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PETROM şi în reţeaua INMEDIO din cele 
mai importante mall-uri. De asemenea, 
publicaţia noastră poate fi găsită non-stop 
şi la chioşcul de la poarta G a Ministerului 
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gratuit tuturor membrilor UNTRR şi 
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care apar în rubrica “Let The Party Begin!” 
reprezintă pamflet şi vor fi tratate ca atare. 
Toate materialele publicate în această 
revistă reprezintă proprietatea grupului de 
presă Investigatorul şi sunt protejate de 
legile dreptului de autor. Reproducerea lor 
se poate face doar în baza unui accept în 
scris al companiei care editează revista. 
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Din această sumă, 5,95 miliarde euro 
reprezintă transport rutier de mărfuri, 
restul fiind generat de transportul rutier 
de pasageri (52 milioane euro) și alte 
tipuri de transport rutier (112 milioane 
euro), potrivit datelor Băncii Naționale a 
României (BNR). 
Prin măsurile protecționiste propuse 
în Pachetul Mobilitate 1 sunt excluse 
firmele de transport românești din piața 
europeană de transport ceea ce va 
genera o creștere cu 50% a deficitului de 
cont curent al României.
“Transportul rutier generează un sfert 
din exportul total de servicii al României, 
de 26,3 miliarde de euro, fiind urmat de 
alte servicii pentru afaceri (consultanță, 
servicii juridice, inginerie, servicii tehnice 
etc.) – 5,47 miliarde euro, servicii telecom 
și IT – 5,37 miliarde euro și servicii 
turistice – 3,18 miliarde euro. 
Transportul rutier a realizat în 2019 un 
excedent (exporturi minus importuri) de 
4,63 miliarde de euro, reprezentând peste 
jumătate din soldul total al comerțului 
internațional cu servicii, de 8,55 miliarde 
euro. 
În aceste condiții, atenționăm 
că transportul rutier va fi cea mai 
afectată ramură economică din România 
de măsurile protecționiste propuse în 
cadrul Pachetului Mobilitate 1. 
Firmele de transport rutier românești 
vor fi excluse din piața europeană 
de transport, iar efectele economice 
negative vor afecta principalii indicatori 
macroeconomici ai României. Principalul 
pilon de consolidare al exportului de 
servicii al României va fi eliminat în 
avantajul economiilor vest europene. 
Deficitul de cont curent va crește cu 50%, 
de la de la 10 miliarde euro, la peste 15 
miliarde euro (cca 7% din PIB). Moneda 
națională se va deprecia și va crește 
inflația. Dacă cursul de schimb leu/euro 
este astăzi 4,8 lei/euro la un deficit de 
cont curent de 10 miliarde euro, la un 
deficit de 15 miliarde de euro, cursul se va 
deprecia masiv, iar economia României 
va intra într-o gravă recesiune. 
În aceste condiții în care este 
evidentă contribuția determinantă a 
transporturilor rutiere la stabilizarea 

economiei României, UNTRR solicită 
Guvernului, Parlamentului României și 
Președinției implicarea activă pentru 
apărarea intereselor transportatorilor 
rutieri români în UE, afectate grav de 
Acordul privind Pachetul Mobilitate 1. 
Precizăm că cele 3 dosare cuprinse în 
Pachetul Mobilitate 1 au fost realizate 
pe fondul protecționismului în creștere 

al Statelor Membre din Vestul UE 
reunite în cadrul Alianței Rutiere, iar 
transportatorii români și est-europeni vor 
fi cei mai afectați de măsurile propuse, 
care vor conduce la o creștere 
semnificativă a costurilor lor de operare 
și la restricționarea transporturilor rutiere 
internaționale operate de aceștia în 
cadrul UE. 
Măsurile extrem de restrictive, precum 
obligația întoarcerii camionului acasă 
la 8 săptămâni, care limitează libera 
circulație a serviciilor și crește poluarea, 
întoarcerea obligatorie a șoferilor 
la fiecare 3 sau 4 săptămâni, care 
limitează drepturile omului și nu oferă 
posibilitatea șoferului de a alege unde să-
și petreacă timpul liber, introducerea unei 
perioade de restricționare a cabotajului 
(cooling-off) de 4 zile și aplicarea forțată 
a regulilor detașării și a Regulamentului 
Roma I firmelor de transport rutier, vor 
elimina transportatorii rutieri români din 
piața europeană de transport rutier și vor 
împinge firmele și șoferii să migreze în 
vest. 
UNTRR solicită autorităților române 
contestarea cât mai urgentă a acordului 
privind Pachetul Mobilitatea 1 la Curtea 
Europeană de Justiție.”, se spune într-
un comunicat de presă al UNTRR.

UNTRR: TRANSPORTUL RUTIER RĂMÂNE  
ȘI ÎN 2019 CEL MAI MARE CONTRIBUTOR  
LA EXPORTUL DE SERVICII AL ROMÂNIEI

Transportul rutier a fost și în 2019 principalul contributor la exportul de servicii al României,  
cu un total de 6,12 miliarde euro, în creștere cu 10% față de 2018. 
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Ei au vorbit, de asemenea, despre situația 
cazurilor de coronavirus din România.
Iată principalele declarații ale oficialilor:

Marcel Vela, ministrul de Interne:
- se aprobă suspendarea zborurilor spre 
și dinspre Italia, începând cu 9 martie ora 
12:00, până pe 23 martie ora 12:00; 
- operatorii au obligația de a le comunica 
românilor care vin din Italia China, Iran, 
Coreea de Sud că vor intra în carantină 
în România și că își vor asuma această 
obligație printr-o declarație completată;
- operatorii nu trebuie să le permită 
îmbarcarea spre România străinilor din 
Italia, China, Iran, Coreea de Sud; 
- informarea cetățenilor care vin din 
aceleași țări pe cale terestră, că au 
obligația să intre în carantină în județul 
de graniță; 
- refuzul sau declararea falsă a rutei de 
deplasare reprezintă fals în declarații;
- se permite accesul în România a 
cetățenilor străini din aceste țări prin 
toate punctele de frontieră indiferent 
de mijlocul utilizat doar prin instituirea 
carantinei;
- sunt exceptate transporturie rutiere de 
marfă de peste 3,5 tone; se aplică și 
pentru transportul maritim sau fluvial;
- măsurile adoptate se aplică până la 31 
martie, cu posibilitatea de prelungire;
- luni, la ora 16, este convocat Comitetul 
Național pentru Situații de Urgență 
Speciale pentru o nouă ședință;

- vor fi luate și alte decizii pe care le vom 
anunța;
- oprirea cursurilor din școli se va stabili 
în ședința de mâine; 
- dacă un singur caz apare într-o școală, 
va fi închisă;
- comitetul Județean pentru Situații 
de Urgență Timișoara va decide 
suspendarea cursurilor în întreaga școală 
(cazul tânărului de la Timișoara, n.r.);
- verificarea pesoanelor: pe varianta 
aeriană e simplă, un călător apare în 
bazele de date, pe varianta rutieră e mai 
complicat; 
- fac un apel la responsabilitatea 
compatrioților noștri din orice stat să nu 
facă ce a făcut un cetățean român care a 

spus că vine din Germania și venea din 
Italia, fiind depistat pozitiv; 
- vom intensifica controalele, verificări 
ample, adevărul se află, să nu creadă 
cineva că dacă face o declarație falsă nu 
se va afla, pentru că știm destinația din 
România;
- se vor face verificări în cascadă și vom 
afla dacă a spus adevărul și sunt cazuri 
când au fost amendați cetățeni, amenda 
e varinta ușoară, când pui în pericol 
sănătatea publică consecințele sunt mai 
grave; 
- nu fac amenințări, e un apel la patriotism, 
avem capacitatea financiară de a închiria 
spații pentru cei bolnavi; 
- facem apel la cetățeni să nu pună 

  Publicitate

GUVERNUL ROMÂNIEI A SUSPENDAT TOATE 
ZBORURILE CĂTRE ȘI DINSPRE ITALIA

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel  Vela, cel  al Sănătății, Victor Costache, ministrul 
Transporturilor, Lucian Bode și secretarul de stat Raed Arafat au anunțat, în cadrul unei conferințe 
de presă, ce a avut loc  la sediul MAI, duminică, 08 martie 2020, ora 23,30, că suspendă toate 
zborurile către și dinspre Italia.
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presiune pe punctele de frontieră, dacă 
vin din zone sensibile să știe foarte clar 
că intră în carantină;
- la ședință am decis, la sugestia 
premierului, să extindem ancheta 
epidemiologică, să facem ancheta pe al 
doilea cerc de posibili contacți pentru a 
preveni extinderea la nivelul comunității 
locale;
- să știe pirații care fac transport că avem 
o bază de date cu imagini și se va aplica 
legea.

Ministrul Sănătății, Victor Costache:
- despre studenta din Regie, se va ști în 
câteva ore dacă este infectată; 
- în astfel de situații nu suntem niciodată 
suficient de precauți, săptămâna viitoare 
vine un lot de echipamente medicale, vor 
ajunge la spitale și DSP-uri; 
- suntem una din cele mai puțin afectate 
țări, sunt 15 cazuri de infectare cu noul 
coronavirus, 5 dintre ele vindecate;

Raed Arafat, secretar de stat, șeful 
DSU: 
- s-a discutat suplimentarea locurilor de 
carantină în localitățile de frontieră, astăzi 
la Oradea a fost carantinat pacientul cu 
febră, a fost dus la spital, dacă rezultatul 
e pozitiv, toate persoanele care au stat în 
apropierea lui vor rămâne în carantină; 
- persoana de la Galați, o parte din 
persoanele din microbuz au fost 
identificate, au existat imagini din 
interiorul microbuzului și pe baza lor s-au 
putut verifica.

Ministrul Transporturilor, Lucian 
Bode:
- De ce 14 zile sunt oprite zborurile, 
din cauza unui regulament UE sunt 
vizate zborurile Roma, Torino Bologna, 
Florența, Pisa, Catania, Milano; 
- zborurile sunt pe aeroporturile Suceava, 
Cluj, Iași, Bacău, Timișoara, Otopeni (-51 
zboruri pe săptămână); 
- acum se zboară la 72 zboruri pe 
săptămână, factorul de încărcare a 
aeronavelor e mult coborât; 
- mâine (luni, n.red.) vom lua în discuție 
transportul cu autocarul, microbuzul și 
mașinile personale. Sunt curse regulate și 
ocazionale, la cele ocazionale operatorul 
are obligația să notifice autoritățile cu 30 
de minute înainte de cursă; 
- conform reglementărilor internaționale, 
când se anulează un zbor cu mai puțin 
de 7 zile, obligația operatorilor e de a 
restitui banii; 
- la metrou, am prezentat măsurile, în 
ultimele zile am avut mai multe discuții, 
domnul Arafat cu reprezentanții Metrorex, 
căutăm să intensificăm măsurile pe care 
le-am lua acolo. Operăm cu 63 de trenuri, 

e maximum pe care le avem, avem și 
de rezervă pentru înlocuiri la defecțiuni. 
Timpii de așteptare sunt minimi, 2-4 
minute, încercăm să luăm și alte măsuri 
pentru fluidizarea accesului, la 12 ore se 
face dezinfecția cu mijloace speciale, sunt 
vizate mânerele, butoanele, scaunele. 
Sunt peste 600.000 oameni care circulă 
zilnic cu metroul.
Declarațiile vin după ce, duminică 
dimineață, Raed Arafat și secretarul 
de stat din ministerul Sănătății, 
Horațiu Moldovan, au anunțat primele 

măsuri pentru a preveni răspândirea 
coronavirusului pe teritoriul țării noastre. 
Pe teritoriul României, s-au confirmat 
până acum 15 cazuri de coronavirus. 
Raed Arafat a anunțat, duminică 
dimineață, că activitățile care implică 
participarea a mai mult de 1.000 de 
persoane au fost interzise, iar pentru cele 
cu un număr mai mic de participanți e 
nevoie de aprobarea DSP. Sunt cele mai 
importante măsuri dintr-o serie anunțată 
de autoritățile române, în încercarea de a 
limita răspândirea coronavirusului.
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Conform deciziilor Comitetului Națio-
nal pentru Situații Speciale de Urgen-
ță (CNSSU), începând cu 9 martie 2020, 
ora 12.00,  intră în vigoare restricțiile de 
trafic dinspre și înspre statele afectate de 
infecția cu noul coronavirus (COVID - 19). 
Având în vedere că în deciziile 
CNSSU nu se specifică nicio restricție/
recomandare privind  transporturile de 
marfă cu autovehicule mai mari de 3,5t 
și nici despre transportul de persoane 
către și dinspre Italia cu plecare/
destinație România, Uniunea Națională 
a Transportatorilor Rutieri din România 
(UNTRR) solicită Guvernului clarificări 
referitoare la restricțiile impuse. 
UNTRR donează autorităților/M.A.I. 
domeniul www.cnssu.ro și solicită în 
era digitală publicarea în mod organizat 
și grupat a tuturor informațiilor CNSSU 
- Comitetului Național pentru Situații 
Speciale de Urgență și a altor informații 
oficiale pe această pagină de internet. 
UNTRR dorește să menționeze 
că Guvernul italian a publicat un 
decret în data de 8 martie 2020 în 
care menționează că transportul de 
mărfuri nu este restricționat în zonele 
afectate de noul coronavirus: „Mărfurile 
pot intra și ieși din zonele menționate 
în decretul de astăzi (08.03.2020). 
Transportul mărfurilor este considerat 
un motiv ocupațional fundamentat 
pentru mobilitate: transportatorii pot, prin 
urmare, intra și ieși în/din zonele afectate 
și se pot deplasa în aceste zone, însă 
numai în scopul livrării și/sau colectării 
mărfurilor”.
De asemenea, UNTRR solicită Guver_
nului asigurarea de facilități suplimentare 
pentru șoferii profesioniști în zonele 
aglomerate, în special în cadrul punctelor 
de trecere a frontierei, pentru a limita 
riscul de infecție cu Covid 19 (noul 
coronavirus). 
Prin natura muncii prestate, șoferii 
profesioniști au o activitate extrem de 
mobilă, iar transportul rutier internațional 
interconectează toate economiile 
statelor membre și toate sectoarele 
economice ale UE. Astfel, riscul ca șoferii 
profesioniști să fie expuși la infectarea 

cu noul coronavirus este mai ridicat, iar 
autoritățile române ar trebui să ofere 
facilități suplimentare în cazul acestora, 
inclusiv realizarea unei campanii de 
informare punctuale, care să ofere sfaturi 
special adaptate șoferilor. 
UNTRR solicită Guvernului să asigure 
facilități suplimentare pentru șoferii 
profesioniști în zonele aglomerate, în 
special în cadrul punctelor de trecere 
a frontierei. Totodată, centrele de 
logistică  trebuie să ofere la locurile 
de încărcare/descărcare facilități 
suplimentare pentru asigurarea igienei 
în concordanță cu cerințele actuale ale 
măsurilor împotriva Covid19 – asigurarea 
de materiale 
d e z i n f e c t a n t e 
în cantități sufi-
ciente. 
Pe zona de tran-
sport persoane, 
dacă autoritățile 
vor impune anulări 
de trasee sau 
închiderea unor 
localități, Guvernul 
trebuie să aibă în 
vedere să asigure 
compensări pentru 
s u s p e n d a r e a 
activității. 
R e a m i n t i m 
că transportul 
rutier a fost și în 
2019 principalul 
contributor la 
exportul de servicii 
al României, cu 
un total de 6,12 
miliarde euro, în 
creștere cu 10% 
față de 2018. 
Transportul rutier 
generează un 
sfert din exportul 
total de servicii al 
României, de 26,3 
miliarde de euro 
și peste jumătate 
din soldul total 
al comerțului 

internațional cu servicii. 
Transmiterea noului coronavirus se 
face direct pe cale respiratorie, dar este 
posibilă și transmiterea indirectă prin 
atingerea cu mâna a unui obiect sau 
suprafețe contaminate și apoi atingerea 
gurii, nasului sau ochilor.   
UNTRR recomandă șoferilor spălarea 
mâinilor de multe ori, evitarea contactului 
cu persoane care sunt suspecte de 
infecții respiratorii acute, curățarea 
tuturor suprafețelor cu dezinfectanți pe 
bază de clor sau alcool și apelarea 112 
dacă au febră, tușesc sau dacă au avut 
operațiuni de transport în zonele aflate în 
carantină din Europa.

UNTRR SOLICITĂ CLARIFICĂRI REFERITOARE 
LA RESTRICȚIILE DE TRAFIC LEGATE  

DE CORONAVIRUS
Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) solicită Guvernului clarificări 
referitoare la restricțiile de trafic rutier pe teritoriul României pentru transporturile de marfă cu 
autovehicule mai mari de 3,5 t precum și pentru transporturile de persoane către și dinspre Italia.

(

,

Publicitate
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“Cei 9 miniștri ai transporturilor au 
înaintat o scrisoare comună în care au 
atras atenția asupra efectelor negative 
pe care prevederile viitorului pachet de 
mobilitate îl pot avea asupra acțiunilor 
prevăzute în Pactul Ecologic European, 
solicitând o analiză urgentă a situației, 
înainte ca pachetul să intre în vigoare. 
Totodată, a fost argumentat faptul că 
obligativitatea întoarcerii camioanelor în 
țara de reședință contravine atât 
obiectivelor Pactului Ecologic, cât și 
obiectivelor Acordului de la Paris, iar 
această impunere va limita funcționarea 
optimă a pieței unice, unul din pilonii de 
bază ai construcției UE. 
Reamintim că, în data de 04.02.2020, 
a avut loc la Bruxelles o întâlnire între 
doamna Adina Vălean, Comisarul 
european pentru Transporturi, și 
delegația UNTRR, formată din domnul 
Constantin Isac, Președinte UNTRR, 
domnul Radu Dinescu, Secretar 
General UNTRR, Domnul George 
Șuteu, CEO Agexim Spedition, domnul 
George Dragomir, Director național 
de flotă Aquila și doamna Roxana Ilie, 
Responsabil reprezentare și informare 
UNTRR. 
În cadrul întâlnirii, UNTRR a transmis 
doamnei Vălean o scrisoare privind 
impactul Pachetului Mobilitate 1 asupra 
României- principalele probleme și 
potențialele soluții pentru realizarea 
unei piețe europene de transport rutier 
echitabile. 
UNTRR solicită Ministrului Transporturilor 
din România, în coordonare cu ceilalți 
miniștri ai transporturilor din țările 
afectate de Pachetul Mobilitate 1, să 
realizeze toate demersurile posibile 
pentru a stopa prevederile care impun 
întoarcerea obligatorie a camioanelor 
la fiecare 8 săptămâni, măsură care 
limitează libera circulație a serviciilor și a 
forței de muncă, și întoarcerea obligatorie 
a șoferilor la fiecare 3 sau 4 săptămâni, 
măsură care va reduce numărul șoferilor 
disponibili pentru derularea activității 
de transport rutier. Astfel, această 

măsură ar trebui însoțită și de măsuri 
compensatorii, precum creșterea anga-
jării tinerilor ca șoferi profesioniști, prin 
stabilirea vârstei minime legale de 18 
ani pentru exercitarea acestei profesii 

în România (ca în alte 17 state membre 
UE) sau alocarea unui buget pentru 
reconversie și formare profesională a 
șoferilor.”, se spune într-un comunicat de 
presă al UNTRR.

