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

Revista TIR este 
semnatara 

Cartei Europene a 
Siguranţei Rutiere
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Roland Schacht, Managing Director Sch-
mitz Cargobull România, a avut ama-
bilitatea să ne ofere un interviu despre 
principalele probleme cu care confruntă 
piața de remorci de la noi.

Alina Anton-Pop, Marketing&PR Di-
rector Revista TIR Magazin: Potrivit 
datelor oficiale, 2019 a adus o scădere 
a vânzărilor de remorci în România. 
Dumneavostră cum vedeți această 
scădere a pieței pe toate categoriile 
de remorci?

Roland Schacht, Managing Direc-
tor Schmitz Cargobull: da, avem o 
descreștere a pieței. Așa cum ați văzut 
numărul de înmatriculări a scăzut cu 
15% la nivel  de lună septembrie. Este 
o descreștere legată de mediul gene-
ral. Avem un impact în România de la 
situația generală din Europa, comerțul cu 
SUA, comerțul cu China. Dar, am văzut 
deja zece ani foarte buni. Dincolo de toa-
te acesta există un ciclu economic. Sunt 
unele sectoare care perfomează mai 
bine. Am văzut, în România, o oareca-
re creștere în sectorul construcțiilor. Se 
întoarce după aproape 8-10 an de non 
existență. Oamenii reinvestesc, infra-
structura se construiește, deci e o cerere 
în acest sector. Alte segmente sunt lovite 
mai puternic dar, da, basculantele ne aju-
tă foarte mult, deci suntem încrezători.

Care sunt cele mai vândute tipuri de re-
morci la Schmitz Cargobull România?
Cele mai vândute sunt, în continuare, 
prelatele, care sunt vehiculele pentru 
mărfurile generale, produsele cele mai 
versatile. Aceasta se aplică la piața to-
tală și competitorilor noștri. Apoi, avem 
segmental de basculante care este atât 
pentru construcții, dar și pentru agricul-
turră. Este puternic în România. Urmea-
ză unitățile noastre cu temperaturi scă-
zută sau refrigerate. Acestea ne ajută în 
fiecare an pentru că au o performanță 
foarte stabilă. Pentru noi, sunt produse 
foarte bune, foarte fiabile. Dar, volumul 
este dat, în contiuare de perelate, care 
sunt sub presiune dar sunt cele mai vân-
dute pe totalul segmentului. 

Cum a evoluat, în ultimii ani, cota de 
piață a Schmitz Cargobull România?

De aproape zece ani suntem liderul 
pieței. Cota noastră de piață este undeva 
între 40 și 45% în ultimul an. Cota noas-
tră este foarte puternică. Suntem foarte 
încrezători în această piață. Păstrăm 

această poziție în pofida tuturor schimbă-
rilor din piață. Piețele cresc și descresc. 
Acum, vedem un mediu în scădere. Ne 
păstrăm, în continuare, cota de piață de 
45% dar vedem că mediul și posibilitățile 
din România sunt limitate, Am putea face 
mult mai mult dacă am avea mai multe 
investiții, dacă am avea un sprijin mai 
mare din partea mediului din România. 
Și cred că merită, pentru că țara este fru-
moasă, are potențial și putem face mult 
mai mult împreună.

VIDEO: SCHMITZ CARGOBULL - LIDERUL 
PIEȚEI DE REMORCI DIN ROMÂNIA

Liderul pieței europene de remorci, Schmitz Cargobull, este, de peste zece ani, și liderul pieței 
românești de profil.
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“Cred în dialog, durabilitate și solidaritate. 
IRU și membrii săi vor construi viitorul 
industriei transporturilor rutiere”, a declarat 
Radu Dinescu, Secretar General UNTRR. 
IRU este organizația globală de transport 
rutier, care susține interesele operatorilor 
de transport marfă și persoane, cu 
scopul de a asigura creștere economică 
și prosperitate prin mobilitate durabilă la 
nivel mondial. IRU are 167 de membri, 
din 73 de țări, de pe 5 continente. 
Totodată, Consiliile de transport ale 

IRU i-au ales pe Asli Çalik în funcția de 
președinte al Consiliului de transport 
marfă și pe Patrick Westelinck în funcția 
de președinte al Consiliului de transport 
pasageri. 
Ambii președinți ai celor două Consilii sunt, 
de asemenea, vicepreședinți IRU.
 
În perioada 1 ianuarie 2020 – 31 
decembrie 2021, noua conducere IRU 
va fi formată din:
Președinte: Radu Dinescu, UNTRR, 

România
Vicepreședinți: Asli Çalik, TOBB, Turcia 
Patrick Westelinck, FBAA, Belgia 
Membrii Executivului Prezidențial: 
Jan Buczek, ZMPD, Polonia Bekmyrat 
Eyeberdiev, THADA, Turkmenistan 
Eduart Kasa, ANALTIR, Albania 
Andrey Kurushin, ASMAP, Rusia 
Christiane Leonard, BDO, Germania 
Erik Oestergaard, DTL, Danemarca 
Jos Sales, FLEAA, Luxemburg

  Publicitate

Radu Dinescu, Secretar General al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România 
(UNTRR), a fost ales Președinte al Uniunii Internaționale a Transporturilor Rutiere (IRU), în urma 
votului exprimat în cadrul Adunării Generale IRU din data de 8 noiembrie 2019.

RADU DINESCU, SECRETAR GENERAL UNTRR, 
ESTE NOUL PREȘEDINTE AL IRU

RADU DINESCU, SECRETAR GENERAL UNTRR {I PRE{EDINTE IRU UMBERTO DE PRETTO, SECRETAR 
GENERAL IRU
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Alina Anton-Pop, Director Marketing 
& PR Revista TIR Magazin: Care sunt 
cele mai importante centre de profit ale 
afacerii dumneavoastră?

George Niță, Director General 
Holleman: Cel mai important business 
rămâne transportul agabaritic și greu, 
care se împarte în două: avem firma din 
România, care este cea mai importantă 
din grup și avem firmele înființate, în timp, 
în țările din jurul României, care constituie 
centre de profit separate, dar țin de 
același grup, de firma din România. Apoi, 
avem o firmă care se ocupă de mutări 
industriale și manipulări cu macarale și 
portale hidraulice. Tot din grup mai face 
parte o firmă care se ocupă de expediții 
în transporturile standard (Inter Trans 
Logistics SRL). Pe lângă acestea, mai 
avem afaceri în agricultură.

Alina Anton-Pop, Director Marketing & 
PR Revista TIR Magazin: Cât de rentabil 
mai este transportul rutier în anul 2019?

George Niță, Director General 
Holleman: Transporturile sunt la fel de 

rentabile cum au fost și până acum. Aș 
face câteva precizări. Dacă acum ar fi să 
încep o activitate în transport nu aș mai 
începe în transporturile standard decât 
cu o flotă de cel puțin 20-30 de camioane. 
La transporturile grele și agabaritice 
avem alte probleme. Avem o accentuată 
sezonalitate, nu este mereu de muncă, 
mergem mult fără încărcătură. Este un 
vârf în luna iulie, iar în prima parte a 
anului este destul de greu. Cred că mai 
avem o problemă la nivelul cheltuielilor 
cu forța de muncă. Este valabilă pentru 
toată lumea. 

Alina Anton-Pop, Director Marketing & 
PR Revista TIR Magazin: Ce avantaje 
au șoferii care lucrează în compania 
dumneavoastră?

George Niță, Director General 
Holleman: Ar fi ceva avantaje, 
credem noi. Avem un mediu în care ne 
desfășurăm activitatea cu respect față 
de oameni, salarii, care niciodată nu au 
fost la nivel de minim pe economie și pe 
care le plătim legal și alte venituri ca în 
orice firmă de transport. Avem stabilitate, 

suntem un grup de firme cunoscut, ne 
ajutăm cu partenerul din Germania, 
avem o poziție bună la nivel teritorial și 
multă înțelegere în relația cu oamenii.  
  
Alina Anton-Pop, Director Marketing 
& PR Revista TIR Magazin: Care 
sunt problemele cu care se confruntă 
transportatorii de la noi?

George Niță, Director General 
Holleman: Sincer, nu cred că 
sunt deosebite problemele pentru 
transportatori. Rămâne problema cu 
nivelul ridicat al forței de muncă și cu 
accesul la clientela din Vest. Poate 
asta se va accentua după ce Europa 
ne va pune anumite piedici care ni se 
pregătesc.  

Alina Anton-Pop, Director Marketing & 
PR Revista TIR Magazin: Ce ar trebui 
să facă autoritățile din România pentru 
ca transportul rutier să rămână în topul 
exportului de servicii?
 
George Niță, Director General 
Holleman: Ar trebui să ne susțină inte-

UN INTERVIU “BAROMETRU” AL 
TRANSPORTURILOR RUTIERE ROMÂNEȘTI

GEORGE NIȚĂ, HOLLEMAN: “Avem un mediu în care ne desfășurăm activitatea cu respect față de 
oameni”



I N V E S T I G A T O R U L ' S  T I R  |   N O I E M B R I E  2 0 1 9   |  w w w . t i r m a g a z i n . r o 7

resele la nivel european în toate instituțiile 
europene și conexe. Dacă ar face-o mai 
bine, ar fi mai bine pentru transportatori. 
Am putea să le cerem să voteze în 
interesul transportatorilor, nu în interesul 
unor cercuri de interese din Vest.

Alina Anton-Pop, Director Marketing & 
PR Revista TIR Magazin: Aducerea de 
extracomunitari poate fi o soluție pentru 
actuala criză de șoferi profesioniști?

George Niță, Director General 
Holleman: Relativ. Noi totuși nu avem 
șoferi ca cei din Vest ca salarii. Ne-am 
apropiat foarte mult, dar cred că încet-
încet devine o soluție. La transporturi 
agabaritice nu cred, dar poate în 
transportul standard va fi așa.

Alina Anton-Pop, Director Marketing 
& PR Revista TIR Magazin: Cât de 
problematice sunt modificările legislative 
pe care le-ar putea aduce, pentru 
transportatori, Pachetul Mobilitate 1?

George Niță, Director General 
Holleman: Sunt foarte problematice. 
Multe firme se bazează pe activitate în 

„comunitate”, în Europa de Vest. Vor fi 
nevoiți să își facă firme acolo, să opereze 
cu personal autohton, cel puțin la nivel de 
management. Cred că o serie de firme 
vor reveni în țară, în zona de transporturi 
din Europa de Est către Europa de Vest, 
transporturi internaționale și nu atât de 
mult acolo, în țările bogate.

Alina Anton-Pop, Director Marketing 
& PR Revista TIR Magazin: În cazul în 
care UE le îngrădește transportatorilor 
din Est accesul la piețele din Vest, ați fi 
pregătit să vă relocați afacerea într-o altă 
țară?

George Niță, Director General 
Holleman: Dacă e vorba de fima 
Holleman, nu este cazul. Noi nu facem 
afaceri în comunitate, facem transport 
intern și internațional, dinspre estul 
Europei către vestul Europei și invers. 
Nu îmi pun problema. Mă adaptez.

Alina Anton-Pop, Director Marketing & 
PR Revista TIR Magazin: În ce măsură 
ați reușit să vă recuperați sumele plătite 
ca supracciză la combustibil?
George Niță, Director General Holle-

man: Am întrebat recent în firmă și 
suntem destul de bine, la circa 9 luni 
în spate. Am înțeles că se plătesc bani 
pentru 2018.

Alina Anton-Pop, Director Marketing 
& PR Revista TIR Magazin: Ce 
proiecte de viitor aveți pentru afacerea 
dumneavoastră?

George Niță, Director General 
Holleman: Vom aborda niște piețe noi, 
anumite relații noi către alte țări din 
Europa. Vrem să mărim teritorialitatea de 
acțiune. Vom înlocui din flota existentă, 
cu mijloace mai moderne, mai capabile, 
mai profitabile. Ne vom orienta spre 
îmbunătățirea managementului intern, 
procedurilor, operativității.

Alina Anton-Pop, Director Marketing & 
PR Revista TIR Magazin: La ce branduri 
v-ați gândit legat de reînnoirea flotei?

George Niță, Director General 
Holleman: În ultimul timp, mergem cu 
Volvo Trucks pentru cap tractoare și mai 
multe firme germane, olandeze pentru 
trailere.

(

,

Publicitate
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I-am adresat șefului ISCTR 10 întrebări, 
ale căror răspunsuri le puteți vedea și în 
episodul 01 al noului sezon al serialului:

Alina Anton-Pop, Director Marketing 
& PR, Revista TIR Magazin: Un mare 
număr de șoferi profesioniști sunt 
nemulțumiți de cuantumul foarte 
mare al amenzilor, în condițiile în care 
cei mai mulți dintre ei câștigă doar 
salariul minim pe economie. Ce le 
puteți spune acestor oameni?
Florin Gagea, șeful ISCTR: Ultima 
modificare legislativă a micșorat 
cuantumul sancțiunilor. Ideea unei 
sancțiuni este aceea de a îndrepta  o 
greșeală pe care o face un conducător 
auto sau operatorii de transport legat 
de legislația în vigoare. De dorit este să 
nu fie sancțiuni, să căutăm să eliminăm 

orice abatere de la legislația în vigoare.

Finanțarea ISCTR depinde, în 
continuare, de banii pe care trebuie să 
îi vireze Autoritatea Rutieră Română și 
Registrul Auto Român. În ce măsură 
aceste două instituții vă mai datorează 
bani?
Avem pe rol un proces cu RAR pentru o 
sumă datorată de pe la începutul formării 
ISCTR. În momentul de față, procesul 
este câștigat, în primă instanță, de RAR. 
Am pregătit, pentru recurs, documentele 
și sperăm să avem câștig de cauză. În 
rest, sumele au fost virate. În momentul 
de față, 20% din veniturile Autoritățile 
Rutiere Române sunt virate către ISCTR 
și 5% din veniturile RAR.
Care credeți că ar trebui să fie modelul 
de finanțare a ISCTR?

Cel mai bun mod de finanțare ar fi cel de 
la bugetul de stat și statutul pe care să 
îl aibă inspectorii să fie cel de funcționar 
public. Astfel am elimina o serie de 
divergențe cu o serie de instituții de la 
care primim finanțare.

După un control al Curții de Conturi, 
salariile angajaților ISCTR au fost 
reduse substanțial și aceasta a generat 
un val de nemulțumire în interiorul 
instituției. Au mai fost, între timp, 
ajustate salariile la dumneavoastră?
În urma controlului celor de la Curtea de 
Conturi s-au redus substanțial. Au fost 
cazuri în care inspectorii cu studii medii 
primeau undeva la 3.000 de lei. În urma 
controlului, au ajuns la 1.400 de lei. Între 
timp, au mai crescut prin diferite sporuri 
acordate. În momentul de față, avem 

VIDEO: FLORIN GAGEA, ȘEFUL ISCTR, 
DESCHIDE SEZONUL 02 AL SERIALULUI 

“CONTROALELE ISCTR” 
Serialul viral  “CONTROALELE ISCTR” se întoarce, în 2019, cu un nou sezon. În deschiderea sezonului 
02, Florin Gagea, inspector de stat șef al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul 
Rutier (ISCTR), răspunde “tirului” întrebărilor jurnaliștilor TIR Magazin.
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Publicitate

un proiect de lege care este la Camera 
Deputaților, la vot final, prin care salariile 
vor crește la toți angajații cu 20%, 
revenind spre o normalitate salarială 
aferentă muncii prestate.

În ultima perioadă, cei care au ocupat 
funcția de Inspector de stat șef 
ISCTR au fost schimbați cu o viteză 
amețitoare. De ce credeți că s-a 
întâmplat acest lucru?
La Ministerul Transporturilor am 
observant, în ultima perioadă, inclusiv 
o schimbare de miniștri destul de 
rapidă. Schimbările de la ISCTR parvind 
acestor schimbări. Inspectorul de stat 
șef este numit prin ordin al Ministrului al 
Transporturilor direct de către dumnealui. 
Fiecare ministru poate decide cu 
cine vrea să lucreze și cine este mai 
competent să ocupe această poziție. Eu 
îmi exercit profesia la cel mai înalt nivel, 
astfel încât să am un mandat cât mai 
lung. Voi rămâne aici cât sunt dorit și e 
nevoie de serviciile mele.

Considerați că, venind la șefia ISCTR 
din interiorul instituției, aveți o serie 
de atuuri?
Fiind inspector ISCTR de la înființarea 
acestei instituții, în plus, venind cu 
experiența de angajat al ARR tot pe 
postul de inspector de trafic, cred că 
știu multe despre această instituție. Am 
crescut, practic, cu ea și cunosc istoria 
ei, cunosc inspectorii din țară, munca pe 
care o desfășurăm și asta ajută în munca 
pe care o desfășurăm în țară și în Europa, 
fiind membri ai EuroRoute Control.

Mai mulți angajați ai CNAIR reproșează 
ISCTR că se ocupă aproape exclusiv 
de timpii de conducere și odihnă 
și aproape deloc de protejarea 
drumurilor, adică de verificarea masele 
vehiculelor utilitare din trafic. Este 
aceasta o problemă reală a ISCTR?
Inspectorii de trafic ai ISCTR acționează, 

în general, foarte mult pe timpii de 
conducere, deoarece reprezintă 
principala cauză a evenimentelor dn trafic, 
respectiv accidentele. De aceea, poate 
părea mai accentuat pus controlul pe 

acești timpi de odihnă. Dar, este absolut 
necesar. Starea drumurilor necesită 
cântărirea vehiculelor rutiere și, astfel, 
avem nevoie de parcări care să aibă o 
anumită planeitate și dimensiune pentru 
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a ne monta instalațiile de cântar. Acestea 
să fie poziționate pe teritoriul României, 
pentru a facilita controalele pe care le 
desfășurăm. Controlul documentelor și al 
timpilor de odihnă se pot face în absolut 
orice tip de parcare. 

Care sunt principalele dumneavoastră 
concluzii după preluarea conducerii 
ISCTR?
Venind al București am observant și 
partea centrală a ISCTR, unde noi 
veneam mereu cu problemele din teritoriu, 
respectiv, locuri de parcare, uniforme, 
salarizare, reparațiile autovehiculelor. 
Acum, am văzut ce înseamnă partea 
financiară a instituției, deconturi, intrarea 
în service, partea legislativă, unde 
trebuie mers în Parlament pentru a trece 
anumite legi, precum cea referitoare 
la salarizare, propunerea legislativă 
privind modificarea girofarului în culoare 
albastră și roșie. Acum văd, cu adevărat, 
ce înseamnă conducerea centrală.

Considerați că în ISCTR corupția este 
o problemă? Ați descoperit vreun 
caz de când ați venit la conducerea 
acestei instituții?
Observăm că fenomenul de corupție se 
întinde, în aceste zile și în SUA, unde 
domnul președite îl acuză pe Joe Biden 
de presupuse fapte de corupție ale fiului 
acestuia în Ucraina. Știm că în România 
și în zona balcanică corupția există din 
cele mai vechi timpuri. Astfel și noi, ca 
instituție, ne facem proceduri, programe, 

pentru a evita să avem de-a face cu 
inspectori predispuși la fapte de corupție. 
Figurăm și în programul Ministerului 
Justiției de monitorizare a instituției. Sper 
ca, pe viitor, să nu intervină fenomene de 
corupție în cadrul ISCTR. În urmă cu ani, 
au fost fapte de corupție care au ajuns în 
instanță și s-au soldat cu pedepse.

Ce doriți să schimbați în ISCTR și ce 
proiecte de viitor aveți?
Nu trebuie schimbate radical lucrurile 
în ISCTR. Lucrez la modalitatea de 
a discuta cu inspectorul, ca ei să nu 
devină niște vânători de sancțiuni și 
de a merge mai mult pe îndrumare și 
control. Adică, să discutăm cu șoferii sau 
operatorii de transport pentru a-i îndrepta 
spre respectarea legii, explicându-le 
unde au greșit, cum pot remedia, astfel 
încât pe final de an să fie un număr cât 
mai scăzut de sancțiuni. Vrem să ne 
desfășurăm munca cu profesionalism. 
Suntem prezenți, zilnic, în stradă cu 120 
de echipaje astfel încât parcurgem acest 
proces de prevenție și în weekend sau 
noaptea. Ca proiecte legislative avem 
modificarea salarială și legea prin care 
dorim schimbarea culorii girofarului. 

