIB în Uniunea Europeană.
Industria transportului rutier de mărfuri în
UE este foarte fragmentată. Piaţa este
alcătuită dintr-un număr mare de întreprinderi mici (numărul mediu de salariaţi
este de 5,36).
Industria rutieră aduce multe avantaje
în raport cu alte forme de transport, dar
este caracterizată de o influenţă extrem
de negativă asupra mediului.
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VÂNZĂRILE DE CAMIOANE, PE PLUS ÎN
EUROPA. ROMÂNIA NU FACE EXCEPŢIE
Piaţa auto din România îşi continuă
evoluţia pozitivă.
European Automobile Manufacturers
Association a anunţat că, în România,
s-au vândut, în anul 2018, un număr de
6.656 de camioane, cu 14% mai mult
decât în 2017, când s-au vândut 5.821
de camioane. În decembrie 2018, s-au
vândut 403 de camioane, cu 10% mai
mult decât în decembrie 2017, când
s-au vândut 366.
În România, în anul 2018, s-a vândut
17.585 de vehicule de peste 3,5 tone
cu 9,8% mai mult decât în 2017.
Pe ansamblu, în 2018, cererea UE
pentru vehiculele comerciale a crescut cu 3,2% faţă de 2017, marcând

a crescut în pieţele din Spania (+6,5%)

crescut în Italia (+5,0%) şi Germania

şi Germania (+4,6%), care au avut re-

(+3,1%).

zultate foarte bune în 2018.

Anul trecut, înmatriculările de camioa-

al şaselea an consecutiv de creştere.

ne noi în Uniunea Europeană au cres-

Aproape 2,5 milioane de vehicule co-

2018 a fost un an pozitiv

merciale au fost înregistrate în întreaga

În total, 305.811 vehicule grele noi

Uniune Europeană, reprezentând cel

au fost înregistrate în UE, cu 3,1%

mai mare volum înregistrat începând

mai mult decât în 2017. Marea Brita-

cu anul 2007. Cererea a scăzut în Italia

nie (-5,4%) şi Spania (-4,2%) au scă-

mania (+2,9%) au înregistrat rezultate

(-4,1%) şi Marea Britanie (-1,9%), dar

zut, dar cererea de camioane grele a

pozitive, dar cererea camioanelor a

cut cu 3,5%, faţă de 2017. Rezultatele, pe tot parcursul anului, au oscilat.
Franţa (+8,1%), Italia (+5,1%) şi Ger-

scăzut în Regatul Unit (-4,0%) şi Spania (-2,0%).
În decembrie 2018, cererea de camioane noi din UE a scăzut cu 11,6% faţă
de aceeaşi lună cu un an în urmă.
Potrivit ultimului comunicat oficial al
DRPCIV, în luna noiembrie a anului
trecut, în România, s-au vândut 446
vehicule comerciale grele de 16 şi peste 16 tone, o creştere de 1,83% faţă de
luna similară a anului trecut. În total, în
noiembrie 2018 s-au vândut 1.981 de
autovehicule pentru transport mărfuri,
în creştere cu 6,56% faţă de aceeaşi
lună a anului 2017.

38

I N V E S T I G AT O R U L' S T I R |

MARTIE 2019

| www.tirmagazin.ro

CÂTE CAMIOANE S-AU VÂNDUT ÎN IANUARIE

Anul 2019 a debutat promiţător, cu

Pe plan european însă, consemnăm,

încă un semnal pozitiv în ceea ce pri-

un volum de vânzări, în luna ianu-

pentru prima lună din 2019, o creştere

arie, semnificativ superior celui

a înmatriculărilor de autoturisme noi de

veşte apetenţa persoanelor fizice de a

din aceeaşi lună a anului trecut

4,6% comparativ cu 2018, în condiţiile

(+21,6%).

în care, cu două excepţii (România şi
Lituania), toate celelalte au înregistrat

achiziţiona autoturisme noi, fără a mai
aştepta începerea programului Rabla,
pe fondul creşterii veniturilor, dar şi a
ofertei constructorilor de autovehicule

În segmentul autovehiculelor de pes-

scăderi, unele semnificative. Relevant

te 16 tone, s-au vândut 609 unităţi. În

pentru acest punct al analizei este scă-

şi reprezentanţilor acestora din Româ-

funcţie de mărci, statistica este urmă-

derea înregistrată de cele 5 cele mai

nia.

toarea: DAF- 109 de vehicule vândute

mari (dpdv al pieţei auto) ţări membre

în luna ianuarie 2019, Iveco –67 ve-

UE, situaţie care se prezintă astfel:

Analizând

hicule vândute, Man –93 de vehicule

Franţa -1,1%, Germania -1,4%, Italia

vândute, Mercedes Benz Truck –147

-7,5%, Spania -8,0% şi UK -1,6%.

de vehicule vândute, Renault Trucks

În continuare, vânzările sunt susţinu-

–16 vehicule vândute, Scania –63 de

te, în principal, de către persoanele

vehicule vândute, Volvo Trucks –111

juridice, care acoperă 65% din totalul

(+14,9%), C (+5,0%) şi scăderi pe A

vehicule vândute.

achiziţiilor de autoturisme realizate în

(-60,9%), F (-48,2%), E (-38,5%) şi D

Tot în luna ianuarie s-au vândut 8 auto-

luna ianuarie. Este însă de remarcat

buze Iveco şi 16 autobuze Mercedes-

faptul că numărul de autoturisme achi-

(-3,5%).

Benz.

ziţionate de către persoanele fizice în

În ceea ce priveşte vehiculele comerci-

această lună (3.057 unităţi) este cu

ale între 3,5 şi 16 tone, în luna ianuarie

77% superior celui din luna ianuarie a

s-au vândut: 2 vehicule DAF, 15 vehi-

anului trecut (1.728 unităţi); ca urmare

cule Iveco, 5 vehicule MAN şi 6 vehicu-

şi ponderea lor a crescut, de la 24%

10,8% în Cehia; 8,6% în Turcia şi 7,1%

le Renault Trucks.