UNTRR: PREVEDERILE PACHETULUI 
MOBILITATE 1 AFECTEAZĂ GRAV 

OBIECTIVELE PACTULUI ECOLOGIC
Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) salută întâlnirea de ieri, 
18.02.2020, de la Bruxelles dintre Comisarul pentru Transporturi, Adina Vălean, Vicepreședintele 
Executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans și Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, alături 
de miniștrii de resort din Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia și Cipru. 
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“Uniunea Națională a Transportatorilor 
Rutieri din România (UNTRR) atrage 
atenția că firmele de transport rutier din 
România vor fi grav afectate din cauza 
epidemiei cu noul coronavirus. 
Astfel, din estimările UNTRR, în cazul 
transportului rutier național de persoane 
– linii regulate, numărul de pasageri a 
scăzut cu 50%, iar, pentru transportul 
de persoane ocazional, scăderea este 
aproximativ 100%. În relația cu Italia, 
firmele de transport rutier românești de 
persoane au oprit total activitatea, iar, în 
relațiile cu restul țărilor, scăderea este 
nesemnificativă, volumul fiind comparabil 
cu perioada similară din anul trecut.  
În ceea ce privește transportul rutier de 
mărfuri intern, acesta este neafectat, 
în timp ce, pentru transportul rutier de 
mărfuri internațional, scăderea generală 
este de aproape 15%, iar unele firme sunt 
mai afectate, cu până la 30%, altele nu 
sunt afectate deloc. 
Transportul de marfă internațional 
între Italia și alte țări din UE operat de 
transportatorii români nu este afectat decât 
în măsura în care clienții din Italia își reduc 
volumul de activitate - valabil în anumite 
cazuri, dar nu generalizat în acest moment. 
Transportul de mărfuri internațional 
dintre Italia și România este în pericol 
din cauza măsurii de autoizolare a 
șoferilor care revin din Italia – aceste 
operațiuni trebuie să includă costul 
cu imposibilitatea utilizării șoferului 
14 zile, iar UNTRR solicită autorităților 
române revenirea asupra acestei 
decizii și monitorizarea acestor 
șoferi, fără a fi puși în autoizolare. 

Totodată, UNTRR solicită Guvernului 
și măsuri compensatorii financiare 
și fiscale pentru firmele de transport 
rutier ai căror șoferi sunt trimiși spre 
autoizolare și în cazul anulării curselor. 
Reamintim că Italia este al doilea 
partener comercial al României, după 
Germania, iar 10% din exporturile 
românești merg în Italia. Pe cale rutieră 
sunt transportate peste 2 milioane 
tone mărfuri (import/export) în relația 
România – Italia. Între România și 
Italia se fac aproximativ 120.000 
de curse/sens/an pe cale rutieră. 
În acest sens, UNTRR solicită Guvernului 
României să întreprindă demersuri pe 

lângă Comisia Europeană și Guvernul 
Italiei în vederea aplicării unei derogări 
temporare de la interzicerea efectuării 
repausului săptămânal normal în 
autovehicul, conform Reg. (CE) nr. 
561/2006 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 15 martie 2006 
privind armonizarea anumitor dispoziții 
ale legislației sociale în domeniul 
transporturilor rutiere. Astfel, șoferii vor fi 
mai izolați și posibilitatea de a se infecta cu 
noul coronavirus este mai redusă dacă își 
efectuează repausul săptămânal normal 
în autovehicul și nu la hotel.”, se spune 
într-un comunicat de presă al UNTRR.

UNTRR SOLICITĂ GUVERNULUI MĂSURI 
COMPENSATORII PENTRU TRANSPORTATORI

Potrivit UNTRR, epidemia COVID - 19 din Italia a dus la scăderea în medie cu 15% a transportului 
rutier internațional de mărfuri efectuat de firmele românești. La transport persoane, scăderea 
este de până la 100% în relația cu Italia.

Constantin Isac, președintele UNTRR
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“În ultimii ani, firmele de transport 
rutier se confruntă cu o criză pro-
fundă de șoferi profesioniști. Credeți 
că intrarea în vigoare, în 2020, a 
Pachetului Mobilitate 1 va duce la o 
migrare mai accentuată a șoferilor 
spre Vest?” - aceasta este întrebarea 
episodulului 02 din cel de-al doilea sezon 
al serialului VERSUS.

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

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

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

Mircea Mănescu, Director General 
Ahead Logistics: Migrarea șoferilor 
va rămâne constantă, considerăm noi, 
din cauză că, pe intern, nu putem oferi 
aceleași condiții ca cele de pe transportul 
intracomunitar. Automat, se va produce 
această migrație, care se va intensifica 
cu plecarea șoferilor către condiții mult 
mai bune.

Cosmin Pândaru, Director General 
TAP 1 SA: Cu siguranță, șoferii vor migra 
către firmele din Vest din cauza condițiilor 
salariale oferite de firmele din Occident, 
față de firmele din România. Asta pentru 
că firmele din Occident practică alte tarife 
față de cele din România. 
Cristian Dolofan, Director General 
Dolo Trans Olimp: Pachetul de  

Mobilitate nu are ca efect negativ doar 
migrarea șoferilor noștri în Vest, care 
se va intensifica, cu siguranță. A fost o 
mișcare gândită în detaliu și cu urmări 
pe măsură. Șoferii care aleg să lucreze 
pentru companiile din Vest își vor lua cu ei 

familiile, membrii acestora. Ei reprezintă 
o forță de muncă, pentru vestici, cu 
costuri zero. Așadar, beneficiile acestor 
măsuri se vor amplifica.  
 
VERSUS este un serial produs în 
exclusivitate pentru TIRMagazin.ro și 
Facebook.com/TIRMagazin. În fiecare 
dintre cele 7 episoade ale show-ului, 
patru executivi din firme de transport 
rutier răspund la câte o întrebare lansată 
de jurnaliștii revistei TIR Magazin. 
Cele 7 întrebări sunt formulate după o 
minuțioasă analiză a celor mai importate 
subiecte de business, care îi frământă în 
prezent pe transportatorii români.

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

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

Georghe Niță, Director General 
Holleman: Transporturile urmează 
tendința economiei. Dacă există 
probleme în economie, apar probleme în 

VIDEO: VERSUS S02E02 - MIGRAREA SPRE 
VEST A ȘOFERILOR PROFESIONIȘTI ROMÂNI
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transporturi. Iar transportatorii simt între 
primii problemele din economie, pozitive 
sau negative. Simt creșterile, simt crizele. 
Din ceea ce știu, din analizele pe care le-
am ascultat, recent, pentru anul 2020 nu 
sunt vești prea bune. Europa are destule 
probleme în multe țări și, în mod deosebit, 
în Germania, care stagnează. Economia 
României este legată de economia 
Germaniei și prevăd că vor fi mai puține 
comenzi de transport. Acest fapt trebuie 
să ne alerteze și să ne determine să fim 
atenți la activitatea noastră, la modul în 
care dispunem de resurse, la modul în 
care găsim clienți la momentul oportun. 
Așa vom putea contrabalansa aceste 
tendințe care par negative.

Mircea Mănescu, Director General 
Ahead Logistics: Prognozele noastre 
pentru 2020 sunt în aceeași zonă ca și 
cele pentru anul acesta. În sensul că 
nu vedem schimbări majore pe piață, 
nu vedem scăderi de volume, doar, 
poate, niște mici creșteri de volume pe 
transportul intern.
Cosmin Pândaru, Director General 
General TAP 1 SA: Statisticile financiare 

preconizate pentru anul 2020 arată o 
ușoară scădere de 3,2% preconizată 
pentru România, astfel încât creșterea 
salariului minim pe economie pentru 

2020 va merge tot în consum. Economia 
României, fiind bazată pe o economie 
de consum, piața transporturilor nu va 
suferi o modificare în 2020. Preconizăm 
o oarecare creștere a activității de 
transport.

Cristian Dolofan, Director General 
Dolo Trans Olimp: Din 2017 până 
astăzi, ne-am confruntat cu numeroase 
modificări legislative. Cu toate acestea, 
piața de logistică și transport rutier a 
avut o creștere constantă. Investițiile 
semnificative în domeniu se simt. 
România a devenit unul dintre cei mai 
activi jucători de pe piața de transport 
de mărfuri la nivel european. Numărul 
companiilor noi de transport a crescut 
de la un an la altul. Consider că se 
va menține și în 2020 același trend 
ascendent în domeniu.  
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În fapt, amenda vine în urma unui 
incident care a avut loc cu un camion 
al firmei la 7 ianuarie 2020, în orașul 
Tulcea. Șoferul autocamionului a auzit un 
zgomot puternic după ce a trecut peste 
o gură de canal. Capacul nefixat corect 
s-a ridicat, a lovit și a fisurat rezervorul 
camionului. Din rezevor a început să 
curgă motorină.

Șoferul a sunat la 112 și zona din jurul 
camionului s-a umplut în scurt timp de o 
armată de pompieri, polițiști și jandarmi. 
Fără să aibă proceduri, echipamente 
și substanțe pentru o astfel de situație, 
pompierii s-au învârtit ca într-o comedie 
proastă mai multe ore în jurul camionului. 
În tot acest timp, ei au găsit ca unică 
soluție deversarea motorinei în rețeaua 
de canalizare a orașului. Imaginile 
filmate de camera de bord a camionului, 
pe care le puteți vedea mai jos, par luate 
dintr-o comedie cu Charlie Chaplin. 

Incompetența ISU a fost însă completată 
de tragi-comicul exces de zel al Gărzii de 
Mediu din Tulcea, care i-a aplicat firmei 
de transport o amendă imensă pentru că 
ar fi poluat canalizarea din oraș.   

Iată cum este văzut acest incident de 
reprezentanții COM DIVERS AUTO RO: 
“COM DIVERS AUTO RO solicită ISU 
Tulcea să-și asume responsabilitatea 
pentru gestionarea defectuoasă a 
situației din data de 07.01.2020, când 
nu a intervenit corespunzător în urma 
spargerii rezervorului unui camion al 
companiei

COM DIVERS AUTO RO, una dintre cele 
mai importante firme de transport rutier 
din România, solicită Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea 
să-și asume responsabilitatea pentru 
gestionarea defectuoasă a situației din 
data de 07.01.2020, când un autocamion 
al companiei care se deplasa pe str. 
Isaccei din Tulcea a călcat cu roata pe 
o gură de canal iar în urma impactului, 
capacul nefixat corect s-a ridicat, lovind 
și fisurând rezervorul camionului, fapt ce 
a generat scurgeri de motorină.

Șoferul a observat incidentul și a 
luat măsuri de îndată, apelând 112 și 

explicând situația. Pentru a nu perturba 
circulația, șoferul a oprit camionul imediat 
după sensul giratoriu, în apropierea 
stației de autobuz zona Pelican.

Fisura rezervorului s-a petrecut din 
cauza stării tehnice necorespunzătoare 
a drumului public, fără a exista o 
vinovăție din partea șoferului companiei 
COM DIVERS AUTO RO.

Echipajul ISU Delta Tulcea care a sosit 
la locul evenimentului a intervenit doar 
prin prezența salariaților acestei instituții, 
fără a izola zona și fără a interveni cu 
material absorbant, putând stopa astfel 
scurgerile de combustibil. Echipajul 
a solicitat șoferului să poziționeze 
camionul deasupra unei guri de canal, 
pentru a scurge motorina în  acel canal, 
motivând că se dorește evitarea scurgerii 
pe carosabil.

Toate aceste manevre s-au efectuat 
doar în prezența ISU Delta Tulcea, ca 
urmare a deciziilor ISU Delta Tulcea, 
echipajul considerând că intervenția este 
în acord cu legislația, prevenind probabil 
prin aceste manevre orice riscuri, chiar 
și minore/majore, implicații de poluare a 
mediului etc.

Facem precizarea că, la momentul 
sosirii echipajului, scurgerile erau 
MINORE și erau încă pe carosabil. O 
eventuală intervenție ISU cu materialele 
necesare REDUCEA impactul asupra 
scurgerii de combustibil pe o parte mai 
mare de carosabil și NU GENERA ÎN 
NICI UN CAZ O SCURGERE MARE DE 
COMBUSTIBIL.

Autoritățile prezente la eveniment, 
respectiv Poliția Locală Tulcea, Poliția 
Rutieră Tulcea și Garda Națională de 
Mediu (GNM) - Comisariatul General al 
jud. Tulcea au asistat la toate manevrele 
efectuate, privind intervenția echipajului 
ISU Delta Tulcea, însă nu s-au semnalat 
de către autorități încălcări ale legislației 
de mediu în vigoare, ca urmarea a 
deciziilor echipajului ISU Delta Tulcea și 
manevrelor efectuate de către acesta.

Ulterior, Primăria Tulcea a intervenit 
pentru igienizarea zonei efectuate, însă 
nu cunoaștem modalitatea de igienizare 
a zonei.

Cu toate acestea, la data de 15.01.2020, 
Garda Națională de Mediu - Comisariatul 
General al jud. Tulcea a  întocmit nota de 
constatare nr. 11/15.01.2020 și PV seria 

Firma de transport piteșteană COM DIVERS AUTO RO a primit o amendă de 75.000 de lei de la Garda 
Națională de Mediu pentru că ar fi “deversat în rețeaua de canalizare circa 350 litri de combustibil”.

VIDEO: COM DIVERS AUTO RO - AMENDĂ 
DE 75.000 LEI PENTRU UN CAMION
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GNM nr. 02643/15.01.2020 prin care s-a 
constatat ”vina exclusivă” a societății 
noastre, în sensul că am deversat în 
rețeaua de canalizare circa 350 litri 
de combustibil, aplicând o amendă 
în cuantum de 75.000 lei în raport de 
prevederile Legii 107/1996.

Precizăm faptul că ne întemeiem obiec-
țiunile și în baza declarației șoferului, cât 

și în baza înregistrărilor video efectuate 
cu camera montată la bordul camionului, 
dar și de camerele de supraveghere din 
zonă.

Amenda aplicată de GNM-Comisariatul 
General al jud. Tulcea în cuantum de 
75.000 lei este UN ABUZ în raport de 
cele petrecute în realitate și de lipsa de 
vinovăție a noastră ca și transportator.

Amenzi aplicate abuziv de către instituțiile 
statului generează un impact economico-
financiar deosebit, care poate face 
diferența dintre profit și pierdere, dintre 
performanță economică și faliment, pe o 
piață economică tot mai limitată și într-
un domeniu în care este din ce în ce mai 
greu de realizat profit.

Aceste amenzi conduc și la un impact 
social în sensul limitării creșterilor 
salariale, reducerii locurilor de muncă 
etc., societatea noastră achitând întot-
deauna ”la zi” taxele și impozitele către 
instituțiile statutului.

Relevant nu este doar cuantumul amenzii, 
ci cum a fost EVALUATĂ VINOVĂȚIA 
societății noastre de către instituțiile 
statului în raport cu situația de fapt.

COM DIVERS AUTO RO S.A. activează 
în județul Argeș, din anul 1994, în 
domeniul transportului rutier internațional 
de mărfuri, având la activ premii și trofee 
atât la nivel național cât și internațional 
în acest domeniu și situându-se printre 
cele mai importante firme de transport 
internațional din țară, cu o flotă de 
aproximativ 300 de camioane.”

Publicitate
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“IVECO a fost și va rămâne un pionier al 
transporturilor sustenabile. Parteneriatul 
cu proiectul ”România plantează pentru 
mâine” este o onoare pentru compania 
noastră.”, se spune într-un comunicat 
de presă al marelui producător italian de 
vehicule comerciale.
OMV Petrom contribuie cu 4,6 milioane 
de euro la cea mai mare inițiativă de 
împădurire din România finanțată din 
fonduri private.
1.500.000 de puieți vor fi plantați, în 
următorii trei ani, în campania ”România 
plantează pentru mâine”.
Campania se desfășoară în parteneriat 
cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
și șase ONG-uri de mediu.
”România plantează pentru mâine” 
susține trei obiective din Agenda ONU 
2030 pentru Dezvoltare Durabilă.
În cadrul proiectului “România plantează 
pentru mâine” aproximativ 1.500.000 de 
puieți vor fi plantați pe 300 de hectare, 
în următorii trei ani. OMV Petrom, în 
parteneriat cu ONG-urile și Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor, invită volun-
tarii să se înscrie pe platforma www.
taraluiandrei.ro, pentru a participa la 
plantările care vor fi organizate, începând 

din această primăvară, în 22 de locații. 
Calendarul și locațiile plantărilor vor 
putea fi consultate pe www.taraluiandrei.
ro.
Încă din anul 2008, OMV Petrom este 
unul dintre cei mai mari promotori privați 
ai acțiunilor de plantare, cu peste 700.000 
de copaci plantați, pe o suprafață de 140 
de hectare, până în prezent. Pădurile au 

NOUL ȘEF AL IVECO ROMÂNIA  
“PLANTEAZĂ PENTRU MÂINE”

Andrei GAGEA, noul Business Director al Iveco România, a participat, pe 7 martie 2020, în Parcul 
Natural Văcărești, la prima acțiune de plantare de puieți din cadrul proiectului ”România plantează 
pentru mâine”.
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un rol important în absorbția și stocarea 
dioxidului de carbon (CO2) din atmosferă, 
de aceea plantarea copacilor ca mod de 
protejare și păstrare a pădurilor este o 
soluție cheie, bazată pe natură, pentru a 
preîntâmpina riscurile ce survin în urma 
schimbărilor climatice. OMV Petrom 
își propune să continue campaniile de 
plantare și în următorii ani.
Acțiunile de plantare se vor derula în 
parteneriat cu șase ONG-uri: Act for 
Tomorrow, Mai Mult Verde, Pădurea 
Copiilor, Plantăm fapte bune în România, 
Adopta un copac! și Parcul Natural 
Văcărești.
IVECO ROMÂNIA pune la dispoziția 

ONG-urilor trei vehicule IVECO DAILY, pe 
care le vor utiliza în scopul transportului 
materialelor necesare plantărilor, atât în 
această primăvară, cât și pentru sezonul 
de toamnă. Totodată, implică și rețeaua 
de dealeri, pe care îi invită să participe la 
acțiunile de plantare din acest an.
Cu ocazia primei acțiuni de plantare, ce 
a avut loc pe 7 martie 2020, aproape 
întreaga structură IVECO s-a alăturat 
plantatorilor, împreună cu noul Business 
Director pentru România Andrei GAGEA. 
Andrei se realătură echipei IVECO 
ROMANIA, având o experiență de 23 de 
ani în domeniul vânzărilor, marketing-ului 
și serviciilor post vânzare.
“Ne așteptăm ca la toate acțiunile de 
plantare din acest an cât mai mulți membri 
ai rețelei IVECO să susțină acest proiect. 
Plantările contribuie la captarea dioxidului 
de carbon, pădurile fiind considerate 
printre cele mai importante depozite de 
carbon, făcându-le un element cheie 
al soluțiilor bazate pe natură pentru 
combaterea schimbărilor climatice. Se 
estimează că fiecare copac plantat poate 
neutraliza, în medie, 5,5 kg dioxid de 
carbon pe an.”, se spune în comunicatul 
de presă al Iveco România.