CONTROALELE ISCTR-DOUĂ 
SEZOANE
Sezon 01 al primului reality show din 
transporturile rutiere românești a devenit 
viral pe Facebook. Astfel, în total, cele 
7 episoade ale serialului, care a avut 
premiera anul trecut, au înregistrat peste 

2,6 milioane de vizualizări pe Facebook. 
Cea mai mare audiență a avut-o ultimul 
episod, care a sărit de 1,5 milioane de 
vizualizări: https://www.facebook.com/
emil.pop.737/posts/2961953143834281. 
Primul 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. 1). 
Vă întâlniți astfel cu situații în care șoferii 
profesioniști controlați sunt găsiți în regulă 
din punct de vedere legal, dar și cazuri în 
care sunt amendați.

ISCTR ARE UN NOU ȘEF
Florin Gagea este noul inspector de 
stat șef al Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier (ISCTR).
El a fost, până pe 27 septembrie 2019, 
șeful Inspectoratului Teritorial 5 - Timiș 
al ISCTR. Florin Gagea este angajat 
al Inspectoratului încă de la înființarea 
acestei instituții, din anul 2011. Primul lui 
loc de muncă a fost la Autoritatea Rutieră 
Română, unde s-a angajat în anul 2006, 
imediat după ce a absolvit Facultatea de 
Mecanică din Craiova. 
Pe parcursul carierei profesionale, 
Florin Gagea a mai deținut, în ARR și 
ISCTR, funcția de inspector șef județean 
la Mehedinți, inspector coordonator 
județean la Mehedinți, inspector coordo-
nator județean la Timiș și inspector șef 
teritorial la regiunea 5 Vest, de unde a 
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fost promovat pe cea mai înaltă funcție 
din ISCTR.
El este căsătorit și are o fetiță de 4 ani. 
“Am venit la București cu câteva idei 
bine structurate, provenind din rândul 
inspectorilor”, ne-a declarat Florin 
Gagea. 
În primul rând, el dorește să le creeze 
colegilor săi, “un mediu adecvat de 
muncă, un mediu liniștit, un mediu în 
care inspectorii de trafic rutier să simtă 
că sunt încurajați în a-și desfășura 
activitatea și cineva aici sus îi ascultă, 
fără să fie o presiune suplimentară pe ei, 
asupra actului de control”. 
De asemenea, Florin Gagea dorește să 
rezolve problema salariilor din Inspectorat, 
“deoarece, în acest moment, salarizarea 
la ISCTR este deficitară, ea rămânând 
undeva la nivelul din anul 2011”. În acest 
sens, există un proiect de lege, 176/2019, 
care va fi dezbătut săptămâna viitoare în 
plenul Camerei Deputaților și care, dacă 
este votat, va aduce o creștere cu 20% 
a salariilor angajaților ISCTR, din luna 
februarie 2020.
Florin Gagea dorește, de asemenea, 
ca, în cel mai scurt timp, să își echipeze 
inspectorii de trafic cu noi uniforme. “Au o 
vechime! De 5 ani de zile, nu au mai fost 
schimbate!”, declară noul șef al ISCTR.
“Au mai fost angajați de curând 40 de 
inspectori, astfel că acum avem un 
personal suficient pentru a întreprinde 
activități de control în fiecare județ.”, 
ne-a declarat Florin Gagea. 
El spune că situația este bună și în 
cazul autoutilitarelor de control. Au 
fost achiziționate recent încă 32 de 
autovehicule de acest tip, pe lângă 
cele care există deja. “Parcul auto este 
destul de nou și ne-am putea desfășura 
activitatea din acest punct de vedere.”, 
crede șeful ISCTR. 
Florin Gagea dorește și o mai bună 
colaborare cu CNAIR pentru verificările 
rovinietelor și cântărirea vehiculelor 
utilitare.   
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În luna septembrie 2019, Pistruiatul se 
întoarce, în cel de-al patrulea episod al 
serialului “DOI ŞOFERI”. 
După 46 de ani, Costel Băloiu, actorul 
care a dat viaţă rolului “Pistruiatul”, 
din serialul cu acelaşi nume, revine la 
actorie în primul serial de comedie din 
istoria transporturilor româneşti.

CONCEPTUL SERIALULUI
Serialul “DOI ŞOFERI” este cea mai 
nouă producţie a CROWN COM-
MUNICATIONS, realizată în exclusi-
vitate pentru TIRMagazin.ro.
Echipa serialului, devenit viral, 
“CONTROALELE ISCTR” s-a reunit 
pentru o nouă producţie. De această 
dată, cu scopul de a le smulge un zâmbet 
tuturor celor care vizionează serialul 
pe www.TIRMagazin.ro sau pe www.
Facebook.com/TIRMagazin.
În rolurile principale din acest serial au 
fost distribuiţi: Emil Mitrache, cunoscut 
publicului pentru rolul “Americanul” din 
serialul “La bloc” de la Pro TV, şi Nae 
Alexandru, starul noii generaţii de actori 

ai Teatrului “Constantin Tănase” din 
Bucureşti.
Serialul prezintă episoade diferite din 
viaţa de zi cu zi a doi şoferi profesionişti, 
Ghiţă şi Liţă.
Pentru că îşi propune nu doar să amuze, 
ci şi să sondeze preferinţele tuturor celor 

care compun piaţa transporturilor rutiere 
din România, fiecare episod vine cu un 
gen diferit de umor. 
”Am considerat că acest experiment este 
util, dar şi interesant, în acelaşi timp, 
pentru că publicul căruia i se adresează 
serialul este unul extrem de eterogen. 

Ghiţă şi Liţă se simt exploataţi de Pistruiatul, patronul firmei de transport rutier la care sunt 
angajaţi, şi decid să se răzbune. 

SERIALUL DE COMEDIE “DOI ȘOFERI” EP.04 - 
“URA DE CLASĂ”
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Costuri mici 
pentru planuri MARI!
Alege oferta de finanþare pentru vehicule comerciale grele, 
noi ºi rulate, de la Raiffeisen Leasing [i beneficiezi de:

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

0%
avans

email: partener.raiffeisen@evwholding.ro
www.evwholding.ro; www.raiffeisen-leasing.ro
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Umorul este o chestiune extrem de 
delicată. Nu râdem la acelaşi gen de 
glume. În funcţie de nivelul de educaţie, 
de background-ul nostru socio-economic, 
putem să râdem la o anecdotă pe care 
ne-o spune cineva, putem doar să 
zâmbim, putem să fim indiferenţi sau 
chiar să ne simţim ofensaţi!”, a declarat 
Emil Pop, creatorul serialului “DOI 
ŞOFERI”.
“Ne-am propus, din start, să venim cu 
un umor care să corespundă criteriului 
<<general audience>>, adică să fie 
safe pentru întreaga familie. Am eliminat 
orice fel de situaţie care să îl pună într-o 
situaţie neplăcută pe un părinte atunci 
când urmăreşte acest serial împreună cu 
copilul său.
Cu alte cuvinte, am decupat de la început 
din scenariul serialului “DOI ŞOFERI” 
aşa-numitele “glume de autobază”, chiar 
dacă pentru unii doar acesta este genul 
de umor pe care îl agrează.”, a mai spus 
Emil Pop.
“Este un serial în care am evitat să 
pedalăm pe conflictele din lumea 
transporturilor rutiere. Ne-am propus să 
abordăm un umor general uman, pozitiv, 
despre ceea ce ne apropie unii de alţii, 
într-un moment în care societatea 
românească este extrem de divizată, iar 
internetul geme de hateri.”, a adăugat 
Emil Pop.
Din echipa care a realizat serialul fac 
parte: Alina Anton-Pop, Production 
Manager, Dan Constantinescu, Director 
of Photography, şi Petre Ardelean, Sound 
Manager.
Întregul serial a fost realizat în parteneriat 
cu CEFIN TRUCKS, dealerul din 
România al FORD TRUCKS, şi Uniunea 
Naţională a Transportatorilor Rutieri din 
România (UNTRR).

Episodul 01
“Liţă aduce o veste care pare proastă. 
Ghiţă îi cere să vorbească despre asta 
<<pe larg>>.”- acesta este sinopsisul 

premierei primului serial de comedie 
din istoria transporturilor româneşti, cu 
episodul “LA LOC COMANDA”.

Episodul 02
În cel de-al doilea episod al serialului 
“DOI ŞOFERI”, “Soarele şi pionierii”, 
Ghiţă îi povesteşte lui Liţă despre cum 
era el “mare ştab” pe vremea lui Nea 
Nicu. 

Episodul 03
În cel de-al treilea episod al serialului 
“DOI ŞOFERI”, “Întreb pentru un prieten”, 
Liţă este îndrăgostit şi Ghiţă îl pregăteşte 
pentru prima întâlnire amoroasă. 

AUDIENŢE
Până la data de 05 septembrie 2019, 
trailerul comediei a depăşit 45.000 de 
vizualizări, primul episod al serialului 
“DOI ŞOFERI” a acumulat peste 37.600 
de vizualizări pe Facebook, episodul al 
doilea a depăşit 80.000 de vizualizări, iar 
episodul 03 a ajuns la aproape 43.000. 
Trailerul episodului 04, intitulat “Pistruiatul 
se întoarce”, a ajuns la aproape 40.000 
de vizualizări.
Toate episoadele se află într-o continuă 
creştere pe Facebook.
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Scania prezintă noua sa generație de 
autobuze pentru oraș și pentru suburbii. 
Scania Citywide va oferi alimentare 
cu cele mai cuprinzătoare variante de 
combustibili alternativi de pe piață.
“Noua gamă Scania Citywide oferă un 
consum mai redus de combustibil, o 
capacitate mai mare de transport pentru 
pasageri, o conducere mai bună și un 
confort îmbunătățit al pasagerilor”, spune 
Anna Carmo e Silva, Head of Buses 
and Coaches la Scania. „Scopul nostru 
a fost acela de a proiecta un autobuz 
care să ofere mai mult spațiu, să fie mai 
ușor și să fie mai puțin poluant. Pentru 
a reduce încălzirea globală, este crucial 
ca autobuzele să le ofere pasagerilor tot 
confortul, astfel încât tot mai mulți oameni 
să opteze pentru transportul public.”
Amplasarea laterală a motorului, atât a 
celui de 7, dar și a celui de 9 litri, cât și a 
motorului electric, podeaua joasă de 12 
metri, toate oferă autobuzului trei locuri 
suplimentare. Mai mult, sarcina crescută 
a punții frontale poate oferi două locuri 
suplimentare. În total, capacitatea de 
transport este de aproximativ 100 de 
pasageri. 
Echipat cu motorul de 7 litri, cel mai 
obișnuit, pentru operațiunile din interiorul 
orașului, consumul de combustibil a fost 
redus cu 3-5 procente. În combinație 
cu performanța îmbunătățită a cutiei de 
viteze, se poate obține un supliment de 
scădere a consumului de 1-3 la sută. 
Odată cu introducerea unei funcții de 
pornire/oprire, reducerea totală pentru 
motoarele cu motorină și biodiesel va 
fi de 8%, iar pentru autobuzele cu gaz 
scăderea consumului va fi de 15%.
Economii suplimentare de combustibil 
pot fi obținute cu Scania Opticruise 
pe autobuzele suburbane cu intrare 
joasă. Eficiența este, de asemenea, 
îmbunătățită cu ajutorul Cruise Control 
cu Prediction Active (CCAP), ventilator 
de răcire electric, SCR post-tratare și 
greutate redusă.
Noul Scania Citywide are un design 
interior complet nou, cu culori deschise 
pe acoperiș și panouri laterale. 
Ferestrele laterale sunt mai mari, ceea 
ce oferă mai multă lumină naturală în 
interiorul autobuzului. Plafonul a crescut 
în dimensiuni. Culoarul mai larg și 

iluminarea prin plafon în întregul autobuz 
vor adăuga și mai mult senzația de spațiu 
și confort. De asemenea, pasagerii și 
șoferii se vor bucura de un flux de aer 
mai bun. Împărțirea mai bună a spațiului 
înseamnă reducerea timpului de oprire în 
stațiile de autobuz.
Pentru varianta cu podea joasă, în spate 
mai există o fereastră, în comparație cu 
actualul Citywide.  
Îmbunătățirea confortului este dată și 
de suspensia frontală individuală, care 
contribuie la un mers mai lin.
Pentru a ajuta operatorii să mențină 
curățenia, autobuzul a fost proiectat 
cu foarte puține găuri în podea și 
margini minimizate pentru a simplifica 
întreținerea zilnică. Cu noua zonă a 
șoferului, ergonomia a fost îmbunătățită. 
Există mai mult spațiu pentru picioare, 
setări mai ridicate, reglarea scaunelor 

acoperă unghiul fără vizibilitate. Panoul 
de bord poate fi personalizat cu ușurință 
pentru aplicațiile locale.
Cu noua gamă de autobuze pentru 
orașe și suburbii, geofencing system 
Scania Zone este disponibil pentru toate 
sistemele de propulsie. Șoferii sunt ajutați 
să se adapteze la reglementările urbane 
în creștere pentru a limita poluarea și a 
spori siguranța.
“Recunoaștem pe deplin că (,) clienții 
trebuie să ia în considerare întregul sistem 
pentru a obține cea mai bună economie 
de exploatare totală”, spune Carmo e 
Silva. „Aceasta include, desigur, factori 
precum economia de combustibil, timpul 
de funcționare, performanța, confortul 
pasagerilor și capacitatea sporită. Am 
ținut cont de toate aceste aspecte în 
construcția noului Scania Citywide”, 
concluzionează Silva.

SCANIA PREZINTĂ NOUA GENERAȚIE
 DE AUTOBUZE PENTRU ORAȘ ȘI SUBURBII

Noul autobuz Scania Citywide oferă un consum mai redus de combustibil și energie, o mai bună 
manevrabilitate, o capacitate îmbunătățită pentru transportul de pasageri și un confort mai bun.
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Părțile intenționează să aducă un număr 
limitat de camioane off-road Scania grele 
pentru a intra în probe spre sfârșitul anului 
2020. Cooperarea atrage după sine cele 
mai profunde cunoștințe ale Scania despre 
minerit, servicii de consultanță și asistență 
operațională, în combinație cu rețeaua 
de dealeri Navistar, after-sales și servicii. 
Ținta este să ofere asistență de înaltă 
clasă în sectorul minier și camioane de 
mare capacitate pentru transportul general 
de bunuri, aprovizionare cu combustibil, 
aprovizionare cu apă și transport de 
persoane.
Scania este lider în furnizarea produselor 
și soluțiilor de înaltă performanță pentru 
operațiuni miniere. Peste 10.000 de 
camioane Scania sunt în exploatare 
în operațiuni miniere, de exemplu în 

America de Sud și Asia. "Camioanele și 
serviciile noastre, împreună cu rețeaua 
de vânzări și servicii de transport 
internațional de mărfuri a Navistar au 
potențialul de a realiza o cooperare win-
win pentru operatorii minieri canadieni", 
spune Alexander Vlaskamp, Senior Vice 
President and Head of Trucks la Scania. 
„Cererea de pe piața minieră se schimbă”, 
a declarat Persio Lisboa, vicepreședinte 
executiv și director de funcționare 
la Navistar. „Companiile explorează 
soluții mai durabile care cresc timpul de 
funcționare și reduc costurile de operare 
totale. Lucrul cu Scania ca partener îi va 
ajuta să atingă acest obiectiv.
Ambele părți vor solicita aprobarea de 
reglementare în Canada pentru a livra 
camioanele Scania.

SCANIA - VEHICULE ȘI SERVICII PENTRU 
SECTORUL MINIER CANADIAN 

Publicitate

Scania și Navistar intenționează să dezvolte o relație benefică reciproc avantajoasă pentru a oferi 
vehicule și servicii pentru operațiuni miniere pe piața canadiană. 
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În absența gazelor de eșapament și cu 
un nivel redus de zgomot, camioanele 
electrice oferă un potențial imens în 
zonele urbane. În primul rând, nivelul 
redus de zgomot face posibilă efectuarea 
livrărilor de produse și colectarea 
deșeurilor dimineața devreme sau 
noaptea, contribuind la îmbunătățirea 
logisticii și la reducerea congestiei în 
timpul orelor de vârf. În al doilea rând, cu 
o calitate mai bună a aerului și mai puțin 
zgomot, camioanele electrice creează 
noi oportunități pentru planificarea 
traficului și infrastructurii rutiere din orașe. 
Un camion electric poate fi, de exemplu, 
utilizat în zonele de încărcare din interiorul 
clădirilor și în zonele de mediu protejate. 
„Urbanizarea globală necesită, cât 
mai curând, o logistică urbană cu 
autocamioane cu emisii zero și cât mai 
silențioase. Cu Volvo FL Electric și Volvo 
FE Electric suntem capabili să răspundem 
atât solicitărilor puternice de mediu, 

VOLVO TRUCKS ÎNCEPE VÂNZAREA 
CAMIOANELOR ELECTRICE URBANE

Volvo Trucks anunță începerea vânzărilor camioanelor electrice Volvo FL și Volvo FE pe câteva piețe 
din Europa, pentru a răspunde cererii crescânde de soluții de transport durabile în zone urbane.
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cât și nevoilor comerciale ridicate ale 
clienților noștri”, spune Jonas Odermalm, 
VP Product Line Electromobility. 
Una dintre provocări este aceea de a 
maximiza sarcina utilă, în același timp 
cu extinderea autonomiei de deplasare. 
Soluțiile „Volvo Trucks” se vor baza 
pe nevoile fiecărei afacerii, luând în 
considerare o serie de parametri, precum 
ciclurile de conducere, capacitatea de 
încărcare și analiza rutelor, pentru a utiliza 
capacitatea bateriei în cel mai eficient 
mod posibil”, continuă Jonas Odermalm. 
Volvo FL Electric și Volvo FE Electric 
au fost dezvoltate în strânsă colaborare 
cu o serie de clienți care operează în 
Gothenburg, Suedia. 
Răspunsul a fost foarte pozitiv, iar 
șoferii implicați în colaborare sunt 
deosebit de impresionați de motor și 
transmisie, de accelerarea cursivă 
și de silențiozitatea camioanelor. 
„Deși răspunsul clienților a fost pozitiv”, 
explică Jonas Odermalm, „recunoaștem 
că infrastructura de încărcare este încă 
în curs de dezvoltare în majoritatea 
orașelor și lucrăm alături de parteneri 
publici și privați pentru a conveni asupra 
unei strategii pe termen lung pentru 
extinderea infrastructurii de încărcare 
a bateriilor. Dar este evident că trebuie 
să crească ritmul de dezvoltare al 
acestei infrastructuri.”, crede Odermalm. 
Abordarea schimbărilor climatice va 
necesita disponibilitatea mai multor 
tehnologii de propulsie. 
„Vehiculele electrice, încărcate cu 
energie electrică din surse regenerabile, 
sunt într-adevăr un pas semnificativ 
către o distribuție urbană mai durabilă. 
Cu toate acestea, nu va exista o 
singură sursă de energie unică care 
să rezolve schimbările climatice și 
toate celelalte probleme de mediu. 
Diferite tipuri de transport necesită 
diferite tipuri de soluții de propulsie”, 
concluzionează Jonas Odermalm. 

Informații despre Volvo FL 
Electric și Volvo FE Electric 
• Camioanele Volvo FL Electric și 
Volvo FE Electric au fost proiectate 
pentru distribuție, colectarea deșeurilor 
și alte aplicații de transport urban. 
• Vânzările vor începe mai întâi în 

Suedia, Norvegia, Germania, Elveția, 
Franța și Olanda.
• Începerea producției este pla-
nificată pentru martie 2020. 
• Volvo FL Electric are sarcina totală 
de 16 tone, iar Volvo FE Electric de 27 
tone.

Publicitate
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Cu acest prilej am realizat un videoclip în 
care am cules mai multe opinii legate de 
ediția din acest an a evenimentului.

Alina Anton-Pop, Director Marketing 
& PR Revista TIR Magazin: Cât de 
important este business-ul de vehicule 
uzate pentru Cefin Trucks?

Stefano Albarosa, CEO Cefin Trucks. 
Vehiculele uzate sunt o componentă 
foarte importantă în afacerile noastre. 
Sunt o afacere în sine, în sensul că 
vindem și cumpărăm vehicule uzate pe 
profit și ne ajută foarte mult la vânzarea 
de vehicule noi. În piața actuală, care 
este o piață care stagnează, practic, 
cu fiecare vehicul nou vândut există o 
operațiune de trade-in cu un vehicul 
uzat. Anul acesta ajungem la un volum 
de peste 600 de mașini uzate vândute în 
România, ceea ce ne face printre cei mai 
importanți jucători din segmentul acesta.

Alina Anton-Pop, Director Marketing &  
PR Revista TIR Magazin: Cum a  fost 

anul 2019 pentru Cefin Trucks?

