MINISTERUL FINANŢELOR VREA SĂ MODIFICE LEGISLAȚIA RCA

pag. 31

PA C H E T U L
M O B I L I TAT E 1 ,
ÎN TRIALOG
PAG. 5

Valeriu
Zaharia,
Managing
Director
Trucks & Buses
Mercedes-Benz
România

1

6.9 LEI

w w w.tirmagazin.ro

OCTOMBRIE 2019

PG.16

4

2

5Ă6381685,

D

IO
$ NE
&
P
R ʟ,2 L C
A
C 1$ IPE
T
IC 5 RE
O
M

M
$ AR
&
LI ʟ IU
C ,2 S
U
R 1$ DA
IC 5 N
I
IM
P
E
X

D

*
(
2
I
H RE 5*
O
LL CT (1
E OR ,ʟ
M
A G ą
N E
N
E
R

A

L

7 EPISOADE
7Ì175(%Ă5,
28

0
,5
I
A RE &(
H
$
E CT 0
A
D OR ą1
LO G (
G EN 6&
IS
8
T ER
IC A
S L

TITANI AI
TRANSPORTURILOR RUTIERE
520Ç1(ʝ7,6(Í1)5817ą
Í1&(/0$,1286(5,$/
TIRMAGAZIN.RO

DIN 30 OCTOMBRIE 2018, PE TIRMAGAZIN.RO
AUGUST 2019 | www.tirmagazin.ro
ʝ,)$&(%22.&207,50$*$=,1

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

Adresa redacţiei:
Str. 11 Iunie nr. 7
etaj 1, apt. 2

4

10 ANI DE PARTENERIAT MAN ÎN
ROMÂNIA PENTRU ACADEMIA
CELUI MAI VALOROS NUMĂR 10

14

SCHMITZ CARGOBULL AG
ARE UN NOU CONSILIU
DE SUPRAVEGHERE

22

SCANIA AXL CAMIONUL FĂRĂ CABINĂ
ŞI ŞOFER

26

VOLVO TRUCKS:
50 DE ANI DE STUDIU
AL ACCIDENTELOR

tel./fax: 021-317.90.74
Director general :
Emil POP
mobil: 0722.554.472
e-mail: director@tirmagazin.ro
Director Marketing & PR
Alina ANTON-POP
Secretar General de Redac]ie:
Petre ARDELEAN
Redactori:
Sorin BARBU
Radu Plopeanu
Fotoreporter:
Lucian MORAR
Corectur`:
Liana NICHIFOR
DTP:
Nicoleta IONESCU
ISSN 1583-7564
tiraj: 10.000 exemplare
www.tirmagazin.ro
office@tirmagazin.ro
ISSN 1584-6202
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
Drumuri

membrilor

Asociaţiei
şi

Poduri

UNTRR

Profesionale
Bucureşti.

şi
de

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

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

OCTOMBRIE 2019

| www.tirmagazin.ro

3

10 ANI DE PARTENERIAT MAN ÎN ROMÂNIA
PENTRU ACADEMIA CELUI MAI VALOROS
NUMĂR 10
În 2019, MHS Truck & Bus Group sărbătoreşte 10 ani de parteneriat alături de Academia de Fotbal
Gheorghe Hagi.
Prelungirea parteneriatului a fost
anunţată odată cu inaugurarea noului sediu MHS Truck Service Constanţa, cel mai nou centru de competenţă din cadrul reţelei naţionale
de service MAN.
MHS Truck & Bus Group susţine performanţa nu numai în cadrul activităţilor
desfăşurate ci şi în cadrul proiectelor
dezvoltate de către partenerii săi.
În 2019, MHS Truck & Bus Group sărbătoreşte 10 ani de parteneriat alături
de Academia Gheorghe Hagi, pe parcursul acestor ani oferind Academiei
mijloacele de transport necesare echipelor sale.

precum şi operaţii de întreţinere şi reparaţii camioane şi semiremorci, având
disponibile toate ofertele de After Sales
din cadrul reţelei MHS Truck Service.