Publicitate
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Stația este situată în sediul central al CNH 
Industrial, Strada delle Cascinette, în 
partea strategică de est a orașului Torino, 
la intersecția unor rețeale importante de 
transport (autostrăzi, șoseaua de centură 
etc.), dezvoltată pe o suprafață de peste 
cinci mii de metri pătrați și construită 
special pentru vehicule grele. Stația 
este formată din două distribuitoare de 
GNL (gaz natural lichefiat) și 4 de CNG 
(gaz natural comprimat), precum și din 
câteva stații de încărcare pentru vehicule 
electrice alimentate de un sistem 
fotovoltaic amplasat pe acoperiș.
Stația va fi deschisă pentru toate tipurile 
de vehicule alimentate cu gaz natural, 
între 6 și 21, de luni până vineri.
Proiectul este parte din angajamentul 
ENGIE de a contribui la dezvoltarea 
mobilității ecologice, concentrându-
se pe combustibili alternativi, cum ar fi 
electricitatea și gazul natural, precum 
și prin angajamentul IVECO de lider 
în domeniul vehiculelor alimentate cu 
gaze naturale. Distribuitorul IVECO 
ORECCHIA, dealer IVECO de referință 
pentru provincia Torino și Valle d’Aosta, 
aflat aproape de stația de alimentare, va 
sprijini clienții în tranziția către mobilitatea 
ecologică cu servicii complete (vânzare, 
asistență și, acum, realimentare).
Avantajul enorm al gazelor naturale, 
în comparație cu motorina, GPL sau 
combustibilii grei este reprezentat de 
reducerea cu 95% a particulelor fine 
(PM), cu 90% a dioxidului de azot (NO2). 
Se realizează și o reducere semnificativă 
a emisiilor de CO2.
Numai mobilitatea este responsabilă de 
20% din consumul global de energie și 
24% din emisiile globale de CO2.

„Scopul ENGIE este implementarea de 
soluții în vederea decarbonizării, iar acest 
proiect este un exemplu în acest sens”, a 
declarat Matthieu Bonvoisin, directorul 
Infra Busines al ENGIE Italia. În Italia 
de Nord, există un nivel foarte ridicat al 
emisiilor de CO2. 50% din aceste emisii 
sunt produse de încălzirea populației, 
25% de industrii și 25% de transport.
„IVECO a fost pionier în introducerea 
tehnologiei gazelor naturale în transport. 
Gazul natural - a adăugat Fabrizio Buffa, 
IVECO Gas Business Development 
Manager - este soluția disponibilă imediat 
pentru a decarboniza transportul de lungă 
distanță, iar acest acord cu ENGIE pentru 

deschiderea de noi stații de alimentare 
este o parte a abordării noastre holistice 
pentru transportul ecologic. Considerăm 
că este crucial ca toți actorii din sector 
să lucreze împreună pentru a realiza un 
transport cu adevărat durabil”.
Memorandumul de înțelegere din 2017 
dintre ENGIE și IVECO își propune să 
extindă diferitele proiecte comune: din 
Franța (în sediul IVECO din Trappes), 
trecând prin Regatul Unit (în portul 
Immingham), în România (la Alba Iulia). 
În același timp, ENGIE lucrează la alte 
trei proiecte ale stației L-CNG din nordul 
Italiei.

O nouă stație de alimentare cu gaz natural pentru vehicule grele se deschide în sediul IVECO din 
Torino de Est. În urma acordului semnat în 2017 între ENGIE Italia și IVECO, a fost inaugurată o 
nouă stație de alimentare cu gaz de ultimă generație.

ENGIE ȘI IVECO INAUGUREAZĂ O NOUĂ 
STAȚIE DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
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IVECO prezintă „Your Truck, Your Way”, 
noua inițiativă din social media care 
invită pasionații camioanelor IVECO 
S-WAY să împărtășească fotografii cu 
vehiculul lor pe paginile de Facebook 
și Instagram ale companiei. La sfârșitul 
inițiativei, comunitatea IVECO va vota 
pentru cel mai bun design al unui 
camion.

Inițiativa va fi propagată pe canalele 
de socializare ale Iveco
Cu această activitate, IVECO plasează, 
încă o dată, șoferul în prim planul 
preocupărilor sale, așa cum s-a 
întâmplat prin conceptul de lansare 
„Sunt de neoprit”. Inițiativa pune 
accentul pe viața șoferilor pe drum, 
oferindu-le cestora posibilitatea de a-și 
arăta creativitatea prin modul în care își 
personalizează vehiculele.
Thomas Hilse, Președinte IVECO 
Brand a declarat: „Această activitate își 
propune să dea glas pasiunii șoferilor 
noștri, care se exprimă prin personalizări 
uimitoare ale camioanelor care îi 
însoțesc în călătorie. Vrem să oferim 
oportunitatea de a împărtăși designul 
camioanelor cu întreaga comunitate 
de șoferi pentru a vedea cum camionul 
IVECO S-WAY iese în evidență.”
Inițiativa va fi propagată pe canalele de 
socializare ale Iveco, prin videoclipuri 
inscripționate „Brand Ambassadors” din 
toată Europa. Clientul italian Michele 
Perrotti, cunoscut pentru creativitatea 

sa în personalizarea camioanelor 
IVECO, va fi primul ambasador „Your 
Truck Your Way”.
De curând, el a prezentat „Gladiator” 
IVECO S-Way, personalizat cu grafică 
inspirată din celebrul film pentru a 
evidenția determinarea, tenacitatea și 
puterea care caracterizează compania 
sa de transport, Autotrasporti Perrotti și 

cel mai nou vehicul IVECO.
Noua cabină de la IVECO S-Way are un 
design unic, dezvoltat în jurul nevoilor 
șoferului și ale proprietarului, care a fost 
recompensat cu prestigiosul iF Design 
Award 2020. Este prilejul perfect pentru 
clienți pentru a da frâu liber creativității în 
realizarea unor personalizări uimitoare 
ale camionului.

„CAMIONUL TĂU, DRUMUL TĂU”:  
NOUA INIȚIATIVĂ DIN SOCIAL MEDIA 

PENTRU COMUNITATEA IVECO
Inițiativa își propune să implice o comunitate mai largă a IVECO, să pună în evidență șoferul și 
viața lui pe drum, împărtășind experiențele Iveco S-Way.

Publicitate
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Cu prilejul acestei conferințe de presă, 
jurnaliștii TIR Magazin au realizat un 
videoclip în cadrul căruia au intervievat 
mai mulți reprezentanți ai Cefin Trcuks și 
Ford Trucks: 

Alina Anton-Pop, Director Marketing 
& PR TIR Magazin: Ce rezultate ați 
avut în 2019 și ce vă propuneți pentru 
2020?
Stefano Albarosa, CEO Cefin Trucks: 
Am reușit să livrăm peste 550 de vehicule 
și suntem foarte mândri că am fost aleși 
parteneri de către clienții noștri în pofida 
faptului că este un produs relativ nou. 
Anul 2020 se prezintă dificil pentru că 
este o piață care se contractează în jur 
de 20%. Noi mizăm pe o creștere de 
volum de peste 600 de vehicule și o cotă 
de piață de peste 10%.

Alina Anton-Pop, Director Marketing & 
PR TIR Magazin: Creșterea vânzărilor 
Ford Trucks din anii următori va 
depinde de transportul internațional. 
Cum veți proceda să creșteți cota de 
piață pe acest segment?

Silviu Enache, National Sales 
Manager Heavy On, Cefin Trucks: Va 
trebui să mărim cota de piață pentru a 
putea ajunge la un nivel cu două cifre. 
Avem, în momentul de față, un produs 
care întrunește cerințele pieței, o rețea 
de after-sales în continuă dezvoltare, 
lucru care ne va ajuta pe viitor. Avem 
un portofoliu de clienți care au încercat 
produsul și sunt foarte mulțumiți. Toate 
aceste premise nu fac altceva decât să 
ne încurajeze că vom ajunge acolo unde 
ne-am propus. 

Alina Anton-Pop, Director Marketing 
& PR TIR Magazin: Se spune că este 
foarte ușor să vinzi primul camion, dar 
este mai greu cu al doilea. Ce faceți 
dumneavoastră pe zona de after-sales 
în acest sens?
Ionel Bălașa, After Sales Network 
Director, Cefin Trucks: Le oferim 
clienților noștri, prin rețeaua de service, 
profesionalim și competență. Avem în 
permanență personal care participă la 
cursuri de perfecționare, fiecare din cele 
16 puncte de service dispunând de piese 
de schimb de rotație rapidă. În 24 de ore 
sau în maxim de 48 de ore, orice piesă 

ajunge în România la comanda noastră. 
Personalul din service-urile partenere 
participă la minim șase cursuri tehnice 
pe an. Reușim să oferim un serviciu 
calitativ și prompt. 

Cefin Trucks, unic importator și distribuitor al brandului Ford Trucks în România, a anunțat, 
într-o conferință de presă, pe 27 februarie 2020, că și-a menținut poziția de lider pe segmentul 
de vehicule municipale, dar și pe piața de vehicule pentru construcții, conform înmatriculărilor 
raportate de DRPCIV în anul 2019. 

FORD TRUCKS, LIDER PENTRU AL DOILEA AN 
CONSECUTIV ÎN SEGMENTUL VEHICULELOR 

MUNICIPALE ȘI DE CONSTRUCȚII
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Alina Anton-Pop, Director Marketing 
& PR TIR Magazin: Ford Trucks este 
o poveste de succes în România. 
Cum se extinde rețeaua pe plan 
internațional?

Selim Yacizi, Region Director 
Central&Eastern Europe Ford Trucks: 
2019 a fost un an foarte bun în România. 
Avem rezultate similare în alte state ca 
Ungaria, Ucraina, Slovacia și Slovenia. 
Acestea sunt țări unde am făcut afaceri 
în ultimii doi-trei ani. Am început, de 
asemenea, să ne extindem rețeaua de 
dealeri în sudul Europei. Suntem activi 
în Spania, Portugalia și Italia, unde am 
început recent să vindem camioane 
Ford Trucks. Avem planuri de extindere. 
Vorbim cu candidați din diferite părți ale 
Europei de Vest și sunt mândru și foarte 
fericit să spun că extinderea noastră se 
realizează foarte bine. Până la finalul 
acestui an, vom acoperi întreaga Europă. 
Acesta este marele nostru plan. 

Publicitate
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În cadrul conferinței de presa, 
reprezentanții Cefin Trucks și Ford 
Trucks au făcut o serie de declarații 
despre proiectele de viitor și despre 
dezvoltarea pieței de vehicule comerciale 
din România:

Stefano Albarosa, CEO Cefin Trucks: 
Ne aflăm pe drumul în care ne propunem 
să ajungem între primele trei branduri de 
camioane din România, până la finalul 
anului viitor. Dacă ne uităm la rezultatele 
din ultimii doi ani de muncă, e absolut 
sustenabil. Noi am plecat de la 4% și am 
ajuns la 9% în ultimul semestru din anul 
trecut. Prin rețeaua noastră extinsă de 
service, putem ajunge la orice camion 
Ford cu probleme în două-trei ore. Avem 
mai mult de 3.000 de ore de intervenții, 
90 de tehnicieni și stocuri de piese de 
schimb și aparate de diagnoză în fiecare 
din service-urile noastre sau partenere. 
Am beneficiat de cifre de afaceri în 
creștere în ultimii trei ani. 
Piața din 2019 a coborât cu 10% față de 
2018. Acestă încetinire este determinată 
de o instabilitate politică relevantă. Nu 
au ajutat nici schimbările din Pachetul 
de Mobilitate 1, care au determinat 
amânarea achizițiilor. Al treilea factor a 
fost schimbatea de tahograf, care s-a 
produs în iunie. A produs o accelerare 
a vânzărilor, mai ales în mai, când s-au 
livrat 150 de vehicule. 
Pentru 2020 avem două scenarii. În 
scenariul optimist, prevedem, în prima 
parte din 2020, volumele să fie la fel ca 
în a doua parte din 2019. Iar, în a doua 
parte a anului, vom vedea o accelerare 
care ne va duce la un volum de 6.000 ce 
bucăți, vânzări totale.
Într-un scenariu pesimist, și semestrul 
întâi din 2020 va fi mai jos decât semestrul 
doi din 2019 și vom vedea o reașezare în 

al doilea semestru din 2020. Asta ne-ar 
aduce la vânzări în piață totale de 5.200 
de vehicule.
Noi am mizat pe o piață medie între cele 
două de 5.600 de vehicule vândute. Asta 
înseamnă o contracție, în 2020, de 20% 
din volumele totale de vânzări. Vedem 
totuși semne care ne duc spre 6.000 de 
vehicule vândute.  

Virginia Maftei, Municipal and Specia-
lized Vehicles Sales Manager Ford 
Trucks: Am reușit să livrăm peste 250 
de unități în România, unde suntem 
lideri de piață pe segmentul vehiculelor 
municipale. Am livrat către toți marii 
operatori din domeniul salubrității. Ne 
mândrim deja cu fiabilitatea demonstrată 
a modelelor noastre. În 2019, pe 
segmentul de vehicule specializate, cota 
de piață a fost de 22%, iar la autogunoiere 
avem 70% cotă de piață, unde suntem 
lideri incontestabili. 

Silviu Enache, National Sales Manager 
Heavy On – Cefin Trucks: Secretul 
nostru pleacă de la Stefano, care este un 

om de echipă. Ford F-Max este un produs 
foarte bun, care se potrivește perfect cu 
ceea ce cere piața. Este o competiție 
acerbă între transportatori pentru a găsi 
șoferi, iar F-Max a ținut cont de ceea 
ce își doresc șoferii. Cabina camionului 
Ford F-Max este una dintre cele mai mari 
de pe piață, are 29 de metri cubi, 2,55 m 
lățime, dimensiunea maximă legală și o 

înălțime de 3,93 de metri. 
Pe lângă dimensiunile mari, cabina ne 
permite să obținem un consum mai mic 
de combustibil, având un coefecient al 
dinamicii îmbunătățit cu 11%. 
Inginerii Ford au pus tot confortul în 
interior, care este asigurat prin pachetul 
standard: scaune premium cu două 
brațe de odihnă, volan reglabil la 81 de 
grade, comenzi pe volan, tehnologie și 
conectivitate cu dispozitivele mobile. 
Are cutii de depozitare și deasupra 
parbrizului și a patului doi, care este 
pliabil la 90 de grade, generând un spațiu 
mai mare.  dată cu intrarea lui F-Max pe 
piață, reușim să acoperim și clienții care 
au nevoie de vehicule pe distanțe lungi. 
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Stefano Albarosa, Ceo Cefin Trucks, a 
răspuns mai multor întrebări formulate în 
cadrul conferinței de presă:
Despre electrificarea camioanelor: 
Este evident că nu se compară un sistem 
de propulsie cu motorină cu unul electric. 
Nu există competiție, în sensul că un 
motor electric e mai eficient, cere mai 
puține piese de schimb, este mai simplu 
din punct de  vedere mecanic. Până 
când motorul electric va fi al viitorului, 
trebuie să ajungem la baterii mai mici. 
Se va pune problema unor noi sisteme 
de servicii și mentenanță, de distribuție 
de piese de schimb. 60% din piesele de 
schimb, azi, sunt pentru motoare. Suntem 
pregătiți pentru această promovare. 
Viitorul aparține motoarelor electrice, iar 
sistemul de alimentare pe care mizez 
va fi cel electric dar și pe sistemul de 
hidrogen care încarcă bateriile. Astăzi, 
noi spunem că un motor care atinge 
un million de kilometri s-a cam epuizat. 
La motorul electric, după un milion de 
kilometri schimbi bobina și mai merge un 
million de kilometri.

Așteptările clienților: Transportatorul 
român trebuie să fie la fel de pretențios 
precum cel european, pentru că 
deservește aceeași piață. Noi avem un 
cost cu șoferii mai redus, dar nu trebuie 
uitate alte cheltuieli care sunt mai mari, 
precum cele de finanțare, de exemplu. 
Vrem să le oferim același grad de 
competitivitate pe care îl au colegii lor din 
Occident. Există și dorința românilor de a 
primi ce este mai bun pe piață. Iar asta ne 
ajută și pe noi. Dacă ai un client pretențios, 
ca să rămâi competitiv, trebuie să îi oferi 
servicii și produse de calitate. De aceea 
trebuie să avem un sistem de after sales 
extrem de competitiv. Valoarea adăugată 
este aceea că produsul oferit este promis 
și performează la nivel ridicat.  
 
Ce se vrea în acest an
Obiectivul pentru 2020 este atingerea 
unei cote de piață de peste 10%, în 
urcare de la 8,1% în 2019, printr-o 
creștere organică ce ar trebui să situeze 
brandul Ford Trucks în topul primilor trei 
jucători din domeniu, raportat la volumele 

de camioane noi vândute în România 
până în anul 2021.
“Pentru al doilea an consecutiv am reușit 
performanța de a ne menține poziția de 
lider de piață în segmentul de Vehicule 
pentru construcții, cu o cotă de piață de 
28,3%, precum și în zona de Vehicule 
municipale, cu o cotă de piață de 68,9%. 
Am atins o cifră de afaceri, la sfârșitul 
anului 2019, de 53 milioane euro pentru 
vânzarea de vehicule noi și rulate și 10 
milioane euro în service, cu o creștere 
de la 35 milioane euro, respectiv, 8,5 
milioane euro, în 2018. Vrem să le 
mulțumim clienților noștri pentru că au 
avut încredere în noi și suntem mândri 
că ne-au ales să le fim parteneri. De 
asemenea suntem recunoscători atât 
partenerului nostru extern, Ford Trucks, 
pentru suport și sprijin permanent, cât și 
partenerilor noștri de service din țară”, 
a declarat Stefano Albarosa, fondator și 
CEO Cefin Trucks. 
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Dublare vânzări
“Vânzările Ford Trucks din 2019 aproape 
s-au dublat față de cele din 2018 (555 
vs. 357) și lucrăm pentru o creștere 
ulterioară în 2020 de peste 20%, în ciuda 
unei piețe în scădere. În 2020, ne vom 
concentra pe modelul destinat activităților 
de transport internațional – Ford F-MAX, 
segment în care potențialul de a crește 
cota noastră de piață este mai mare, și 
mizăm pe atingerea unui procent de 
5% a acesteia. Investim permanent în 
organizația noastră, atât în oameni și 
sisteme integrate, în zona de vânzări, cât 
și în dezvoltarea rețelei de service, prin 
deschiderea a două noi centre în 2020”, 
a completat Stefano Albarosa.  
“Ford Trucks are o strategie de 
expansiune complexă, urmând ca, 
începând din anul 2020, să definitiveze 
rețeaua de distribuitori în Europa de Vest, 

ce a început în 2019, cu adăugarea pe 
harta Ford Trucks a Spaniei, Portugaliei și 
Italiei. Această etapă vine după finalizarea 
strategiei de dezvoltare a rețelei în Europa 
Centrală și de Est. De asemenea, rețeaua 
de service existentă în Europa de Vest 
este în proces de îmbunătățire”, a declarat 
Koray Kuvvet, Managing Director Eastern 
Europe & Balkans pentru Ford Trucks. 
“Vehiculele Ford Trucks sunt prezente pe 
piața din România din anul 2016, distribuite 
prin Cefin Trucks, iar parteneriatul nostru 
s-a dovedit a fi un real succes de-a lungul 
celor trei ani. Împărtășim același obiectiv, 
și anume de a consolida poziția de lider 
în segmentul vehiculelor de construcții 
și cele municipale, și să creștem în 
segmentul de transport internațional cu 
Ford F-MAX, unde avem potențial de 
creștere a cotei de piață”, adaugă Koray 
Kuvvet.