Stefano Albarosa, CEO Cefin Trucks: 
Se închide un an plin de provocări. Am 
reușit să atingem și să depășim multe 
din obiective. Suntem lideri de piață 
în sectorul vehiculelor de construcții și 
vehiculelor municipale. Am reușit să 
facem pași importanți în segmentul de 
cap tractor, unde vom depăși peste 200 
de vehicule livrate. În total, vânzările 
noastre vor depăși 600 de vehicule și 
ne bucurăm, în noiembrie, cu livrarea cu 
numărul 1000 pentru un client român. 
2020 este un an în care brandul Ford din 
România va înregistra o creștere, pentru 
că misiunea noastră de a face Ford 
printre liderii de piață rămâne obiectivul 
nostru.

Alina Anton-Pop, Director Marketing 
& PR Revista TIR Magazin: Ce le-ați 
pregătiti clienților la ediția de toamnă a 
Camion Fest 2019?

Paul Drăniceanu, Director Departament 

Uzate, CEO CEFIN Trucks: Pentru 
această ediție a Camion Fest am pregătit 
un concept nou, care se cheamă ReFord și 
care presupune pregătirea și prezentarea 
mașinilor revenite din contractele de 
leasing operațional, acel buy-back pe 
care îl cunosc și clienții din România. 
Este vorba despre autotractoare Ford 
TRUCKS , Euro 6, care au o vechime 
de 2-3 ani de zile, au kilometri între 150 
și 300 de mii. Sunt vehicule pe care noi 
le pregătim, în sensul că le verificăm, le 
facem schimburile de ulei, de anvelope, 
unde este nevoie, le punem baterii noi, 
astfel încât clienții să poată să plece cu 
vehiculul la treabă.

Alina Anton-Pop, Director Marketing& 
PR Revista TIR Magazin: Ce v-a 
determinat să veniți astăzi la Camion 
Fest?

Florin Cotigă, director general Alexleo 
Trans: Firma mea are 13 autocamioane 
și am venit la Camion Fest, deoarece de 
aici am mai achiziționat autovehicule. 

CAMION FEST, EDIȚIA DE TOAMNĂ 2019
Peste 200 de vehicule comerciale rulate multibrand, un nou concept și noi experiențe - acestea 
sunt elementele din care s-a născut în acest an ediția de toamnă a Camion Fest.
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Este o echipă minunată și deja suntem 
în negocieri pentru un nou autocamion!

Black Friday
În acest an, Black Friday-ul lumii 
camioanelor s-a desfășurat pe 25 
octombrie. Camion Fest, ajuns la 
cea de-a XI-a ediție, a devenit un 
eveniment tradițional, organizat de Cefin 
Trucks în fiecare toamnă și primăvară. 
“Noutatea acestei ediții este că lansăm 
un nou concept pentru camioanele 
rulate Ford Trucks. Atunci când clientul 
dorește să-și regândească afacerea, 
revine la noi, unde toate camioanele 
sunt revitalizate din bară în bară. 
Reverificăm sistemele esențiale și 
schimbăm toate consumabilele. În plus, 
clientul reprimește garanție și are variate 
posibilități de refinanțare. Astfel, clientul 
repornește la drum cu toată încrederea 
într-un camion Ford Trucks reinventat, 
adică mereu Ready to Go. ReFord! 

A doua noutate este că avem o nouă 
interfață a site-ului www.cefintrucks.
com, mult mai intuitivă, cu stock-ul de 
vehicule actualizat în timp real. Cefin 
Trucks, ca brand de vehicule rulate, 
este online de mai bine de 15 ani, însă 
în ultimii 3-4 ani am observat un trend 
care este încă ascendent în această 
direcție. Lumea e tot mai conectată la 
tehnologie și astfel noi putem fi tot mai 
aproape de clienții noștri, la doar un click 
distanță”, declară Alexandra Siminiuc, 
Director de Marketing, Cefin Trucks. 
Ca de fiecare dată, Cefin Trucks a pregătit 
și o gamă variată de oferte speciale 
pentru clienții săi, de care aceștia pot 
beneficia doar în cadrul Camion Fest. 
“De fiecare dată când organizăm 
acest eveniment, suntem cu gândul 
la nevoile clienților noștri și tot timpul 
ne străduim să venim în sprijinul lor cu 
o gamă de vehicule comerciale grele 
rulate, completă: capete tractor pentru 
transportul intern și internațional, 
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autobetoniere și autobasculante cu 4 
axe, camioane cu 2 și 3 axe, semiremorci 
cu prelată, frigo, cisterne alimentare sau 
cele destinate transportului agabaritic. 
Din lunga experiență pe care o am în 
domeniul vânzărilor de vehicule rulate 
am înțeles că majoritatea clienților își 
doresc un camion rulat pe care să îl 
bage la treabă imediat. Grație vehiculelor 
rulate Ford Trucks lansăm azi conceptul 
“Ready to Go”. 
În prima etapă vor intra doar vehiculele 
Ford Trucks, urmând ca acest concept 
să se extindă în viitor și pentru celelalte 
branduri.
În 2019, piața de vehicule rulate și-a păstrat 
ritmul din 2018 iar noi ne bucurăm de un 
trend ascendent ca număr de vehicule 
livrate. Avem încrederea că suntem 
printre cei mai buni în activitatea pe care 
o desfașurăm iar eforturile noastre sunt 
răsplătite de către clienții noștri, cărora le 
mulțumesc personal și în numele echipei”, 
declară Paul Drăniceanu, Director 

divizie vehicule rulate, Cefin Trucks. 
Ediția din acest an a avut și un invitat 
surpriză, care a ridicat adrenalina la 
maxim printre camioane, cu o mașină de 
competiție modificată full 360.
Claudiu Adam este cel mai tânăr pilot 
licențiat din Europa (15 ani), deținând 
în prezent Locul 1 în Campionatul 
Național de Drift al României la clasa 
Semi Pro. Alături de celelalte surprize, 
atmosfera festivă și dinamică a 
evenimentului a fost una garantată. 
 
Despre Cefin Trucks
Cefin Trucks activează de aproape 25 
de ani în domeniul auto ca furnizor de 
servicii și produse pentru profesioniștii 
din lumea transporturilor. În prezent, 
Cefin Trucks își derulează activitatea 
prin trei divizii: Ford Trucks, Divizia 
de Camioane Rulate și Service. 
Cefin Trucks este unicul importator și 
distribuitor în România al Ford Trucks 
– unul dintre cei mai mari constructori 

de camioane la nivel mondial. Rețeaua 
de distribuție și asistență tehnică 
Ford Trucks este prezentă în orașele 
București, Constanța, Craiova, 
Timișoara, Arad, Deva, Cluj, Baia Mare, 
Oradea, Brașov, Bacău și Suceava. 
Activitatea Diviziei Camioane Rulate 
Cefin Trucks integrează servicii de 
achiziții și vânzarea de camioane și 
semiremorci rulate aparținând tuturor 
mărcilor. 
De asemenea, oferă consultanță în 
finanțarea achiziției beneficiind de 
parteneriate de tradiție cu societățile de 
leasing din România.
Nu în ultimul rând, Cefin Trucks include 
și cel mai mare service de camioane 
din România și unul dintre cele mai 
importante din Europa Centrală și de 
Est. Acesta oferă servicii de reparații 
mecanice, electrice, de tinichigerie și 
vopsitorie complexe pentru toate tipurile 
de vehicule comerciale și semiremorci.
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Autobuzul are câteva soluții ergonomice 
și soluții tehnologice noi. De asemenea, 
îndeplinește cerințele de sustenabilitate 
în ceea ce privește transportul și le oferă 
tuturor schiorilor, membri ai echipei 
naționale, posibilitatea de a călători în 
condiții excelente. 
„La Scania, am creat, o dată în plus, 
o soluție inovatoare ergonomică și 
durabilă, care va îmbunătăți viața de zi 
cu zi a schiorilor suedezi de fond. Sper 
că acest autocar va fi un adevărat impuls 
pentru echipă”, spune Erik Ljungberg, 
Senior Vice President and Head of 
Communications, Brand and Marketing 
la Scania.

Poate găzdui între 12 și 14 persoane
Scania a dezvoltat primul autobuz pentru 
echipa de schi, având în vedere atât 
siguranța, cât și impactul climatic. Ar trebui 
să fie disponibil și pentru recuperare, dar 
și pentru odihna spotivilor între competiții. 
Spiritul de echipă este încurajat, dat fiind 
că, acum, sportivii călătoresc împreună. 
Autobuzul, care poate găzdui între 12 
și 14 persoane, este echipat cu panouri 
solare care generează 1.000 kWh anual. 
Acestea sunt utilizate pentru a alimenta 
iluminarea cu LED și alte dispozitive. 
Ventilatoare pentru a usca îmbrăcăminte 
umedă sunt, de asemenea, instalate.
Pentru a economisi energie termică, 
autobuzul este echipat cu un sistem de 
încălzire cu infraroșu/infrared, care, în 

comparație cu încălzitoarele tradiționale, 
reduce necesarul de energie cu 60%. 
În loc să încălzească aerul interior, 
încălzitoarele cu infraroșu oferă căldură 
pentru un plus de confort în zonele 
pentru tratamente medicale și masaje. 
În general, autobuzul este potrivit pentru 
provocările de a fi pe drum, oferind 
posibilitatea sportivilor de a se odihni, de 
a-și pregăti mesele și munca.
“Acest autobuz este ultimul în gama de 
soluții de transport care a fost dezvoltată 

în cooperare cu echipa de schi de fond 
suedeză, pentru a îmbunătăți mediul de 
lucru atât pentru sportivi, cât și pentru 
restul echipei”, adaugă Ljungberg.
Managerul echipei cross country, Lars 
Selin, consideră că autobuzul va fi un 
loc perfect pentru evenimente de iarnă: 
„Condițiile ocazionale de vreme grea 
pot lăsa atleții fără energie. Din această 
perspectivă, autobuzul este de neprețuit 
și ne oferă un avantaj vizibil față de 
concurenții noștri”.

NOUL AUTOCAR SCANIA OFERĂ SOLUȚII 
INOVATOARE PENTRU ECHIPA 

DE SKI CROSS-COUNTRY A SUEDIEI
Scania extinde parteneriatul cu echipa Suediei de schi fond, căreia i-a oferit un autobuz nou,  
pe lângă remorca pentru transport ski-uri.



I N V E S T I G A T O R U L ' S  T I R  |   N O I E M B R I E  2 0 1 9   |  w w w . t i r m a g a z i n . r o 2 3

Într-o vreme în care industria de călătorii 
se focusează pe sustenabilitate, Scania 
s-a aflat, pe aeroportul Munchen, cu 
o selecție reprezentativă de vehicule, 
motoare și soluții pentru rampe și piste. 
Operatorii aeroportului pot apela la soluții 
bazate pe combustibili alternativi și hibrizi, 
care alimentează gama modulară Scania 
pentru a reduce amprenta de carbon.
"Camioanele de catering și cele de 
intervenție pot să nu aibă un număr 
exagerat de mare de kilometri de 
parcurs, anual, dar, folosind combustibili 
alternativi, pot constribui decisiv pentru 
a face aeroporturile mai sustenabile", 
spune Alexander Vlaskamp, Senior Vice 
President, Head of Scania Trucks. 
"Fiecare contribuție este importantă 
și vedem din partea clienților o 
conștientizare din ce în ce mai mare a 
acestui lucru.", afirmă Vlaskamp.
Scania oferă, de asemenea, motoare 
industriale care răspund „Stage V”. Cea 
mai recentă inovație, DC16 315, este un 
V8 care produce 710 CP și îndeplinește 
atât nivelurile de emisie Euro 6 cât și 
StageV. Toate motoarele industriale 
Scania se bazează pe motoarele de 
camion ale Scania, oferind astfel același 
nivel de robustete și disponibilitate și 
posibilitatea de a utiliza rețeaua de 
servicii și piese Scania.

Aeroporturile mari depind de o gamă 
largă de vehicule de asistență și suport. 
De aceea, soluțiile Scania bazate pe 
combustibili alternativi precum bioetanol, 
biogaz, biodiesel și hibrizi vor face 
diferența, în ciuda faptului că fiecare 
vehicul poate avea, anual, mai puțini 
kilometri parcurși. 

Un cost total de operare excelent
„Ariile închise de operare precum cele 
din aeroporturile importante sunt perfecte 
pentru camioane hybrid sau electrice”, 
spune Vlaskamp. 
Camioanele de catering, de exemplu, fac 
curse scurte pe distanțe limitate și pot 

avea timp pentru alimentare. Și, dacă 
rămân fără energie electrică, se pot baza 
întotdeauna pe HVO pentru motorul lor 
cu combustie internă și funcționează în 
continuare cu o reducere de CO2 de 
până la 90%.
Scania este singurul OEM care oferă 
camioane, autobuze, șasiuri și motoare 
care includ și o gamă completă de soluții 
alternative în propulsie și alimentare. 
Vorbim de vehicule de salvare, de 
transport pasageri, catering, alimentare, 
vehicule de mentenanță și cele fac 
degivraj. Ele pot fi operate cu o amprentă 
redusă de carbon și oferă un cost total de 
operare excelent.

SCANIA PREZINTĂ CEA MAI LARGĂ OFERTĂ 
DE VEHICULE CARE OPEREAZĂ 

PE AEROPORTURI
• Vehicule hibrid Scania se potrivesc perfect pentru operațiunile de catering • DC16 315 - motorul 
nou V8 de 710 CP este ideal pentru vehicule de incendiu și salvare compatibile cu Euro 6, cât și 
cu Stage V • Patru vehicule personalizate sunt expuse, fiecare reprezentând un vârf de lance în 
domeniul pentru care este folosit.  
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Prevederile, care au intrat în vigoare 
începând cu 12 octombrie, arată că șoferii 
vor fi sancționați dacă țin în mână telefonul 
mobil sau dacă fac orice altceva cu 
dispozitivul atâta vreme cât sunt la volan. 
Inițial, șoferii erau sancționați doar dacă 
vorbeau la telefonul mobil fără dispozitive 
de tipul „mâini-libere”.
„Spre deosebire de cadrul legal anterior, 
care viza exclusiv folosirea telefonului 
mobil, prin noile reglementări a fost interzisă 
ținerea în mână sau folosirea cu mâinile 
în orice mod atât a telefonului mobil, cât 
și a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu 
funcția de înregistrare ori redare text, foto 
sau video, de către conducător, în timpul 
conducerii vehiculului aflat în mișcare. 
Nerespectarea acestei norme de către 
conducătorul de autovehicul, tractor 
agricol sau forestier ori tramvai constituie 
contravenție și este sancționată cu 
amenda prevăzută în clasa a III-a de 
sancțiuni, de la 6 la 8 puncte-amendă (în 
prezent de la 870 de lei la 1.160 de lei), 
și cu aplicarea sancțiunii complementare 
de 4 puncte de penalizare”, informează 
IGPR.
Șoferii nu sunt amendați în cazul în care 
folosesc telefonul mobil atunci când 
mașina este oprită, deoarece sancțiunea 
este aplicată doar atunci când vehiculul 
este în mișcare.

Fără „live” la volan
Sunt sancționați și cei care folosesc 
trotineta sau bicicleta (sau orice alt vehicul 
pentru care nu este nevoie permis), iar 
amenda pentru aceștia este prevăzută 
în clasa a III-a de sancțiuni, de la 6 la 8 
puncte-amendă (în prezent de la 870 de 
lei la 1.160 de lei). 
O altă noutate este sancționarea șoferilor 
care fac live sau care folosesc telefonul 
mobil pentru a filma în timpul mersului.
„Ținerea în mână sau folosirea cu mâinile 
în orice mod, în timpul conducerii pe 
drumurile publice a unui autovehicul, 
tractor agricol sau forestier ori tramvai 
aflate în mișcare, a telefonului mobil sau 
a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu 
funcția de înregistrare ori redare text, foto 
sau video, concomitent cu încălcarea 
unei reguli pentru circulația vehiculelor, 

constituie contravenție și se sancționează 
cu amenda prevăzută în clasa a II-a de 
sancțiuni, de la 4 la 5 puncte-amendă (de 
la 580 de lei, la 725 de lei), și cu aplicarea 
sancțiunii complementare a suspendării 
exercitării dreptului de a conduce pentru 
30 de zile”, mai arată sursa citată.
Cu titlu de exemplu, Poliția Română 
informează că intră sub incidența acestor 
sancțiuni ținerea în mână sau folosirea cu 
mâinile în orice mod la volan a telefonului, 
concomitent cu:
– depășirea cu 10-20 km/h a vitezei 
maxime admise pe sectorul de drum 
respectiv pentru categoria din care face 
parte autovehiculul condus, constatată, 
potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate 
și verificate metrologic;
– circulația pe un sector de drum pe care 
accesul este interzis;
– nerespectarea obligației de a folosi 
luminile de întâlnire și pe timpul zilei ori 
a luminilor pentru circulația diurnă, pe 
autostrăzi, drumuri expres și pe drumuri 
naționale europene (E);
– depășirea cu 21-30 km/h a vitezei 
maxime admise pe sectorul de drum 
respectiv pentru categoria din care face 
parte autovehiculul condus, constatată, 
potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate 
și verificate metrologic;
– nerespectarea regulilor privind manevra 
de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea 
benzii de circulație sau a direcției de mers, 
dacă prin aceasta s-a produs un accident 
din care au rezultat avarierea unui vehicul 
sau alte pagube materiale;

– nepăstrarea unei distanțe 
corespunzătoare față de vehiculul care 
îl precedă, dacă prin aceasta s-a produs 
un accident din care au rezultat avarierea 
unui vehicul sau alte pagube materiale;
– pătrunderea într-o intersecție atunci 
când circulația în interiorul acesteia este 
blocată;
– neacordarea priorității de trecere pietonilor 
angajați în traversarea regulamentară 
a drumului public prin locurile special 
amenajate și semnalizate, aflați pe sensul 
de deplasare a autovehiculului, tractorului 
agricol sau forestier ori tramvaiului;
– nerespectarea regulilor privind 
depășirea;
– depășirea cu 31-40 km/h a vitezei 
maxime admise pe sectorul de drum 
respectiv pentru categoria din care face 
parte autovehiculul condus, constatată, 
potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate 
și verificate metrologic;
– circulația pe sens opus, cu excepția 
cazurilor în care se efectuează 
regulamentar manevra de depășire;
– depășirea cu 41-50 km/h a vitezei 
maxime admise pe sectorul de drum 
respectiv pentru categoria din care face 
parte autovehiculul condus, constatată, 
potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate 
și verificate metrologic;
– neoprirea la trecerea la nivel cu calea 
ferată când barierele sau semibarierele 
sunt coborâte ori în curs de coborâre 
sau când semnalele cu lumini roșii și/sau 
sonore sunt în funcțiune.

CELE MAI IMPORTANTE MODIFICĂRI 
ALE CODULUI RUTIER CARE TE VOR ARDE

LA BUZUNAR
Guvernul României a adoptat, pe 12 august, Ordonanța nr. 11 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. 
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El a fost președintele Comisiei pentru 
transporturi și infrastructură din Camera 
Deputaților. Lucian Bode a fost ales 
deputat, în 2016, în circumscripția electo-
rală numărul 33 Sălaj. El a fost vicelider 
al Grupului parlamentar al Partidului 
Naţional Liberal, din septembrie 2017 
până în februarie 2018. 

Educație
• 2009 - 2011 - Diplomă de Masterat, 
Masterat în Managementul Securităţii în 
Societatea Contemporană- Univ. Babeş-
Bolyai, Cluj-Napoca;
• 2011 - Certificat de absolvire, Curs de 
nivel înalt “Securitate şi bună guvernare”- 
Colegiul Naţional de Apărare “Carol I”;
• 2011 - Curs de nivel înalt-Institutul 
Naţional de Administraţie;
• 2009 - Certificat de absolvire, Program 
de perfecţionare în domeniul relaţiilor 
internaţionale - Institutul Diplomatic 
Român, Ministerul Afacerilor Externe;
• 1993 - 1998 - Inginer Electromecanic, 
Diplomă de Licenţă, Universitatea din 

Oradea, Facultatea de Electrotehnică şi 
Informatică.