în 2018, la 35% în 2019. Acesta este

în Spania.
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segmentarea

pe

clase,

remarcăm pentru prima lună a anului 2019 o evoluţie mixtă, astfel:
creşteri pe segmentele B (+54,3%),
Sport (+50,0%), SUV (+49,1%), MPV

În funcţie de ţara de provenienţă a autoturismelor, situaţia se prezintă astfel: 27,2% sunt fabricate în România,
23,6% sunt fabricate în Germania,
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MINISTRUL „ZERO KILOMETRI DE AUTOSTRADĂ”
RĂZVAN CUC PROMITE 180 KM ÎN AL DOILEA MANDAT

Răzvan Cuc şi-a dovedit extrema incompetenţă în primul mandat de ministru al Transporturilor. Probabil
acesta este motivul pentru care a fost
numit din nou politic pe funcţia pe
care nu a performat.
Răzvan Cuc a condus ministrul Transporturilor, între ianuarie şi octombrie
2017. Atunci a promis 90 de kilometri
de autostradă şi a realizat zero. În afara sectorului de 15 km dintre Dumbrava
şi Margina, dat în circulaţie pe 6 martie
2017, tronson care face parte din Autostrada A1 Lugoj-Deva şi care a fost finalizat încă din decembrie 2016, Ministerul
Transporturilor nu a fost în stare să deschidă traficul până la sfârşitul anului 2017
nici măcar pe segmentul de drum nou,
perfect circulabil, precum Autostrada A10
Sebeş-Turda loturile 3 şi 4 sau Varianta
de Ocolire Caracal. Deci, lui Răzvan Cuc
– „zero kilometri de autostradă”, îi va rămâne numele.
Ţinta glumelor premierului Mihai Tudose
Premierul din 2017, Mihai Tudose, a
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arătat o atitudine ostilă, reproşându-i
ministrului Transporturilor pierderile de
la TAROM şi numirea managerului, pentru care Cuc a girat. “Domnule ministru,
acum patru luni v-am întrebat de ce i-aţi
prelungit mandatul celui de la TAROM
şi mi-aţi spus că vă asumaţi şi că aveţi
încredere în el, aşa este?”, a fost întrebarea premierului Tudose, în vara lui
2017. După care a continuat să vorbească oprindu-şi interlocutorul cu un simplu
“Mulţumesc”.
“104 milioane pierderi pe şase luni, CFR
Marfă pierderi, CFR Călători pierderi. Înţeleg că e o echipă foarte bună, dar nu
mergeţi în direcţia bună. Nu ştiu ce vedeţi bun în asta”, a continuat premierul
Mihai Tudose.
Premierul a mai spus că s-au făcut verificări şi că trebuia ca nişte oameni din
Ministerul Transporturilor să verifice anumite tronsoane de autostrăzi. “Noi am
verificat. Acolo nu a fost nimeni”, a spus
Tudose. “Ştiţi că cei care au fost desemnaţi de dumneavoastră în urmă cu două
luni ca responsabili din partea Ministerului pe diverse tronsoane de autostrăzi
să se ducă acolo nu au fost niciunul”, i-a
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reproşat premierul ministrului Cuc.
Într-o şedinţă de Guvern, Mihai Tudose
l-a întrebat pe Răzvan Cuc dacă mai are
multe „coteţe de expropriat” pentru o autostradă.
Dictatura politică de la Transporturi
Când a auzit că fostul său ministru a fost,
din nou, propus la „Transporturi”, Mihai
Tudose a izbucnit: „Domnul Cuc a fost un
exemplu, pentru mine, despre cum poţi
să fii ministru şi să nu faci nimic. Nimic
bun. M-am săturat să îi tot spun «fă asta
şi asta, că nu se mai poate». Îmi băteam
joc de el, dar Guvernul acesta nu este al
cuiva, este al României şi eu am considerat că anumite lucruri să îşi găsească
răspunsuri în faţa oamenilor”, a afirmat
Mihai Tudose,
În acest context, întrebarea este: cum a
reuşit Cuc să redevină ministru, la numai
un an şi jumătate după ce a reuşit să
nu construiască niciun kilometru de autostradă în 2017? Răspunsul: politic, că
doar nu pe competenţă.
Răzvan Cuc face parte din filiala PSD
Giurgiu. Unde conduce ministrul Economiei, Niculae Bădălău. Acesta nu a dorit

ca Răzvan Cuc să intre în guvern şi a
anunţat că filiala PSD Giurgiu nu îl susţine pe Cuc. „Nu vreau să comentez de ce
partidul l-a propus pe Răzvan Cuc pentru funcţia de ministru la Transporturi. Eu
am avut o altă poziţie şi l-am susţinut pe
Cristian Marciu, considerând că are experienţa şi expertiza necesară pentru un
post foarte greu. Am plecat de la ideea
că Răzvan Cuc a mai fost ministru, fără
cine ştie ce performanţe… Am spus de
nenumărate ori: într-o organizaţie trebuie
să te adaptezi, nu este loc de frustrări.
Au declarat (nr. Răzvan Cuc şi Andrei
Alexandru), că nu erau convocaţi la acţiunile partidului, eu nu sunt secretara lor.
Până să ocupe funcţii, nu aveai loc de
ei în sediul partidului. Este vorba aceea,
dă-i omului o funcţie şi o să vezi şi ce
caracter are. Ei nu au înţeles că aceste
funcţii sunt vremelnice, câştigate pe votul
cetăţenilor şi pe munca colegilor”, a zis
Bădălău.
Transferat la Neamţ
Indezirabil la el în judeţ, Răzvan Cuc
„s-a transferat” în filiala Neamţ, deşi nu
avea nicio legătură cu acest judeţ. Ministrul economiei s-a arătat stupefiat de
„transfer”: „Am aflat în aceea zi că el a
fost asumat de către organizaţia Neamţ,
că s-a transferat acolo, fără să anunţe pe
cineva…”. La Neamţ, preşedintele Consiliului Judeţean este un PSD-ist cu mare
greutate, Ionel Arsene. Care îşi dorea un
om la Transporturi şi, astfel, l-a transferat
pe Răzvan Cuc. Ionel Arsene este omul
cel mai de încredere, din teritoriu, a liderului PSD Liviu Dragnea.
Imediat, Ionel Arsene i-a trasat protejatului său ce are de făcut la Minister: “Pentru prima dată în ultimii 30 de ani se va
construi un drum expres nou, pornit de la
zero, între Piatra Neamţ şi Bacău, fapt ce
va oferi municipiului Piatra Neamţ o nouă
perspectivă din punct de vedere economic şi turistic. Acest drum va fi construit
cu fonduri europene nerambursabile. A
doua arteră de circulaţie importantă pentru nemţeni este drumul naţional BicazPoiana Largului. Acest drum va intra în
reparaţii capitale în regim de urgenţă”, a
spus şeful CJ Neamţ, Ionel Arsene, totodată liderul filialei judeţene a PSD.
A promis „pielea ursului din pădure”
În primul său mandat, la audierile din Comisia de Transporturi, Răzvan Cuc a declarat că nu promite niciun kilometru de
autostradă în 2017. Adevărul este că s-a
ţinut de cuvânt. Ei, bine, în al doilea mandat, Cuc a început în trombă cu promisiunile: 180 de kilometri pentru 2019. La
începutul lunii, ministrul Rovana Plumb,
pe atunci interimar la Transporturi, făcea

aceleaşi promisiuni. ”În urma analizei la
nivelul Guvernului, a fost o analiză temeinică, vom putea să dăm în trafic în ceea
ce priveşte autostrăzile 180 kilometri”, a
spus Rovana Plumb.
Reprezentanţii Pro Infrastructura au spus
că cifra corectă pentru 2019 este de sub
50 kilometri de autostradă: “Se lucrează
ani de zile la ele. Şi dacă toate contractele s-ar finaliza, nu ar ajunge la 180 de
kilometri. Persoanele date fie habar nu au
pe ce lume trăiesc, ori cei care declară
aşa ceva sunt iresponsabili şi mincinoşi.
O să ajungem la sfârşitul anului, o să vedem că nu avem 180. Iar persoanele respective nu vor păţi nimic.”
Şi-a cosmetizat eşecul
Maşina de propagandă a autorităţilor din
domeniul infrastructurii rutiere a încercat
să acopere, prin toate mijloacele, eşecul
în materie de autostrăzi din 2017: zero
kilometri daţi spre folosinţă din 98 promişi de ministrul Transporturilor, Răzvan
Cuc, în luna ianuarie (în primul său mandat, n.red.). Eşecul (nerecunoscut de au-