Ford Trucks – evoluţie accelerată pe 
piaţa românească
Luna mai 2017 a marcat o etapă 
importantă în evoluţia companiei, prin 
lansarea oficială a activității de importator 
Ford Trucks.
În primul an de activitate, Cefin Trucks, în 
calitate de importator și distribuitor al Ford 
Trucks, a înregistrat vânzări de 157 de 
unităţi (1% pentru segmentul de transport, 
17% pentru segmentul de construcţii 
și 7% pentru segmentul de vehicule 
specializate), cu o cotă de 2,36%. 
În al doilea an, compania și-a îndeplinit și 
depășit 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, iar cota de piaţă la 4,1%. 
Vânzările au crescut și mai mult în 2019, 
cu peste 555 de unități livrate și o cotă 
totală de piață de peste 8%, cumulând, în 
noiembrie 2019, un total de peste 1.000 
de unități Ford Trucks, cifră celebrată 
alături de parteneri și clienți. Datorită 
lansării F-MAX, un vehicul perfect potrivit 
pentru transportul internațional, Cefin 
Trucks intenționează să-și mărească cota 
de piață în segmentul respectiv, unde 
potențialul de creștere rămâne foarte 
ridicat. Cefin Trucks mizează pe păstrarea 
poziției de lider pe segmentul Construcții 
și Vehicule municipale în 2020. Tot în 
2020, Cefin Trucks va extinde rețeaua 
de service, adăugând o dimensiune 
multibrand acesteia. 



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

Rețea națională de vânzări și service
Cefin Trucks le oferă clienților săi un set 
complet și competitiv de servicii post-
vânzare, prin centrele sale din București, 
Brașov, Deva și Arad și, prin rețeaua sa 
de parteneri de servicii, în Constanța, 
Craiova, Bacău, Suceava, Baia Mare, 
Oradea, Timișoara și Cluj.
Rețeaua de distribuție și asistență 
tehnică Ford Trucks este prezentă în 
orașele București, Constanța, Craiova, 
Timișoara, Arad, Deva, Brașov, Bacău, 
Suceava, Baia Mare, Oradea și Cluj. Cu 
peste 18 ani de experiență în reparații 
pentru camioane și remorci, Cefin 
Trucks efectuează reparații complexe de 
mecanică, electrică și tinichigerie pentru 
toate tipurile de vehicule și semiremorci.
Cefin Trucks este lider de piață în comerțul 
de camioane rulate și, astfel, le poate 
acorda clienților săi prețuri de cumpărare 
și tranzacții foarte competitive, în ceea 
ce privește valoarea adăugată serviciilor 
financiare venite odată cu vânzarea de 
camioane noi. Toate vehiculele Ford 
Trucks livrate în România sunt echipate 
cu sisteme de monitorizare GPS oferite 
de grupul Viasat. 
Echipa de vânzări Cefin Trucks a crescut 
în mod constant, de la 10 angajați în 
2017, până la 23 în momentul de față, 
oferind acum o acoperire teritorială 
completă, distribuită într-o rețea de 12 
birouri de vânzări și 12 centre de service 
autorizate.

Despre Ford Trucks
Ford Trucks este unul dintre cei mai 
mari producători internaționali de 
camioane de mare tonaj din lume. 
Compania produce o gamă largă de 
vehicule, inclusiv tractoare, camioane de 
construcții și camioane de distribuție cu 
o greutate de peste 16 tone. Rezultatele 

dovedite ale calității, durabilității și 
eficienței vehiculelor comerciale Ford 
stau la baza strategiei internaționale a 
produselor Ford Trucks. La Ford Trucks, 

se întrepătrund mai mult de jumătate 
de secol de proiectare și experiență de 
producție cu expertiza în dezvoltarea 
de produse specifice pieței, pentru a 
construi principalele componente ale 
vehiculelor, inclusiv motoarele noi. În 
prezent, își desfășoară activitatea în 
Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Rusia și 
CSI și continuă să își dezvolte rețeaua 
internațională pe trei continente. 

Despre Cefin Trucks
Compania activează de peste 20 de 
ani în sectorul auto, ca furnizor de 
produse și servicii integrate pentru 
lumea transportatorilor profesioniști, 
fiind cunoscută ca unul dintre cei mai 
mari distribuitori de vehicule comerciale 
din România. În decembrie 2016, Cefin 
Trucks a fost numit unicul importator și 
distribuitor în România al Ford Trucks 
și din mai 2017 a început activitatea din 
acest nou rol.
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Alina Anton Pop, Director Marketing 
& PR TIR Magazin: Ce avantaje aduce 
transportatorilor români noul Iveco 
S-WAY?
Radu Apostu, Product Manager Iveco 
România: Noul Iveco S-Way a fost 
proiectat de la început ținând cont de 
nevoile șoferilor și ținând cont de nevoile 
administratorilor firmelor de transport. 
Astfel, interiorul cabinei oferă tot confortul 
necesar de zi cu zi șoferilor, iar exteriorul 
aduce îmbunătățiri aerodinamice care 
se traduc în îmbunătățirea consumului 
de combustibil. Totodată, noul Iveco 
S-Way beneficiază de servicii noi de 
telematică și conectivitate, printre 
acestea numărându-se posibilitatea de 
diagnosticare de la distanță, posibilitatea 
de mentenanță predictivă și posibilitatea 
de a urmări camionul în timp real prin 
portalele Iveco. 

Alina Anton Pop, Director Marketing & 
PR TIR Magazin: Ce înseamnă Iveco 
S-Way Tour?
Andrei Gustil, Business Line Manager 
- Heavy – Iveco România: Iveco S-WAY 
este un restart al abordării. Ne dorim 
prin acest tur să fim cât mai aproape de 
clienții noștri, să fim cât mai aproape în 
propria lor casă. Astfel, ei pot accesa noul 
produs, să-l vadă, să-l simtă, eventual, 
să-l și conducă. Din acest motiv ne dorim 
să fim în casa lor. Fiind în compania 
lor, va fi prezent și proprietarul și fleet 
managerul și șoferul. Fiecare va putea 
discuta cu noi pentru a le oferi toate 
informațiile necesare. Am început acest 
tur anul trecut. S-au făcut, deja, trei astfel 
de caravane. Cu ajutorul partenerilor 
noștri din zona de vest, am vizitat 100 de 
clienți. Până la finalul lunii, mai vrem să 
vizităm restul locațiilor partenerilor noștri, 
unde vom întâlni peste 300 de clienți, 
viitori parteneri și colaboratori.  

“IVECO S-WAY TOUR”: 
PREZENTAREA NOULUI CAMION IVECO 

S-WAY TRANSPORTATORILOR DIN ROMÂNIA
Compania Iveco, a reînceput, la 2 martie 2020, IVECO S-WAY TOUR, un amplu proiect de prezentare 
a gamei de top a producătorului de camioane italian.
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“Succesul înregistrat în cele trei 
săptămâni ale anului trecut, când noul 
camion IVECO S-WAY a fost prezentat 
în fața a 100 de transportatori din trei 
județe, ne-a oferit convingerea ca și în 
acest an să continuăm IVECO S-WAY 
TOUR.”, se spune într-un comunicat de 
presă al Iveco România. 
IVECO S-WAY TOUR reprezintă inițiativa 
IVECO de a prezenta noul său camion 
transportatorilor din România. Forța 
acestui tur stă în două componente 
esențiale: rețeaua IVECO și noutățile 
aduse de IVECO S-WAY. În următoarele 
trei luni și jumătate, reprezentanții Iveco 
vor parcurge întreg teritoriul României, 
făcând 13 opriri cu scopul de a fi mai 
aproape de transportatori, de a înțelege 
mai bine necesitățile acestora într-un 
mediu familiar: propria “casă”. Palierul 
adresanților este complet cu scopul de a 
atinge toate componentele unei companii 
de transport: șofer, administrator de flotă, 
proprietar. Toți aceștia le pot transmite cu 
ocazia acestor vizite necesitățile pe care 
le au sau greutățile pe care le întâmpină 
zi de zi. În schimb noi, reprezentanții 
IVECO, împreună cu partenerii din rețea, 
vor face o prezentare tehnică a noutăților 
aduse de noul camion, dedicată în mod 
special proprietarilor și administratorilor 
de flotă, apoi un walk-arround cu 
exemplificarea celor prezentate anterior, 
iar evenimentul se va încheia cu un test 
drive.
IVECO S-WAY oferă o soluţie completă de 
transport pentru a-i asigura şoferului un 
plus de confort la bordul autovehiculului 
şi pentru a le permite proprietarilor să 
lucreze într-un mod eficient, profitabil şi 
fiabil.
IVECO S-WAY îi oferă şoferului un plus 
de confort în timpul conducerii şi în timpul 

perioadelor de odihnă, datorită cabinei 
spaţioase, confortabile, prevăzute cu 
funcţii avansate şi proiectate, care 
satisfac toate cerinţele. Aceasta este 
concepută pentru a le oferi şoferilor tot 
ceea ce au nevoie, fiind locuinţa lor când 
aceştia se află departe de casă.
Într-o perioadă în care operatorii de 
logistică şi proprietarii de autovehicule 

se confruntă cu o concurenţă din ce în 
ce mai acerbă, IVECO S-WAY asigură 
o eficienţă extraordinară a consumului 
de carburant şi fiabilitate, precum şi un 
cost total de proprietate scăzut, datorită 
tehnologiilor avansate şi a serviciilor 
inovatoare.
IVECO S-WAY este un camion 100% 
conectat, care deschide o nouă eră în 
domeniul asistenţei proactive şi predictive. 
Funcţiile avansate de conectivitate le 
permit şoferilor să menţină în permanenţă 
contactul cu administratorii de flotă, 
reprezentanţa şi specialiştii IVECO, 
astfel încât să nu fie niciodată singuri 
când se află pe drum. Acesta oferă, de 
asemenea, o gamă complet nouă de 
servicii inovatoare adaptate la cerinţele 
clienţilor şi dezvoltate pentru a menţine 
funcţionalitatea autovehiculului pe drum, 
fiind deosebit de fiabile şi sporind la 
maximum eficienţa flotei.
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Cel mai recent film de lansare al Volvo 
Trucks bate noi recorduri. Pentru a 
demonstra puterea și fiabilitatea celor 
patru vehicule noi, Volvo a construit din 
autocamioane un turn impresionant, de 
15 metri înălțime și 58 de tone greutate, 
stivuind cele patru autocamioane noi unul 
peste altul. Iar președintele companiei, 
Roger Alm, stă deasupra.
În industria autocamioanelor, lansarea 
unui model nou constituie un proiect de 
proporții. Dar lansarea concomitentă a 
patru autocamioane este aproape fără 
precedent. Pentru reînnoirea întregii 
game de autocamioane de transport de 
mare tonaj, Volvo Trucks a ales o altă 
abordare.
Filmul neobișnuit este realizat în plină 
noapte și începe prin a prezenta turnul 
format din autocamioane ca un monolit 
imens care strălucește în depărtare.
Pe măsură ce perspectiva se restrânge, 
vedem lupi în prim plan și distingem 
profilul unei femei la volan. Când filmul 
ajunge în punctul culminant, susținut 
de fum și efecte de iluminare, vedem 
că bărbatul care stă în vârful turnului de 
autocamioane este de fapt președintele 
Volvo Trucks, Roger Alm.

Lansarea filmului are loc cu o zi 
înainte de lansarea oficială a gamei de 
autocamioane pentru transport de mare 
tonaj pentru Europa, gamă care include 
modelele Volvo FH, Volvo FH16, Volvo 
FM și Volvo FMX. Cele patru modele de 
autocamioane reprezintă aproximativ 
două treimi din livrările Volvo Trucks.
„Aceasta este cea mai mare lansare Volvo 
Trucks de pănă acum. Noile modele vor 
avea un impact uriaș asupra profitabilității 
și capacității clienților noștri de a concura 
atât în mediul de afaceri, cât și pentru 
cei mai buni șoferi. Sunt obișnuit să fiu 
deasupra lucrurilor si să am controlul, 
dar, în acest caz, să fiu filmat în vârful 
turnului format din autocamioane a fost 
cu siguranță o zi neobișnuită la serviciu. 
Aș putea spune că am un anumit respect 
pentru înălțimi. Sunt un tip cu picioarele pe 
pământ”, a spus Roger Alm, președintele 
Volvo Trucks.
Filmul a fost realizat la sfârșitul anului 

2019, pe un teren de testare în afara 
orașului unde se află sediul companiei 
Volvo, Göteborg, Suedia. Atât turnul format 
din autocamioane, cât și majoritatea 
efectelor vizuale sunt reale, inclusiv fumul 
și luminile, pe care le dezvăluie filmarea 
realizată din culise.
„A fost nevoie de aproximativ o lună pentru 
a proiecta și a construi turnul și pentru a ne 
asigura că prezintă siguranță la deplasare. 
În esență, acest lucru a fost posibil grație 
robustului camion pentru construcții, 
Volvo FMX, și noii sale punți tandem de 
38 de tone, capabilă să suporte greutatea 
celorlalte autocamioane. Dar a necesitat, 
de asemenea, o viteză și o deplasare 
constantă, oferite de tehnologia Direcției 
dinamice Volvo și de către un șofer de 
autocamion bine pregătit”, a declarat 
Markus Wikström, inginer la Volvo Trucks 
și parte a echipei din spatele realizării 
turnului de autocamioane.

VOLVO TRUCKS - TURN DIN 4 CAMIOANE
Volvo a lansat patru autocamioane noi, prezentându-le unul peste altul într-un film spectaculos – 
președintele companiei fiind poziționat chiar deasupra.
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Volvo Trucks introduce patru auto-cami-
oane noi, cu accent puternic pus pe 
mediul de lucru al șoferului, pe siguranță 
și productivitate. „Suntem cu adevărat 
mândri de această investiție inovatoare. 
Obiectivul nostru este să fim cel mai bun 
partener de afaceri al clienților noștri, 
făcându-i și mai competitivi și ajutându-i 
să atragă cei mai buni șoferi pe o piață 
din ce în ce mai dificilă”, spune Roger 
Alm, președintele Volvo Trucks. Cele 
patru autocamioane pentru transportul de 
mare tonaj; Volvo FH, FH16, FM și FMX, 
reprezintă aproximativ două treimi din 
livrările Volvo Trucks.
Volvo Trucks lansează patru autocamioane 
noi pentru transportul de mare tonaj, cu 
accent puternic pus pe mediul șoferului, 
siguranță și productivitate.
Anticiparea unei cererii de transport în 
creștere pune presiune asupra dispo-
nibilității șoferilor profesioniști din întreaga 
lume. În Europa, de exemplu, estimările 
arată că sunt vacante aproximativ 20% 
din totalul locurilor de muncă pentru 
șoferi. Pentru a ajuta clienții să recruteze 
și să păstreze cei mai buni șoferi, Volvo 
Trucks s-a concentrat puternic pe dezvol-
tarea noilor autocamioane pentru a le 
face mai sigure, mai eficiente și mai 
atractive pentru șoferii bine pregătiți. 
„Șoferii care își manevrează autocamionul 
în siguranță și eficient reprezintă un atu 
de neprețuit pentru orice companie de 
transport. Comportamentul responsabil la 
volan poate contribui la reducerea emisiilor 
de CO2 și a costurilor privind combustibilul, 
precum și a riscului de accidente, vătămare 
corporală și imobilizare neplanificată. Noile 

noastre autocamioane îi vor ajuta pe șoferi 
să lucreze mai în siguranță și mai productiv 
și le vor oferi clienților noștri argumente mai 
puternice atunci când încearcă să atragă 
cei mai buni șoferi”, continuă Roger Alm. 
Diferitele modele de autocamioane din 
gama Volvo Trucks sunt disponibile cu 
multe tipuri de cabină și pot fi optimizate 
pentru o gamă largă de aplicații. În cazul 
autocamioanelor pentru transportul de 
cursă lungă, cabina este adesea a doua 
casă a șoferului. Autocamioanele de 
transport regional funcționează adesea 
ca birou mobil, în timp ce în construcții 
autocamioanele sunt instrumente de 
lucru robuste și practice. Prin urmare, 
vizibilitatea, confortul, ergonomia, nive-
lul de zgomot, manevrabilitatea și sigu-
ranța au fost elementele centrale ale 
dezvoltării tuturor noilor modele de 
autocamioane. De asemenea, exteriorul 
autocamionului a fost modernizat pentru a 
reflecta proprietățile noilor autocamioane 
și a crea un design general atractiv. 
 
O nouă cabină, care oferă mai mult 
spațiu și vizibilitate îmbunătățită – 
Volvo FM și Volvo FMX
Noile Volvo FM și Volvo FMX sunt echipate 
cu o nouă cabină, dar și cu multe dintre 
funcțiile panoului de instrumente care se 
regăsesc la modele mai mari din gamă. 
Volumul interior a crescut cu până la un 
metru cub, oferind confort sporit și mai mult 
spațiu de lucru. Vizibilitatea este acum și 
mai bună datorită geamurilor mai mari, 
liniei coborâte a ușilor și oglinzilor noi. 
Volanul este echipat cu funcția de înclinare 
a coloanei, care permite reglarea, într-o 

mai mare măsură, a poziției de condus. 
Patul inferior din cabina de dormit este 
poziționat mai sus decât în cazul versiunilor 
anterioare, oferind un confort mai mare 
și generând spațiu suplimentar de 
depozitare dedesubt. Cabina de zi are un 
nou compartiment de depozitare de 40 de 
litri, cu iluminare interioară pe peretele din 
spate. Confortul cabinei este îmbunătățit 
și mai mult printr-o izolație sporită, care 
oferă protecție la frig, la căldură și la 
zgomot, în timp ce o unitate de climatizare 
controlată cu senzori, cu filtru de carbon, 
garantează calitatea optimă a aerului în 
toate condițiile.
 
Toate modelele sunt echipate cu o nouă 
interfață pentru șofer
Zona șoferului are acum o interfață complet 
nouă pentru informații și comunicare, 
menită să faciliteze vizualizarea și gestio-
narea diferitelor funcții, ceea ce reduce 
stresul și factorii perturbatori. Panoul de 
instrumente este complet digital, cu un 
ecran de 12 inch care ajută șoferul să 
selecteze informațiile necesare în orice 
moment. Ecranul lateral suplimentar de 
9 inch, ușor de accesat, este disponibil 
pentru Infotainment, navigație, informații 
de transport și monitorizare camerei video. 
Funcțiile pot fi controlate prin butoanele de 
pe volan, prin comandă vocală sau prin 
ecranul tactil și panoul de bord de control. 
 
Sisteme îmbunătățite de siguranță pen-
tru a contribui la evitarea accidentelor.
Siguranța a fost îmbunătățită și mai 
mult cu funcții precum farurile cu fază 
lungă adaptivă pentru Volvo FH și 

VIDEO: NOUA GENERAȚIE DE CAMIOANE 
VOLVO TRUCKS

Volvo Trucks a lansat o nouă generație de autocamioane pentru transportul greu, proiectată în 
jurul șoferului.
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Volvo FH16. Sistemul îmbunătățește 
siguranța pentru toți participanții la 
trafic, dezactivând automat segmente 
selectate ale fazei lungi LED atunci când 
autocamionul se apropie de traficul din 
față sau de un alt vehicul din spate. 
Deplasarea este, de asemenea, facilitată 
de un Control adaptiv al vitezei de croa-
zieră (ACC) pentru viteze ce ajung la 0 
km/h și prin Pilotul automat cu asistență la 
coborâre, care activează automat frânele de 
serviciu atunci când este necesară o forță 
de frână suplimentară pentru a menține 
o viteză constantă în pantă. Sistemul 
de frânare controlat electronic (EBS), 
care este o condiție necesară pentru 
caracteristicile de siguranță, cum ar 
fi Avertizarea de coliziune cu frână de 
urgență și Controlul electronic al stabilității, 
vine acum ca echipare standard pentru 
noul autocamion. Direcția dinamică Volvo, 
cu sistemele de siguranță Asistență pentru 
păstrarea benzii de rulare și Asistență de 
stabilitate, sunt de asemenea disponibile 

ca opțiune. Sistemul de recunoaștere 
a indicatoarelor rutiere este capabil să 
detecteze semne rutiere, cum ar fi restricțiile 
de depășire, tipul de drum și limitele de 
viteză și le afișează pe panoul de bord. 
Vizibilitatea poate fi îmbunătățită și mai 
mult prin adăugarea unei camere video, 
pe partea pasagerului, montată pe 
oglinda din dreapta, care oferă pe ecranul 
lateral o perspectivă complementară 
asupra fiecărei părți a autocamionului. 
 