Activitate profesională
• 09.02.2012 - 27.04.2012 - Ministru, 
Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri;
• 2008 - 2012 - Deputat, Parlamentul 
României, Camera Deputaţilor;
• 2005 - 2008 - Şef Serviciu Exploatare, 
SC Electrica SA, SDEE Zalău;
• 2003 - 2008 - Preşedinte Sindicat 
Electrica Zalău, SC Electrica SA, 
Sucursala de Distribuţie a Energiei 
Electrice (SDEE) Zalău;
• 2001 - 2008 - Inginer, SC Electrica 
SA, Sucursala de Distribuţie a Energiei 
Electrice (SDEE) Zalău;
• 2000 - 2001 - Şef Serviciu Vânzări, SC 
Electrometal SRL, Oradea;

Este deputat din 2012.
A fost un parlamentar activ, având 85 
de interpelări. Revista TIR Magazin a 
analizat declarațiile acestuia.

DEZBATERI: INTERVENȚIILE LUI 
LUCIAN BODE

„Prezentarea şi dezbaterea moţiunii 
simple intitulate “Mandatul ministrului 
Răzvan Cuc cu nr. 3 este unul de nota 
3!”,
Mă voi referi strict la scurtul dumneavoastră 
mandat care, deşi, aşa cum spun, scurt, 
este presărat cu numeroase decizii de-a 
dreptul iresponsabile.
Să le luăm pe rând.
La capitolul autostrăzi, se pare că 
rămâneţi la angajamentul public care v-a 
consacrat - “Nu promit niciun kilometru 
de autostradă”.
Astăzi, când sunteţi întrebat - Câţi 
kilometri de autostradă vă angajaţi 
să daţi în folosinţă în 2019? - fie 
pasaţi responsabilitatea “groparului” 
autostrăzilor din România, domnului 
Narcis Neaga, fie sunteţi contrazis de 
realitatea din teren.
Şi cel mai bun exemplu este cel pe 
care vi l-a dat domnul ministru Şova, 
în audierile din comisie, când v-a spus: 
“Nu aveţi cum să daţi în trafic 180 de 
kilometri de autostradă, în 2019, când 
dumneavoastră aveţi deschise şantiere 
pe 118 kilometri!”
Opoziţia, românii nu mai cred în sutele de 
kilometri de autostradă pe care vă lăudaţi 
că ar fi în diverse stadii şi în diverse 
proceduri, nicidecum în execuţie.
Mai nou, am mai văzut o idee năstruşnică, 
la dumneavoastră - vreţi să transformaţi 
CNAIR în constructor de autostrăzi. 
Probabil v-a inspirat doamna Firea 
sau domnul primar Negoiţă, cu aceste 
companii de stat. Numai că - atenţie la 
rezultatul demersurilor lor, zero! Toate au 
fost declarate ilegale de către instanţe.

„Dezbaterea Proiectului de Lege 
privind aprobarea obiectivului de 
investiţii “Autostrada Iaşi-Târgu 
Mureş, Autostrada Unirii” 
Guvernul, prin punctul sau de vedere, 
nu susţine adoptarea acestei iniţiative 
legislative.
Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare aprobarea executării 
Obiectivului de investiţii “Autostrada 

CARE ESTE VIZIUNEA MINISTRULUI 
TRANSPORTURILOR LUCIAN BODE

Liberalul Lucian Bode, deputat de Sălaj, este noul ministru al Transporturilor (și Comunicațiilor) 
în Guvernul condus de Ludovic Orban.
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Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii”, 
care urmează a fi finanţată de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Transporturilor.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii 
comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea Proiectului de 
Lege privind aprobarea Obiectivului de 
investiţii “Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, 
Autostrada Unirii”, cu amendamentele 
admise şi respinse, prevăzute în Anexele 
nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă 
din prezentul raport. Dincolo de voinţă, 
dincolo de voinţa politică, din 2007 şi 
până în prezent, ca să lămurim implicarea 
tuturor celor care s-au succedat la 
conducerea Ministerului Transporturilor. 
Din 2007 până astăzi, acest proiect a fost 
rostogolit prin minister şi, din păcate, nu 
a fost...

„Prezentarea şi dezbaterea moţiunii 
simple intitulate “Ministerul Transpor-
turilor sub PSD este Ministerul Anti-
Autostrăzi”
Comarnic-Braşov - domnule ministru 
Lucian Şova, cum puteţi să spuneţi 
că nu aveţi niciun angajament cu 
Banca Mondială, când mă uit pe site-
ul Guvernului, în 15 noiembrie 2017 aţi 
încheiat un acord de principiu cu Banca 
Mondială, tocmai pentru Comarnic-
Braşov? Cum puteţi să spuneţi, de la 
această tribună, că nu aveţi nicio obligaţie 
faţă de Banca Mondială?
Sibiu-Piteşti - V-a transmis foarte clar 
comisarul european, doamna Corina 
Creţu - Nu mai faceţi aceeaşi greşeală 
pe care aţi făcut-o cu Lugoj-Deva. Aţi 
demarat procedurile, aţi încheiat acordul 
pe loturile 1 şi 5 fără acord de mediu.
Domnule ministru, încă o dată, cred că, 
cel puţin pentru dumneavoastră, un lucru 
ar trebui să fie foarte clar - infrastructura 
de transport trebuie să fie finanţată din 
fonduri europene, nu să căutaţi capital 
în afara Uniunii Europene... aşa cum 
încercaţi: să mergeţi prin China cu 
portofoliul de proiecte pe infrastructură 
majoră. Comisia Europeană nu agreează 
astfel de obiective ale dumneavoastră.

„Dezbaterea Proiectului de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor”
Pe lângă amendamentele depuse în 
corpul prezentului proiect de act normativ, 
depuse de către domnul senator Tánczos 
Barna, aşa cum o să regăsiţi în anexa 
cu amendamentele admise, printre 
amendamentele admise veţi regăsi şi 
două amendamente care vizează lucrările 
de desfiinţare, mutare sau modificare a 
reţelelor de interes public de transport şi 

distribuţie de energie electrică, respectiv 
de gaze naturale.
De asemenea, în vederea realizării 
de autostrăzi şi drumuri naţionale, 
administratorii drumurilor sunt obligaţi 
să plătească contravaloarea lucrărilor 
pentru protejarea, devierea, mutarea sau 
dezafectarea instalaţiilor, utilităţilor reţelelor 
electrice şi/sau amenajărilor hidrotehnice, 
petroliere sau de îmbunătăţiri funciare, 
aflate în zonele afectate de traseele de 
autostrăzi şi drumuri naţionale, conform 
reglementărilor în vigoare.
Am venit cu aceste amendamente tocmai 
pentru a pune puţină rânduială în tot 
ceea ce priveşte lucrările de desfiinţare 
şi modificare a reţelelor de interes public; 
mă refer în special la energie electrică şi 
gaze naturale.

„Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2016 privind unele măsuri 
de eficientizare a implementării 
proiectelor de infrastructură de 
transport, unele măsuri în domeniul 
transporturilor”
În 2016, Curtea de Conturi a României a 
efectuat o misiune de audit la Ministerul 
Transporturilor, misiune în urma căreia 
a decis recuperarea prejudiciilor 
determinate de plata compensaţiilor 
pentru serviciile de transport din cadrul 
pachetului minim social, în lipsa actelor 
adiţionale de actualizare pentru anul 
2015 a contractelor de servicii publice 
încheiate cu operatorii de transport 
feroviar, în valoare de aproximativ 30 de 
milioane de euro.
De asemenea, Curtea de Conturi a dispus 
recuperarea prejudiciului determinat de 
decontarea nelegală de către Metrorex, 
pe perioada legală de prescripţie, a 
cuantumului gratuităţilor acordate pentru 
călătoria cu metroul unor categorii sociale 

de beneficiar, în valoare de aproximativ 
10 milioane de euro. Sigur că această 
hotărâre a fost contestată şi, după ce şi-a 
urmat parcursul în instanţă, Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie a României a decis, 
printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă, 
recuperarea acestui prejudiciu.
Ce aţi făcut dumneavoastră prin acest 
vot? La art. II aţi spus aşa: “Compensaţia 
acordată operatorilor de transport feroviar 
de călători pentru serviciile prestate în 
anul 2015 se recunoaşte drept cheltuială 
în situaţiile financiare ale Ministerului 
Transporturilor”.
Cu alte cuvinte, dragi colegi din majoritate, 
aţi anulat, prin această lege, o hotărâre 
definitivă şi irevocabilă a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. Aşa ceva eu nu am 
mai întâlnit de când sunt în Parlamentul 
României! Eu cred că mai jos de atât nu 

se poate coborî!
Acesta este motivul pentru care noi, 
din Partidul Naţional Liberal, am votat 
împotriva acestui proiect de lege. De 
altfel, eu cred că va fi 100% declarat şi 
neconstituţional.

Nu promite autostrăzi

Lucian Bode a afirmat, la preluarea 
mandatului, că va promite doar acei 
kilometri de autostradă care au fost 
finalizaţi. “Nu o să mă vedeţi făcând 
afirmaţii cum a făcut doamna Plumb, să 
spui, la începutul anului 2019, că vei da 
în trafic 180 de km de autostradă şi tu 
să ai şantiere deschise pe 118 km de 
autostradă. Nu o să spun nici ce a spus 
domnul Cuc sau domnul Şova, că eu nu 
promit niciun kilometru de autostradă. 
Eu promit că vom da în trafic toate 
tronsoanele de autostradă finalizate şi 
recepţionate”, a spus Bode.
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În 22 iulie, în punctul de trecere a 
frontierei Giurgiu-Ruse se înregistrau 
coloane mari de autoturisme pe 
sensul de ieşire din România 
înspre Bulgaria, informează CNAIR. 
Situaţia este urmarea volumului mare de 
autoturisme şi a faptului că autorităţile de 
frontieră bulgare nu au o capacitate de 
prelucrare adaptată volumului mare de 
trafic.
CNAIR lucrează pe 4 benzi, iar dacă 
situaţia o va impune, va deschide o 
bandă suplimentară, astfel încât traficul 
de autoturisme să poată fi fluidizat cat 
mai repede, precizează Compania.

Pe 6 septembrie cozile la intrarea în 
România dinspre Ruse depășeau cinci 
kilometri și se terminau la punctul de 
control bulgar. 
În noaptea de duminică (1 septembrie) 
coada de camioane la intrarea în 
România era la fel de consistentă, dar 
ea se termina în partea românească 
a podului peste Dunăre. De aceea, se 
circula pe un singur fir, iar mașinile mici, 
care intrau din Bulgaria spre România, 
erau nevoite să intre pe contrasens. 
Cum banda de intrare dinspre Bulgaria 
spre România era blocată de camioane, 
fenomenul de triplare era o regulă.
Poliția de Frontieră nu a emisi niciun 
comunicat oficial care să explice această 

situație. De asemenea, Ministerul 
Transporturilor nu a oferit o explicație. 
Aceeași tăcere se înregistra la Ministerul 
Afacerilor Externe. 

30 octombrie - Camioanele care ieșeau 
din ţară prin PTF Giurgiu-Ruse au format 
o coadă de aproximativ şapte kilometri 
pe DN 5 Giurgiu-Bucureşti, în noaptea de 
marţi spre miercuri, circulaţia fiind dirijată 
de Poliţia Rutieră pe drumul naţional, în 
dreptul localităţii Frăteşti şi la intrarea în 
municipiul Giurgiu.
“Este perioada foarte apropiată sfârşitului 
de an şi foarte multe camioane ies din 

ţară prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria. 
Astfel, în ultimele 24 de ore au ieşit din 
ţară 1.124 de tiruri, aproape dublu faţă 
de o zi obişnuită, când ies aproximativ 
600 de tiruri. În această situaţie, traficul 
la frontieră se desfăşoară pe patru artere 
de circulaţie faţă de două, maxim trei 
artere cum se lucrează în mod obişnuit”, 
a declarat purtătorul de cuvânt al ITPF 
Giurgiu, Dănuţ Cazacu.
Potrivit Poliţiei de Frontieră, timpul de 
aşteptare la ieşirea din ţară pentru 
camioanele care ajung în PTF Giurgiu-
Ruse este de 30 de minute, pentru 
autoturisme fiind de zece minute.

COZILE DE KILOMETRI ÎN VAMA GIURGIU, 
O NORMALITATE

Știrile despre orele petrecute în vama Giurgiu-Ruse de șoferii de camion devin o banalitate.
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Într-un interviu pentru 1asig.ro, Leonard 
Badea a spus că „dacă ar fi obligatorie 
decontarea directă credem că s-ar 
diminua foarte mult fenomenele de 
hazard moral și selecție adversă , clientul 
fiind mult mai interesat de calitatea și 
promtitudinea serviciilor asiguratorului 
și nu doar de prețul poliței așa cum se 
întâmplă în prezent”. 

Pentru creșterea încrederii 
consumatorilor
Consiliul ASF este atent la toate evoluțiile 
pieței, încercând să anticipeze tendințele 
și având ori de câte ori este posibil o 
abordare pro-activă față de riscurile 
potențiale pe care le identifică . 
„Nu cu mult timp în urmă am creat un 
departament dedicat supravegherii 
conduitei asigurătorilor și intermediarilor 
pe piața asigurărilor tocmai pentru că 
ne-am dat seama că efortul nostru de 
a contribui la dezvoltarea pieței trebuie 
dublat de adresarea cât mai timpurie și 

eficientă a potențialelor riscuri din sfera 
operațională și a conduitei. 
Este firesc ca un volum de activitate 
în creștere să pună într-o primă etapă 
presiune pe fluxurile operaționale ale 
entităților supravegheate de noi, mai 
ales în cazul acelora care, din cauza 
profitabilității reduse, funcționau anterior 
cu un aparat administrativ și operațional 
dimensionat la minim (pentru eficiență 
maximă) care ar putea gestiona sub-
optim un volum de activitate în creștere. 
De aceea am suplimentat resursele ASF 
destinate supravegherii conduitei, fără a 
le afecta pe cele destinate supravegherii 
prudențiale. 
Ne așteptăm ca acest efort să producă 
rezultate în cursul acestui an și să 
contribuie la creșterea încrederii 
consumatorilor în această piață. Tot 
pentru creșterea încrederii consumatorilor 
ne gândim să dăm caracter obligatoriu 
decontării directe pentru asigurarea 
RCA”, a spus Badea.

Se mai analizează
Consiliul ASF nu a luat încă o decizie. 
„Cântărim cu multă grijă și dăm multă 
atenție avantajelor pentru asigurați și 
pentru reglarea pieței pe care această 
soluție le-ar putea avea. Dacă ar fi 
obligatorie decontarea directă credem 
că s-ar diminua foarte mult fenomenele 
de hazard moral și selecție adversă, 
clientul fiind mult mai interesat de 
calitatea și promtitudinea serviciilor 
asiguratorului și nu doar de prețul poliței 
așa cum se întâmplă în prezent. Mai 
mult, comportamentul lui în trafic s-ar 
putea îmbunătăți știind că societatea 
de asigurări preferată pentru calitatea 
și promtitudinea serviciilor de decontare 
directă îi va solicita o primă mai mare la 
reînoirea poliței în cazul unui accident 
din vina sa. 
Așadar ar fi mai atent cum conduce 
pentru a beneficia în continuare, la rândul 
său, de o protecție foarte bună la un preț 
convenabil în cazul în care ar fi el cel 

DECONTAREA DIRECTĂ PENTRU ASIGURAREA 
RCA AR PUTEA DEVENI OBLIGATORIE

Anunțul a fost făcut de Leonardo Badea, Presedintele ASF - Autoritatea de Supraveghere 
Financiară. El a demisionat pe 9 octombrie 2019.
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lovit în trafic. Tot din această perspectivă, 
sperăm că, în viitor, asigurările auto cu 
componentă telematică să fie mai mult 
prezente în piață și să contribuie la 
creșterea eficienței acesteia deopotrivă 
pentru asigurați și asigurători”, a spus 
Leonardo Badea, fost președintele ASF - 
Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Cum arată piața 
În acest moment, asigurările auto rămân 
dominante pe piața românească (57% 
din total). În 2019, s-a observat o creștere 
semnificativ mai consistentă a clasei A3 ( 
asigurările CASCO, respectiv +11%) prin 
comparație cu clasa A10 ( în principal 
RCA, respectiv +5%). Creșterea pieței 
RCA este într-o mai mică măsură bazată 
pe creșterea prețurilor pentru că, cel puțin 
până la jumătatea anului, ritmul cu care 
a evoluat prima medie (+2,15%) este mai 
redus comparativ cu cel al primelor brute 
subscrise (+3,64%), raportat la perioada 
similară a anului
anterior. De asemenea, numărul de 
contracte RCA a consemnat o creștere 
atât ca echivalent în unități anuale cât 
și că număr efectiv (acesta din urmă 
trebuie însă interpretat cu atenție pentru 
că există o pondere mare a contractelor 
pe 6 luni și pe o lună). 

Care sunt amenințările 
„Revenind la amenințările potențiale, 
sunt convins că cele mai importante nu 
mai constituie un secret pentru nimeni, 
pentru că deja de o lungă perioadă de 
timp le menționăm în publicațiile noastre 
periodice, ele fiind din păcate de natură 
structurală: concentrarea pieței atât din 
perspectiva societăților de asigurare 
(ex. pe piață RCA avem un grad mare 
de concentrare, primele două societăți 
cumulând circa două treimi din primele 
brute subscrise), cât și a concentrării pe 
clase de asigurare (ex. dependență de 
asigurările auto la care făceam referire 
și în răspunsurile anterioare), precum 
și pierderile pe care segmentul RCA (și 
mai nou și CASCO) le aduc în activitatea 
societăților (nu uităm că pe termen lung 
pierderile pot afecta solvabilitatea, chiar 
dacă, în prezent, acest risc este redus 
la nivelul pieței în ansamblu)”, a spus 
Leonard Badea. 
Noua lege RCA, intrată în vigoare 
începând cu 12 iulie 2017, impune 
companiilor de asigurare să oferteze 
și serviciul de decontare directă atunci 
când vând polițe RCA, însă decizia de 
a opta pentru acest serviciu rămâne 
opțională pentru asigurat. Astfel fiecare 
asigurat va decide dacă achită sau nu 
un tarif suplimentar pentru această 
clauză.

Ce este decontarea directă 
Șoferul păgubit își poate repara 
autoturismul în baza propriei polițe 
de asigurare RCA, dar va achita, în 
medie, câteva sute de lei pe an pentru 
acest serviciu opțional. În Legea RCA, 
decontarea directă este definită ca 
„serviciu auxiliar de gestionare a daunelor 
de către asigurătorii RCA a propriilor 
asigurați, care se ofertează obligatoriu 
de către asigurător, iar achiziția acestuia 
este opțională de către asigurat”. 
Companiile de asigurări au început să 
vândă polițe RCA însoțite de clauză de 
decontare directă, pusă în aplicare nouă 
legislație din domeniu.
 
Cât costă serviciul de 
decontare directă? 
Pentru autoturisme costul este de 170 
lei pe an, iar, pentru autoturismele 
electrice, șoferii achita în plus 140 de 

lei pe lângă prețul poliței RCA. În cazul 
unei firme de asigurări consultate de 
revista TIR Magazin, tarifele practicate 
pentru acoperirea clauzei de decontare 
directă, transmise brokerilor cu care 
colaborează, încep de la 50 lei pe an – 
pentru motociclete, ATV-uri și remorci și 
ajung până la 920 lei la camioane grele.
Decontarea directă între asigurătorii RCA 
este aplicabilă la îndeplinirea cumulativă 
a următoarelor condiții
• accidentele auto se produc pe teritoriul 
României;
• vehiculele implicate în accidentele 
auto sunt înmatriculate/înregistrate în 
România;
• prejudiciile sunt produse exclusiv 
vehiculelor;
• ambele vehicule implicate în accidentul 
auto au asigurare RCA valabilă la data 
evenimentului;
• prejudiciile exclud vătămările corporale. 
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Utilizarea telefonului mobil în timpul 
activităților de condus implică trei 
acțiuni riscante. Astfel, conducătorul 
autovehiculului care folosește telefonul 
mobil trebuie să privească la telefon, ceea 
ce îl determină să își mute privirea de la 
drum, își îndepărtează ambele mâini de 
pe volan și nu mai este atent la situația din 
trafic, ci la cea legată de telefon, respectiv 
conversația verbală, notificări, aplicații 
informatice, filmări etc.