torităţi) s-a încearcat a fi mascat prin mai
multe metode.
Prima, clasică, este aceea de a invoca
“foarte greaua moştenire”. De aceea,
într-un comunicat al CNAIR, s-a invocat
necesitatea deblocării unor proiecte de
infrastructură, care ar fi dus la întârzieri
în ceea ce priveşte inaugurarea autostrăzilor. Ceea ce uită să menţioneze comunicatul Companiei de Autostrăzi este că
“greau moştenire” este moştenită “din
familie”. Din 2012, cu întrerupere de un
singur an, ministrul Transporturilor şi şeful CNAIR au fost daţi de PSD.
A doua metodă de cosmetizare a realităţii a reprezentat-o aruncatul cu fumigene. Revista TIR a scris despre zecile de
proiecte scoase la licitaţie de CNAIR cu
o frenezie nebună, deşi ele nu au finan-
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ţare. În loc să se concentreze pe câteva
proiecte vitale –Autostrada Piteşti-Sibiu,
cap de listă, urmată de Şoseaua de centură a Capitalei–, CNAIR a preferat să
ne umple de comunicate în care anunţă
deschiderea, nu de şantiere, ci de licitaţii
(durata până la începerea lucrărilor este
de minimum doi ani, a se vedea exemplul pasajului Domneşti).
A treia metodă de mascare a realităţii folosită de CNAIR pentru a ascunde eşecul
din 2017 este invocarea, la nesfârşit, a
ideii că “vinovaţii sunt alţii”. De exemplu,
constructorii, care nu s-ar fi mişcat cum
trebuie. Compania uită să spună că, pe
majoritatea covârşitoare a şantierelor,
procentul de execuţie a lucrărilor îl depăşeşte pe cel al plăţilor efectuate.
Şi-a tras limzină pe bani publici
Pentru că nu a fost capabil să dea drumul la niciun kilometru de autostradă,
Răzvan Cuc şi-a zis să marcheze, totuşi,
o realizare în mandatul său. Aşa că şi-a
comandat un Audi de lux, la preţul de „numai” 101.235 de euro, pe care să îl folo-

sească după bunul plac. Adică, să îl ducă
şoferul cu acest Audi de acasă la muncă,
de la muncă la partid sau la Guvern şi
invers. Şi drumurile de Giurgiu de la final
de săptămână, când Cucul mergea să
îşi vadă nevasta, erau făcute cu acelaşi
autovehicul. Pentru că, nu-i aşa, când
mergea în vizite pe şantierele eterne ale
ţării, ca să dea indicaţii preţioase despre
cum să mai ratezi o autostradă, Răzvan
Cuc, o făcea –mândru că e român– întrun neaoş autoturism Dacia Logan.
Din documentele obţinute de revista TIR
reiese că Răzvan Cuc nu ar fi achiziţionat
maşina de lux la vedere, prin intermediul
Ministerului Transporturilor. O asemenea
sumă nu poate fi folosită pentru o maşină
de lux deoarece sumele de la buget sunt
foarte bine reglementate şi controalele
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Curţii de Conturi sunt dese.
Oferta şi, apoi, comanda pentru limuzina
de lux AUDI, de peste o sută de mii de
euro, a fost făcută de APM Constanţa.
Această „atenţie” auto de 100.0000 de
euro, plătită din bani publici, îl are ca autor pe directorul interimar al Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa, Nicolae
Dan Ţivilichi. Acesta a cumpărat maşina
de lux cu care se plimba fostul ministru
al Transporturilor pentru a intra pe sub
pielea „lu’ şefu’ de la Bucureşti”. Sau, mă
rog, pe sub penele lui Cuc.
Pixul ministrului schimbă culorile
Cuc „ierea” un ministru extrem de atent
la detalii, atunci când venea vorba de
propriul interes. Astfel încât, la solicitarea
sa expresă, cei din Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, care îi cunoşteau
gusturile fine în materie de maşini de lux,
au corectat unele dotări ale maşinii şi au
cerut unele mai bune, mai potrivite pentru un „obraz atât de subţire” ca al ex-ministrului Transportului, Răzvan Cuc.
Paravanul de la Constanţa
Maşina achiziţionată pentru Răzvan Cuc
cu bani publici de APM este un Audi A8L
3.0 TDI Quattro, 262 CP/ 193kW, TT8, cutie automată de viteze. Preţ net: 101.235
de euro. Iniţial, vânzătorul, grupul Porsche România, în prima ofertă, făcută la
17 ianuarie 2017, a cerut 124.982 euro,
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dar şi-a mai redus pretenţiile în oferta finală de la data de 6 martie 2017.
În oferta iniţială, maşina avea culoarea
negru mythos metalizat. Aici Cuc a avut
o reală dilemă! În sufletul lui s-a dus o
luptă sfâşietoare. A modificat caracteristica şi Ţivilichi a scris alăturat, de mână,
că vrea culoarea albă (ce e drept era la
modă acum vreo doi-trei ani). Apoi, probabil după ce s-a consultat cu apropiaţi,
a revenit la culoarea negru mythos metalizat şi Ţivilichi a tăiat peste scrisul de
mână-alb. Sună mai tare, ce e drept!
În schimb, fostul ministru a fost deranjat
de culoarea tapiţeriei, care era din piele neagră. Aşa că, Ţivilichi a tăiat peste cuvântul negru şi a scris alăturat, de
mână, crem. Acelaşi lucru s-a întâmplat
şi cu mocheta autoturismului Audi, care
în ofertă era de culoare neagră. La ordinul lui Cuc, şeful interimar de la APM
Constanţa a tăiat peste acest cuvânt şi a
trecut culoarea sa preferată-crem.
O treime din preţ, doar opţionalele
Unii dintre dumneavoastră ar putea spune că suntem cârcotaşi şi că Răzvan
Cuc a avut puţine pretenţii (a schimbat
culoarea la tapiţerie şi mochetă). Dar ştiţi
de ce a fost Cuc atât de puţin pretenţios? Pentru că maşina a venit cu dotări
opţionale în valoare de 30.033 de euro.
De unde rezultă că maşina „cheală” ar
fi costat vreo 70.000 de euro. Iar pentru
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răsfăţul ministrului Răzvan Cuc s-au mai
cheltuit alte 30 de mii de euro, aproape
încă jumătate din preţul iniţial de catalog
al autoturismului Audi A8L 3.0 TDI Quattri, 262 CP/ 193kW, TT8.
Cu se se alinta fostul ministru Cuc
Lista cu opţionalele, în valoare de 30 de
mii de euro, se întinde pe şase pagini. Ele
arată că domnul ex şi actual ministru al
Transporturilor, Răzvan Cuc, este un meloman înrăit, de aceea maşina a trebuit
dotată cu un sistem Bose de peste 1.300
de euro. Dar Cuc este şi terorizat să nu
păţească ceva şi avea nevoie de oglizi
care să se rotească la 360 de grade, la
un preţ de 1.500 euro, dar şi închidere de
uşi tip Soft Close de sute de euro. Pentru a gândi strategic despre cum va arăta
reţeaua de autostrăzi a României, Cucul
avea nevoie de o atmosferă intimă, aşa
că mergea perfect un pachet Alcantara
de 1.800 euro, scaune de 2.400 de euro,
geamuri duble antiacustice de sute de
euro. Apoi, vara, domnu’ Cuc trebuia să
stea la răcorică şi maşina a venit dotată (opţional) cu climatizare de 1.400 de
euro, iar iarna la căldurică, cu un sistem
de 1.700 de euro. Pielea pe care se întindea conu’ Cuc era făcută tot pe comandă, la peste 2.000 euro, iar sistemul de
masaj fusese de asemenea comandat.
Acum că a revenit la Ministerul Transporturilor, îşi poate relua locul în Audi.