Motoare eficiente și lanțuri cinematice 
alternative
Atât mediul, cât și economia sunt factori 
importanți pentru companiile de transport. 
Întrucât nu va exista o singură sursă 
de energie care să abordeze toate pro-
blemele legate de schimbările climatice 
și din moment ce diferitele segmente de 
transport și diferitele activități vor necesita 
o varietate de soluții, și în viitorul apropiat, 
va continua să fie folosite în paralel 
mai multe tipuri de lanțuri cinematice. 
Pe multe piețe, Volvo FH și Volvo FM sunt 
disponibile cu motorul Euro 6 alimentat cu 
LNG, care oferă performanță și eficiență 
privind consumul de combustibil la fel ca 
autocamioanele diesel echivalente Volvo, 
dar cu un impact climatic mult mai mic. 
Motorul cu gaz poate funcționa fie pe 
biogaz, care reduce emisiile de CO2 cu 
până la 100 la sută, fie pe gaz natural, care 
reduce emisiile de CO2 cu până la 20%, 
în comparație cu autocamioanele diesel 
echivalente Volvo. Acest lucru este asociat 
cu emisiile vehiculului din timpul utilizării, 
proces cunoscut ca „de la rezervor la roată”. 
Noul Volvo FH poate fi de asemenea 
echipat cu un nou și eficient motor 
diesel Euro 6, inclus în pachetul I-Save, 
care permite economii semnificative de 
combustibil și reduce emisiile de CO2. 
În cazul operațiunilor de cursă lungă, 
de exemplu, noul Volvo FH cu I-Save 
combină noul motor D13TC cu un 
pachet de funcții și poate oferi economii 
de combustibil de până la 7%*. De 
asemenea, au fost aduse îmbunătățiri 
versiunilor Euro 3 și 5 cu caracteristici 
precum Asistența de cuplu motor Volvo. 
 
* Valoarea reducerii consumului de combustibil 
este calculată comparând costurile de motorină 
și AdBlue pentru D13TC Euro 6 Step D cu 
pachetul de combustibil pentru transportul de 
cursă lungă (I-Save) cu D13 eSCR Euro 6 Step 
D fără pachetul de combustibil pentru transportul 
de cursă lungă. Economia reală de combustibil 
poate varia în funcție de mulți factori, cum ar 
fi experiența șoferului, utilizarea controlului 
vitezei de croazieră, specificația vehiculului, 
sarcina vehiculului, topografia reală, întreținerea 
vehiculului și condițiile meteorologice
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Un obiectiv esențial al noului design este 
de a-i oferi șoferului un stil de viață mai 
productiv, mai sigur și mai confortabil pe 
șosea.
Folosind diferite configurații ale lanțului 
cinematic și ale șasiului, noul Volvo FH 
poate fi personalizat pentru a corespunde 
unei game largi de aplicații și pentru 
a susține economii semnificative de 
combustibil și reducerea emisiilor de 
CO2.
„Seria Volvo FH a devenit preferata 
șoferilor de autocamioane de mulți ani, în 
special pentru cei care își petrec o bună 
parte din viață pe șosea”, spune Roger 
Alm, președintele Volvo Trucks. „Cu noul 
Volvo FH ne concentrăm în continuare, 
cât se poate de clar, asupra proiectării 
autocamioanelor și furnizării de servicii 
care îi pot ajuta pe șoferi să-și desfășoare 
activitatea la un nivel înalt.”, crede Alm. 
 
Accentul pe șofer contribuie la 
atragerea profesioniștilor în domeniu 
Accentul pe șoferi se bazează pe 
impactul semnificativ pe care aceștia 
îl au asupra rezultatelor obținute de un 
transportator în termeni de productivitate, 
eficiență și servicii orientate către clienți. 
„Un șofer bun poate avea o contribuție la 
profitabilitatea clienților nostri”, continuă 
Roger Alm. „Asistăm, la nivel mondial, 

la o lipsă cronică de șoferi bine pregătiți. 
Prin lansarea acestui nou autocamion, 
care prioritizează productivitatea și 
confortul șoferului profesionist, am făcut 
un pas important înainte pentru a ne 
ajuta clienții să atragă și să păstreze 
cei mai buni șoferi.”, afirmă președintele 
Volvo Trucks.
 
Interiorul le oferă șoferilor un mediu 
de lucru superior
Atenția acordată șoferilor este cel mai 

bine evidențiată în spațiul interior de 
lucru, care a fost modernizat. Spațiul lor 
de lucru are în centru un bord modernizat, 
care dispune de un panou de intrumente 
integral digitalizat, cu rezoluție înaltă 
de 12 inch, și care include un suport fix 
pentru pahare și un spațiu de depozitare 
deschis, cu iluminare controlată 
prin senzori de mișcare. Panoul de 
instrumente îi permite șoferului să aleagă 
între patru tipuri de vizualizări pe ecran, 
în funcție de situația de deplasare și de 
informațiile pe care le preferă afișate. 
Un ecran lateral opțional de 9 inch 
poate asigura funcția de Infotainment, 
asistență de navigare, informații de 
transport și monitorizarea cu ajutorul 
camerei video. Ecranul ușor de accesat 
îi permite șoferului să interacționeze 
în mai multe moduri: prin butoanele 
poziționate intuitiv pe volan, prin 
comanda vocală sau direct, prin inter-
mediul ecranului tactil și al panoului de 
control pentru modurile de vizualizare. 
„Accesul facil la mai multe tipuri de 
informații sporește capacitatea șoferului 
de a acționa mai eficient, în siguranță 
și beneficiind de confort”, afirmă Carin 
Larsson, Designer șef Volvo Trucks pentru 
experiența utilizatorului și interacțiunea 
umană cu mașina. „Prezentarea infor-
mațiilor s-a îmbunătățit semnificativ prin 

Volvo Trucks a lansat noul Volvo FH echipat cu o cabină reconfigurată, cu caracteristici inovatoare 
de siguranță și cu un mediu de lucru, care se concentrează asupra necesităților șoferului. 

VIDEO: NOUL FH DE LA VOLVO TRUCKS

DOI ȘOFERI
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intermediul noilor ecrane. Interacțiunile 
solicitante sunt acum concentrate 
pe ecranul lateral, care este ușor de 
accesat din scaunul șoferului. Prin 
urmare, elementele perturbatoare 
sunt reduse, întrucât informațiile cheie 
de deplasare sunt prezentate clar pe 
panoul de instrumente ușor de utilizat 
și ușor de vizualizat.”, spune Larsson. 
Atât panoul de instrumente, cât și ecranul 
lateral funcționează în mai multe limbi. 
Mișcarea în spațiul din interiorul cabinei 
este mai facilă ca oricând datorită 
noului design al manetei schimbătorului 
I-Shift, mai subțire și ergonomic. Pentru 
șoferii care au nevoie de o capacitate 
mult mai mare a bateriei este disponibil 
un sistem inteligent dual de baterii, 
care asigură întotdeauna energia 
de rezervă necesară pentru a porni 
motorul. Există, de asemenea, o gamă 
largă de opțiuni de personalizare în 
ceea ce privește tapițeriile și culorile. 

Design sofisticat și tehnologii 
inteligente
Noul aspect îndrăzneț al exteriorului este 
caracterizat de farurile emblematice în 
formă de V, care acum au fost mutate spre 
exterior pentru a corespunde liniei ușilor 
cabinei. Lămpile de semnalizare au fost, 
de asemenea, mutate pe portieră, oferind 
autocamionului atât o aerodinamică 
îmbunătățită, cât și un aspect mai 
îndrăzneț. Sistemul pentru ștergătoare 
este modernizat și mai subțire, iar sigla 
mai mare face ca noul Volvo FH să fie 
ușor de recunoscut chiar și de la distanță. 
„Noua generație Volvo FH combină 
elementele cele mai de succes din seria 
anterioară FH cu tehnologii inteligente și 
cu un design funcțional, centrat pe șofer”, 
continuă Carin Larsson. „Rezultatul este 

un autocamion inteligent și sofisticat, care 
îl ajută pe șofer să obțină performanțe 
deosebite în orice condiții.”

O nouă caracteristică de siguranță, 
premieră în industrie: faruri cu fază 
lungă adaptivă
Sistemul îmbunătățește siguranța pentru 
toți participanții la trafic, dezactivând 
automat segmente selectate ale fazei 
lungi LED atunci când autocamionul 
se apropie de traficul din față sau de 
un alt vehicul din spate. Faza lungă se 
reglează atunci când camera și radarul 
detectează alte vehicule sau când camera 
detectează modificări ale volumului 
de lumină din jurul autocamionului. 
Funcțiile suplimentare de îmbunătățire a 
siguranței de pe Volvo FH includ Pilotul 
automat cu asistență la coborâre, care 
stabilește o viteză maximă pentru a 
preveni accelerarea nedorită atunci 
când vă deplasați în pantă și o variantă 
actualizată pentru ACC - Controlul 
adaptiv al vitezei de croazieră, care 
funcționează pentru orice viteză, 
chiar la o viteză de până la zero km/h. 
Sistemul de frânare controlat electronic 
(EBS), care este o condiție necesară 
pentru caracteristicile de siguranță, 
cum ar fi Avertizarea de coliziune 
cu frână de urgență și Controlul 
electronic al stabilității, vine acum 
ca echipare standard pentru noul 
autocamion. Direcția dinamică Volvo, cu 
sistemele de siguranță Asistență 
pentru păstrarea benzii de rulare și 
cu Asistență de stabilitate, sunt de 
asemenea disponibile ca opțiune. 
Siguranța oferită de noul Volvo FH este 
îmbunătățită și mai mult prin sistemul de 
recunoaștere a indicatoarelor rutiere, 
care este capabil să detecteze semne 
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rutiere, cum ar fi restricțiile de depășire, 
tipul de drum și limitele de viteză. 
Vizibilitatea poate fi îmbunătățită și mai 
mult prin adăugarea unei camere video, 
pe partea pasagerului, montată pe oglinda 
din dreapta, care oferă o perspectivă 
complementară asupra fiecărei părți a 
autocamionului pe ecranul lateral.
 
Eficiență și productivitate  
îmbunătățite
Folosind diferite configurații de lanț 
cinematic și șasiu, noul Volvo FH poate fi 
adaptat pentru a se potrivi unei game largi 
de aplicații și pentru a permite economii 
semnificative de combustibil și reducerea 
emisiilor de CO2. În cazul transportului 
de cursă lungă, de exemplu, noul Volvo 
FH cu I-Save pentru Euro 6 combină 
noul motor D13TC cu un pachet de funcții 
și poate oferi economii de combustibil de 
până la 7%*. 

De asemenea, au fost aduse îmbunătățiri 
versiunilor Euro 3 și 5 cu caracteristici 
precum Asistența de cuplu motor Volvo. 
Pe multe piețe, Volvo FH este disponibil 
cu motorul Euro 6 alimentat cu LNG, 
care oferă o eficiență a consumului și 
performanță similară cu cea oferită de 
autocamioanele Volvo diesel, dar cu un 
impact climatic mult mai mic. Motorul cu 
gaz poate funcționa fie pe biogaz, care 
reduce emisiile de CO2 cu până la 100 la 
sută, fie pe gaz natural care reduce emisiile 
de CO2 cu până la 20% în comparație 
cu autocamioanele diesel echivalente 
Volvo. Acest lucru este asociat cu emisiile 
vehiculului din timpul utilizării, proces 
cunoscut ca „de la rezervor la roată”. 
Noul Volvo FH oferă, de asemenea, 
transmisia I-Shift Dual Clutch, care 
permite schimbarea treptelor de viteză 

fără întreruperi de forță. Transmisia cu 
dublu ambreiaj este deosebit de benefică 
în timpul operațiunilor solicitante, cum 
ar fi transportul de mărfuri lichide, 
deoarece reduce deplasarea mărfurilor 
în timpul schimbării treptelor de viteză. 
Productivitatea, o altă prioritate 
importantă a clienților, este optimizată 
și mai mult în noul Volvo FH datorită 
capacității sale de încărcare pe puntea 
față, precum și datorită punților portante 
din fața și din spatele punților motoare cu 
unghiuri de direcție îmbunătățite pentru a 
reduce uzura anvelopelor și a îmbunătăți 
manevrabilitatea. Autocamionul este, de 
asemenea, disponibil cu puntea tandem 
liftabilă, permițând decuplarea și ridicarea 
punții spate atunci când autocamionul nu 
este încărcat, reducând astfel consumul 
de combustibil.

Un nou contract de service ajută 
clienții să își îmbunătățească fluxul 
de numerar
Dezvoltarea rapidă a serviciilor de 
conectivitate le oferă transportatorilor 
modalități complet noi de a crește 
disponibilitatea și de a optimiza modul 
de utilizare a vehiculului. Volvo Trucks 
introduce Contractul Volvo Flexi-Gold, 
care oferă aceeași acoperire ca în cazul 
Contractului Volvo Gold, la același cost 
previzibil, însă cu mai multă flexibilitate, 
pentru a se adapta nevoilor dinamice 
ale afacerilor. Tarifele lunare variază în 
funcție de un interval de flexibilitate de 
40% pentru kilometrajul anual estimat. 
Acest lucru le oferă transportatorilor 
o mai mare flexibilitate în a-și adapta 
operațiunile la schimbările de sezon 
și la o cerere de transport fluctuantă. 
„Multe companii de transport doresc o 
mai mare flexibilitate atunci când vine 
vorba de încheierea unor contracte de 
service. Dispunem, acum, de tehnologia 
necesară pentru a face posibile 
soluțiile dinamice și conectate precum 
aceasta”, declară Thomas Niemeijer, 
Business Development Manager, 
Contracte de service, Volvo Trucks. 
Contractul Volvo Flexi-Gold este 
disponibil pe piețele selectate și va fi pus 
la dispoziție treptat pe piețe noi.

Date despre noul Volvo FH
 • Cabine: Cabina de dormit mai joasă, 
cabina de dormit, cabinele Globetrotter, 
Globetrotter XL și Globetrotter XXL. 
Pachete exterioare și interioare de 
accesorii pentru un design personalizat 
 • Motoare: Motoarele diesel sunt 
disponibile cu standarde de emisii 
diferite. Volvo FH este, de asemenea, 
disponibil cu motorul Euro 6, Step D, 
alimentat cu LNG, pe piețele selectate. 
 • Volvo FH cu I-Save pentru Euro 6 este 
disponibil pe piețele selectate.
 • Sistem de schimbare a treptelor de 
viteză: I-Shift / I-Shift Dual Clutch cu 
pachete software pentru diferite domenii 
de aplicare.
 
* Valoarea reducerii consumului de 
combustibil este calculată comparând 
costurile de motorină și AdBlue pentru 
D13TC Euro 6 Step D cu pachetul de 
combustibil pentru transportul de cursă lungă 
(I-Save) cu D13 eSCR Euro 6 Step D fără 
pachetul de combustibil pentru transportul de 
cursă lungă. Economia reală de combustibil 
poate varia în funcție de mulți factori, 
cum ar fi experiența șoferului, utilizarea 
controlului vitezei de croazieră, specificația 
vehiculului, sarcina vehiculului, topografia 
reală, întreținerea vehiculului și condițiile 
meteorologice.
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La ora la care scriem această știre, sunt 
98.000 de persoane infectate, 3.400 
decedate și 56.000 vindecate. În Europa, 
Italia este țara cea mai afectată, unde au 
murit deja 150 de persoane, dar decese 
s-au înregistrat în Marea Britanie și 
Franța.
Întregul lanț de aprovizionare dintre 
Europa și China este în prezent perturbat 
din cauza focarului de coronavirus. Căile 
ferate ar putea fi soluția, dar, și în acest 
caz, este nevoie de șoferi care să asigure 
transportul local. În China, aceștia fie 
se află acasă în carantină, fie nu li se 
permite încă să se întoarcă la serviciu, 
scrie railfreight.com.

Dependența de camioane
Înainte de a gândi orice variată de 
transport, șoferii de camion trebuie să 
revină pe drumuri, deoarece nu există 
transport feroviar, maritim sau aerian 
care să acopere ceea ce se numește 
„primul și ultimul kilometru” – first and 
last mile. 
„Restricțiile de călătorie pentru forța 
de muncă vor fi lovite cel mai puternic. 
Persoanele care și-au vizitat familiile 
în regiunile urbane pot avea dificultăți 
pentru a reveni la locurile de muncă. Mai 
mult, sănătatea joacă un rol important în 
China, fiind politică de stat, de aceea ne 
putem aștepta ca mulți șoferi să fie presați 

să rămână acasă până când situația se 
va îmbunătăți”, explică Marco Reichel, 
de la Crane Worldwide Logistics.
Având sediul în Shanghai, el poate 
confirma că nu există aproape nimeni 
pe drum în zonele grav afectate de 
coronavirus. Dar, sectorul transportului 
cu camioane ușoare este conceput 
pentru a furniza legătura lipsă către 
lanțul de aprovizionare. „Guvernul tocmai 
a anunțat că putem solicita permisele 
de muncă pentru șoferii de camioane. 
Dacă ceea ce e de livrat sunt lucruri 
urgente iar sănătatea șoferilor este 
bună, li se permite să iasă pe drum. Am 
solicitat unele dintre aceste permise, dar 

CUM AFECTEAZĂ CORONAVIRUSUL 
TRANSPORTUL PE DISTANȚE LUNGI  

CU AJUTORUL CAMIOANELOR
Epidemia de coronavirus pune presiune pe transportatori, mobilitatea fiind afectată de rapiditatea 
răspândirii virusului.
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procedura ar putea dura trei zile sau mai 
mult.”, adaugă Reichel.

Italia, punctul nevralgic al Europei
Portalul railfreight.com susține că 
„transportul intermodal din nordul Italiei 
nu este afectat de coronavirus”. Dar, titlul 
trebuie luat cu rezerve pentru că analiza 
are deja două săptămâni, iar lucrurile 
sunt în continuă mișcare. „Nu este nevoie 
să vă faceți griji cu privire la continuarea 
transportului intermodal către și dinspre 
Italia de Nord, pe fondul izbucnirii unor 
focare agresive de coronavirus”, aceasta 
este asigurarea European Combined 
Transport și a reprezentanților săi din 
Italia. Ulterior, nordul Italiei a intrat în 
carantină. 