Legătura letală
Unele studii au arătat că există o 
legătură între folosirea telefonului mobil 
la volanul unui autovehicul și riscul 
crescut de accident. În timpul conducerii 
unui autovehicul, conducătorul acestuia 
trebuie să acorde o atenție constantă 
drumului și traficului și să nu facă gesturi 
care diminuează controlul vehiculului sau 

împiedică manevrele de conducere. În 
orice moment șoferul trebuie să poată 
efectua cu ușurință și instantaneu orice 
manevră de evitare a unui accident. 
Ținerea unui telefon mobil împiedică 
șoferii să efectueze aceste mișcări corect 
și în siguranță. 
Din acest motiv, legislația din multe țări 
interzice și pedepsește utilizarea unui 
telefon mobil, în timp ce se tolerează 
folosirea unui kit de telefon mobil fără 
comenzi manuale. Chiar și în acest caz, se 
prevede răspunderea conducătorului auto 
în caz de accident. Riscul unui accident 
crește chiar și atunci când se utilizează 
un telefon „hands-free” deoarece o mare 
parte din atenția conducătorului auto este 
preluată de conversația telefonică. De 
exemplu, șoferii se uită mai puțin frecvent 
în oglinda retrovizoare sau în lateral și nu 
acordă suficientă atenție indicatoarelor 

rutiere sau pietonilor, în special în oraș.

Accidente cu consecințe grave:
1) La data de 12.10.2018 pe DN59, între 
localitățile Voiteni și Jebel din județul 
Timiș, conducătorul unui autoturism, în 
timp ce transmitea live pe Facebook, 
a lovit din spate un tractor agricol ce se 
deplasa în același sens, a fost proiectat 
pe sensul opus intrând în coliziune cu un 
alt autoturism ce se deplasa regulamentar. 
În urma accidentului a rezultat decesul 
șoferului din primul autoturism și a unui 
minor de 9 ani din autoturismul cu care 
a intrat în coliziune. De asemenea, alte 
4 persoane grav rănite (printre care și 
un copil de 3 ani) au fost transportate la 
spital.
2) La data de 30.09.2018, pe strada 
Calea București din municipiul Craiova, 
județul Dolj, conducătorul unui autoturism, 

DE CE ESTE PERICULOASĂ FOLOSIREA 
„MOBILULUI” LA VOLAN. CUM PEDEPSESC 

ALTE STATE ACEST PROST OBICEI
S-a constatat faptul că folosirea telefonului mobil inteligent și a altor dispozitive electronice de 
comunicare sau divertisment, în timpul mersului, reprezintă unul dintre principalii factori de 
distragere a atenției pentru conducătorii de autovehicule, constituind o reală problemă pentru 
siguranța rutieră, prin amploarea și frecvența acestui fenomen.
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în timp ce transmitea live pe Facebook, 
a intrat într-un stâlp de iluminat. În urma 
accidentului, conducătorul autoturismului 
și-a pierdut viața.
3) La data de 19.07.2018, în județul 
Vrancea, un autoturism în care se aflau 4 
tineri care transmiteau live pe Facebook, 
a intrat într-un cap de pod de pe marginea 
drumului. Accidentul s-a soldat cu decesul 
a două persoane și rănirea gravă a altor 
două. 
O interdicție privind utilizarea telefonului 
mobil în timpul conducerii autovehiculului, 
sancțiuni mai aspre ori existența unui 

,,mod de conducere” pentru telefoane 
sunt unele dintre opțiunile explorate de 
către guvernele din întreaga lume.

Punctele amendă 
Astfel, în Spania se intenționează 
modificarea legislației rutiere actuale, astfel 
încât anumite acțiuni cu telefonul mobil 
(apeluri video, mesaje scrise, înregistrarea 
video etc.), altele decât simpla convorbire 
telefonică, să fie sancționate cu retragerea 
a 4 până la 6 puncte din soldul permisului 
de conducere.
Cadrul legal actual din Spania prevede 
că telefonul mobil ori alte dispozitive 
electronice se pot utiliza doar cu ajutorul 
unui dispozitiv tip mâini libere, montat ori 
amplasat în autovehicul/ cască moto, fiind 
interzise cele care sunt sub forma unor 
căști (cu fir sau fără fir).
Sub aspectul sancțiunii, legislația spaniolă 
prevede o amendă în valoare de 200 euro 
și măsura complementară a retragerii unui 
număr de 3 puncte din soldul permisului de 
conducere (conducătorul auto începător 
are un sold de 12 puncte, iar după o 
perioadă de un an vechime, acest sold 
este sporit la 15 puncte); în momentul în 

care soldul este 0, se dispune măsura 
administrativă a suspendării dreptului de 
a conduce până la urmarea unui curs de 
sensibilizare rutieră finalizat cu susținerea 
unui examen, numai astfel fiind posibilă 
redobândirea dreptului în cauză, indiferent 
dacă s-a împlinit sau nu perioada de 
suspendare.
O altă propunere constă în obligarea 
fabricanților de telefoane mobile de a 
instala programe ce permit activarea 
modului “conducere” (similar modului 
avion) la terminalele GSM ori GPS, astfel 
ca, pe timpul deplasării, să nu fie primite 

mesaje sau apeluri video.

Apelul care costă mult
În Franța, începând cu anul 2019, în 
situația în care conducătorul de autovehicul 
manevrează telefonul mobil și încalcă în 
același timp o regulă de circulație, fapta 
va fi sancționată, pe lângă amendă, și cu 
suspendarea dreptului de a conduce.
În prezent, folosirea telefonului în mână 
de către conducătorul unui vehicul în 
timpul deplasării este interzisă. Este 
de asemenea interzisă folosirea la 
urechi a oricărui dispozitiv susceptibil 
de a emite sunete, exceptând aparatele 
auditive. Aceste dispoziții nu se aplică 
conducătorilor în regim prioritar.
Ca sancțiune este aplicarea a trei puncte 
penalizare și amendă în valoare de 135 
euro.
Este sancționată totodată și fapta de a 
plasa în câmpul vizual al conducătorului 
auto aflat în circulație, a unui aparat 
în funcțiune dotat cu un ecran care 
nu folosește la condus sau navigație. 
Această faptă este sancționată cu aceeași 
amendă de 135 euro și cu confiscarea 
dispozitivului.

În Italia, se dezbate o propunere legislativă 
prin care această conduită urmează să fie 
sancționată și cu suspendarea dreptului 
de a conduce pentru o perioadă între 2 
și 6 luni.
În legislația actuală, este interzis 
conducătorului auto să folosească în 
timpul mersului aparate radiotelefonice 
sau să folosească căști audio, cu excepția 
conducătorilor de vehicule cu regim 
prioritar.
Este consimțită folosirea aparatelor pe 
speaker sau acelora dotate cu casca 
audio, numai dacă conducătorul auto are 
capacități auditive adecvate la ambele 
urechi și nu necesită pentru funcționare 
folosirea mâinilor.
Persoana care nu respectă aceste dispoziții 
este supusă unei sancțiuni administrative 
care îl obligă la plata unei sume cuprinsă 
între 161 și 647 euro. În cazul în care 
conducătorul auto săvârșește o abatere 
ulterioară, în decurs de 2 ani, se aplică 
sancțiunea administrativă suplimentară 
de suspendare a permisului de conducere 
de la una la trei luni. 

Telefonul doar pe hands free
În Canada, se interzice ca orice 
conducător auto al unui vehicul rutier și 
orice ciclist să utilizeze un telefon mobil 
sau orice alt dispozitiv portabil, destinat să 
transmită sau să primească informații sau 
să fie utilizat în scopuri de divertisment 
sau să facă uz de un ecran de afișare.
Este permisă utilizarea numai în 
următoarele cazuri:
(1) conducătorul vehiculului rutier 
utilizează un dispozitiv hands-free;
(2) conducătorul vehiculului rutier sau 
ciclistul consultă informațiile afișate pe 
un ecran, inclusiv cel al unui dispozitiv 
portabil, sau activează o comandă pe 
ecran atunci când aceasta din urmă 
îndeplinește următoarele condiții:
a) afișează numai informații relevante 
pentru funcționarea vehiculului sau legate 
de funcționarea echipamentului său 
obișnuit;
b) este integrat vehiculului sau instalat 
pe un suport, detașabil sau nu, atașat la 
vehicul;
c) este poziționat astfel încât să nu 
împiedice vizibilitatea șoferului vehiculului 
rutier sau a ciclistului, să-i afecteze  
manevrele, să împiedice funcționarea 
vreunui echipament sau să-i reducă 
eficiența astfel încât să nu constituie un 
risc de rănire în caz de accident;
d) este poziționat și proiectat astfel încât 
conducătorul vehiculului rutier sau ciclistul 
să îl poată opera și să îl consulte cu 
ușurință.

3 2
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„Se introduce un nou articol, după 
articolul 8, articolul 9, începând cu data 
de 1.01.2022, accesul autovehiculelor 
în Municipiul Bucureşti cu norma de 
poluare non-euro, Euro 1 şi Euro - 2 
este interzis, şi de asemenea, articolul 
10, începând cu data de 1.01.2024, 
accesul autovehiculelor cu norma de 
poluare Euro 3 este interzis”, se arată 
în amendamentul propus de consilierii 
ALDE.

Amânare pentru Euro 4
Un alt amendament, propus de Gabriela 
Firea, prevede ca vinieta să se aplice 
pentru Euro 4 din 2021, nu de la 1 
ianuarie 2020, aşa cum prevedea forma 
iniţială a proiectului.
De la prevederile vinietei sunt exceptate 
scuterele şi motocicletele, precum şi 
maşinile care merg pe GNL, GNC şi GPL 
(doar Euro 3).
Aceasta este forma proiectului, propusă 
pe ordinea de zi, înainte de introducerea 
amendamentelor:

Începând cu data de 1 ianuarie 2020, 
accesul autovehiculelor cu masa totală 
maximă autorizată mai mică de 5 tone 
pe arterele din municipiul Bucureşti este 
restricţionată zilnic, de luni până vineri, cu 
excepţia sărbătorilor legale, în intervalul 
7-22, după cum urmează:
a) pentru cele electrice, hibrid sau cu 
norma de poluare Euro 5 şi Euro 6, accesul 
este permis fără restricţii pe toate arterele; 
b) pentru cele cu norma de poluare 
Euro 3 şi Euro 4 accesul este permis 
pe toate arterele din municipiul 
Bucureşti numai în urma achiziţionării 
unei viniete electronice Oxigen; 
c) pentru cele cu norma de poluare 
Non-Euro, Euro 1 şi Euro 2 accesul 
este interzis în Zona de Acţiune pentru 
Calitatea Aerului (ZACA), fiind permis 
pentru restul arterelor din municipiul 
Bucureşti numai în urma achiziţionării 
unei viniete electronice Oxigen.
Cel mai mare tarif îl vor plăti şoferii care 
au maşini Non Euro, taxa pentru ei fiind 
de 1.900 de lei pe an.

De asemenea, cel mai puţin vor plăti 
proprietarii de maşini cu normă de 
poluare Euro 4, respectiv 500 de lei pe 
an.
Vinieta va putea fi achiziţionată pentru 
o perioadă minimă de o zi (15 lei pentru 
maşini Non Euro şi 5 lei pentru Euro 4), 
până la maxim un an.

TARIFE

· Non-euro - 15 lei/ zi, 300 lei/lună și 
1.900 lei/an

· Euro 1 - 15/zi, 250 lei/lună și 1.700 lei/
an

· Euro 2 - 15 lei/zi, 200 lei/lună, 1.500 
lei/an

· Euro 3 - 5 lei/zi, 100 lei/luna sau 700 
lei/an

· Euro 4 - 5 lei/zi, 80 lei/luna sau 500 lei/
an.

NOUA TAXĂ DE POLUARE ÎN BUCUREȘTI: 
MAȘINILE EURO 1 ȘI EURO 2, CELE MAI LOVITE
Proiectul vinietei Oxigen a fost aprobat de către consilierii municipali şi a trecut cu amendamente 
care schimbă foarte mult forma iniţială.
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Ce zice primarul
„Bucureștiul este pe locul 6 în topul celor 
mai poluate orașe din Europa, și pe 
locul 4 în topul celor mai poluate orașe 
din România (după Iași, Cluj-Napoca și 
Brașov), de aceea sunt necesare măsuri 
concrete de îmbunătățire a calității 
aerului!
Dezvoltarea și modernizarea transportului 
public, care este acceptată în unanimitate 
că soluție pentru mobilitatea urbană 
în secolul 21, nu poate avea efectele 
scontate fără măsuri concomitente de 
descurajare a traficului cu autoturisme. 
Degeaba dublăm numărul de vehicule 
ale STB, dacă ele vor stă blocate în 
trafic! Reamintesc faptul că, în ceea 
ce privește modernizarea transportului 
public, în prezent sunt deja 400 de 
autobuze noi pe stradă, Euro 6, iar 
anul viitor vor sosi în Capitală 130 de 
autobuze hibrid, pentru care deja avem 
semnat contractul cu Mercedes. Se vor 
mai achiziționa 100 de troleibuze, 100 de 
tramvaie și 100 de autobuze electrice, 
pentru care suntem în etapă finală a 
procedurilor de licitație”, a spus edilul. 

Câte mașini sunt în oraș
Potrivit datelor statistice, în Municipiul 
București și în județul Ilfov sunt 
înmatriculate un număr de 1.621.274 
autovehicule, din care 261.749 sunt non 
Euro, 7.188 sunt Euro 1, 113.729 sunt 
Euro 2, 213.061 sunt Euro 3 iar 440.000 
sunt Euro 4: 
“Astfel, dintr-un total de aproximativ 1,6 
milioane de autoturisme înmatriculate 
în București și județul Ilfov, aproximativ 
600.000 (peste 35%) sunt intens 
poluatoare. Subliniez faptul că, pe lângă 
acestea, în Capitală intră zilnic alte mii 
de mașini care tranzitează orașul, despre 
acestea neexistând în prezent date 
statistice relevante! Nicăieri în lumea 
civilizată autovehiculele non euro, Euro 1 
și Euro 2 nu mai circulă fără să fie taxate, 
iar în multe orașe sunt complet interzise! 
Nu dorim să aducem Bucureștiul la 
nivelul țărilor din lumea a treia și să-l 
transformăm cimitirul rablelor poluatoare 
din Europa!”, a spus Firea.

Cine nu plătește
Excepţie de la plata vinietei fac 
autovehiculele electrice şi cele hibrid, 
cele pe două roţi, cele special adaptate 
pentru persoanele cu dizabilităţi, cele 
destinate transmisiunilor radio şi tv sau 
cele deţinute sau folosite de Ministerul 
Afacerilor Interne, Ministerul Apărării 
Naţionale, Serviciul Român de Informaţii, 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, 
Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală, Serviciul de Ambulanţă sau 
Medicină legală, protecţia civilă, 
autovehiculele de serviciu ale procurorilor 
din Ministerul Public, serviciile publice 
comunitare pentru situaţii de urgenţă, 
Societatea Naţională de Cruce Roşie 
din România, serviciile de ambulanţă, 
Societatea de Transport Bucureşti, cele 
utilizate la căile de comunicaţie şi reţelele 
edilitare, cele istorice şi cele prevăzute 
ca fiind exceptate prin acordurile şi 
tratatele internaţionale la care România 
este parte.
Potrivit proiectului de hotărâre, circulaţia 
maşinilor fără vinietă corespunzătoare se 
va sancţiona cu amendă cuprinsă între 
1.500 şi 2.000 de lei.
Reprezentanţii Primăriei Capitalei au 
prezentant, de altfel, încă de atunci, zona 
din centrul Capitalei unde, pentru accesul 
cu maşina, se va plăti o vinietă, iar pentru 
maşinile sub Euro 3, accesul va fi interzis. 
Vinieta se va putea cumpăra prin SMS 
sau de la benzinării, iar sistemul va fi 
monitorizat video.
„Cercul vinietei C este limitat prin Planul 
de Calitate a aerului începând din 
PiaţaVictoriei – Iancu de Hunedoara 
– şos. Ştefan cel Mare – str. Polonă – 
str. Mihai Eminescu – str. Traian – bd. 
Nerva Traian – bd. Gheorghe Şincai – 
str. Lânăriei – Calea Şerban Vodă – bd. 
Mărăşeşti – str. Mitropolit Nifon – bd. 
Libertăţii – Calea 13 Septembrie – str. 
Izvor – str. B.P. Haşdeu – str. Vasile 
Pârvan – str. Berzei – str. Buzeşti şi P-ţa 
Victoriei, inclusiv limitele acestuia. În 

acest interval, zilnic în intervalul 7 – 22, de 
luni până vineri, va fi interzis accesul fără 
achiziţionarea acestei viniete de către cei 
care au intenţia să tranziteze oraşul şi nu 
sunt înmatriculaţi în Bucureşti, cât şi de 
cei care sunt în Municipiul Bucureşti şi 
Ifov”, au anunţat reprezentanţii Direcţiei 
Transporturi din cadrul PMB.

Familiile, în avantaj
Primarul General al Capitalei, Gabriela 
Firea, a anunţat că la Primărie se face 
o analiză pentru un proiect prin care 
familiile care locuiesc în inelul central al 
Bucureştiului şi care au o singură maşină 
veche, nu mai multe, să primească un 
eco-voucher pentru a o schimba.
“Pentru riverani, am gândit un program 
separat şi, împreună cu Poliţia Capitalei 
şi poliţiile de sectoare, realizăm acum o 
analiză cât se poate de serioasă în sensul: 
familiile care au o singură maşină Euro 
2, să spunem, şi care sunt în acest inel 
central, dar nu mai au altă proprietate, nu 
mai au o altă maşină, aceste familii vor 
fi sprijinite să dea rabla şi să primească 
un eco-voucher, un oxigen-voucher de 
la Primărie să poată să-şi cumpere o 
maşină prietenoasă cu mediul. Dacă 
este a doua sau a treia maşină, totuşi 
nu putem să ajutăm pentru că nu ar fi 
normal, Primăria s-ar transforma într-un 
cumpărător de maşini şi pentru persoane 
care-şi permit din punct de vedere 
financiar să achiziţioneze. Dar pe cele 
care nu-şi permit le sprijinim. Acesta este 
proiectul”, a declarat Gabriela Firea.
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Revista TIR Magazin vă prezintă ce și cum 
a „reparat” CNAIR la viaductul Aciliu care, 
azi, s-a „lăsat” cu mai mulți centimetri.
Lotul 3 al autostrăzii Orăștie–Sibiu are 
22 de kilometri și se întinde între Cunța 
și Săliște. De puțin timp, a apărut, la 
kilometru 276 lângă Aciliu, o tasare 
a carosabilului cu o adâncime de 7-9 
centimetri. Ea se întinde pe circa 82 de 
metri, iar viteza de circulație a fost redusă 
la 60 km/h în zonă. Tasarea a apărut în 
zona de autostradă care a fost demolată 
și reconstruită în 2016.
Compania de Administrare a Infrastructurii 
i-a trimis în zonă pe cei de la Centrul de 
Studii Tehnice Rutiere şi Informatică 
(CESTRIN) pentru a face o serie de teste 
și a vedea cu ajutorul unui georadar, 
aparat care scanează corpul drumului 
în profunzime, cât de serioasă este 
problema.
Ca soluție temporară și rapidă, se vor freza 
două straturi de asfalt și se va returna 
bitum pe circa 80-100 de metri, pentru ca 
șoferii să poată circula în siguranță, spun 
reprezentanții CNAIR. Soluția finală va fi 

dată, însă, de o expertiză, iar lucrările de 
reparație vor fi executate cel mai probabil 
în primăvara anului viitor.
„Având în vedere apariția unor tasări la 
corpul autostrăzii A1, Sibiu–Sebeș (km 
276), calea 1, banda 2, în zona Săliște, 
s-a luat decizia restricționării circulației la 
60 km/h pe ambele benzi de circulație.”, 
a anunțat CNAIR pe site-ul propriu. Au 
fost instalate indicatoare de circulație care 
avertizează șoferii de pericole și care 
instituie restricția de viteză.