CV Oficial
Cu două facultăţi private
Alexandru-Răzvan Cuc, în vârstă de
36 de ani, a fost secretar executiv al
PSD Giurgiu din 2014 şi purtător de
cuvânt al organizaţiei judeţene PSD
Giurgiu. În 2012, a reprezentat Partidul Poporului - Dan Diaconescu (PPDD) la alegerile locale şi a obţinut un
loc de consilier judeţean, apoi a candidat din partea PP-DD la alegerile
parlamentare din 2012 pentru Camera Deputaţilor şi a devinit, în acelaşi
an, prim-vicepreşedinte al PP-DD. În

S-a lăudat cu o Centură plină de gropi
Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, s-a
lăudat, în 2017, că a mai redat traficului o
bucată din Şoseaua de Centură a Bucureştiului pe care se poate circula pe două
benzi pe sens. Reporterii TIR au aflat, de
la faţa locului, că lucrările sunt departe
de a fi finalizate, iar drumul se parcurge
cu viteza de 4,5 kilometri pe oră.
Lărgirea la câte două benzi pe sens pentru cei 8,7 kilometri între Autostrada A1
şi DN7 a fost contractată în 2011, însă
lucrările efective au început abia în toamna lui 2013 şi ar fi trebuit să fie gata în
2015. Porţiunea face parte din sectorul
nord-vest al Şoselei de Centură şi se întinde între ieşirea din Bucureşti de la Mogoşoaia, se intersectează cu ieşirea spre
Chitila, trece prin sensul giratoriu de la
Dragomireşti şi se termină în Autostrada
Bucureşti-Piteşti.
Pe Facebook se merge tare
Pe data de 31 august 2017, ministrul
Transporturilor, Răzvan Cuc, anunţa triumfalist pe contul său de Facebook, cu
“îndreptăţită mândrie proletară”: “De azi
am dat circulaţiei 7,5 km noi din Centura de Nord a Capitalei, pe 4 benzi! Deşi
începute încă din mai 2013, lucrările la
sectorul de centură, cuprins între A1 şi
DN7, au stagnat pentru o lungă perioadă
de timp. Abia după nenumăratele vizite
pe şantier, aceste lucrări au fost reluate
în ritm accelerat. Acum, Centura de N-V
a Capitalei este deschisă în mare parte
circulaţiei pe 4 benzi şi mai sunt restricţii
doar în zona km 57, unde lucrările urmează să se încheie la jumătatea lunii
octombrie. Exact aşa cum am promis,
am şi realizat! Am dat drumul traficului
pe 4 benzi, în condiţii de siguranţă a cir-

culaţiei!”.
Analiza discursului scoate în evidenţă
faptul că a fost nevoie de descălecatul
pe şantiere a lui Cuc pentru ca muncitorii
să bage viteză. Apoi, tocmai precizarea
strecurată nevinovat -“deschisă în mare
parte”- înseamnă de fapt cozi uriaşe pe
porţiunea deschisă traficului pe patru
benzi. Lipsa unui pod şi un sens giratoriu
care nu poate absorbi traficul determină
cozi uriaşe pe ambele benzi de pe fiecare sens de mers.
Şantier în formă continuată
Anunţul triumfalist a fost însoţit de două
videoclipuri. Într-unul dintre ele, cineva
parcurgea la bordul unei maşini porţiunea proaspăt lărgită la câte două benzi
pe sens. Ghinion, pe sensul opus se
vede o coadă consistentă. În cel de-al
doilea video, îl vedem pe ministrul Răzvan Cuc dând ultimele indicaţii preţioase, înainte să intre într-o Dacia Duster.
Iată ce le-a transmis Răzvan Cuc de pe
vârful buzelor, înainte de a urca în maşină: „Înţeleg că, aşa cum aţi promis,
începând de azi dăm drumul traficului la
patru benzi, secţiunea întâi între Chitila şi
Autostrada Bucureşti-Piteşti”... un poliţist
sare să îl asigure că „drumul este semnalizat corespunzător”, pentru ca Cuc să
completeze: „Până în octombrie toată
secţiunea va fi gata”. Drumul nu doar că
e semnalizat corespunzător, dar întreg
drumul este pavat cu stâlpi care semnalizează că proiectul de infrastructură este
în lucru. Un şantier continuu pe 9 kilometri, care îl contrazice pe Cuc.
Nici în ziua de azi, când Cuc este la al
doilea mandat, porţiunea inaugurată de
el în 2017 nu este complet finalizată.
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ceea ce priveşte studiile, Alexandru
Cuc are licenţă în Drept şi Economie.
A absolvit, în 2012, Facultatea de
Drept şi Administraţie Publică a Universităţii Hyperion, Bucureşti, începută în 2009. A studiat şi Economia, la
Universitatea Americană, Bucureşti,
în perioada 2002-2006. Cuc a fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor, în perioada octombrie 2015 - mai
2016, consilier judeţean PP-DD în perioada 2012-2016. Din 2012 până în
2017 a fost director general al Zonei
Libere Giurgiu. În anul 2017 a fost o
perioadă de câteva luni, ministru al
Transporturilor. Mai mult, a fost administrator al companiei de panificaţie la
care este administrator, SC Pan D’Or
SRL, în perioada 2010-2012. Cuc a
fost expert asistent al Direcţiei Politici
Economice din cadrul Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA) în perioada 2007-2010.
De asemenea, a fost expert al Diviziei
Pieţe Interne, MECMA, timp de un an,
între 2006 şi 2007.
În 2013, Cuc a fost exmatriculat de
la un doctorat pe care îl începuse la
Academia Română. Luat cu afaceri şi
cu politica „a uitat” să mai treacă pe
la şcoală.
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VIORICA DĂNCILĂ A PROMIS CĂ ÎL DEMITE PE NARCIS
NEAGA. CINE ÎI ŢINE SPATELE ŞEFULUI CNAIR?