Bolnavul Europei
Site-ul argusmedia.com nu este atât de 
optimist și scrie că „Transportul din și 
spre Italia ar putea fi pus sub presiune 
urmare a coronavirusului”. Și oferă studii 
de caz.
Livrarea materiilor prime -metale și a 
aliaje- în Italia ar putea fi amenințată după 
ce unii comercianți au raportat dificultăți 
în asigurarea numărului de camioane 
pentru trecerea frontierei, deși încă nu 
s-au confirmat perturbări majore.
Unii șoferi de camioane sunt din ce 
în ce mai reticenți să intre în nordul 
Italiei, deoarece regiunea a înregistrat 
o creștere a numărului de persoane 
afectate de coronavirus, au declarat 
oameni de afaceri din zona metalelor. 
Pe lângă îngrijorările cu privire la 
livrări, potențialul unei penurii de șoferi 
de camioane este, de asemenea, în 
măsură să ridice întrebări cu privire la 

costurile transportului de marfă și dacă 
ele vor crește, au spus comercianții. 
Dar, în ciuda situației îngrijorătoare în 
creștere, furnizorii de materii prime și 
producătorii de oțel din Italia continuă să 
își desfășoare activitatea.

Criză sau nu
Producătorul de oțel italian Arvedi a 
confirmat pentru Argus că producția și 
livrările sale nu sunt afectate și că nu 
există restricții oficiale la intrarea în zona 
Cremona, unde se află fabricile sale. 
Au existat, într-adevăr, câteva comenzi 
pentru oțel anulate pe piața internă, ca 
urmare a șoferilor de camioane care au 
fost reticenți la călătorie.
Un comerciant a spus că majoritatea 
aliajelor produse și care se află deja în 
porturile italiene sunt încă livrate clienților 

din afara Europei. Partenerii vor continua 
să cumpere materii prime, dar poate nu 
vor să ne mai strângă mâinile, a spus un 
comerciant.
Un alt comerciant a spus că nu a văzut 
nicio perturbare a transportului către sau 
dinspre Italia, dar a spus că unele întâlniri 
de afaceri sunt acum amânate din cauza 
măsurilor și precauțiilor de carantină.
Cea mai mare preocupare rămâne acum 
impactul virusului asupra turismului și 
creșterii economice în Italia, un analist 
financiar comentând că situația face 
ca o altă recesiune în Italia să fie „mai 
probabilă decât nu”.

Situație complicate la granița cu Iran
Dailysabah.com anunță că Turcia a 
limitat transporturile către Iran pe fondul 
temerilor de infecție cu coronavirus. 
Imediat după primele cazuri de 
coronavirus anunțate, trenurile de marfă 
dar și o serie de operatori de autocare și-
au suspendat activitatea. La finalul lunii 
februarie, șoferii de camioane așteaptau 
cu nerăbdare redeschiderea trecerilor de 
frontieră între ambele țări, deoarece erau 
blocate temporar. Numărul deceselor de 
coronavirus este în continua creștere în 
Iran și sunt sute de persoane infectate. 
Închiderea bruscă a granițelor către 
Iran a dus la cozi la granițe. În timp, 
iranienii care călătoreau înapoi acasă și 
camioanele care transportau mărfuri au 
fost blocate pe graniță. Șoferii turci care 
folosesc rutele iraniene pentru tranzitul 
mărfurilor către țările Asiei Centrale au 
fost, de asemenea, afectați. “Stau aici 
de trei zile, iar oficialii vamali spun că pot 
aștepta încă 15 zile”, a declarat, pentru 
Demirören News Agency (DHA), Ömer 
Ortaç, un șofer de camion turc care 
transportă echipamente de construcții în 
Kazahstan.  



3 8 I N V E S T I G A T O R U L ' S  T I R  |   M A R T I E  2 0 2 0   |  w w w . t i r m a g a z i n . r o

CONCEPTUL SERIALULUI
Serialul “DOI ȘOFERI” este o producție a 
CROWN COMMUNICATIONS, realizată 
în exclusivitate pentru TIRMagazin.ro. 
Echipa serialului, devenit viral, 
“CONTROALELE ISCTR” s-a reunit 
pentru o nouă producție. De această 
dată, cu scopul de a le smulge un zâmbet 
tuturor celor care vizionează serialul 
pe www.TIRMagazin.ro sau pe www.
Facebook.com/TIRMagazin.
În rolurile principale din acest serial au 
fost distribuiți: Emil Mitrache, cunoscut 
publicului pentru rolul “Americanul” din 
serialul “La bloc” de la Pro TV, și Nae 
Alexandru, starul noii generații de actori 
ai Teatrului “Constantin Tănase” din 
București.
Serialul prezintă episoade diferite din 
viața de zi cu zi a doi șoferi profesioniști, 
Ghiță și Liță.
Pentru că își propune nu doar să amuze, 
ci și să sondeze preferințele tuturor celor 
care compun piața transporturilor rutiere 
din România, fiecare episod vine cu un 
gen diferit de umor. 
”Am considerat că acest experiment este 
util, dar și interesant, în același timp, 
pentru că publicul căruia i se adresează 
serialul este unul extrem de eterogen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Episodul 05
Ghiță și Liță nu sunt lăsați să doarmă în 
cabină de răcnetele unui om al străzii. 
Morți de oboseală, cei doi șoferi sunt 
siliți să își cumpere cu bani tot mai mulți 
liniștea. 
GUEST STAR este, în episodul 05 al 
serialului, Cristian Simion, cunoscutul 
actor al Teatrului “Constantin Tănase” din 
București.
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la momentul controlului, șoferul nu a 
înregistrat manual, în perioada cuprinsă 
de 24 de ore, deficiența rezultând din 
datele descărcate din memoria cartelei 
tahograf. În perioada respectivă, șoferul 
a avut retrasă cartela din aparatul 
tahograf, nu a utilizat cartela tahograf și 
nici nu a prezentat alte înregistrări din 
care să rezulte ce activitate a desfășurat 
în perioada sus amintită. A fost imobilizat 
vehiculul. Asta presupune să efectuați 
odihnă de 9 ore. Contravenția este 1.000 
de lei. 
Șoferul semnează Procesul verbal.

Turcul plătește
Un șofer turc a fost amendat tot cu 1.000 de 
lei pentru că nu a respectat timpii de odihnă. 
Inspectorul ISCTR explică faptul că un 
cetățean turc a primit o amendă de 1000 
de lei, 300 de lei plătibili în 15 zile. Șoferul 
a avut o pauză săptămânală redusă 
de 20 de ore și 56 de minute în loc de 
minimum 24 de ore. Documentele au 
fost reținute până la plata amenzii, iar 
camionul imobilizat în parcare.

Un șofer profesionist mulțumit
Al treilea șofer profesionist se declară 
mulțumit de firma la care lucrează, în 
special pentru că ajunge în fiecare seară 
acasă, la familie.
Reporter TIR Magazin: Care sunt 
veniturile lunare?
Șofer: În jur de 3.500 de lei. Sunt mulțumit 
pentru că muncesc în România, ajung 
seara acasă, avem program mai scurt 
decât ceilalți. Nu sunt tentat să încalc 
legea pentru că nu avem voie și noi 

plătim. Nu ne forțează cu nimic să facem 
asta. Noi lucrăm două zile cu două zile.
Reporter TIR Magazin: Cum ați reușit să 
prindeți acest job?
Șofer: Lucrez din 2011 la Danone.
Reporter TIR Magazin: Ați făcut 
„comunitate”?
Șofer: Nu. Înainte am lucrat șapte ani la 
o firmă de transport. Internațional, foarte 
puțin Bulgaria, Grecia. Am copii mici, e 
mai greu de plecat. Poate soția ar fi vrut 
să plec în străinătate, să aduc mai mulți 
bani, dar nu am vrut 
Reporter TIR Magazin: Pe viitor nu aveți 

în proiect? 
Șofer: Deocamdata rămânem aici
Reporter TIR Magazin: Care vă sunt 
nemuțumirile?
Șofer: Dar care sunt muțumirile? Mă 
gândesc că voi sta pe Centura aglomerată 
a Bucureștiului. Deumuri proaste. Într-o 
zi întreagă stresul e foarte mare. Mulți 
încalcă legea ești pus în situații dificile.
Reporter TIR Magazin: De ce v-ați ales 
această meserie?
Șofer: Cine s-o aleagă? Mi-a plăcut, dar 
atunci erau alte codiții. Am doi copii – 
unul de 20 de ani, unul de cinci ani. Eu 
i-am văzut crescând. Am avut o perioadă 
cînd veneam săptămânal acasă și era 
foarte greu, Aș lăsa România numai 
dacă aș putea pleca cu toată familia.  

Serialul viral “CONTROALELE ISCTR” 
a revenit, la finalul anului 2019, cu 
un nou sezon. În deschiderea sezo-
nului 02, Florin Gagea, inspector de 
stat șef al Inspectoratului de Stat 
pentru Controlul în Transportul Ru-
tier (ISCTR), a răspuns “tirului” între-
bărilor jurnaliștilor TIR Magazin. 
Pri mul sezon al serialului CONTROA-
LELE ISCTR a fost filmat pe raza 
Inspectoratului Teritorial nr. 1- muni cipiul 
București și județul Ilfov.
Cel de-al doilea sezon vă prezintă 
situații din activitatea de zi cu zi a 
inspectorilor de trafic din județul 
Giurgiu (Inspectoratul Teritorial nr. 7). 
Vă întâlniți astfel cu situații în care șoferii 
profesioniști controlați sunt găsiți în 
regulă de vedere legal, dar și cazuri în 
care sunt amendați.

Cu șefu’
Primul șofer a luat o amendă de 1.000 
de lei după ce s-a încurcat în explicații 
despre cum a ajuns, în mod “miraculos”, 
din Grecia până în România, pe camion, 
cu colegu’ și șefu’.
Inspectorul ISCTR verifică actele șoferului 
oprit în trafic.
Șofer: Avem aici toate documentele.
Inspector. Buletinul?
Șoferul se retrage în cabină pentru a 
aduce documentul cerut.
Inspector: Scoateți-mi și mie cartela 
tahograf, vă rog. De unde veniți 
dumneavoastră?
Șofer: De aici, de la Daia.
Inspector: Sigur? Ce ați căutat la Daia?
Șofer: A fost șeful meu cu mașina. Eu am 
descărcat…
Inspctor: Facem și noi un control la 
tahograf.
Șofer: Poftiți.
Inspector: Sigur nu este un alt card băgat 
acolo?
Șofer: Nu. Vă rog poftiți… Mergeți și 
verificați.
Inspector: Faceți-mi dovada odihnei.
Șofer: Vă arăt hârtia că am descărcat 
cardul.
Inspector: Nu îmi trebuie să văd că ați 
descărcat cardul. Când ați descărcat 
cardul?
Șofer: Astăzi.
Inspector: Dumneavoastră ați condus de 
la Daia. Și până la Daia cu ce ați ajuns?
Șofer: Cu șefu’.
Inspector: Și șefu’ unde e?
Șofer: S-a întors înapoi.
Inspector: Cu cine?
Șofer: Cu soția. Verificați.
Inspector: Mai aveți o cartelă la 
dumneavoastră? Sau ați condus fără 
cartelă?
Șofer: Cum să conduc?
Inspector: Așa îmi apare că ați condus 
fără cartelă tahograf.
Șofer: Nu șefule.Verificați. 
Cei doi se întreaptă spre camion și urcă 
în cabină.
Inspector: Pe Grecia - Bulgaria, pe data 
de 22.07, cine a condus o bucată de 
timp?
Șofer: Eu și cu șefu’.
Inspector: Și dumneavoastră ați fost în 
camion în perioada respectivă cât a fost 
șefu’ la volan?

Șofer: Nu. Am venit cu colegu’.
Inspector: Unde ai venit cu colegul, tot în 
camion?
Șofer: Da.
Inspector: Nu se consideră odihnă. Ai 
avut un program și apoi te-ai suit cu șefu’, 
iar, în camion.
Inspectorul îi arată pe computer.
Inspector: Uite aici. De la 9.30 până la 
19.00, ai avut cartela tahograf scoasă. 
Dumneata în perioada aceea unde ai 
efectuat odihna?
Șofer: Mergeam cu colegul meu cu altă 
mașină, tot în camion.
Inspector: Aia nu se consideră odihnă. 
Trebuia să treci alte activități. Odihna o 
faci la sediu sau la hotel, nu în camion 
când el merge. Poți face odihna când 
camionul stă pe loc.
Șofer: Eu nu am fost cu camionul meu.
Inspector: Ai scos cartela tahograf în 
Grecia…
Șofer: M-am dus cu colegul că avea o 
descărcare.
Inspector: Și ai stat în dreapta, nu te-ai 
odihnit. Perioada de zece ore unde ai 
petrecut-o?
Șofer: Cu colegu’.
Inspector: În mers.
Șofer: Am mers 10 km.
Inspector: O să vă întocmesc un proces 
verbal de contravenție conform legii 

pentru că nu ați înregistrat manual cât 
timp cartela tahograf a fost scoasă din 
aparat și dumneavoastră ați fost departe 
de camion. Știi care era obligația dumitale 
când băgai cartela tahograf în aparat? Să 
faci înregistrarea manual.
Șofer: Înseamnă că nu le-a luat 
tahograful.
Inspector: Aveți dreptul la contestație.
Șofer: Unde putem opri? Nu avem 
drumuri, nu avem parcări. Să dormim la 
hotel. Păi cine plătește hotelul?
Inspector: Ai voie să faci odihna în 
camion, dar nu când este în mers.
Șofer: Până trec vama durează 4-5 ore. 
Aia se pune odihnă? Acum am muncit 
și nu iau bani. Cu ce mă aleg? Șosele, 
drumuri nu avem. Dacă te oprești într-o 
parcare trebuie să stai treaz că îți sparge 
rezervorul, îți ia marfa. Dacă pun numai 
întreținerea la casă nu îmi ajunge. 
Amenda vine la primărie și rămâne acolo. 
De unde să plătesc?! Plătesc când am. 
Nu am luat amendă pe Germania, Franța, 
iau pe România.
Inspector: Dumneata în ultimele 10 ore 
nu ai înregistrat manual. Dumneata nu ai 
cu ce să îmi faci dovada a ce ai efectuat 
în ultimele ore.
Șofer: Șefule, ai dreptate poate nu mi-a 
înregistrat.
Inspector: În procesul-verbal scrie că, 

În cel de-al doilea episod al sezonului 02 al serialului viral “CONTROALELE ISCTR”, aveți întâlnire 
cu trei șoferi profesioniști. 

VIDEO: CONTROALELE ISCTR S02E02 -  
PE CAMION, CU COLEGU’ ȘI ȘEFU’ 
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la momentul controlului, șoferul nu a 
înregistrat manual, în perioada cuprinsă 
de 24 de ore, deficiența rezultând din 
datele descărcate din memoria cartelei 
tahograf. În perioada respectivă, șoferul 
a avut retrasă cartela din aparatul 
tahograf, nu a utilizat cartela tahograf și 
nici nu a prezentat alte înregistrări din 
care să rezulte ce activitate a desfășurat 
în perioada sus amintită. A fost imobilizat 
vehiculul. Asta presupune să efectuați 
odihnă de 9 ore. Contravenția este 1.000 
de lei. 
Șoferul semnează Procesul verbal.

Turcul plătește
Un șofer turc a fost amendat tot cu 1.000 de 
lei pentru că nu a respectat timpii de odihnă. 
Inspectorul ISCTR explică faptul că un 
cetățean turc a primit o amendă de 1000 
de lei, 300 de lei plătibili în 15 zile. Șoferul 
a avut o pauză săptămânală redusă 
de 20 de ore și 56 de minute în loc de 
minimum 24 de ore. Documentele au 
fost reținute până la plata amenzii, iar 
camionul imobilizat în parcare.

Un șofer profesionist mulțumit
Al treilea șofer profesionist se declară 
mulțumit de firma la care lucrează, în 
special pentru că ajunge în fiecare seară 
acasă, la familie.
Reporter TIR Magazin: Care sunt 
veniturile lunare?
Șofer: În jur de 3.500 de lei. Sunt mulțumit 
pentru că muncesc în România, ajung 
seara acasă, avem program mai scurt 
decât ceilalți. Nu sunt tentat să încalc 
legea pentru că nu avem voie și noi 

plătim. Nu ne forțează cu nimic să facem 
asta. Noi lucrăm două zile cu două zile.
Reporter TIR Magazin: Cum ați reușit să 
prindeți acest job?
Șofer: Lucrez din 2011 la Danone.
Reporter TIR Magazin: Ați făcut 
„comunitate”?
Șofer: Nu. Înainte am lucrat șapte ani la 
o firmă de transport. Internațional, foarte 
puțin Bulgaria, Grecia. Am copii mici, e 
mai greu de plecat. Poate soția ar fi vrut 
să plec în străinătate, să aduc mai mulți 
bani, dar nu am vrut 
Reporter TIR Magazin: Pe viitor nu aveți 

în proiect? 
Șofer: Deocamdata rămânem aici
Reporter TIR Magazin: Care vă sunt 
nemuțumirile?
Șofer: Dar care sunt muțumirile? Mă 
gândesc că voi sta pe Centura aglomerată 
a Bucureștiului. Deumuri proaste. Într-o 
zi întreagă stresul e foarte mare. Mulți 
încalcă legea ești pus în situații dificile.
Reporter TIR Magazin: De ce v-ați ales 
această meserie?
Șofer: Cine s-o aleagă? Mi-a plăcut, dar 
atunci erau alte codiții. Am doi copii – 
unul de 20 de ani, unul de cinci ani. Eu 
i-am văzut crescând. Am avut o perioadă 
cînd veneam săptămânal acasă și era 
foarte greu, Aș lăsa România numai 
dacă aș putea pleca cu toată familia.  

Serialul viral “CONTROALELE ISCTR” 
a revenit, la finalul anului 2019, cu 
un nou sezon. În deschiderea sezo-
nului 02, Florin Gagea, inspector de 
stat șef al Inspectoratului de Stat 
pentru Controlul în Transportul Ru-
tier (ISCTR), a răspuns “tirului” între-
bărilor jurnaliștilor TIR Magazin. 
Pri mul sezon al serialului CONTROA-
LELE ISCTR a fost filmat pe raza 
Inspectoratului Teritorial nr. 1- muni cipiul 
București și județul Ilfov.
Cel de-al doilea sezon vă prezintă 
situații din activitatea de zi cu zi a 
inspectorilor de trafic din județul 
Giurgiu (Inspectoratul Teritorial nr. 7). 
Vă întâlniți astfel cu situații în care șoferii 
profesioniști controlați sunt găsiți în 
regulă de vedere legal, dar și cazuri în 
care sunt amendați.

Cu șefu’
Primul șofer a luat o amendă de 1.000 
de lei după ce s-a încurcat în explicații 
despre cum a ajuns, în mod “miraculos”, 
din Grecia până în România, pe camion, 
cu colegu’ și șefu’.
Inspectorul ISCTR verifică actele șoferului 
oprit în trafic.
Șofer: Avem aici toate documentele.
Inspector. Buletinul?
Șoferul se retrage în cabină pentru a 
aduce documentul cerut.
Inspector: Scoateți-mi și mie cartela 
tahograf, vă rog. De unde veniți 
dumneavoastră?
Șofer: De aici, de la Daia.
Inspector: Sigur? Ce ați căutat la Daia?
Șofer: A fost șeful meu cu mașina. Eu am 
descărcat…
Inspctor: Facem și noi un control la 
tahograf.
Șofer: Poftiți.
Inspector: Sigur nu este un alt card băgat 
acolo?
Șofer: Nu. Vă rog poftiți… Mergeți și 
verificați.
Inspector: Faceți-mi dovada odihnei.
Șofer: Vă arăt hârtia că am descărcat 
cardul.
Inspector: Nu îmi trebuie să văd că ați 
descărcat cardul. Când ați descărcat 
cardul?
Șofer: Astăzi.
Inspector: Dumneavoastră ați condus de 
la Daia. Și până la Daia cu ce ați ajuns?
Șofer: Cu șefu’.
Inspector: Și șefu’ unde e?
Șofer: S-a întors înapoi.
Inspector: Cu cine?
Șofer: Cu soția. Verificați.
Inspector: Mai aveți o cartelă la 
dumneavoastră? Sau ați condus fără 
cartelă?
Șofer: Cum să conduc?
Inspector: Așa îmi apare că ați condus 
fără cartelă tahograf.
Șofer: Nu șefule.Verificați. 
Cei doi se întreaptă spre camion și urcă 
în cabină.
Inspector: Pe Grecia - Bulgaria, pe data 
de 22.07, cine a condus o bucată de 
timp?
Șofer: Eu și cu șefu’.
Inspector: Și dumneavoastră ați fost în 
camion în perioada respectivă cât a fost 
șefu’ la volan?