Istoricul unui dezastru
Lucrările la cei 22,11 kilometri de 
autostradă dintre Cunța și Săliște au 
început în 2011.
Lotul trei al autostrăzii Sebeș-Deva, între 
Sălişte şi Cunţa, inaugurat cu mare pompă 
electorală de Victor Ponta şi Ioan Rus, în 
noiembrie 2014, a fost închis, la începutul 
lunii septembrie 2015, din cauza unor 
crăpături în asfalt. Șoferii au putut circula 
pe cei 22 de kilometri de drum rapid doar 
10 luni. 
Şeful CNADNR de la acea vreme, 

Narcis Neaga, a spus iniţial că sunt 
nişte crăpături minore, fără importanţă, 
atingându-şi nivelul de incompetenţă şi, 
contrazis de realitate, a întors-o cum că 
problemele ar fi fost cauzate de infiltraţii 
de apă la 10 metri sub autostradă. După 
care, contrar celei mai elementare logici, 
a dat vina pe alunecările de teren, iar 
ulterior a invocat vicii ascunse pentru 
lucrările de terasamente (constructorii 
înţeleg aberaţia), sfârşind prin a spune că 
problemele au apărut din cauza “execuţiei 
necorespunzătoare a lucrărilor” realizate 
de compania italiană Salini Impregilo. Vina 
a purtat-o exclusiv Narcis Neaga, care a 
decis deschiderea în totalitate a autostrăzii 
Sibiu-Orăştie, înaintea alegerilor 
prezidenţiale din noiembrie 2014, pentru 
ca Victor Ponta să nu îl dea afară din poziția 
de director general interimar al CNADNR. 
Consecința directă a jocului lui Narcis 
Neaga, pe atunci încă director general al 
CNADNR (actuala CNAIR): în septembrie 
2015, o porțiune din Autostrada Sibiu-
Deva s-a prăbușit. O porțiune de 20 
de kilometri între Cunța și Săliște a fost 

FRISOANE. AUTOSTRADA PRĂBUȘITĂ ÎN 2015 
ȘI REFĂCUTĂ DE CNAIR A LUAT-O LA VALE

Lotul trei al Autostrăzii Sebeș–Sibiu a alunecat cu șapte centimetri. Este vorba de o porțiune 
refăcută de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR, la 
acea vreme) în urmă cu trei ani. 
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închisă pentru lucrări ample de reparații. 
Abia în octombrie 2016, autostrada a fost 
redată circulație.
Din cauza problemelor apărute pe 
autostradă, CNAIR a reziliat contractul 
cu italienii de la Salini-Impregilo SpA, 
în ianuarie 2016. Valoarea contractului 
încheiat cu italienii era de 604,79 de 
milioane de lei, fără TVA.

Cum s-au executat lucrările
CNAIR a publicat un document în care 
arată ce lucrări a executat pe autostrada 
care s-a prăbușit. Și care, astăzi și după 
terminarea lucrărilor făcute de CNAIR, a 
alunecat cu mai mulți centimetri. 
”Orăştie - Sibiu, lot III
Deblocare și reconstrucție
 • 27.01.2016 - rezilierea contractului cu 
Antreprenorul Salini Impregilo SpA.
• a fost executată garanţia de bună 
execuţie în valoare de aproximativ 60 
milioane lei.
• 11.02.2016 - prima vizită a Directorului 
General Cătălin Homor pe şantierul lotului 
III, Orăştie - Sibiu.
“Având în vedere calendarul de acţiuni 
al CNADNR pe care l-am stabilit odată 
cu preluarea mandatului cu privire la 
execuţia lucrărilor pe autostrăzile din 
România, pentru respectarea acestuia, 
am fost şi am văzut şantierele din zona 
Transilvaniei. Aşa după cum am mai spus, 
trebuie demarată în paralel licitaţia pentru 
expertiza întregului lot 3 din Autostrada 
Orăştie-Sibiu cât şi lansarea licitaţiei 
pentru repararea zonelor cu probleme. În 
vederea definitivării măsurilor ulterioare, 

am convocat o echipă largită de specialişti 
pentru inventarierea lucrărilor care 
prezintă degradări.”
• 30.03.2016 - Compania a hotărât 
reconstrucţia celor 200 m în regie 
proprie:
A. fost constituit grupul de lucru “Unitatea 
de implementare: Refacere lot 3, Orăştie/
Sibiu”. Persoanele desemnate să facă 
parte din unitatea de implementare vor 
avea ca principală sarcină repunerea 
traficului pe sectorul de 22 km în condiţii 
de siguranţă, lucrările de reparaţie fiind 
executate în regie proprie. Din acest 
grup de lucru fac parte specialişti în 
domenii precum: construcţie drumuri şi 
poduri, proiectare, geologie, topometrie, 
etc. Personalul necesar pentru realizarea 
obiectivului va fi asigurat de către Direcţiile 
Regionale de Drumuri şi Poduri Cluj şi 
Braşov.
B. În aceeaşi perioadă a fost demarată şi 
licitaţie pentru achiziţionarea materialelor 
şi utilajelor necesare reconstrucţiei în 
regie proprie.
C. 01.04.2016 - Compania a inițiat 
procedura de licitație deschisă pentru 
atribuirea contractului de servicii având ca 
obiect: “Expertiza tehnică asupra lucrărilor 
executate pentru obiectivul Autostrada 
Orăștie-Sibiu, lot 3, cuprins între km 
43+855 - km 65+965, în lungime de 22,11 
km” - procedură anulată. În prezent, sunt 
purtate discuţii cu reprezentanţii BEI.
D. 12.05.2016 - a  început organizarea 
de şantier pentru începerea efectivă a 
lucrărilor în regie proprie:
Pentru proiectul Orăștie–Sibiu, am dat 

drumul la șantierul în regie proprie, dar 
timpul nefavorabil ne-a ținut puțin pe loc. 
Sunt începute deja lucrările de pregătire 
ale șantierului ș, din momentul în care 
proiectul va fi aprobat în Comisia Tehnico-
Economică, el va intra la capacitate 
maximă în procesul de reconstrucție.
• 25.05.2016 - pentru prima dată a fost 
menţionată luna septembrie ca termen de 
finalizare a lucrărilor în regie proprie.
• 09.08.2016 - a fost aprobată soluţia 
tehnică în CTE - CNADNR SA, prima 
fază:
• În cadrul CTE-”CNADNR a fost aprobat 
Proiectul Tehnic pentru refacerea corpului 
autostrăzii, îmbunătăţirea terenului de 
fundare şi care, împreună cu Proiectul 
tehnic iniţial, vor sta la baza refacerii 
lotului 3 al autostrăzii Orăştie-Sibiu”.
• 12.08.2016: după aprobarea soluţiei 
tehnice în CTE (în data 09.08.2016), 
începând cu data de 12 august au 
demarat lucrările de reconstrucţie propriu-
zise, care au constat în: tranşee drenate 
şi reconstrucţia corpului de autostradă.
• a urmat o etapă de monitorizare a calităţii 
lucrărilor sectorului reconstruit, prin trei 
moduri: prin activitatea laboratorului 
propriu al CNADNR SA/DRDP Cluj, 
acreditat gradul I, prin activitatea 
Inspectoratului de Stat în Construcţii şi 
prin activitatea Centrului de Studii Tehnice 
Rutiere şi Informatică (CESTRIN).
• În toată această perioadă, Compania a 
monitorizat şi a prezentat opiniei publice 
prin comunicate, fotografii, filmuleţe şi 
declaraţii executarea lucrărilor.
Invităm pe toţi cei interesaţi să solicite 
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informaţii privind execuţia acestor lucrări, 
CNADNR SA urmând să răspundă cu 
promptitudine acestor solicitări. Este 
foarte important ca acest proiect executat 
în regie proprie să fie asumat şi finalizat în 
condiţii de siguranţă a circulaţiei”.
• 30.09.2016 - a fost aprobat în CTE şi 
contractul: Servicii de proiectare constând 
în pregătirea PT+DDE şi asistenţă tehnică 
pentru zona cuprinsă între km 60+500 - km 
60+700 şi pentru remedierea degradărilor 
constatate în vederea deschiderii traficului 
rutier la obiectul de investiţie Autostrada 
Orăştie - Sibiu, Lot III.
• a fost semnat cu UTCB contractul: 
servicii de monitorizare geotehnică şi 
structurală a comportării în exploatare a 
sectorului deschis traficului rutier.
• Pe Autostrada Sibiu–Orăștie, loturile 1–4, 
Sistemul ITS va fi integral funcțional în anul 
2017. Precizăm că implementarea acestui 
sistem este de natură să îmbunătățească 
siguranța circulației, dar lipsa temporară 
a acestuia nu este un element care să o 
pună în pericol. De asemenea, menționăm 
că, și în cazul nefuncționării sistemului, 
respectarea regulilor de circulație este 
obligatorie, ca în toate cazurile.
• În data de 09.10.2016, Comisia 
de Inspecție Tehnică, împreună cu 
reprezentanți ai Poliției Rutiere, au 
inspectat lucrările executate pe sectorul 
cuprins între km 60+500 – km 60+600 şi 
a decis deschiderea circulaţiei rutiere”, se 
arată în documentul CNAIR.

Cum intervine Cuc
Fostul ministru al Transporturilor, 
Răzvan Cuc, a declarat, în septembrie 
2019, la Deva, că pe autostrada Sebeş-
Sibiu se va interveni direct pentru 
stabilizarea porţiunii pe care a apărut 
o problemă de tasare în zona Sălişte, 
la kilometrul 276, în prima fază acolo 
urmând să fie construit un zid de sprijin. 
“Se va interveni, va fi făcut un zid de 
sprijin. Am înţeles că s-a luat legătura 
cu prefectul judeţului pentru a emite 
un ordin de calamitate, pentru a se 
putea interveni direct. Că, dacă stăm să 
aşteptăm o procedură de licitaţie, s-ar 
putea să avanseze acea fisură. Aşteptăm 
să iasă ordinul prefectului şi, cu siguranţă, 
va interveni Compania, printr-o firmă 
specializată, să lucreze. Se poate lucra şi 
acum, pe perioada sezonului rece, pentru 
că vorbim de un zid de sprijin pentru a 
stabiliza acea porţiune. După aceea se 
va interveni şi la corpul autostrăzii pentru 
a se face lucrările”, a spus Răzvan Cuc. 
El a criticat modul în care a fost recepţionat 
lotul de autostradă dintre Sebeş-Sibiu, 
menţionând că ar fi trebuit efectuată o 
expertiză, dacă se ştia că sunt probleme 
legate de calitatea lucrărilor.

Neaga, ieri dușman, azi vinovat
Aici se vede tupeul și ipocrizia lui Răzvan 
Cuc. Astăzi spune că vinovat este cel care 
a făcut recepția lucrărilor pe autostradă, 
adică nimeni altul decât fostul șef al 
CNADNR de la acea vreme, Narcis 
Neaga. Același Narcis Neaga a fost șeful 
CNAIR în al doilea mandat de ministru 
al Transporturilor a lui Răzvan Cuc, în 
2018–2019.
În iunie 2019, Ministrul Cuc spunea așa 
despre Narcis Neaga: “Domnul director 
Neaga este într-o evaluare, aţi văzut că 
ieri am fost pe autostrăzi, o să mă duc şi 
weekend-ul acesta şi săptămâna viitoare 
pe tronsoane de autostrăzi pe care se 
lucrează, după care voi veni cu propriile 

mele concluzii vis-a-vis de kilometrii care 
vor fi deschişi şi vis-a-vis de activitatea 
domnului director Neaga”, a declarat 
Răzvan Cuc.
“La sfârşitul lunii iunie, am spus că voi 
spune exact care este situaţia, pentru că 
ştiţi că domnul Neaga a avansat un număr 
de 180 de kilometri, eu îl susţin şi l-am 
susţinut tot timpul să facă aceşti kilometri, 
dar, trecând ieri pe şantiere pe care 
dânsul şi-a asumat că le va deschide, am 
constatat că estimarea este un pic greşită 
şi că trebuie să luăm nişte măsuri radicale 
vis-a-vis de aceşti constructori neserioşi”, 
a afirmat Cuc.
Narcis Neaga a fost, în final, data afară. 
Dar asta s-a întâmplat pentru că Liviu 
Dragnea a intrat la pușcărie și pentru că 
premierul nu îl avea la inimă.

„Vinovatul” Neaga l-a consiliat pe Cuc
Răzvan Cuc este supărat că Neaga a 
recepționat lucrările pe autostrada care, 
după ce în 2015 s-a prăbușit, astăzi s-a 
scufundat cu 7-9 centimetri. Dar același 
Răzvan Cuc l-a readus pe Narcis Neaga 

în CNAIR în 2017. În primul mandat 
de ministru al Transporturilor, Răzvan 
Cuc l-a făcut pe Neaga consilierul său 
personal. 
Numirea a avut loc la doar două 
săptămâni după ce Răzvan Cuc a preluat 
portofoliul de ministru al Transporturilor și 
în pofida faptului că Narcis Neaga era sub 
cauțiune într-un dosar DNA privind lotul 3 
al autostrăzii Sibiu-Orăștie, care înregistra 
numeroase probleme de calitate.
”Începând cu data de 20.01.2017, domnul 
Narcis Neaga este angajat al Ministerului 
Transporturilor, cu contract individual 
de muncă, în funcția de consilier”, au 
spus oficialii ministerului la o solicitare a 
presei.

Cuc îl ia în vizor și pe Ponta 
Fostul ministru al Transporturilor găsește 
o variantă convenabilă și spune că Victor 
Ponta, la acea vreme premier, a forțat 
recepționarea lucrărilor și nu „prietenul” 
Neaga. 
“Referitor la (autostrada, n.red.) Sibiu-
Orăştie, aş vrea să vedeţi ce înseamnă 
să te grăbeşti să dai în folosinţă un lot 
unde ştii că sunt probleme de calitate şi 
să nu faci o expertiză. Pentru că, dacă 
se făcea expertiza la momentul acela, 
se putea interveni în punctele unde 
acum vedem că sunt probleme. Dar 
probabil aşa a vrut Victor Ponta în acel 
moment, din punct de vedere electoral, 
să inaugureze un lot de autostradă, 
ca să dea bine”, a menţionat ministrul. 
Compania Naţională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a decis, pe 
1 octombrie, restricţionarea circulaţiei la 
o viteză de 60 km/h pe ambele benzi de 
circulaţie, la kilometrul 276 al autostrăzii 
A1 Sibiu-Sebeş, în zona Sălişte, din 
cauza unor tasări la corpul autostrăzii. 
Zona respectivă este semnalizată.
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Nu este clar dacă această structură va 
mai gestiona, în continuare, proiectele 
de infrastructură dată fiind incertitudinea 
politică de la București. 
 
Ce voia să facă PSD
“Legat de investiţii, vreau să transmit 
un mesaj foarte clar. Implementarea 
proiectelor de investiţii va continua şi 
am luat deja o serie de măsuri pentru 
impulsionarea lucrărilor. Departamentul 
pentru dezvoltarea, promovarea şi 
monitorizarea proiectelor de investiţii 
în infrastructură pe care l-am înfiinţat 
recent are în coordonare 12 proiecte 
de anvergură ale căror lucrări sunt 
atent monitorizate, astfel încât aceste 
proiecte să se realizeze în termene cât 
mai scurte”, declara Viorica Dăncilă 
în deschiderea unei ultime şedinţe de 
Guvern.
Până acum nu este clar dacă noul 
guvern liberal își va asuma gestionarea, 
în această formă, a acestor proiecte.

250 de kilometri de autostradă anul 
viitor
Înainte de a analiza ultimele promisiuni 
în materie de drumuri moderne, ne 
reamitim ce spunea Viorica Dăncilă în 
februarie 2018. 
„Vom lăsa viitorului guvern, la expirarea 
mandatului nostru, un parcurs de ţară şi 
o legislaţie modificată, care să explice 
oamenilor care va fi traseul României în 
următorii 15-20 de ani, nu doar de la un 
an la altul, precum în prezent. Vom începe 
prin introducerea bugetelor (proiecţiilor) 
multianuale, mai întâi pe 2 ani, apoi pe 
4 ani, alături de o programare bugetară 
pe 10 ani şi, în final, 20 de ani. În acest 
fel, investiţiile în infrastructura de orice 
fel: rutieră, medicală, energetică, să fie 
planificate cu mulţi ani înainte, astfel încât 
şansa lor de a se înfăptui să crească. Ne 
propunem ca, în acest an, să finalizăm 60 
de km de autostradă, iar, până la sfârşitul 
anului 2020, să avem finalizaţi 350 km de 
autostradă”. 

Până acum s-au finalizat: zero în 2017, 
60 în 2018, cel mai probabil 40 anul 
acesta. 
I-ar mai fi rămas Vioricăi Dăncilă 250 
de kilometri de autostradă de finalizat în 
2020.
Nu a mai avut când. A venit vremea ca 
guvernul PSD să predea puterea iar 
promisiunile nu au fost îndeplinite nici pe 
departe. PSD a finalizat, în 3 ani la putere, 
doar 82 de kilometri de autostradă. De 
patru ori mai puțin decât a promis. 
 
Premierul demis a dat şi câteva 
exemple referitor la ce s-a realizat în 
ultima perioadă. Revista TIR Magazin 
le-a analizat și explică diferența între 
promisiuni și realitate. 
 
Încep exproprierile pentru autostrada 
promisă pentru 2020
Radiografia eșecului în materie de 
autostrăzi arată astfel.
Dăncilă: “În ceea ce priveşte autostrada 

ULTIMELE PROMISIUNI ALE PREMIERULUI 
DEMIS DĂNCILĂ ÎN MATERIE DE AUTOSTRĂZI

Departamentul pentru dezvoltarea, promovarea şi monitorizarea proiectelor de investiţii în 
infrastructură are în coordonare 12 proiecte de anvergură. 
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Sibiu-Piteşti, a fost avizată hotărârea 
de guvern privind exproprierile pentru 
Secţiunea 1, Sibiu-Boiţa, document pe 
care îl vom adopta în şedinţa de guvern 
de astăzi. Astfel, alocăm suma de 
aproximativ 5 milioane de lei, necesară 
despăgubirii proprietarilor. În ceea ce 
priveşte Pasajul Drajna, a fost semnat 
contractul pentru realizarea studiului de 
fezabilitate, iar, în urma discuţiilor purtate 
cu proiectantul, acesta s-a angajat că va 
finaliza documentele mai devreme cu 
două luni decât este prevăzut în contract. 
S-au făcut progrese importante şi în cazul 

proiectelor ce vizează investiţiile de pe 
Centura Bucureşti Sud. Pentru lotul 1, 
în această săptămână, a fost transmisă 
către antreprenorul declarat câştigător 
iniţiativa de depunere a documentelor 
în vederea semnării contractului, iar 
Declaraţia de proiectare pentru lotul 2 
a fost acceptată în Consiliul Tehnico-
Economic al CNAIR”.
Realitate: În 2017, actualul ministru al 
Transporturilor, Răzvan Cuc declara: 
“Pentru capete, adică secțiunea 1 Sibiu-
Boița, respectiv secțiunea 5 Pitești-
Curtea de Argeș, documentațiile tehnice 
aferente au fost predate către beneficiari 
și, în acest moment, sunt în analiză. În 
acest context, vom încerca o abordare de 
accelerare a proiectului, ținând cont de 
importanța majoră a acestuia, respectiv 
vom încerca, în anul 2017, să demarăm 
procedurile de achiziție publică pentru 
proiectare și execuție (pentru capete- n. 
red.)”, a spus ministrul. Atât de mult au 
fost accelerate lucrările, încât, la peste 
doi ani și jumătate de la declarațiile lui 
Cuc, premierul României alocă bani 

pentru exproprieri.
Fostul lider al PSD credea că, la anul, 
vom merge pe autostrada pentru care 
nu există nici studii de fezabilitate. Liviu 
Dragnea își exprima convingerea că, 
până la finalul acestui mandat, cel puțin 
două autostrăzi vor traversa România, 
respectiv Coridorul IV – Constanța-
București-Pitești-Sibiu-Deva-Nădlac și 
Autostrada Transilvania. „Am participat 
la mai multe discuții și eu, și domnul 
Tăriceanu, cu membri ai Guvernului 
în ultima perioadă și convingerea mea 
este că, în acest mandat, cel puțin 

două autostrăzi vor traversa România: 
Coridorul IV și Autostrada Transilvania. 
Coridorul IV însemnând Constanța-
București-Pitești-Sibiu-Deva-Nădlac, 
iar Autostrada Transilvania este fosta 
Autostradă Bechtel. (…) Am încredere în 
conducerea Ministerului Transporturilor, 
în cei de la Compania de Drumuri și în 
prim-ministru că aceste lucruri vor fi duse 
la capăt”, a spus Dragnea.

Lucrările au început, șantierul lipsește
Dăncilă: „De asemenea, săptămâna 
trecută a fost publicată lista imobilelor ce 
vor fi expropriate şi au fost transferate 
sumele necesare pentru despăgubirea 
proprietarilor pe traseul tronsonului 2 
al drumului expres Craiova-Piteşti, iar 
CNAIR a trimis clarificările necesare pentru 
contractul de supervizare a lucrărilor care 
se află în procedura de achiziţie publică. 
A fost transmisă în vederea validării şi 
documentaţia aferentă procedurii de 
atribuire a contractului de proiectare şi 
execuţie pentru tronsonul 4 de 31,88 km al 
acestui drum expres”, a precizat Dăncilă. 