Directorul Companiei Naţionale de
Drumuri nu şi-a îndeplinit obiectivul
trasat de premierul României, dar deocamdată niciun fir de păr nu s-a clintit din capul lui Narcis Neaga.
Premierul ameninţă
Pe data de 8 decembrie 2018, premierul Viorica Dăncilă a anunţat că are
de gând să îl demită pe şeful Companiei
de Drumuri, dacă până la 31 decembrie
nu aveam 100 de kilometri de autostrada deschişi anul trecut, ţintă asumată de
Executiv pentru 2018.
Într-o emisiune TV, prim-ministrul a spus:
“Anul acesta trebuie să terminăm 100 de
kilometri de autostradă. Pe 31 decembrie, trebuie să vină şeful CNAIR să spună că îi avem”.
Întrebată ce se va întâmpla dacă directorul CNAIR va anunţa că nu sunt gata cei
100 de kilometri de autostradă, Dăncilă
a replicat sec: “Dacă zice că nu îi avem,
pleacă acasă!”.
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Neaga parează
La numai două zile de la acest anunţ,
ştiind că nu va putea deschide 100 de
kilometri de autostradă, Neaga îşi pregăteşte eşecul şi o portiţă de scăpare.
Narcis Neaga a spus, pentru presa centrală, că nu poate pune presiune suplimentară pe constructori, pentru ca restul
de 40 de kilometri, pe care există deja
asfalt turnat, să fie daţi în circulaţie. Nu
poate pune presiune pe constructori
pentru că pot apărea probleme, oferind
exemplul unei noi surpări de teren apărută pe A1, tronsonul Lugoj-Deva în acelaşi
loc în care în urmă cu o lună şi jumătate a apărut o primă surpare. Directorul
general CNAIR a spus că, în luna mai,
când a venit la conducerea companiei,
nu era nici un kilometru de autostradă
dat în trafic. A solicitat companiilor care
lucrează pe autostrada Lugoj-Deva să
urgenteze lucrările şi a discutat posibilitatea finalizării lucrărilor în acest an, în
condiţiile în care acestea au termene de
execuţie vara anului viitor. Din cei aproa-
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pe 60 de km care vor intra în circulaţie
directorul a enumerat două segmente de
pe Sebeş-Turda, finalizarea segmentului
Gilău-Nădăşelu, după finalizarea podului peste Someş de la Gilău, segmentul
Cîmpia Turzii-Târgu Mureş, precum şi o
porţiune de 6 km la intrarea în Bucureşti
a autostrăzii Bucureşti-Ploieşti, care ar
putea fi dată în folosinţă în decembrie,
lucru confirmat.
Restul de 43 de kilometri ar putea fi daţi
în folosinţă în martie 2019, a spus Neaga, care a precizat că acesta nu este un
termen contractual. Constructorii sunt în
întârziere cu 45 de zile, din cauza ploilor care au fost, dar sunt cu lucrările în
avans iar termenul din contracte pentru
finalizarea Lugoj-Deva este perioada iulie-august 2019, a spus Neaga.
Dacă premierul şi-ar respecta cuvântul
dat, Narcis Neaga ar trebui să plece, deoarece el nu a reuşit „să livreze” cei 100
de kilometri de autostradă, în 2018 deschizându-se puţin peste jumătate, adică
57 de kilometri.

Cel mai probabil, Narcis Neaga este ţinut
în braţe de persoane apropriate liderului
partidului de guvernare. De altfel, Narcis
Neaga a spus că a fost invitat pe 9 decembrie la sediul PSD, pentru a discuta
situaţia celor 100 de km de autostradă cu
secretarul general al PSD Codrin Ştefănescu. Cum nu i s-a dat, de la partid, nicio
sancţiune, cel mai probabil are, în continuare sprijinul acestuia. Narcis Neaga a
fost nevoit să demisioneze din funcţia de
şef al CNAIR (primul mandat), după ce
DNA a declanşat, în ianuarie 2016 o acţiune penală împotriva sa. Neaga a fost
acuzat de abuz în serviciu după ce, în
primul său mandat la CNAIR, o bucată
din Autostrada Sebeş-Sibiu s-a prăbuşit.
Tronsonul a fost închis, timp de doi ani,
pentru reparaţii. Neaga a scăpat de acuzaţii, după ce PSD a dezincriminat parţial
abuzul în serviciu. Neaga a fost numit şef
al CNAIR pe 7 mai 2018. În august, Neaga declara: „Ideea de bază a fost că în
acest an -este prima dată când o spun
şi public- ne-am gândit să dăm în trafic
în total 100 de kilometri de autostradă.
De ce 100? Pentru că e anul 100. Şi am
zis: Ministerul Transporturilor, împreună cu Compania Naţională de Drumuri,
să contribuie într-un fel la Centenar. De
aceea ne-am fixat 100 de kilometri. Că
sunt 106, că sunt 104, asta mai puţin
contează, dar să fim la cifra de 100 în
trafic. Asta ce înseamnă? Că există, de
exemplu, o porţiune de autostradă, cum
ar fi cea de la intrarea în Bucureşti, de
vreo 3 km şi ceva, care nu este folosită.
Aceştia, împreună cu cei care urmează
să fie daţi în trafic anul acesta, contribuie
la suta respectivă. De-aia am zis «în trafic». Pentru că, teoretic, vom finaliza ca
lucrări în jur de vreo 90 de kilometri. Dar,
împreună cu cei care vor fi daţi în trafic,
ajungem la cifra 100, o cifră simbolică”, a
spus Neaga, potrivit Agerpres.
Ce tronsoane s-au deschis în 2018 şi
cu ce întârzieri:
Decembrie 2018: A3: Bucureşti-Centura
Bucureşti –6,51 km.
Deschiderea acestui tronson infim de
autostradă fusese programat pentru anul
2012, dar apoi a primit termen pentru
2014. Acesta nu a fost respectat deoarece autorităţile locale din Voluntari,
Bucureşti şi cei din Ministerul Transporturilor nu au conlucrat pentru rezolvarea
exproprierilor şi a utilităţilor. Şi următorul
termen, finalul lui 2017, a fost ignorat,
autostrada deschizându-se cu câteva
zile înainte de 2019. Întârzierea este de
14 luni.
Decembrie 2018. A3: Ogra-Campia Turzii Lot 1 (Ogra-Iernut) -3,6 km.