Șofer: Nu. Am venit cu colegu’.
Inspector: Unde ai venit cu colegul, tot în 
camion?
Șofer: Da.
Inspector: Nu se consideră odihnă. Ai 
avut un program și apoi te-ai suit cu șefu’, 
iar, în camion.
Inspectorul îi arată pe computer.
Inspector: Uite aici. De la 9.30 până la 
19.00, ai avut cartela tahograf scoasă. 
Dumneata în perioada aceea unde ai 
efectuat odihna?
Șofer: Mergeam cu colegul meu cu altă 
mașină, tot în camion.
Inspector: Aia nu se consideră odihnă. 
Trebuia să treci alte activități. Odihna o 
faci la sediu sau la hotel, nu în camion 
când el merge. Poți face odihna când 
camionul stă pe loc.
Șofer: Eu nu am fost cu camionul meu.
Inspector: Ai scos cartela tahograf în 
Grecia…
Șofer: M-am dus cu colegul că avea o 
descărcare.
Inspector: Și ai stat în dreapta, nu te-ai 
odihnit. Perioada de zece ore unde ai 
petrecut-o?
Șofer: Cu colegu’.
Inspector: În mers.
Șofer: Am mers 10 km.
Inspector: O să vă întocmesc un proces 
verbal de contravenție conform legii 

pentru că nu ați înregistrat manual cât 
timp cartela tahograf a fost scoasă din 
aparat și dumneavoastră ați fost departe 
de camion. Știi care era obligația dumitale 
când băgai cartela tahograf în aparat? Să 
faci înregistrarea manual.
Șofer: Înseamnă că nu le-a luat 
tahograful.
Inspector: Aveți dreptul la contestație.
Șofer: Unde putem opri? Nu avem 
drumuri, nu avem parcări. Să dormim la 
hotel. Păi cine plătește hotelul?
Inspector: Ai voie să faci odihna în 
camion, dar nu când este în mers.
Șofer: Până trec vama durează 4-5 ore. 
Aia se pune odihnă? Acum am muncit 
și nu iau bani. Cu ce mă aleg? Șosele, 
drumuri nu avem. Dacă te oprești într-o 
parcare trebuie să stai treaz că îți sparge 
rezervorul, îți ia marfa. Dacă pun numai 
întreținerea la casă nu îmi ajunge. 
Amenda vine la primărie și rămâne acolo. 
De unde să plătesc?! Plătesc când am. 
Nu am luat amendă pe Germania, Franța, 
iau pe România.
Inspector: Dumneata în ultimele 10 ore 
nu ai înregistrat manual. Dumneata nu ai 
cu ce să îmi faci dovada a ce ai efectuat 
în ultimele ore.
Șofer: Șefule, ai dreptate poate nu mi-a 
înregistrat.
Inspector: În procesul-verbal scrie că, 

În cel de-al doilea episod al sezonului 02 al serialului viral “CONTROALELE ISCTR”, aveți întâlnire 
cu trei șoferi profesioniști. 

VIDEO: CONTROALELE ISCTR S02E02 -  
PE CAMION, CU COLEGU’ ȘI ȘEFU’ 
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Ponderea emisiilor de la camioane 
va crește pe măsură ce emisiile de la 
autoturisme scad urmare a creșterii 
vânzărilor de mașini electrice. În acest 
context, e nevoie de o strategie nouă și 
ambițioasă prin care Europa să electrifice 
vehiculele grele și să decarbonizeze 
sectorul transportului de mărfuri pentru 
a-l alinia la angajamentele acordului 
Green Deal al UE.
Un raport prezentat de European 
Federation for Transport and Environment 
AISBL propune o Foaie de Parcurs pentru 
decarbonificarea camionului.
Noul cadru european și mecanismele de 
finanțare publică pentru infrastructură 
ar trebui să prioritizeaze tehnologiile 
cu emisii zero. Utilizarea unei legislații 
UE (care să acopere infrastructura 
de combustibili alternativi) pentru 
promovarea infrastructurii de combustibili 
fosili, precum CNG și GNL, nu ar respecta 
Acordul de la Paris sau Acordul Verde 
European.
Cadrul de infrastructură revizuit, 
planificat pentru 2021, ar trebui să ia 
în serios camioanele electrice, să le 

includă în domeniul de aplicare a legii 
și să stabilească obiective obligatorii. 
De asemenea, ar trebui să propună o 
strategie realistă și rentabilă pentru a 
permite dezvoltarea hidrogenului ca 
sursă de alimentare și a camioanelor 
încărcate electric.
Nevoile specifice de reîncărcare a 
camioanelor electrice sunt clasificate 
în trei categorii: încărcare la depozit, 
încărcare la destinație (de obicei la 
centrele de distribuție) și încărcare 
publică (de-a lungul autostrăzilor sau la 
huburi de încărcare din zonele urbane).
Factorii de decizie ar trebui să abordeze 
-începând de astăzi- toate cele trei 
mijloace de încărcare. Dacă abordarea 
se face în mod corespunzător, jumătate 
din distanța parcursă de camioane în 
UE ar putea fi parcursă de camioane 
electrice. Asta, cu ajutorul noilor modele 
care se introduc în prezent pe piață 
cu o autonomie de aproximativ 300 
km (suficient pentru a acoperi nouă 
transporturi din zece). Se așteaptă ca 
gama de camioane electrice disponibile 
să crească rapid la o autonomie de 500 

km, acoperind 19 deplasări din 20.

De unde încărcăm
Încărcarea la depozit (bază) va 
reprezenta aproximativ 80% din nevoile 
de încărcare a camioanelor în primele 
faze. În timp ce legislația actuală 
privind infrastructura se concentrează 
pe infrastructura accesibilă publicului, 
documentul examinează importanța 
îmbunătățirii inițiativelor UE pentru a 
sprijini serviciile private de încărcare la 
depozitele de camioane. Deși încărcarea 
la bază va fi predominantă la începutul 
electrificării camioanelor, un nivel de 
bază al încărcării publice va fi necesar 
pentru a deservi camioanele aflate în 
livrări urbane și regionale. Dependența de 
încărcarea electrică publică va fi din ce în 
ce mai mare pe măsură ce transporturile 
mai lungi sunt electrificate.

Ce e de făcut
● Focus doar pe tehnologii cu emisii 
zero prin eliminarea treptată a tuturor 
obiectivelor de infrastructură pentru CNG 
și GNL din 2025.

FOAIE DE PARCURS PENTRU ÎNCĂRCAREA 
VEHICULELOR ELECTRICE

Camioanele reprezintă mai puțin de 2% din vehiculele rutiere, dar sunt responsabile de 22% din 
emisiile de CO2 provenite din transportul rutier.
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● Atât pentru 2025, cât și pentru 2030, 
ar trebui să existe ținte obligatorii pentru 
electrificarea centrelor de distribuție / 
livrare și hub-uri logistice.
● Statele membre să fie obligate să 
instaleze, până în 2025, stații de încărcare 
publice pentru camioane electrice, de 
mare capacitate, stații de încărcare la 
toate cele 88 de noduri urbane ale rețelei 
de transport transeuropene (TEN-T).
● Statele membre să fie obligate 
să instaleze, până în 2030, stații de 
încărcare publice de mare capacitate 
pentru camioane electrice de-a lungul 
celorlalte noduri principale și rețelei 
TEN-T pentru a beneficia și camioanele 
electrice care efectuează transporuri 
regionale de livrare.
● Obligația statului membru să ofere o 
cantitate suficientă de energie electrică 
de-a lungul rețelei TEN-T Core, până în 
2030, pentru a decarboniza camioanele 
pe distanță lungă.
● Stabilirea unor obiective pentru 
infrastructura de alimentare cu hidrogen 
în principalele porturi ale UE pentru a 
maximiza potențialul porturilor ca hub-uri 
de hidrogen.

Camioanele electrice vin și au nevoie 
de stații de încărcare
Camioanele electrice sunt îmbrățișate 
de toți producătorii de camioane 
europeni. Acest lucru este determinat 
de noile standarde de emisii de CO2 
pentru vehiculele grele recent adoptate 
(reducerea medie a emisiilor cu 15% 
până în 2025 și 30% până în 2030 față 
de nivelurile din 2019), care să genereze 
îmbunățirea tehnologiei, eficiența 
costurilor și creșterea capacității de 
încărcare maximă admisibilă (camioanele 
cu emisii zero sunt autorizate să 
transporte două tone în plus).
Presiunea politică este ridicată, Comisia 
Europeană vizând reducerea cu 90% 
a emisiilor de transport până în 2050. 
În recentul său program „2030 Climate 
Action Programme”, guvernul german 
și-a stabilit obiectivul ca, până în 2030, 
o treime din traficul de camioane să fie 
alimentat cu energie electrică (direct 
și indirect). Datorită scăderii prețurilor 
bateriilor (de la 1.183 $ / kWh în 2010 
la 156 $ / kWh în 2019, o reducere de 
87% în 9 ani) și a progresului tehnologic 
în ceea ce privește densitatea de 
energie și putere a bateriilor, camioanele 
electrice sunt deja sau vor deveni în 
curând o opțiune competitivă de cost (în 
comparație cu motorina).
În conformitate cu McKinsey20, în 
Europa, camioanele electrice cu transport 
pe distanță mare vor fi competitive până 
cel târziu în 2031, în timp ce, pentru 

transportul regional, camioanele electrice 
grele vor atinge egalitatea de preț până 
în 2029, iar camioanele de capacitate 
medie până în 2023. Unele camioane 
ușoare sunt competitive în prezent.

Primul pas: Livrări urbane și 
regionale
După cum s-a menționat mai sus și susținut 
de evoluțiile pieței și de considerentele 
tehnico-economice, pentru aplicațiile 
de livrare urbană și regională, cea mai 
promițătoare tehnologie sunt camioanele 
și autoutilitarele cu baterii electrice. 
Vehiculele de marfă alimentate electric 
cu baterii vor pătrunde mai întâi în aceste 
modalități de livrare urbană și regională. 
Se preconizează că aceste vehicule se 
vor electrifica într-un ritm rapid.
Cererea de vehicule electrice de 
marfă este determinată de costul total 
competitiv al proprietății, un confort mai 
bun al șoferului, niveluri de zgomot mult 
mai mici.
Aplicațiile urbane și regionale au în 
comun faptul că șoferul și mașina se 
întorc acasă peste noapte și de obicei au 
rute și operațiuni stabilite în timpul zilei. 

Acest lucru le permite operatorilor de 
transport să planifice călătoriile și nevoile 
de încărcare într-un mod foarte similar cu 
cel al autobuzelor electrice.
Camioanele cu autonomie pe o distanță 
cuprinsă între 200 și 300 km pot acoperi 
cea mai mare parte a livrărilor urbane 
și regionale. În UE, aproape jumătate 
(47%) din kilometrii de transport rutier 
reprezintă deplasări mai mici de 300 km 
și reprezintă 90% din operațiunile de 
transport.

Al doilea pas: Infrastructura publică 
de încărcare la nodurile urbane și de-a 
lungul TEN-T
Pe măsură ce gama de camioane 
electrice crește, odată cu îmbunătățirea 
tehnologiei bateriilor, camioanele vor 
deveni mai flexibile și din ce în ce 
mai competitive. Aceasta le permite 
camioanelor electrice să treacă de 
la logistica urbană și regională cu o 
autonomie de maximum două sute de 
kilometri pe zi, la operațiuni de transport 
lung, acoperite de camioane electrice 
mai mari. Pe măsură ce distanțele de 
transport depășesc raza de autonomie 
a vehiculului, încărcarea publică (de 
exemplu, în timpul pauzelor șoferului) 
este din ce în ce mai necesară pentru 
a ajunge la următoarea destinație sau 
pentru a reveni la depozit.
Prin urmare, ar trebui să existe hub-uri 
publice de încărcare la nodurile urbane, 
de-a lungul principalelor coridoare 
europene.
Acestea trebuie contruite pentru a permite 
livrări între orașe pentru camioane 
care se deplasează dincolo de raza de 
autonomie a vehiculului într-o anumită zi. 

Acest lucru le va permite operatorilor de 
camioane să treacă la camioane electrice 
pentru cea mai mare parte a operațiunilor 
lor, deoarece doar 5% din deplasările de 
camioane depășesc 500 km.

Etapa a treia: transportul pe distanță 
lungă
Camioanele electrice cu baterii au 
posibilitatea să se încarce static sau în 
timp ce se mișcă cu un sistem catenar, o 
șină sau prin inducție. Aceste două soluții 
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(încărcare statică și dinamică) oferă seturi 
diferite de avantaje și dezavantaje.
Mai multe studii consideră că implemen-
tarea unui sistem de încărcare dinamică 
paneuropeană este cea mai eficientă 
din punct de vedere al costurilor și mai 
favorabilă climei. Cu toate acestea, 
lansarea unei astfel de rețele va fi 
provocatoare, deoarece necesită un 
angajament politic puternic și acțiuni 
în toate statele membre europene. În 
prezent, există mai multe companii care 
concurează pentru a-și impune tehnologia 
ca standard acceptat pe scară largă.
Fără un proces de standardizare 
susținut de UE, încărcarea dinamică va 
face puține progrese, deoarece statele 
membre fie așteaptă standardizarea, fie 
sponsorizează sisteme neinteroperabile, 
fie o combinație a ambelor.
Pe de altă parte, camioanele electrice se 
pot încărca în mod static la „megacharger” 
(denumit și HPCCV sau încărcător de 
mare putere pentru vehicule comerciale) 
de-a lungul principalelor autostrăzi, 
amplasate în zonele de odihnă pentru 
camioane.
Șoferii de camioane sunt obligați să facă 
o pauză de 45 de minute la fiecare 4,5 
ore (Regulamentul UE (CE) 561/2006), 
iar această perioadă ar putea fi folosită 
pentru a reîncărca bateriile camioanelor.
Camioanele electrice cu baterii de 
hidrogen ar putea fi o parte a soluției, 
în special pentru aplicațiile pe distanțe 
mari, în care este necesară o combinație 

de gamă și flexibilitate. Un sistem care 
se bazează pe hidrogen ar trebui să 
depășească provocările asociate cu 
necesitatea de a produce hidrogen pe o 
scară foarte mare și costurile asociate cu 
acesta (inclusiv pentru utilizatorul final: 
companiile de camioane). Producția de 
hidrogen prin electroliză și regenerabile 
(hidrogen verde) necesită mult mai multă 
energie electrică regenerabilă decât 
încărcarea directă a unei baterii.

CONTEXT
30% mai puțină poluare la camioane
Uniunea Europeană a acceptat reducerea 
cu 30% a emisiilor de CO2 pentru noile 
camioane şi autobuze până la termenul 
limită din 2030, în urma compromisului 
la care s-a ajuns între Parlamentul 
European şi Consiliul UE, care reprezintă 
cele 28 de state membre.
“Pentru prima dată, la nivelul UE sunt ţinte 
obligatorii privind reducerea emisiilor de 
CO2 la camioane, inclusiv un stimulent 
clar pentru camioanele ecologice”, a scris 
pe Twitter Bas Eickhout (parlamentar din 
partea Verzilor), care a condus negocierile 
din partea Parlamentului European.
Potrivit unui raport elaborat de Fundaţia 
Europeană pentru Climă (European 
Climate Foundation - ECF) şi Cambridge 
Econometrics, transformarea flotei de 
camioane din Uniunea Europeană din 
modele cu motoare pe bază de motorină 
în modele electrice sau care funcţionează 
cu hidrogen ar reduce consumul de petrol 

cu până la 11 miliarde de barili până în 
2050, adică echivalentul a doi ani de 
importuri.
Europa importă aproximativ 89% din 
necesarul său de petrol, iar majoritatea 
petrolului importat este utilizată la 
producţia de combustibili pentru transport. 
Asociaţia Constructorilor Europeni de 
Automobile (ACEA) estimează că în 
anul 2015 pe drumurile din UE circulau 
aproximativ 6,2 milioane de camioane.
Chiar dacă reprezintă mai puţin de 5% 
din toate vehiculele rutiere, camioanele 
comerciale sunt responsabile pentru 
22% din emisiile poluante în sectorul 
transportului din UE.
Raportul susţine că, pe termen scurt, 
simpla implementare a unor motoare 
diesel mai eficiente ar reduce emisiile de 
CO2 cu 30% pe kilometru. Utilizarea unei 
flote compuse în întregime din camioane 
electrice sau pe bază de hidrogen ar 
putea reduce emisiile de la 800 de tone 
de CO2 pe an, în 2015, la 102 tone, în 
2050.
Chiar dacă este sigur că vehiculele 
electrice şi cele pe bază de celule de 
combustibil duc la reducerea poluării, 
deocamdată industria de transport nu 
se grăbeşte să îşi transforme flotele 
din cauza îngrijorărilor referitoare la 
autonomia modelelor electrice şi la 
infrastructura de încărcare.
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Raportul IRU identifică patru domenii 
care să stimuleze investițiile în 
siguranță: cultura și conștientizarea, 
stimulente de afaceri, instruire și 
certificare și standarde internaționale

IRU a publicat un raport complet privind 
investițiile în siguranța rutieră ale compa-
niilor de operare în domeniul mobilității și 
logisticii.
Concluziile evidențiază faptul că, deși 
industria de transport rutier comercial 
recunoaște că are un rol esențial în 
îmbunătățirea siguranței rutiere, există 
bariere semnificative financiare, de 
reglementare și sociale.
Cu mai mult de 3.500 de oameni care mor 
pe drumurile lumii în fiecare zi, conform 
cifrelor Națiunilor Unite, nu a fost niciodată 
mai important să abordăm problemele 
legate de siguranța rutieră.
Vehiculele comerciale sunt implicate 
în mai puțin de 3% din accidentele 
rutiere, dintre care 85% sunt cauzate de 
eroarea umană (25% din cauza șoferului 
profesionist, 75% din cauza celorlalți 
participanți la trafic). Operatorii comerciali 
și șoferii lor profesioniști sunt totuși 
modele vizibile pe drumurile noastre și își 
iau în serios responsabilitatea ce le revine 
în asigurarea siguranței.
Noul raport al IRU a evaluat deciziile de 
investiții legate de siguranță de către 
companiile care exploatează autobuze, 
autocare și camioane. S-a analizat cultura 
de siguranță din cadrul companiei, de ce 

și cum investesc în vehicule, omeni și ce 
blochează investițiile.
Rezultatele se bazează pe un sondaj 
detaliat asupra a 949 de operatori de 
mobilitate și logistică din 26 de țări din 
Europa de Vest, Europa de Est și regiunea 
Comunității Statelor Independente. 