“Suntem onoraţi să fim partenerii Academiei Gheorghe Hagi. Performanţa
este parte a filosofiei noastre, de aceea,
o susţinem cu interes de fiecare dată.
Anul acesta este un an important pentru
parteneriatul nostru deoarece marcăm
un deceniu de furnizare a serviciilor de
transport necesare echipelor Academiei - 10 ani de parteneriat MAN în
România pentru Academia celui mai
valoros număr 10. Ne dorim, cu siguranţă, să fim în continuare alături de
Academie şi să îi susţinem în dezvoltarea activităţii lor.”, a declarat în cadrul
evenimentului Michael Schmidt, Preşedinte al MHS Truck & Bus Group.
Prelungirea parteneriatului a fost anunţată în cadrul inaugurării noului sediu
MHS Truck Service Constanţa, acesta
fiind cel mai nou centru de competenţă
al reţelei naţionale MHS Truck Service.
La inaugurarea noului sediu MAN din
Constanţa a fost prezent alături de Michael Schmidt, Gheorghe Hagi, Director
al Academiei Gheorghe Hagi: „Ne bucurăm pentru acest parteneriat reciproc
avantajos, pentru 10 ani pe care i-am
petrecut şi am progresat împreună. Proiectele pe termen lung înseamnă mereu
progres, eficienţă, iar acolo unde există
răbdare, va fi cu siguranţă performanţă.
Felicitări celor de la MAN! Sunt convins
că proiectele noastre vor avea în continuare aceleaşi rezultate care să ofere
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Pachetul de servicii After Sales include
MAN Mobile 24, contractele de service
adaptate specificului activităţii clienţilor,
ofertele speciale pentru piesele originale MAN şi manoperă, precum şi garanţia
extinsă 24 de luni pentru accesoriile şi
piesele originale MAN, ecoline, garanţia
fiind disponibilă la nivel internaţional.
Noul sediu MAN din Constanţa dispune de o suprafaţă de 1.144 mp, care
cuprinde atât zona de recepţie clienţi şi
birouri vânzări, cât şi zona de service şi
depozit de piese de schimb. De asemenea, parcarea destinată clienţilor are o
suprafaţă de 850 mp.
siguranţă, încredere şi performanţă.”.
Gheorghe Hagi a fost prezent la eveniment alături de membrii ai conducerii
Clubului FC Viitorul şi ai Academiei precum şi alături de jucătorii primei echipe
şi de jucători din cadrul Academiei.
S-a deschis noul centru de competenţă MAN din Constanţa
Noul centru de competenţă MAN din
Constanţa, aflat în spaţiul logistic din
Str. I.C. Brătianu nr. 250, oferă atât servicii de vânzare camioane noi şi rulate,
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Zona de reparaţii este alcătuită din 9
posturi de lucru, cu 5 linii de service,
fiind disponibile servicii de mecanică,
electrică, tinichigerie, diagnoză computerizată MAN, sisteme de frânare Wabco şi Knorr pentru semiremorci, precum
şi reglare geometrie direcţie camioane
şi remorci.
Reţeaua MHS Truck Service include,
pe lângă centrul MAN din Constanţa,
centrele de competenţă MAN din Bucureşti, Otopeni (Ilfov), Braşov, Bacău,
Cluj, Sibiu, Timişoara.

Video: CONFERINŢA UNTRR "PACHETUL
MOBILITATE 1 A INTRAT ÎN TRIALOG"
“Trialogul privind Pachetul Mobilitate 1 - provocări şi soluţii pentru transportatorii rutieri români”
- aceasta a fost tema unei conferinţe organizate de Uniunea Naţională a Transportatorilor din
România (UNTRR), vineri, 11 octombrie 2019.
divergenţele dintre punctele de vedere
ale Parlamentului European şi ale
Comisiei Europene şi a realizat un sondaj
de opinie în cadrul căruia transportatorii
prezenţi la conferinţă au putut să aleagă
variantele de reglementări care sunt cele
mai favorabile pentru afacerile lor.
Cu acest prilej am realizat un videoclip
pentru care al luat mai multe scurte
interviuri:
Alina Anton-Pop, Director Marketing &
PR TIR Magazin: Care sunt principalele
probleme ale Pachetului Mobilitate 1
pentru transportatorii români?