Proiectarea şi execuţia lotului Ogra-Iernut, parte din secţiunea Ogra-Câmpia
Turzii este realizată de asocierea Geiger
Transilvania–Wilhelim Geiger. Valorea
contractului este de 55 de milioane de
lei. Lucrările au început în mai 2016 şi
trebuiau finalizate în septembrie 2017.
Întârzierea este de 14 luni.
Decembrie 2018: A3: Tg. Mureş-Ogra,
Lot 2 (Ungheni-Ogra)-10,1 km
Lotul Ungheni-Ogra este construit de
asocierea Strabag-Straco Grup, valoarea contractului fiind de 251,3 milioane
de lei. Lucrările au început în iunie 2016
şi trebuiau să fie terminate în 12 luni. Întârzierea este de 18 luni.
Septembrie 2018: A3: Gilău-Nădăşelu
(inclusiv viaduct acces) 9,4 km
Cei 8,7 kilometri ai tronsonului GilăuNădăşelu al Autostrăzii A3, aflaţi în vecinătatea oraşului Cluj-Napoca, au fost
finalizaţi încă din 2017, dar n-au putut fi
daţi în folosinţă din cauza întârzierilor de
la nodul Gilău. Viaductul, care face legătura între tronsonul amintit şi secţiunea
Gilău-Turda, a fost inaugurat oficial pe
28 septembrie. Proiectul Autostrăzii A3
a fost anunţat încă din 2003, urmând să
aibă o lungime totală de 584 de kilometri şi să lege Bucureştiul de nord-vestul
ţării, ajungând la Vama Borş, la graniţa
cu Ungaria. Deşi autostrada ar fi trebuit
să fie finalizată până la această dată, în
cei 15 ani au fost daţi în folosinţă abia
107,3 kilometri, dintre care 55,5 kilometri
pe secţiunea Bucureşti-Ploieşti, şi 51,8
kilometri între Câmpia Turzii şi Gilău. Alţi
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8,7 kilometri, între Nădăşelu şi Gilău, au
fost finalizaţi în noiembrie 2017.
Iulie 2018: A10: Sebeş-Turda, Lot
3 (Aiud-Decea) 12,4
Iulie 2018: A10: Sebeş-Turda, Lot 4 (Decea-Turda) 16,3 km.
De la Aiud la Turda ar fi trebuit să putem
circula pe autostradă încă din 2016. Din
păcate, lucrările nu s-au desfăşurat în
ritmul în care ar fi trebuit. Recepţia lucrărilor a fost amânată, în repetate rânduri,
în condiţiile în care, pe lotul 4, au apărut
mai multe probleme legate de alunecarea taluzurilor, iar, pe lotul 3 al autostrăzii,
asfaltul nu avea rugozitatea necesară.
Total: 57 de kilometri de autostradă
realizaţi, din 100 promişi.
O nouă minciună
Dăncilă a fost minţită şi în altă privinţă de
directorul CNAIR. Narcis Neaga a pus-o
într-o lumină foarte proastă.
În cadrul aceluiaşi interviu, premierul a
anunţat că, în luna ianuarie, va fi desemnat constructorul autostrăzii ComarnicBraşov şi că există 18 oferte de parteneriat public-privat pentru acest tronson.
Desigur, aceste informaţii Dăncilă nu le
putea avea decât de la Narcis Neaga.
Realitatea este că, în cursa pentru Ploieşti-Braşov, s-au înscris fix cinci asocieri
de companii, cele mai multe din Turcia
şi China.
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CNAIR FACE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU UN
DRUM CARE TREBUIA FINALIZAT ANUL VIITOR

CNAIR a mai lansat o licitaţie pentru un
Drum Expres care trebuia inaugurat anul
viitor.
Marele avantaj pentru băieţii „deştepţi” al
Studiilor de Fezabilitate este că acestea
expiră destul de repede. Şi, cum CNAIR
nu se grăbeşte să dea drumul la lucrări,
SF-urile trebuie refăcute în câţiva ani. Aşa
se câştigă bani realmente din pix, fără să
mobilizezi şantiere, să subcontractezi, să
dai cu sapa, să cari materiale cu maşinile de construcţii. Deşi marile proiecte de
infrastructură bat pasul pe loc, CNAIR a
mai scos un drum din joben care să fie
desenat pe câteva milioane de euro.

crea condiţii pentru creşterea volumului
investitorilor, promovarea 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 26.044.058,31 lei şi va fi finanţat
prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, astfel: 85% contribuţia Uniunii Europene din Fondul
European de Dezvoltare Regională -18.714.998,32 lei, 15% contribuţia proprie -3.302.646,76 lei, restul
de 4.026.413,23 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.
Durata proiectului: 25 luni.”, se arată
în anunţul Companiei.

Să desenăm doi ani
„CNAIR a elaborat şi depus în data de
20 februarie 2019 Aplicaţia de Finanţare pentru proiectul Elaborare Studiu de
Fezabilitate şi Proiect Tehnic de Execuţie
pentru Drum Expres Focşani-Brăila în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă alocată prin Programul Operaţional
Infrastructura Mare 2014-2020. Obiectivul general al proiectului, ca parte din
reţeaua TEN-T, este îmbunătăţirea competitivităţii economice a României prin
dezvoltarea infrastructurii de transport
care facilitează integrarea economică în
Uniunea Europeană, contribuind astfel la
dezvoltarea pieţei interne cu scopul de a

Să o lungim mult
După acest enunţ, se elaborează caietul de sarcini, se face licitaţia, urmează contestaţiile –totul un an minimum.
Studiul de fezabilitate se elaborează,
efectiv, în doi ani. Urmează, apoi, alte
licitaţii pentru desemnarea constructorului –minimum un an. Total, până
vom vedea un utilaj pe drumul expres
Focşani-Brăila, vor trece patru ani,
adică start în 2023.
Ei bine, în 2015, Ministerul Transporturilor promitea că, anul viitor, va fi
terminat Drumul Expres Focşani-Brăila, a cărui construcţie va începe, cel
mai devreme, în 2023.

V-aţi săturat de specialitatea casei,
Studiile de Fezabilitate? Compania
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale, nu!
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„Drumurile expres Bucureşti-A3-PloieştiBuzău-Focşani-Bacău şi Focşani-Brăila-Măcin-Isaccea-Tulcea-Babadag-Ovidiu-Constanţa a fost încadrate de Ministerul Transporturilor în categoria prioritare şi vor fi realizate până în 2020. Informaţia a fost făcută publică de Ministerul
Transporturilor în Master Planul General
de Transport. În acest document sunt
cuprinse numeroase proiecte de dezvoltare a infrastructurii, iar realizarea lor va
duce la o dezvoltare durabilă a judeţelor
Galaţi, Tulcea, Brăila şi Vrancea. Marian
Oprişan, preşedintele Uniunii Naţionale
a Consiliilor Judeţene din România, este
cel care a convins Guvernul de importanţa dezvoltării căilor rutiere pentru această zonă a României şi în special pentru
judeţul Vrancea.
Ministerul Transporturilor îşi menţine
viziunea în ce priveşte proiectele de infrastructură rutieră ce vizează judeţul
Vrancea, gândite prin Master Planul General de Transport. Astfel, Focşaniul va fi
conectat la 2 drumuri expres. Este vorba
de Bucureşti-A3-Ploieşti-Buzău-FocşaniBacău şi Focşani-Brăila-Măcin-IsacceaTulcea-Babadag-Ovidiu-Constanţa. Lucrările efective la aceste proiecte vor demara anul viitor, urmând ca anul acesta
să fie finalizate proiectele tehnice”, scria
Monitorul de Vrancea în 2015.
Nu vom circula în 2020 pe Drum Expres
Focşani-Brăila nici măcar cu pixul pe
hârtie.