Rezultatele Raportului:
• Operatorii de logistică și mobilitate 
investesc deja foarte mult în siguranța 
rutieră, iar 80% vor continua să 
investească puternic în viitor.
• Operatorii văd un avantaj comercial clar 
în investițiile în practicile de siguranță 
rutieră, dar sunt conduși în primul rând 
de un puternic simț al responsabilității 
sociale.
• În prezent, investițiile favorizează 
tehnologia vehiculelor (41%), cu 31% 
direcționate către șofer și 28% către 
măsuri de siguranță operațională.
• Resursele financiare și raportul cost-
beneficiu sunt cele mai mari bariere 
pentru continuarea investițiilor în sigu-
ranța rutieră.
• Operatorii doresc copleșitor mai multe 
standarde internaționale, 90% acordând 
prioritate standardelor sporite de sigu-
ranță a șoferului.
• Operatorii își iau în serios res-
ponsabilitatea în lanțurile de mobilitate 
și aprovizionare, 74% măsurând în 
mod regulat performanța de siguranță a 
subcontractanților.

Umberto de Pretto, secretarul general la 
IRU, a spus: „Cel mai mare factor care 
afectează siguranța rutieră îl reprezintă 
astăzi oamenii. Trebuie să impulsionăm 
investiții suplimentare în elementele 
umane ale siguranței rutiere - de la scheme 
de certificare și o mai bună monitorizare 
a șoferilor, până la campanii generale de 
conștientizare pentru a induce o cultură 
de siguranță mai puternică”.
 Rezultatele raportului indică o acțiune în 
patru domenii - pentru industrie, autorități 
de reglementare și alte părți interesate în 
materie de siguranță rutieră:
1. Creați o cultură a siguranței mai 
puternică - sectorul privat și public trebuie 
să lucreze împreună pentru a construi o 
cultură mai puternică a siguranței rutiere, 
împărtășind cele mai bune practici și 
învățând unii de la alții.
2. Stimulente pentru ținte de afaceri 
- guvernele trebuie să aleagă mai bine 
stimulentele, făcând astfel mai viabilă 
investiția companiilor în Siguranță.
3. Certificarea obligatorie - formarea 
trebuie să fie aplicată mai pe larg, cu 
accent pe factori tehnici, cu cerințe clare 
de raportare și, dacă este posibil, scheme 
de certificare obligatorii.
4. Armonizarea standardelor interna-
ționale - la nivel internațional, autoritățile 
trebuie să introducă standarde mai 
inteligente și mai armonizate, care să 
permită reducerea costurilor investițiilor în 
inovarv.

UN RAPORT IRU DESCOPERĂ BARIERE PUSE 
INVESTIȚIILOR ÎN SIGURANȚA RUTIERĂ

În ciuda unui puternic sentiment de responsabilitate socială, barierele persistente împiedică 
operatorii de logistică și de mobilitate să investească mai mult în siguranță.
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Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, 
s-a arătat, la audierile din Parlament, 
nemulțumit de activitatea lui Sorin Scarlat 
și acuza că organigrama adoptată în 
octombrie 2019, care a dus la eliminarea 
mai multor funcții de conducere, a făcut 
mai mult rău decât bine și a dus la 
blocarea activității CNAIR.
Mariana Ioniță are experiență în domeniul 
infrastructurii de transport, ocupând de-a 
lungul timpului diverse funcții în cadrul 
ministerului, de la consilier de ministru și 
până la director general. Ea a făcut parte, 
de-a lungul timpului, din Consiliile de 
Administrație sau din Adunările Generale 
ale Acționarilor ale mai multor companii 
subordonate MT, precum CNADNR 
(actuala CNAIR), CFR Marfă, Metrorex, 
Electrificare CFR, APDM Galați, Spitalul 
CF nr.2 din Capitală, Spitalul CF din 
Pașcani. A deținut inclusiv funcția de 
director de investiții la CFR SA, compania 
care administrează infrastructura fero-
viară. Înaintea numirii la șefia CNAIR, 
ea ocupa funcția de Director al Direcției 
Reglementări Tehnice și Autorizații 
de Construire din cadrul Ministerului 
Transporturilor.
„Mariana Ioniță este de profesie inginer 
constructor, absolventă a Universității 
Tehnice de Construcții București și are o 
vastă experiență în dezvoltarea politicilor 
publice și a managementului programelor 
naționale din domeniul infrastructurii 
și al transporturilor”, a transmis într-un 
comunicat de presă CNAIR.

Venituri din bani publici
Ultima declarație de avere a Marianei 
Ioniță este din 2017. În acel an a câștigat 
suma de 48.690 lei ca Director l Direcția 
de Investiții Reglementări Tehnice. 
Ea a mai câștigat 34.428 lei de la SC 
Electrificare CFR ca Membru în Consiliul 
de Administrație. Ca membru în Adunarea 
Generală a Acționarilor la CN APDM SA 
Galați a ridicat 10.338 lei. A fost membru 
în Consiliul de Administrație al Danube 
Bridge Vidin Calafat de unde a încasat 
117.746 de lei. 
A fost membru în CA a Spitalului SCF 2 
de unde a câștigat 918 lei și membru în 
CA Pașcani de unde nu a declarat suma 
câștigată. În total, a câștigat peste 3.600 
euro pe lună. Are un apartament mic, de 
60 mp, și 25.000 euro 

Ce vrea ministrul de la noua șefă
Compania Naţională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere trebuie să se ocupe 
de infrastructura rutieră din România şi, 
din păcate, nu au înţeles toţi angajaţii 
acest lucru, iar, în perioada următoare, 
împreună cu Consiliul de Administraţie, 
voi lua o decizie, astfel încât compania să 
devină eficientă şi funcţională, a declarat 
ministrul Transporturilor, Infrastructurii 
şi Comunicaţiilor, Lucian Bode. 
Bode a precizat că dezaprobă modul de 
reorganizare a companiei, care a avut 
loc anul trecut în octombrie, şi faptul că 
anumite compartimente nu funcţionează. 
“Dezaprob în primul rând modul în care 
a fost bulversată activitatea acestei 
companii în octombrie, când 35 de 
directori au fost schimbaţi. Nu e o 
problemă că au fost schimbaţi, problema 
este că au transferat oameni de la 
Direcţia de Poduri la Direcţia de Drumuri 
şi invers, sunt anumite compartimente 
care nu funcţionează... Dezaprob modul 
în care se războiesc prin presă, transmit 
tot felul de documente din interiorul 
companiei. Trebuie să se ocupe de 

infrastructura rutieră din România, din 
păcate nu au înţeles toţi acest lucru şi, 
în perioada următoare, voi lua o decizie, 
împreună cu Consiliul de Administraţie, 
astfel încât această companie să fie una 
eficientă, să fie una funcţională. Nu este 
permis ca, pe Autostrada Transilvania, să 
dau un exemplu care îmi vine în minte, 
să ai solicitări de a clarifica anumite 
aspecte şi să stai un an şi jumătate să 
nu lămureşti aceste solicitări. De când 
am intrat mai serios în ei, să spun aşa, 
direct, s-a putut în câteva săptămâni. 
S-a trimis la ANAP, ANAP-ul a trimis 
răspuns şi astăzi avem primul tronson 
din Autostrada Transilvania, secţiunea 
Nuşfalău-Suplacu de Barcău, urcat pe 
SICAP. Deci, se poate. Şi acest ritm va fi 
menţinut cu toate loturile”, a explicat Bode. 
El a subliniat că doreşte să se schimbe 
modul de lucru în această companie. 
“Îmi doresc să se schimbe modul de 
lucru. Nu contează cum îl cheamă pe 
manager, cum îi cheamă pe cei din 
Consiliul de Administraţie. Important este 
să funcţioneze, să fie eficienţi, să nu ţină 
proiecte blocate cu anii”, a adăugat el.

COMPANIA DE AUTOSTRĂZI ARE UN NOU ȘEF. 
ÎNTR-UN AN A PRIMIT 6 LEFURI DE LA STAT

Mariana Ioniță i-a luat locul lui Sorin Scarlat, care a condus Compania Națională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) din iulie anul trecut.
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Mulți dintre ei au fost plătiți, în tot acest 
timp cât au stat acasă, cu 100%, deși 
și-au schimbat boala frecvent. În spatele 
suferinței lor prelungite s-ar afla de 
fapt reorganizarea, intrată în vigoare în 
octombrie, spun surse oficiale. Com-
paniile de stat au fost mereu o vacă de 
muls. Iar CNAIR este una dintre ele. 
Oficial, aici se învârt anual în jur de 17 
milioane de euro, astfel că bătaia pe ciolan 
este mare. O sumă enormă pleacă spre 
bugetul de salarii, iar, cu cât funcția este 
mai importantă cu atât venitul, beneficiile 
sunt pe măsură. Un simplu șef de birou 
câștigă 8.000 de lei în mână, în timp ce 
un director adjunct dintr-un departament 
ajunge la 16.000 de lei, arată Click.ro și 
România TV.

Bolnavi de bani
Pentru că salariile şefilor de la Drumuri 
creșteau anual cu 140%, iar numărul lor 
era mai mare decât al meseriașilor, s-a 
luat decizia ca măcar la vârful companiei 

să se mai taie din șefi. Zis și făcut! În 
septembrie 2019, s-a anunțat schimbarea 
organigramei, iar în 8 octombrie a fost 
adoptată. ”A fost stabilită în funcție de 
cerințele și principiile necesare eficien-
tizării activității companiei. De asemenea, 
s-a luat în calcul și optimizarea circui-tului 
documentelor, în perspectiva responsa-
bilizării deciziilor. Astfel, din vechea struc-
tură care însuma un număr de 28 de 
posturi de directori, în urma reorganizării, 
vor fi doar 12 posturi, ceea ce presupune 
și o economie la bugetul companiei de 
peste 10 milioane lei/an”, anunța la acel 
moment CNAIR, într-un comunicat de 
presă. Directorii, șefii de servicii și de 
birouri nu au fost dați afară, ci retrogradați 
pe funcții inferioare și chiar de execuție, 
astfel că salariile li s-au înjumătățit.
Bugetarii de lux nu au fost de acord, 
au refuzat să semneze pentru noile 
posturi și au început rând pe rând să se 
îmbolnăvească și să intre în concediu 
medical.

Îi doare peste tot
”Valul de îmbolnăviri a început să curgă 
începând cu septembrie. În prezent, 
sunt bolnave nouă persoane, care au 
strâns împreună peste 1.000 de zile 
de concediu medical și care primesc, 
în continuare, fie 100% din salariul pe 
care-l aveau când erau încadrate pe 
funcții de conducere, pentru că apar cu 
urgențe, fie cu 75%. Culmea este că, 
în trei-patru luni de medical, unii dintre 
ei au schimbat și șapte diagnostice: ba 
probleme cu uterul, ba viroză, ba copil 
bolnav”, au dezvăluit surse din interiorul 
Companiei pentru Infrastructură Rutieră 
pentru presă.
Iată alte boli cu care bugetarii de lux 
apar în acte: dorsologii, adică dureri 
de spate, care sunt cele mai frecvente, 
urmate de vertij, dermatită de contact, 
viroză, pneumonie virală sau risc 
maternal. Legal, un angajat poate avea 
concediu medical maximum de 180 de 
zile calendaristice într-un an, socotit de 

1.000 DE ZILE DE CONCEDIU PENTRU ȘEFII 
CNAIR CARE NU VOR SĂ FIE DAȚI AFARĂ

Nouă angajați ai Companiei Naționale a Administrare a Infrastructurii Rutiere au depășit, în patru 
luni, 1.000 de zile de concediu. 
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la prima zi de îmbolnăvire. Deja, mulți 
dintre ei au depășit jumătatea perioadei, 
iar surse oficiale spun că așteaptă ca 
organigrama să fie refăcută după vechiul 
model. În felul acesta, s-ar reîntoarce pe 
posturile călduțe deținute ani la rând.

Nu e o întâmplare
Revista TIR Magazin a scris, în repetate 
rânduri, despre dezmățul din bani publici 
de la CNAIR.
În ianuarie 2017 a fost publicat Pro-
iectul privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2017 al 
CNAIR, companie aflată sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor. Revoltătoare 
era propunerea de creștere a câștigului 
mediu pe salariat, de la 3.300 de lei, 
în anul 2016, la 4.889 de lei în 2017. 
Creșterea a fost spectaculoasă, de 48%, 
în condițiile în care, de-a lungul anilor, 
DNA, Ministerul de Finanțe și Curtea 
de Conturi au anchetat salariile ilegale 
acordate la Compania Națională de 
Autostrăzi. 
Dat fiind și că (,) „CNAIR nu a înregistrat 
în ultimii doi ani consecutivi pierderi 
brute, s-a încadrat în nivelul plăţilor 
restante aprobate prin bugetul de 
venituri şi cheltuieli al anului 2016, nu 
planifică, pentru anul 2017, pierderi 

brute, faţă de cele prezentate, a fost 
elaborat prezentul proiect de Hotărâre 
de Guvern privind aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al 
Companiei Naţionale de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere - SA aflată sub 
autoritatea Ministerului Transporturilor, 
pe care îl supunem Guvernului spre 
adoptare”, motivează documentul aflat în 
dezbatere publică. 
Câştigul mediu lunar pe salariat 
(lei/persoană) determinat pe baza 
cheltuielilor de natură salarială a fost, în 
2017, de 4.889,13 lei. În 2016, salariul 
mediu a fost de 3.300 de lei, cu aproape 
50% mai mic.

Premii pentru fonduri europene 
neatrase
În martie 2016, revista TIR Magazin a 
prezentat, în exclusivitate, documente 
care arătau că trei directori generali 
ai Companiei Naţionale de Autostrăzi 
şi Drumuri Naţionale din România le-
au mărit ilegal salariile angajaților lor 
preferați, cu sume de bani cuprinse între 
10 și 75% din salariul de bază, decretântu-i 
în fals personal auxiliar al echipei care 
derulează contracte cu fonduri europene. 
Foştii şefi ai companiei Ionuţ Maşala, 
Mircea Pop şi Narcis Neaga au ştiut 

să îşi răsplătească angajaţii, deşi 
sunt greu de contabilizat meritele pe 
care aceştia le-au avut în construcţia 
bucăţii de autostradă Nădlac-Arad. 
Cei trei mai sus menţionaţi au folosit o 
prevedere din Ordinul numărul 28/2008 
privind aprobarea listelor de cheltuieli 
eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate 
prin Programul Operaţional Sectorial 
Transport (POS-T) 2007-2013. Potrivit 
acestui ordin, atunci când o cheltuială 
este eligibilă în cadrul proiectelor 
finanţate POS-T (aşa cum a fost cazul 
proiectului de autostradă), sunt posibile: 
“cheltuieli privind stimularea financiară a 
personalului care desfăşoară în proporţie 
de cel puţin 50% activităţi referitoare la 
gestiunea proiectului, conform structurii 
de implementare prezentate de beneficiar 
şi fişelor de post.

Activități complementare necunoscute
În 2012, când director general interimar 
al CNADNR era Ionuţ Maşala, personalul 
auxiliar nominalizat pentru a lucra la 
acest proiect era de 45 de persoane, 
printre care şefa de personal sau cea de 
la comunicare. Personalul de conducere 
al CNADNR, care asigură coordonarea 
activităţilor, era format din 4 persoane, 
în frunte cu dubiosul Ionuț Maşala. Toți 
erau eligibili să primescă bani în plus față 
de salariu, deși contribuția lor în cadrul 
proiectului de autostradă Arad-Nădlac 
este cât se poate de îndoielnică.
Un an mai târziu, în 2013, în cadrul 
aceluiaşi proiect, 42 de persoane au fost 
nominalizate ca personal auxiliar, fără 
niciun alt detaliu în plus, pentru „activități 
complementare în implementarea proiec-
tului”.
Nici Narcis Neaga nu putea rata o ase-
menea oportunitate. Pentru a nu mai da 
loc la interpretări şi pentru a se face iubit 
de către subalternii lui loiali din CNADNR, 
Neaga a decis ca proiectul autostrăzii 
Arad-Nădlac să fie coordonat de 44 de 
oameni (de şapte ori mai mulţi decât în 
epoca Mircea Pop şi de 11 ori mai mult 
decât în anul 2012). De asemenea, Neaga 
a nominalizat în fals personal auxiliar din 
17 departamente. Desigur, toți eligibili să 
își ia salarii mărite cu procente cuprinse 
între 10 și 75%, pentru o presupusă 
implicare în proiectul autostrăzii. 
Autostrada Nădlac-Arad trebuia deschisă 
în 2013. Acest lucru s-a întâmplat abia în 
iulie 2015, cu peste doi ani de întârziere.
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În plus, niciunul dintre proiectele mai bine 
clasate nu a fost finalizat.
„Joi, 23.01.2020, CNAIR a semnat 
contractul  pentru Elaborarea Studiului 
de fezabilitate pentru Drumul Expres 
Bacău - Piatra Neamț cu Asocierea  
SC Search Corporation SRL–Egis 
Romania SA.
Proiectul are ca scop realizarea unui 
sector de drum expres între localităţile 
Bacău şi Piatra Neamţ pe o lungimea 
estimată de 61 de kilometri. Astfel, se 
va asigura un grad ridicat de siguranţă a 
traficului rutier în zonă.
Durata contractului este de 18 luni, din 
care 14 luni pentru finalizarea Studiului 
de fezabilitate. Celelalte 4 luni sunt 
alocate pentru asistență tehnică acordată 
Beneficiarului, în vederea pregătirii 
documentației de atribuire a contractului 
de lucrări și pentru depunerea și 
aprobarea aplicației de finanțare. Valoarea 
contractului este de 8.923.930,03 lei fără 

TVA, iar finanțarea se face din Fonduri 
Europene Nerambursabile”, a anunțat 
CNAIR.

Studii de fezabilitate de amorul artei
Acest lucru este o aberație din moment 
ce, așa cum se vede din tabelul alăturat, 
Drumul Expres în cauză este printre 
ultimele priorități asumate de România în 
fața Uniunii Europene. România mai are 
mult până să termine Centura București 
sau Drumul Expres Craiova-Pitești, 
situate pe poziții fruntașe.

Ce este Master Planul General de 
Transport - MPGT?
• document strategic integrat care stă la 
baza planificării investiţiilor în transporturi 
pentru perioada 2014-2030;
• document mandatoriu, conform căruia 
vor putea fi accesate fondurile structurale 
pentru transporturi aferente perioadei 
2014-2020;

• instrument de modelare în transporturi 
– a fost elaborat un Model Naţional de 
Transport (MNT) multimodal pentru 
testarea şi selecţia proiectelor.

Cum s-a ajuns la clasamentul 
Drumurilor Expres
1. Analiza diferenţelor între viteza ţintă 
şi viteza actuală de pe reţeaua națională 
(timpii de întârziere în trafic);
2. Analiza de accesibilitate naţională şi 
internaţională;
3. Analiza cererii de transport între prin-
cipalele regiuni ale ţării;
4. Condiţia tehnică a suprafeţelor de rula-
re (furnizată de CESTRIN);
5. Analiza celor mai mari volume de trafic 
de tranzit prin oraşele cu peste 10.000 
locuitori;
6. Identificarea punctelor cu risc mare de 
accidente (blackspots).

CNAIR DĂ BANI UNUI DRUM EXPRES AFLAT 
PE LOCUL 16 ÎN MASTER PLANUL 

DE  TRANSPORT
Drumul Expres Bacău-Piatra Neamț va avea studiu de fezabilitate. Asta, deși se află pe poziția a 
XVI-a ca prioritate a Ministerului Transporturilor în materie de Drumuri Expres. 
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