La evenimentul care a avut loc la
Romexpo, transportatorii au avut un
dialog deschis cu eurodeputaţii Maria
Grapini, Marian-Jean Marinescu şi
Clotilde Armand.
De asemenea, mai multe detalii despre
ce fac autorităţile de la noi pentru a se

ajunge la o formă a Pachetului Mobilitate
1 cât mai puţin dezastruoasă pentru
transportul rutier românesc a adus
Marius Alban, consilier Afaceri Europene
la Ministerul Transporturilor.
Roxana Ilie, responsabil reprezentare
şi informare la UNTRR, a prezentat

Roxana Ilie, Responsabil Reprezentare
şi Informare UNTRR: Pachetul Mobilitate
1 a intrat în procedura de Trialog, iar pe
masa de negociere a instituţiilor europene
- Parlamentul European, Consiliul de
Transport al UE şi Comisia Europeană se găsesc mai multe măsuri extrem de
restrictive pentru transportatorii rutieri
români. Măsurile riscă să afecteze viitorul
transportatorilor români şi estici în UE.
Poate cea mai gravă propunere a fost cea
făcută de Parlamentul European, care
solicită ca autotrenurile să se întoarcă
acasă la fiecare patru săptămâni pentru
a efectua o încărcare sau descărcare în
ţara de origine. Această propunere nu
se regăseşte în abordarea generală a
Consiliului de Transport al UE şi nici în
propunerea iniţială a Comisiei Europene.
Este necesară o analiză de impact
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a unei asemenea propuneri pentru
firmele de transport rutier, pentru piaţa
europenă dar şi pentru mediu. Pentru că
o asemenea propunere va putea genera
emisii foarte mari de dioxid de carbon
datorate creşterii dramatice a numărului
de curse în gol.
Acest lucru ar contrazice foarte mult
obiectivele de decarbonizare ale politicilor
europene actuale care se regăsesc
în toate Pachetele Mobilitate 1, 2 şi 3
ale Comisiei Europene. O altă măsură
foarte restrictivă este legată de aplicarea
Directivei Detaşării la transporturile
rutiere internaţionale.
Această măsură va conduce la
îngreunarea transporturilor, creşterea
birocraţiei, creşterea costurilor de operare
ale transportatorilor români şi din estul
Europei, în general. Pentru că ei sunt cei
mai vizaţi de această măsură, în condiţiile
în care tarifele pe care aceşti transportatori
le primesc sunt mult sub tarifele primite
de trasportatorii vestici pentru aceleaşi
transporturi efectuate în vestul Europei.
Practic, conisiderăm necesar, în această
situaţie ca, prin legislaţia europeană, prin
acest Pachet de Mobilitate să se asigure
şi transportatorilor români şi estici
posibilitatea de a-şi acoperi costurile de
operare care vor fi crescute prin acest
Pachet.

Marian-Jean Marinescu, europarlamentar: Nu putem prevedea, în acest
moment, cât va dura negocierea. Intenţia
noastră este să negociem cât mai mult
posibil, pentru a avea o variantă cât mai
echilibrată, benefică pentru toţi transportatorii. Probabil, după vara anului viitor,
va fi o variantă finală.

Alina Anton-Pop, Director Marketing &
PR TIR Magazin: Când credeţi că vom
avea o variantă finală a Pachetului de
Mobilitate 1 şi când va fi pus în aplicare?