ABSOLVENŢI DE FACULTĂŢI PRIVATE, UN ARBITRU,
AFACERIŞTI CU STATUL ŞI UN INSPECTOR FISCAL:
OAMENII CARE CONDUC COMPANIA DE DRUMURI
CNAIR şi-a dovedit incompetenţa în
realizarea autostrăzilor din România.
Cei care fac parte din Consiliul de Administraţie al Companiei sunt aleşi pe
măsura lipsei de performanţă a CNAIR.
Compania Naţională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere are un Consiliu de
Administraţie format din şase persoane.
Costin Mihalache–specialist în drept
şi terorism
Preşedinte Consiliului de Administraţie
este Costin Mihalache. Potrivit propriului
său CV, Mihalache nu are nicio treabă
cu domeniul transporturilor. El deţine o
diploma 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. În 2008, frecventează Clubul Diplomatic Român, unde se
specializează în „Terorismul internaţional

şi probleme de securitate în societatea
noastră”.
După un curs modular: „Managementul
Performanţei, iniţierea şi dezvoltarea sistemelor de management al performanţei
în societăţi comerciale” la Universitatea
din Sheffield, Mihalache învaţă cum să
scrie cereri de finanţare europeană la
„Patronatul femeilor de afaceri din România”.
Ca mulţi politicieni din România, trece pe
la Colegiul Naţional de Apărare, unde se

Curriculum vitae
Informaġii personale
Nume / Prenume
Adresă
Telefon
E-mail
NaĠionalitate

MIHALACHE Costin
Bucureúti
Mobil:
costin.mihalache@gmail.com
Română

Data naúterii
Sex

Masculin

Experienġa profesionalĄ
Perioada Martie 2018– Prezent
FuncĠia sau postul ocupat Consilier de Stat
ActivităĠi úi responsabilităĠi
Coordonează activitatea din domeniul infrastructurii
principale
Numele úi adresa angajatorului Guvernul României - Aparatul propriu de lucru al Prim-ministrului
Tipul activităĠii sau sectorul de
Administraʕie publică centrală
activitate
Perioada

Mai 2018 - Prezent
FuncĠia sau postul ocupat Membru/Preʓedinte al Consiliului de AdministraĠie la CNAIR
ActivităĠi úi responsabilităĠi Conform statut úi mandat
principale
Ministerul Transporturilor - Compania Naʕională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)
Numele úi adresa angajatorului
ActivităĠi conexe construcĠii infrastructurii de transport
Tipul activităĠii sau sectorul de
activitate
Perioada Noiembrie 2015 –Martie 2018
FuncĠia sau postul ocupat Consilier CFR Electrificare SA

intră doar pe bază de „invitaţii” politice.
Aici studiază „Securitate şi bună guvernare”.
Directorul unei firme care făcea afaceri cu CNAIR
Blindat cu diplome, toate în afara domeniului transporturilor, Mihalache îşi începe cariera profesională care s-a desfăşurat aproape exclusiv la stat. Prima sa
slujbă este de referent la Întreprinderea
de Comerţ Exterior ROMTRANS. Romtrans s-a privatizat prin metoda MEBO.
Au fost circa 2.000 de acţionari - angajaţi sau pensionari din cadrul companiei.
Compania a fost cumpărată de Schenker
în 2010.
Absolut incredibil, actualul preşedinte al
Consiliului de Administraţie al CNAIR a
fost, timp de 14 ani, Consilier Relaţii Externe şi Protocol la Ministerul Apărării.
Între 2004 şi 2008, a fost prim colaborator
al ambasadorului şi consul la Ambasada
României la Beijing. Potrivit propriului
CV, a desfăşurat „Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea activităţilor
departamentelor politic şi consular – legislative, prin realizarea armonizării politicilor comune ale M.A.E. şi M.E.C.M.A.
Participarea la formatele de consultare
ale U.E. de la Beijing, pre şi post aderare, pe segmentele politic şi consular”.
La „privat” a lucrat puţin. A fost Director
General al Plastidrum între 2010 şi 2012.
Revista TIR a scris nenumărate investigaţii legate de afacerile dubioase ale
acestei companii. Firma a derulat numeroase contracte chiar cu CNAIR.
„În 2012, cinci firme specializate în marcaje şi semnalizări rutiere, anume Marcaplast SA, Loial Impex SRL, Vesta Invest-

ActivităĠi úi responsabilităĠi
Asigură relaʕia cu instituʕiile statului în domeniul lucrărilor de infrastructură căi ferate electrificate
principale
Numele úi adresa angajatorului Ministerul Transporturilor
Tipul activităĠii sau sectorul de
Administraʕie publică centrală
activitate
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Perioada Septembrie 2015 –Noiembrie 2015
FuncĠia sau postul ocupat