Realitatea: În luna mai, în prezența lui 
Răzvan Cuc, Olguța Vasilescu și Liviu 
Dragnea, se dădea semnalul începerii 
lucrărilor la Drumul Expres Craiova–
Pitești, prin montarea câtorva bordure. 
Apoi, nimeni nu a mai văzut vehicule pe 
șantier și nici șantier. În 2013, Olguța 
Vasilescu, pe atunci primar al Craiovei, 
spunea: “Se poartă discuţii cu mai multe 
firme interesate. Eu cred că lucrările nu 
vor începe mai devreme de anul viitor, 
pentru că mai întâi trebuie să se facă 
exproprierile. Autostrada va costa 1,5 
miliarde de euro”.

Drumul de interes național 
pentru care nu există interes 
Dăncilă: „Legat de proiectul privind 
autostrada Târgu Neamţ - Iaşi, precizând 
că la începutul acestei săptămâni au 
fost deschise solicitările de participare 
pentru atribuirea contractului. Patru 
investitori şi-au manifestat interesul 
pentru realizarea acestui proiect de 
infrastructură în parteneriat public-
privat”.
Realitatea: Până acum, Autostrada 
Neamț-Iași a fost doar înobilată. Proiectul 
de lege privind aprobarea realizării 
autostrăzii Iași-Târgu Mureș, numită 
Autostrada Unirii, a fost adoptat în 
Camera Deputaților, cu 261 de voturi 
“pentru”, două “împotrivă” și cinci 
abțineri. Luna viitoare, va fi introdusă în 
CSAT și declarată de interes național. 
Nu există investitori interesați de 
Autostrada Unirii, pe care Guvernul vrea 
să o construiască parțial prin parteneriat 
public-privat. Data limită de depunere a 
ofertelor pentru tronsonul Târgu Neamț-
Iași a fost prelungită până pe 5 august.
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Ministrul desemnat pentru Ministerul 
Transporturilor, Infrastructură şi 
Comunicaţiilor, Lucian Bode a declarat că 
Lotul 3 al Austostrăzii Lugoj-Deva ar putea 
să nu fie dat în trafic în 2019, întrucât 
expertiza pentru poduri şi consolidări nu 
este încă gata.
“Pe Lotul 3 aşteptăm raportul de expertiză. 
Din păcate, şi domnul ministrul ne poate 
confirma, a venit doar pe tronsonul de 
drum şi recomandarea este limitarea de 
viteză şi de tonaj. Încă nu avem raport 
de expertiză depus pe poduri şi pentru 
consolidări. Asta înseamnă câteva 
săptămâni, asta înseamnă că Lotul 3 
Lugoj-Deva, 21 de kilometri, puţin probabil 
să fie dat în trafic în acest an”, a declarat 
Bode în parlament.
Înainte să fie demis guvernul Dăncilă, 
fostul Ministrul Transporturilor, Răzvan 
Cuc, declara că lotul 3 al autostrăzii Lugoj-
Deva, construit de compania spaniolă 
Comsa, între localităţile Ilia şi nodul rutier 
de la Holdea, ar putea fi deschis traficului 
în luna octombrie. Acest lucru nu s-a 
întâmplat.

Autostrada care se însănătoșește 
singură
Nu putem totuși să nu ne întrebăm: dacă 
lucrările au fost atât de proaste încât 
Ministerul Transporturilor nu a fost de 
acord să deschidă circulația pe lotul 3, 
cum au fost ele rezolvate de CNAIR în 
numai câteva săptămâni? 
„Expertiza este spre finalizare. Cum 
s-a finalizat, deschidem lotul. Deci, e o 
problemă de, aş spune, două săptămâni 
pentru a deschide lotul 3”, a spus Cuc. 
„Fisura s-a extins. Deci, aş spune că am 
avut dreptate prin deciziile pe care le-am 
luat la nivelul companiei (CNAIR) şi la 
nivelul ministerului (Transporturilor, n.r.). 
Vom da drumul traficului pentru că odată 
finalizată expertiza, vom avea volumul 
lucrărilor care trebuie făcute pe acest lot”, 
a explicat Cuc în septembrie.
Fostul ministrul al Transporturilor a mai 
spus că vor exista restricţii pe anumite 
porţiuni de pe lotul 3, deoarece sunt locuri 
în care se impune acest lucru din cauza 
carosabilului.
Și încă o întrebare: cum poate promite 

Ministerul Transporturilor că va deschide 
circulația când nu știe cauza problemei, 
dat fiind că „expertiza nu este finalizată”, 
după cum singur a recunoscut Cuc.

Lucrările vor fi complexe
Lucrurile sunt și mai ciudate dacă ne luăm 
după declarațiile făcute, pe 11 septembrie, 
de purtătorul de cuvânt al CNAIR. Acesta 
lăsa să se înțeleagă că lucrurile sunt 
mai complicate și e nevoie de o firmă de 
specialitate pentru a finaliza lucrările.
„La ce probleme sunt, probabil o să 
apelăm la terți. Adică vom face licitație 
și va fi desemnată o firmă. Dar mai întâi 
trebuie făcută o expertiză, ca să știm exact 
cât de grave sunt problemele. Oricum, 
este clar că nu se mai poate deschide 
până la sfârșitul lui septembrie”, a spus 
Șerbănescu.
CNAIR a executat, deja, garanția 
constructorului lotului 3 al autostrăzii, 
înainte de pronunțarea deciziei tribunalului 
prin care se suspenda executarea, 
spune Șerbănescu. „E o crăpătură care 
porneşte din asfalt, pe terasament şi se 

MOȘTENIREA LUI RĂZVAN CUC. 
AUTOSTRADA „MUZEU” LUGOJ–DEVA 

NU VA FI DESCHISĂ ÎN 2019
Șantaj sau constructor iresponsabil?! O autostradă este închisă, deși lucrările sunt finalizate în 
proporție de 99%.
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duce până jos, în drumul tehnologic. Se 
poate întâmpla ce s-a întâmplat în 2017, 
cu prăbuşirea unei bucăţi de terasament. 
Adică se poate separa, practic, o bucată 
de autostradă, cu terasament cu tot. 
Acum nu a căzut atât de repede ca 
atunci, pentru că are bitum pe ea şi mai 
are nişte betoane, nişte şanţuri de beton, 
care încă o ţin. Când vor fi trepidaţii sau 
va începe să plouă, sau chiar din propria 
greutate, poate cădea”, a declarat Alin 
Şerbănescu,

Au început să crească pepeni
De la atâta nepăsare, pe lotul 3 al 
autostrăzii A1 Lugoj -Deva, supranumită 
şi „autostrada-muzeu”, în zona nodului 
Holdea, au început să crească pepeni 
verzi, informează realitateadehunedoara.
net.
Lubenițele s-au dezvoltat ca pe tarla 
în solul de lângă carosabilul şoselei 
de mare viteză necirculată. Imaginile 
cu pepeni verzi crescuți pe lotul 3 al 
autostrăzii A1 Lugoj-Deva i-au uimit chiar 
şi pe specialiştii în agricultură, mai ales 
că judeţul Hunedoara nu oferă un climat 
propice pentru cultivarea pepenilor verzi.

Care e miza
Un lot de autostradă de peste 20 de 
kilometri nu este deschis traficului după 
ce Compania Națională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere refuză să facă 
recepția lucrărilor.
Contractul lotului 3 al autostrăzii A1 Lugoj-
Deva a fost reziliat deși constructorul a 
terminat peste 99% din lucrări. CNAIR 
refuză să recepționeze lucrările și să dea 
drumul la circulație invocând faptul că 
lucrările sunt proste, iar constructorul ar 
refuza să ofere o garanție extinsă de la 
4 la 10 ani. Costul bucății de autostradă 
este de 579 milioane de lei.
Potrivit datelor obținute de revista TIR 
Magazin, CNAIR invocă următoarele 
probleme pe lotul 3 al Autostrăzii 
Lugoj–Deva: „Modificare la contract 
(Ecoduct 57+710 ) Modificare la contract 
(modificări impuse de AM revizuit: Plantări 
în compensare, panouri fonoabsorbante, 
etc) Actualizare HG indicatori tehnico–
economici. În prezent există 8 RNC-uri 
nesoluționate”.

Lotul 4 recepționat cu dispensă
Luni, 12 august, era programată recepția 
și punerea în circulație pentru loturile 
3 și 4 ale autostrăzii Lugoj-Deva (43 
de kilometri). După recepția lotului 4, 
consultantul a recomandat ca, la lotul 
3, să nu se înceapă această procedură 
pentru că s-au găsit deficiențe – 
„probleme cu ravelări în taluz, cu fisuri, 

marcaje incomplete, lipsă capace canal, 
disfuncționalități la garduri”, după cum a 
declarat purtătorul de cuvânt al CNAIR, 
Alin Șerbănescu, pentru Tion.ro.
“Încă 22 de kilometri noi de autostradă au 
fost deschişi astăzi pe Autostrada 1 (A1), 
între localităţile Şoimuş şi Ilia din judeţul 
Hunedoara, după ce comisia de recepţie 
a verificat calitatea lucrărilor şi a constat 
că acestea corespund normativelor”, 
se menţionează în comunicat. 
Pentru a deschide circulaţiei cei 22 de 
km aferenţi lotului 4, CNAIR a preluat 
în baza unui proces verbal de predare 
- primire cei 800 de metri aferenţi 
lotului 3, care fac posibilă circulaţia 
între acest sector de autostradă şi 
reţeaua de drumuri naţionale existentă. 
“Precizăm că, până la recepţionarea 
lucrărilor de pe lotul 3, CNAIR va asigura 
desfăşurarea circulaţiei în condiţii de 
siguranţă pe cei 800 de metri preluaţi. 
În baza unui plan pentru management 
al traficului stabilit împreună cu Poliţia 
Rutieră, CNAIR va avea responsabilitatea 
doar pentru eventualele deteriorări 
cauzate de traficul rutier (parapete, 
marcaje sau semnalizări verticale). Orice 
altă problemă legată de structura drumului 
rămâne în continuare în responsabilitatea 
antreprenorului”, afirma CNAIR. 

Lotul 3, mai așteaptă
Ministrul Transporturilor de la acea dată, 
Răzvan Cuc, a mers, pe 13 august, 
pe cele două loturi de autostradă și a 
declarat că, dacă antreprenorul de pe lotul 
3 nu remediază problemele: „Compania 
de Autostrăzi va purcede la rezilierea 
contractului, va prelua Compania de 
Autostrăzi lotul 3, va face acele remedieri 
care se pot face în zece zile și vom da 
în trafic și lotul 3, până la sfârșitul lunii 
august”.
După mai multe amenințări cu rezilierea, 
pe data de 26 august, a avut loc 
întâlnirea decisivă. Contractul pentru 
realizarea lotului 3 din autostrada Lugoj-
Deva ar putea fi reziliat, în urma unei 
întâlniri care va avea loc luni, la ora 
15:00, cu constructorul acestui tronson, 
în caz contrar reprezentanţii statului 
urmând să ceară garanţii suplimentare, 
declara ex-ministrul Transporturilor, 
Răzvan Cuc, într-o conferinţă de presă. 

Discuția finală, un eșec 
“Astăzi la ora 15:00 va veni antreprenorul 
la sediul ministerului. Domnul Sorin Scarlat 
(directorul general al CNAIR - n.red.) a fost 
pe autostradă, ştiţi că dădusem termenul 
acela de 10 zile pentru a remedia lucrurile 
pentru a fi dată în trafic autostrada. Astăzi 
sunt două scenarii: fie semnăm un act 
adiţional pentru prelungirea garanţiei, 

fie, dacă nu, din ce am fost informat, se 
va rezilia contractul, vom prelua lotul de 
autostradă, vom finaliza noi ce aveau 
de finalizat, vorbesc de elementele de 
siguranţă: gardul perimetral, decolmatări, 
lucruri oricum minore de făcut, dar care, 
practic, asigurau viabilitatea autostrăzii. 
Îl vom prelua şi îl vom deschide traficului 
aşa cum ne-am asumat”, a arătat Cuc.   
La rândul său, Scarlat a afirmat că acest 
tronson nu poate fi dat deocamdată în 
exploatare, întrucât nu are un sistem 
funcţional de colectare şi evacuare a 
apelor.
 “Nu putem accepta o lucrare parţial 
terminată. Elementele trebuie finalizate. 
Au rezultat anumiţi parametri, care nu 
au fost în limite, şi am decis să cerem 
extinderea garanţiei de la 4 la 10 ani. 
Nu este vorba de schimbarea regulilor 
jocului în timpul jocului, ci este vorba de o 
dorinţă a noastră de a avea o certitudine 
că lucrările care se execută sunt în 
regulă. Nu putem plăti nişte lucrări pe 
care să le avem sub observaţie încă de la 
deschidere”, a precizat şeful CNAIR.

Termenul a expirat
Răzvan Cuc a adăugat, atunci, că deja 
a dat termen 10 zile pentru remedierea 
problemelor, care însă nu s-au rezolvat.   
“Dacă ei n-au fost în stare să facă nişte 
decolmatări în 10 zile... n-au fost în 
stare să aducă două utilaje... Adică dacă 
ne chinuim aici facem noi cu 20 de inşi 
decolmatarea şanţurilor cu lopeţile, nu 
e greu. Dar eu cred că unele elemente 
din cadrul companiei (CNAIR - n.red.) 
au plecat şi s-au dus să lucreze la ei şi 
îi învaţă că n-au ce să vă facă, se poate 
merge şi aşa. Nu! Eu am spus-o, dar cred 
că n-au înţeles bine şmecheraşii. Nu mai 
merge aşa! Nu ştiu cine le-a dat asigurări, 
dar în acest moment, această firmă, 
Comsa SA, este în pericol să păţească 
următoarele lucruri: unu - rezilierea 
contractului; doi - reţinerea sumelor care 
sunt depuse drept garanţie, neplata 
restului care trebuie plătit de Companie 
şi certificatul negativ constatator. Deci nu 
stăm să negociem. Negocierea s-a făcut 
la momentul semnării contractului. Ei au 
încasat deja 90 şi ceva la sută din banii de 
autostradă. Nu suntem la piaţă, faceţi ce 
trebuie să faceţi, dacă nu, ne despărţim”, 
a continuat ministrul. 

Lucrările sunt în regulă
De cealaltă parte, unul dintre constructorii 
ameninţaţi de ministrul Răzvan Cuc cu 
rezilierea contractului dădea asigurări că 
lotul 3 este complet realizat şi pregătit 
pentru recepţie, fără a pune participanţii 
la trafic în pericol. 
„Am urmărit execuția acestui proiect 
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încă de la debutul șantierului în anul 
2014. Cunoaștem foarte bine problemele 
tehnice întâmpinate de constructor de-a 
lungul timpului, deficiențele și erorile 
care au necesitat soluții de remediere în 
numeroase puncte. Chiar și în prezent 
există o serie de lucrări minore nefinalizate 
care nu afectează carosabilul pe care 
antreprenorul are obligația să le ducă la 
bun sfârșit (șanțuri, scurgerea apelor, 
garduri, iarbă pe taluzuri). Totuși, este 
cale lungă de aici și până la a ține închiși 
21 de km de autostradă perfect circulabili, 
așa cum singuri puteți vedea din filmările 
noastre. 

Disputele surde dintre CNAIR și 
constructor, orgoliile și fuga de 
responsabilitate nu țin cont de interesul 
cetățenilor, șoferii fiind nevoiți să își riște 
în continuare viața pe DN7 și DN68A. 
Cerem insistent deschiderea circulației 
în cel mai scurt timp, iar eventualele mici 
intervenții din afara carosabilului să fie 
trecute în anexa la procesul verbal de 
recepție, așa cum s-a procedat și pe multe 
alte sectoare de autostradă”, transmit cei 
de la Pro Infrastructura pe Facebook.

Amatorismul lui Cuc vs. delăsarea 
constructorului
Publicația Evenimentul zilei a susținut 
că există numeroase alte probleme 
tehnice pe lotul de autostradă care ar fi 
putut fi remediate la timp dacă oficialii 
din Ministerul Transporturilor, în frunte 
cu Răzvan Cuc, ar fi monitorizat atent 
constructorul. În plus, acesta nu ar fi 
încasat o mare parte din bani, deși din 

documentele văzute de TIR Magazin 
rezultă că CNAIR ar fi plătit peste 94% din 
lucrare.
Terasamentul a început să cedeze pe 
zona de circa 21 de kilometri din lotul 3 
al Autostrdăzii Lugoj-Deva, iar asfaltul 
a devenit vălurit. Acest lucru este vizibil 
deja cu ochiul liber, pentru oricine ajunge 
în zonă.
Dar, mai mult decât atât, potrivit expertizei 
realizate de CESTRIN pe acest lot din 
Autostrada Lugoj-Deva, sub asfalt se află 
un „strat vegetal mâlos”, adică nicidecum 
materialele ferme necesare unui 
terasament pentru o cale de circulație de 

mare viteză.
Straturile de asfalt sunt mai subțiri 
decât în proiectul aprobat de CNAIR. 
În raportul de preinspecție este trecut 
faptul că cele trei straturi de asfalt au 
grosimi necorespunzătoare. ”A fost adus 
geo radarul de la CESTRIN, laboratorul 
central al CNAIR, și s-au efectuat 21 de 
măsurători. În 19 dintre aceste măsurători 
au fost descoperite neconformități legate 
de grosimea stratului de asfalt. Legislația 
în vigoare nu mai permite toleranțe în 
minus la grosimea stratului de asfalt”, a 
declarat un oficial al CNAIR pentru evz.
ro.
Mai exact, în proiect se prevede că 
grosimea stratului de bază este de opt 
centimetri, al celui de uzură de șase 
centimetri și al celui de uzură de patru 
centimetri. ”Grosimea diferă la toate 
cele trei straturi și este doar în minus. În 
medie, cam 1,5 centimetri în minus. S-a 
dispus remedierea acestei probleme, dar 

este greu de făcut în zece zile acest lucru. 
Nu au când să frezeze și să se apuce de 
reasfaltare. Atunci, singura soluție posibilă 
este să facem o determinare financiară a 
cantităților de asfalt care lipsesc și care au 
fost plătite de CNAIR. Constructorul va fi 
chemat la negocieri iar suma care rezultă 
va fi scăzută din contract”, a explicat un 
oficial al CNAIR. 

Un ministru „îngăduitor” și nereguli la 
vârful CNAIR
Dar, cu toate că lucrările au fost făcute 
prost, iar ex-ministrul Transporturilor 
Răzvan Cuc s-a lăudat că au fost impuse 
penalități către constructortul lotului, 
asocierea SC Teloxim Con SRL-COMSA 
SA-Aldesa Construcciones SA-Arcadis 
Eurometudes SA, acest lucru pare că nu 
s-a întâmplat. Pe de altă parte, Compania 
Comsa, unul dintre constructorii asociaţi 
pentru efectuarea lucrărilor tronsonului 
3, susţine că CNAIR nu a plătit întreaga 
factură, având o restanţă de aproape 100 
de milioane de lei, motiv pentru care se va 
adresa Comisiei Europene.
 
Ce s-a inaugurat
Compania Naţională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a început, 
la 12 august, recepţia lucrărilor la lotul 4 
al autostrăzii Lugoj-Deva, delimitat între 
nodul rutier Şoimuş de lângă Deva şi 
localitatea Ilia, pe o lungime de 22 de 
kilometri. 
Însă, lotul 4 al autostrăzii Lugoj-Deva 
nu putea fi dat în circulaţie pentru 
că bretelele rutiere care ar fi permis 
descărcarea traficului se află pe lotul 
3 al autostrăzii, unde recepţia nu a 
putut fi făcută din cauza unor deficienţe 
apărute. Acestea au fost preluate, 
însă, de CNAIR, prin proces-verbal. 
Lotul 4 al autostrăzii Lugoj-Deva este 
parte integrantă a coridorului 4 Pan-
european (Rin-Dunăre), iar pe traseul 
acestuia se află Dealul Şoimuş, unde a 
fost pusă în operă una dintre cele mai 
spectaculoase lucrări de infrastructură 
din România. Pe sectorul Sibiu-Nădlac al 
A1, accesul se va face pe la Nodurile Ilia 
şi Margina, iar, între cele două localităţi, 
circulaţia se va desfăşura pe reţeaua de 
drumuri naţionale existentă.
Lucrările pe tronsonul Lugoj–
Deva au început în anul 2013 
și trebuiau finalizate în 2016. 
Antreprenorul acestui contract în valoare 
de peste 419 milioane de lei fără TVA este 
Asocierea Tehnostrade SRL-Spedition 
UMB SRL. După deschiderea circulaţiei 
pe cei 22 de kilometri noi, reţeaua de 
autostrăzi din România măsoară 829 de 
kilometri. 
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Compania Națională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere, în calitate de 
Beneficiar, și Ministerul Transporturilor, în 
calitate de Organism Intermediar pentru 
Transport, au anunțat că s-a semnat, 
în data de 12.09.2019, Actul Adițional 
nr. 1, la Contractul de Finanțare nr. 
10/09.08.2018, pentru proiectul ”Varianta 
de ocolire Târgu Mureș”.

Care prevede o nouă valoare a 
contractului:
”Prin semnarea Actului Adițional nr.1 se 
modifică la Condiții Generale articolele 
următoare:
• Articolul nr. 2, alin (2)- Durata contractului 
și perioada de implementare a proiectului 
este de 120 luni, respectiv, între data de 
01.01.2014 și 31.12.2023, la care se 
adaugă, dacă este cazul, și perioada 
de desfășurare a activităților proiectului 
înainte de semnarea Contractului de 
Finanțare, conform regulilor de eligibilitate 
a cheltuielilor;

• Articolul nr. 3 - Valoarea totală a 
Contractului de Finanțare și valoarea 
eligibilă, alin. (1) și alin. (2), se modifică 
și va avea următorul cuprins:
-Valoarea totală a Contractului de 
Finanțare este de 430.954.250,90 lei;
-Valoarea eligibilă nerambursabilă din 
Fondul de Coeziune, în procent de 85%, 
este de 293.208.262,28 lei;
-Valoarea cofinanțării, în procent de 15%, 
este de 51.742.634,51 lei.
Toate celelalte prevederi ale Contractului 
și ale anexelor acestuia rămân 
neschimbate”.

O istorie din 2014
În data de 29.12.2017, CNAIR a încheiat 
cu spaniolii de la Copisa un “Acord 
de voință al Părților privind încetarea 
contractului de execuție Construcția 
variantei de ocolire Târgu Mureș”. Acest 
acord pune punct unei investiții importante, 
CNAIR recunoscându-și incompetența 
crasă încă o dată, nesolicitând niciun fel 

de daună constructorului.
„Execuția centurii de est a orașului Târgu 
Mureș a debutat în luna octombrie a 
anului 2014. Combinația dintre un proiect 
tehnic dezastruos pe care CNAIR l-a pus 
la dispoziție, o echipă de management 
de proiect a CNAIR sub orice critică și un 
constructor mai puțin serios (Copisa) a 
făcut ca acest contract să se desfășoare 
într-un ritm extrem de lent, procentul fizic 
al lucrărilor situându-se în prezent (2017, 
n. red.) la un nivel de aproximativ 35% 
din total.
Deși, încă din 2015, lacunele grosolane 
din documentație și atitudinea 
constructorului sugerau faptul că acest 
contract se îndreaptă către reziliere, 
CNAIR nu a făcut nimic concret, amânând 
cu peste 2 ani acest moment previzibil”, 
a scris Asociația Pro Infrastructura.
Centura Târgu Mureș are 11 kilometri și 
la ea se lucrează, deja, de 5 ani.

CENTURA TÂRGU MUREȘ: CNAIR NU POATE 
ASFALTA NICI MĂCAR DOI KILOMETRI PE AN

Centura orașului Târgu Mureș se construiește de cinci ani, dar nu a fost finalizată nici până azi.
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ROMÂNIA FACE STUDII DE FEZABILITATE SĂ 
SE CONECTEZE LA AUTOSTRĂZILE SÂRBILOR
Serbia a inaugurat autostrada E-763, denumită “Milos cel Mare”, aceasta fiind prima autostradă 
construită de chinezi în Europa, care a fost deschisă traficului.

Autostrada E-763 face parte dintr-o 
reţea trans-europeană de autostrăzi 
care face legătura între Gdansk şi 
Atena, precum şi între Istanbul şi 
portul Bar de la Marea Adriatică. 
Autostrada face legătura între 
oraşele Obrenovac şi Ljig, are o 
lungime de 62,7 kilometri şi a fost 
concepută pentru viteze de 130 km/h. 

Magnet pentru investitori
La ceremonia de inaugurare, preşedintele 
Aleksandar Vucic a spus că acest tronson 
de autostradă, construit de firma chineză 
Shandong Hi-speed Group, va contribui 
la îmbunătăţirea calităţii vieţii în Serbia 
şi va atrage investitori în oraşe de-a 
lungul autostrăzii. Vucic a subliniat că o 
serie de companii chineze au contribuit 
la relansarea economiei Serbiei, în 
special firma HBIS, care a cumpărat 
combinatul siderurgic Smederevo, 
firma Zijin, care a preluat un producător 
de minereu de cupru din oraşul Bor, şi 
firma Linglong care a făcut investiţii 
semnificative în oraşul Zrenjanin. 
În luna iulie a acestui an, ministrul 
Infrastructurii, Zorana Mihajlovic, anunţa 
că Serbia intenţionează să împrumute 
mai multe miliarde de euro din China şi 
alte ţări străine în următorii ani, pentru 

a finanţa investiţii în proiecte regionale. 
“Statul trebuie să demareze noi investiţii 
dacă vrea o creştere economică 
continuă, în caz contrar am putea avea 
probleme”, a mai spus Zorana Mihajlovic, 
care ocupă şi postul de vicepremier 
în cabinetul condus de Ana Brnabic. 
Pentru a putea realiza acest lucru, 
autorităţile de la Belgrad intenţionează să 
investească până la opt miliarde de euro în 
infrastructură pe termen mediu, în principal 
graţie unor acorduri finanţate de China, 
dar şi de Rusia, Turcia şi Azerbaidjan. 
Serbia a încheiat anul 2018 cu un mic 
excedent bugetar, iar planul de cheltuieli 
pe 2019 mizează pe un deficit de 0,5%.

Noi, repetenți
În același timp, la București se fac 
pregătiri pentru a ne conecta la 
autostrăzile sârbilor. Drumul Expres 
care va face legătura între Autostrada 
Timișoara–Moravița–Belgrad și 
Autostrada Sudului (niciuna finalizată) va 
avea un Studiul de Fezabilitate care va 
costa peste 3 milioane de euro. Viitorul 
Drum Expres va avea câte două benzi pe 
sens, însă studiul va trebui să prevadă 
și opțiuni de lărgire la câte 3 benzi pe 
sens, în perspectiva ridicării la rang de 
autostradă.

„Scopul studiului de trafic va consta în 
determinarea traficului la momentul dării 
în exploatare a drumului expres și pentru 
o perioadă de perspectivă de 30 de ani”, 
se mai arată în Caietul de Sarcini.

Spre graniță, cu viteză înapoi
Pe de altă parte, abia în 19 iunie 
2019, Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere 
(CNAIR) a primit două oferte la licitația 
pentru elaborarea studiului de fezabilitate 
al Autostrăzii Timișoara–Moravița 
(A9), care va lega România de Serbia. 
CNAIR a lansat, pe 14 martie 2019, 
licitația pentru realizarea studiului de 
fezabilitate al Autostrăzii Timișoara–
Moravița, care ar urmă să lege România 
de Serbia. Acesta este primul pas concret 
pe care autoritățile de la București îl fac 
pentru realizarea unei conexiuni de mare 
viteză cu țara vecină. 
Durata contractului pentru realizarea 
studiului de fezabilitate va fi de 24 de 
luni, potrivit anunțului de pe platforma de 
achiziții publice SICAP. Valoarea estimată 
a contractului este cuprinsă între 11,38 
milioane de lei–13,45 milioane de lei, 
fără TVA.
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CNAIR LUCREAZĂ, DE CINCI ANI,  
LA UN STUDIU DE FEZABILITATE

În 2014, Compania de Autostrăzi și Drumuri a cerut oferte pentru realizarea unui Pod peste Prut 
la Ungheni. După cinci ani face același demers.  

Anunț septembrie 2019:
CNAIR, în calitate de Beneficiar 
și Ministerul Transporturilor, în calitate 
de Organism Intermediar pentru 
Transport,  au semnat în data de 
12.09.2019, Actul Adițional nr.2, la 
Contractul de Finanțare nr. 19/05.10.2018, 
pentru proiectul ”Elaborare Studiu de 
Fezabilitate pentru pod peste Prut la 
Ungheni”, (cod SMIS 2014+122606).
Prin semnarea Actului Adițional nr.2, se 
modifică la Condiții Generale articolele 
următoare:
• Articolul nr. 3 - Valoarea totală a 
Contractului de Finanțare și valoarea 
eligibilă, alin. (1) și alin. (2) se modifică și 
va avea următorul cuprins:
-Valoarea totală a Contractului de 
Finanțare este de 950.452,14 lei;
-Valoarea eligibilă nerambursabilă din 
Fondul de Coeziune, în procent de 85%, 
este de 649.230,37 lei;
-Valoarea cofinanțării, în procent de 15%, 
este de 114.570,07 lei.

Informație de presă, septembrie 2014:
CNADNR aşteaptă oferte pentru 
realizarea unui studiu de fezabilitate 
necesar construcţiei unui pod rutier 
către Republica Moldova, peste Prut, la 
Ungheni, costul fiind estimat până la 2,69 
milioane lei (611.000 euro), cu TVA.
“Proiectul are ca scop crearea unei căi 
de comunicaţie modernă, cu implicaţii în 
dezvoltarea regională a zonei, a fluidizării 
traficului, creşterea siguranţei utilizatorilor, 
micşorarea timpilor de parcurs, scăderea 
poluării la toate nivelele în zonele în 
prezent tranzitate, scurtează legăturile 
rutiere cu Republica Moldova, Ucraina şi 
Rusia. Pe lângă valenţa internaţională, 
podul peste Prut la Ungheni va deservi 
în bune condiţii traficul de pe teritoriul 
României”, se arată în caietul de sarcini 
elaborat în 2014.

Unde vrem să ajungem
Ungheni este o localitate din judeţul Iaşi, 
pe malul vestic al râului Prut, în dreptul 

oraşului omonim din Republica Moldova, 
cu care a alcătuit în trecut aceeaşi 
localitate.
Contractul pentru realizarea studiului 
este evaluat la 1,84 milioane lei fără TVA, 
sumă la care se vor raporta ofertanţii în 
alcătuirea propunerii financiare. Ulterior, 
CNADNR poate opta pentru achiziţia 
unor servicii suplimentare de 334.647 
lei, astfel încât valoarea estimată totală 
a contractului este de 2,17 milioane lei, 
fără TVA, se arăta în anunțul de acum 
mai mulți ani.
Termenul pentru finalizarea proiectului 
este de 12 luni de la data atribuirii.
Discuţiile dintre România şi Republica 
Moldova privind construcţia unui pod la 
Ungheni se duc de aproape un deceniu. 
În perioada interbelică, peste Prut existau 
mai mult de 20 de poduri, atât rutiere, cât 
şi de cale ferată, însă cele mai multe au 
fost distruse în al doilea Război Mondial.
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CNAIR DĂ BANI PENTRU CENTURA RÂMNICU 
VÂLCEA, PROIECT DEMARAT ÎN 2006

Haosul de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere e așa mare încât nu mai 
poți să știi ce studii de fezabilitate se mai licitează, care dintre ele sunt doar revizuiri și câte dintre 
ele vor cunoaște noi revizuiri peste câțiva ani.

Iată ce a anunțat, în septembrie 2019, 
CNAIR pe propriul site:
„CNAIR, în calitate de Beneficiar 
și Ministerul Transporturilor, în 
calitate de Organism Intermediar 
pentru Transport, a semnat în data 
de 12.09.2019 Actul Adițional nr.1, la 
Contractul de Finanțare nr. 10/09.08.2018, 
pentru proiectul ”Sprijin pentru pregătirea 
documentației tehnice aferente proiectului 
de infrastructură rutieră pentru varianta 
de ocolire Râmnicu-Vâlcea”, (cod SMIS 
2014+123462).
Prin semnarea Actului Adițional nr.1 se 
modifică la Condiții Generale articolele 
următoare:
- Articolul nr. 3 - Valoarea totală a 
Contractului de Finanțare și valoarea 
eligibilă, alin. (1) se modifică și va avea 

următorul cuprins:                    
- Valoarea totală a Contractului de 
Finanțare  este de 7.582.973,13 lei;
- Valoarea eligibilă nerambursabilă din 
Fondul de Coeziune, în procent de 85%, 
este de 5.441.530,40 lei;
- Valoarea cofinanțării, în procent de 
15%, este de 960.270,07 lei”.

Ani de bătut pasul pe loc
În urmă cu doi ani, CNAIR anunța că 
a fost lansată licitaţia pentru “Servicii 
de proiectare „Revizuire Studiu de 
Fezabilitate inclusiv documentaţii pentru 
avize, obţinere avize şi acorduri, elaborare 
Proiect Tehnic inclusiv D.T.A.C., Detalii 
de Execuţie şi Asistenţă tehnică pentru 
obiectivul Varianta de ocolire Râmnicu 
Vâlcea”. Valoarea estimată a contractului 

era de 6,11 milioane de lei, fără TVA, iar 
termenul de depunere a ofertelor era 15 
martie 2017.
De asemenea, termenul de predare a 
Studiului de Fezabilitate şi a Proiectului 
era de trei luni, respectiv de şase luni de 
la emiterea ordinului de începere, anunța 
CNAIR în ianuarie 2017.
După aproape trei ani suntem tot acolo 
de unde am plecat.
Dar, desigur, se poate și mai rău. 
Contractul anunțat în ianuarie 2017 
prevedea analizarea a trei variante de 
traseu pentru viitoarea centură o oraşului. 
Una dintre variante a fost stabilită în 
primul Studiu de Fezabilitate al acestei 
variante de ocolire, realizat în 2006.
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Atunci când ne gândim să ne luăm o 
mașină, ceea ce căutăm și ne dorim 
nu reflectă întotdeauna ceea ce 
ajungem să achiziționăm. Motivele sunt 
diverse: buget disponibil, oferta pieței 
- în special la mașinile second hand, 
folosirea argumentelor raționale în 
detrimentul celor emoționale în alegerea 
finală. Așadar, ce luăm în calcul când 
alegem o mașină. Și o scurtă comparație 
cu alte state europene.
România: ne rușinăm cu Dacia
Din datele disponibile, rezultă că românii 
preferă brandurile europene de mașini, 
cu precădere cele germane, premium. 
Datele Google arată ca BMW ocupă locul 
1 în topul căutărilor, urmat de Audi și 
Opel. De cealaltă parte însă, interogările 

autoDNA arată că Volkswagen este 
brandul auto pentru care se fac cele mai 
multe verificări, putând deduce de aici că 
este și cel pe care românii îl aleg de cele 
mai multe ori pentru achiziția finală. Este 
urmat în top de BMW și Audi. Se poate 
remarca o poziționare a brandurilor 
Renault și Dacia abia pe locurile 8 și 9 în 
topul mărcilor verificate de români. Acest 
lucru nu înseamnă că nu ar fi mașini pe 
care românii să le cumpere frecvent. Sunt 
însă mașini pe care clienții aleg să le 
cumpere pe încredere, fără să le verifice, 
ceea ce se reflectă, de multe ori, în 
nemulțumiri pe care le au după achiziție.   
Remarcăm, de asemenea, ca brandurile 
japoneze lipsesc din căutări, precum și 
din verificările de mașini ale românilor. 

Deși înregistrează un trend crescător, 
România este încă la început în ceea ce 
privește verificarea prin rapoarte online 
a mașinilor second hand ce urmează 
a fi achiziționate. Doar 15% dintre 
cumpărători aleg să verifice istoricul 
acestora.  

Germania
România și Germania au cel puțin 
un element comun – șoferii caută în 
primul rând mașini germane premium 
– BMW – dar cumpără mai degrabă 
Volkswagen. Șoferii germani sunt foarte 
fideli brandurilor locale – BMW, Audi, 
Volkswagen și Mercedes-Benz fiind 
cele mai căutate mașini, precum și 
cele mai verificate în vederea achiziției. 

CE AUTOVEHICULE PREFERĂ EUROPENII, 
CUM LE ALEG ȘI PE CE BUGET

• Europenii preferă brandurile germane când vine vorba de achiziția unei mașini second hand;  
• Se caută pe Google cel mai mult branduri de mașini germane premium. De multe ori, însă, pentru 
achiziție, sunt verificate branduri mai ieftine;
• Spre deosebire de alte state europene (Germania, Cehia etc.) românii nu pun pe primul loc în 
căutări și verificări brandul auto local – Dacia;
• Brandurile japoneze – puțin căutate în țările europene analizate.
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De observat este însă ordinea inversă 
în care acestea apar în cele două 
topuri. Se caută BMW, Audi, Mercedes 
și Volkswagen, dar se cumpără 
Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi.  
Datele arată că șoferii germani nu 
exclud brandurile japoneze și italiene din 
preferințele lor, în topuri apărând Toyota 
și Fiat.

Cehia
O altă țară în care brandul autohton 
are întâietate este Cehia – Skoda fiind 
pe locul 1 la verificări pentru achiziție 
și pe locul 2 la căutări în Google. Este, 
de asemenea, una dintre țările în care 
brandurile franțuzești sunt mai bine 
poziționate, în top apărând Peugeot, 
Renault și Citroen. Nu la fel sunt privite 
brandurile japoneze, acestea lipsind 
complet din căutări și verificări. Cu 
excepția brandului local însă, topul 
căutărilor făcute de cehi diferă destul de 
mult de topul verificărilor realizate prin 
autoDNA, ceea ce indică o diferență 
mare între așteptări și realitate.

Ungaria
Vecinii noștri din vest nu par să fie 
fideli brandurilor auto germane ci se 
orientează către mărci ce au investiții 
locale. De asemenea este de subliniat 
faptul că Ford este pe primul loc atât în 
topul căutărilor, cât și în topul verificărilor 
în vederea achiziției. Opel se află în 
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poziții fruntase în ambele clasamente 
iar surpriza vine de la Volkswagen, care, 
deși este în top 3 la verificări autoDNA, 
este pe locul 10 în topul căutărilor 
auto. Toyota ocupă însă un onorabil loc 
4 în verificări, iar în top mai apar și alte 
branduri japoneze, cum sunt Honda și 
Mazda. 

Polonia
Polonia se remarcă printr-o similitudine 
mai mare între topul brandurilor căutate 
prin Google și al celor verificate pentru 
achiziție prin platforma autoDNA. Ford 
ocupă și aici prima poziție în ambele 
topuri, iar mărcile germane ocupă restul 
pozițiilor de top. O poziționare bună 
are și Renault în Polonia, fiind pe locul 
3 la căutări și pe locul 6 la verificări.  
De remarcat faptul că două mărci de 
lux Germane ocupă ultimele locuri în 
căutările pe internet despre auto dar 
sunt în top 5 în verificările mașinilor în 
vederea achiziționării.

Rusia
Pe primul loc în căutările șoferilor ruși 
și pe locul al doilea în topul verificărilor 
se află Mercedes-Benz, urmat de 
Toyota – astfel cele două mărci 
domină top 3 în ambele clasamente 
De foarte aproape le urmează BMW 
si Ford. Cu toate acestea, și în Rusia, 
Volkswagen deține primul loc în topul 
brandurilor verificate pentru cumpărare. 
Cumpărătorii se pare că știu ce 
urmăresc pentru că mărcile din top 5 

sunt aproximativ aceleași în ambele 
clasamente.

La coada clasamentului
Românii alocă, în medie, între 11.700 
euro şi 31.200 euro pentru cumpărarea 
unei maşini noi din clasele mică, 
medie şi SUV, în contextul în care 
vânzările de autoturisme noi au crescut. 
Defalcat pe categorii, bugetul mediu 
pentru achiziţia unei maşini aparţinând 
segmentelor de clasă mică este de 11.700 
euro, 20.750 euro în cazul segmentelor 
de clasă medie şi 23.000 – 31.200 euro 
pentru toate clasele de SUV-uri.
Creşterea venitului net anual pe cap de 
locuitor în 2018, până la valoarea de 
5.083 de euro, a contribuit semnificativ 

la acest trend. Consumatorul român 
a început să înţeleagă mult mai bine 
avantajele achiziţiei unei maşini noi 
comparativ cu una rulată.
Garanţia de producător, lipsa eventualelor 
“surprize” neplăcute, cât şi dorinţa de a fi 
primul utilizator al maşinii sunt elemente 
care determină tot mai mulţi români să 
achiziţioneze o maşină nouă.
Chiar şi cu acest avans al pieţei maşinilor 
noi, România continuă să fie pe ultimul 
loc în Uniunea Europeană în ceea ce 
priveşte posesia unei maşini, cu doar 362 
de autovehicule la 1.000 de locuitori, faţă 
de 602 maşini la 1.000 de locuitori – media 
UE, relevă datele Asociaţiei Europene a 
Producătorilor de Automobile.
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