Coordonator - Comitetul interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de
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ment SRL, Dumava Semnalizare SRL şi
Kisan Marcaje SRL, au trimis premierului
Victor Ponta o scrisoare în care acuză
Compania Naţională de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale din România (CNADNR) de complicitate în licitaţiile destinate realizării marcajelor de pe drumurile
publice. Consecinţa ar fi faptul că, de 15
ani, o singură societate, Plastidrum, realizează aceste operaţiuni pe cei 15.000
de kilometri de şosele naţionale. Anterior,
firmele semnatare au trimis o scrisoare
cu un conţinut similar şi ministrului Transporturilor, Ovidiu Silaghi, dar fără a primi
un răspuns”, a menţionat presa vremii.
Arbitra şoselelor din România
Gabriela Dănănae este, de asemenea,
membru al CA al CNAIR.
Gabriela Dănănae, cunoscută publicului
cu apelativul ”sexy-arbitra”, atribuit de
tabloidele pentru care a pozat în trecut,
a ajuns în consiliile de administraţie ale
Companiei de Autostrăzi şi Loteriei Române, potrivit declaraţiilor sale de avere.
Ea este şi consiliera ministrului Finanţelor, Eugen Orlando Teodorovici.
Din CV-ul postat pe site-ul CNAIR, Gabriela Dănănae a eliminat orice referire
la calitatea de arbitru, păstrând doar
reperele politice: consilier personal al
ministrului Finanţelor (din martie 2018),
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consilier parlamentar la Comisia pentru
Mediu din Parlament (2014-2018), expert
parlamentar la Comisia pentru buget din
Senat (2010-2014). Ea arată şi că este
doctorand al Universităţii de Apărare Carol I. Dănănae are zero expertiză legată
de administrarea infrastructurii (obiectivul CNAIR) şi de aspectele financiare
(Loteria Română).
În schimb, ea a făcut deliciul tabloidelor
pentru care a pozat de-a lungul timpului
ca ”sexy arbitra”. Ea a cochetat şi cu modelingul, după cum arăta într-o declaraţie
pentru Libertatea. ”Bineînţeles, am fost
sfătuită de un om din domeniu, care a
crezut în calităţile mele şi mi-a transmis
credinţa în reuşită. Am cochetat cu modelingul, am prezentat ştiri sportive, dar
prezentul şi viitorul meu se leagă strict
de arbitraj. E ceea ce mă defineşte şi mă
împlineşte. Pasiunea este într-adevăr
mai puternică decât profesia. Cred că
misoginismul nu îşi are loc în acest domeniu, dar la unele meciuri au fost spectatori care mi-au recomandat să merg să
prezint moda”, a spus Dănănae.
Click scria în 2012 despre ”sexy Dănănae” că se conduce în viaţă după un citat
din Cicero: „Abilităţile naturale fără educaţie au dus la glorie mult mai des decât
educaţia fără abilităţi înnăscute”.
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Turism la CNAIR
Stan Răzvan Gabriel are un CV subţire, la
propriu, în care menţioneză că ştie limba
engleză la nivel mediu. Este specializat
în turism, el terminând universitatea privată Româno-Americană. A luat o licenţă
în Economia Turismului intern şi internaţional. S-a angajat ca analist vânzări la
PC NetData şi a fost coordinator de evenimente la o firmă de logistică. Singura
lui legătură cu lumea transporturilor apare în 2015, când devine Manager Transport la AB Construct SRL. În ultimul bilanţ
contabil, compania avea doi angajaţi şi
pierdere, pe 2017, de 21.000 de lei. Este
specializată în construcţia de ansambluri
rezidenţiale. Ca nuca în perete. În 2017,
aterizează consilier la Secretariatul General al Guvernului.
Un inspector fiscal de carieră
Şi Bumbac Georgeta, un alt membru al
CA al CNAIR a trecut paralel cu lumea
drumurilor şi autostrăzilor. Asta în condiţiile unui CV care se întinde pe cinci
pagini. Este specializată în Turism, fiind
absolventă a Universităţii din Constanţa.
Deţine un master în Administraţie Publică şi a trecut pe la Camera Consultanţilor
Fiscali. A trecut, ca alţi colegi din Consiliul
de Administraţie al CNAIR, pe la Institul
Diplomatic Român, dar şi pe la Colegiul
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Naţional de Apărare.
Doamna Bumbac, de asemenea, a lucrat
în structurile statului. Şi-a început activitatea la Ministerul de Finanţe, unde a
fost, timp de şase ani, inspector de specialitate în colectarea veniturilor. A fost
Director în Ministerul de Finanţe şi profesor la Universitatea privată Spiru Haret,
cunoscută drept „fabrica de diplome”.
În momentul de faţă lucrează în Ministerul Sănătăţii, unde deja are o vechime
de şase ani. În afară de CNAIR, mai este
membru în CA al Societăţii Aeroporturi
SA.
Din vânzător în Dutty Free, decident la
autostrăzi
Anişoara Cornilă este licenţiată în drept,
deja o cutumă între membrii CA al CNAIR. Desigur, facultatea a fost făcut tot la
o „particular” –Universitatea Ecologică
Bucureşti. Interesant este că, potrivit
propriului CV, doamna Cornilă a terminat
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facultatea la 16 ani, după ce a avut prima
slujbă.
Are un masterat în arbitrajul litigiilor economice. Apoi, a devenit Doctor în Drept.
Cu un asemenea CV, lipsit de orice tangenţă cu infrastructura, se angajează, într-un Dutty free ca gestionar şi vânzător.
Promovează şi, timp de 15 ani, a fost coordonatoarea unui lanţ de magazine aflate în sistem duty‐free în Vama Giurgiu.
Pentru că între timp a terminat facultatea
de drept, Anişoara Cornilă a fost angajată „Consilier juridic/Expert Achiziţii Publice” la Compania Naţională de Autostrăzi
şi Drumuri Naţionale Din România SADirecţia Regională de Drumuri şi Poduri
Bucureşti.
În 2009, trece „Expert Achiziţii Publice/
Şef Serviciu/ Specialist Proiecte” unde
are ca „activităţi şi responsabilităţi principale‐ elaborarea programului anual al
achiziţiilor publice pe baza necesităţilor
şi priorităţilor comunicate de celelalte
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compartimente din cadrul autorităţii contractante; elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire a contractelor de
achiziţii publice ori, în cazul organizării
unui concurs de soluţii, a documentaţiei
de concurs”. Pe principiul, la stat nu poţi
merge decât în sus, în 2013, o găsim Director în Direcţia juridică, unde rămâne
până în până în 2017.
O viaţă dedicată „Transporturilor” continua.
Anişoara Cornilă devine şef serviciu în
„Serviciul Contencios şi Consultanţă Juridică-Direcţia Generală Anticorupţie în
Transporturi Administrativ şi Juridic”. În
fine, din noiembrie 2017 este promovată
Director General.
Şefa unei firme cu angajaţi zero
Mihaela Mocanu este cel din urmă membru al CA. Are poate cel mai corect CV
dintre cei care fac parte din Consiliul de
Administraţie al CNAIR. A terminat Facultatea de Căi Ferate Drumuri şi Poduri
la Universitatea Craiova şi are un master
la Universitatea de Construcţii Bucureşti,
Facultatea de Hidrotehnică.
Spune despre ea că are „capacitatea de
adaptare la medii multiculturale, obţinută
prin experienţa de muncă”, dar şi că are
„capacitatea de a lua decizii, capacitatea
de a respecta termene limită, capacitate
de analiză şi sinteză, capacitate de organizare, capacitate foarte bună de comunicare şi relaţionare, corectitudine, capacitatea de a lucra în echipă, competenţă,
diplomaţie, loialitate faţă de instituţie”.
Lucru extrem de corect, dat fiind că
doamna Mocanu s-a angajat la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România (rebotezată CNAIR) în 2000, ca ofiţer de contract. Apoi, a
urmărit „implementarea din punct de vedere, tehnic, financiar şi administrativ a
Autostrăzii Bucureşti-Cernavodă”. A fost
şef serviciu la CNAIR, apoi Director de
Proiecte, unde s-a ocupat de „Coordonarea activităţii de implementare din punct
de vedere tehnic, financiar şi administrativ”. În 2015 a trecut trei ani la „privat”.
Unde a fost administratorul unei firme
numite SC D@B Road Consulting SRL.
Sub această denumire nu există nicio firmă înregistrată la Ministerul de Finanţe.
În schimb există D&B ROAD CONSULTING SRL, care, în 2016, a avut un profit
de 15 mii de lei şi niciun angajat.
Poate şi această „performanţă” a propulsat-o în fotoliu de membru CA al CNAIR.
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Toți vorbesc. Doar unul acționează.
Noul Actros.
MirrorCam. În locul oglinzii retrovizoare standard, noul Actros este echipat cu sistemul
MirrorCam revoluționar, proiectat aerodinamic. Acest sistem oferă nu doar o vizibilitate
ideală de jur împrejurul camionului, ci și o siguranță mărită la manevrele de parcare, virare
și schimbarea benzii de rulare. www.mercedes-benz-trucks.com
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