6
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Alina Anton-Pop, Director Marketing &
PR TIR Magazin: Pentru că aţi susţinut
în Parlamentul European drepturile
transportatorilor rutieri români aţi devenit
inamicul public numărul unu al şoferilor
profesionişti din România. Aveţi un mesaj
pentru ei?
Maria Grapini, europarlamentar: Poate
nu numărul unu, dar în orice caz am fost
atacată în mediul online. Am încercat să
le explic şi în conferinţele la care particip.
Ca fost angajator am mare respect faţă
de toate profesiile şi de toţi angajaţii.
Nicio companie nu ar putea avea un
rezultat bun fără angajaţi şi nici angajaţii,
fără companie.
Răspunsul meu este foarte clar. Problema
legată de şoferii profesionişti se referă,
în principal, la venituri. Am fost atacată
când am spus că un şofer profesionist
român ajunge la venituri de 2.000–2.500
euro. Ceea ce am spus este adevărat.
Am solicitat de la asociaţiile profesionale
din transporturi să îmi explice aceste
venituri. Şi, da, şoferii au un salariu mic,
un pic mai mare decât salariul minim, dar
au diurne care, adunate, duc la o sumă
de 2000–2500 de euro, în funcţie de câte
curse şi câte zile stau în cursă. Ceea ce
am spus este adevărat, le-am explicat.
Pe de altă parte, le-am explicat că trebuie
să avem grijă de drepturile lucrătorilor
pentru că trebuie să aibă timp de odihnă,
să respecte timpul de dormit, timpii

de condus. Pentru asta am pledat în
discuţiile privind Pachetul de Mobilitate
pe care ne luptăm să îl negociem
pentru a avea un efect bun în România
şi în statele din Est. Pentru că este un
dezechilibru între ceea ce avem acum.
Transmit respect şoferilor, ştiu că au o
muncă grea. Unii o fac din plăcere, alţii
din nevoie. Foarte important este ca ei
să circule în siguranţă şi să aibă aceste
venituri care să le garanteze lor şi familiei
o viaţă decentă.
Reprezentanţii UNTRR au reamintit că
Pachetul Mobilitate 1, publicat în 2017
pe fondul protecţionismului în creştere
al Statelor vestice membre ale Alianţei
Rutiere, nu a putut fi adoptat în legislatura
europeană precedentă după aproape
2 ani de dezbateri aprinse la nivel
european, din cauza mai multor prevederi
periculoase de modificare a legislaţiei
europene în domeniul transporturilor,
propuse de Parlamentul European
precedent, de Consiliu şi de Comisia
Europeană fără o evaluare a impactului
acestora asupra pieţei de transport şi
asupra mediului. De asemenea, este
important să reamintim că, în ciuda

faptului că 2 din cele 3 dosare ale
Pachetului Mobilitate 1 au fost respinse
de Comitetul TRAN la începutul acestui
an, plenul PE a adoptat cele 3 dosare
legislative sub presiune politică, dar în
absenţa unei evaluări de impact pentru
modificările semnificative introduse de
către PE la problemele cheie.
UNTRR a semnalat Eurodeputaţilor
români şi tuturor membrilor TRAN cele
mai periculoase măsuri propuse de cele
3 dosare ale Pachetului Mobilitate 1:
- Obligaţia întoarcerii acasă a
vehiculelor
şi
restricţionarea
cabotajului
afectează
libertăţile
fundamentale de circulaţie în UE, fiind
totodată în contradicţie cu viziunea UE
de decarbonizare a transporturilor. În
timp ce Comitetul TRAN votează
aceste măsuri pe 19.09.2019, Consiliul
Miniştrilor de Transport UE din 1920.09.2019 va desfăşura o amplă
dezbatere de orientare axată pe
tema crucială a transporturilor şi
schimbărilor climatice concentrânduse asupra modalităţilor de reducere
a emisiilor de gaze cu efect de seră
(GES) din domeniul transporturilor, în
conformitate cu angajamentele asumate

(
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pe an (45-75%), generându-se o poluare
nejustificată de până la 100 000 de tone
de emisii de CO2 pe an sau chiar mai
mult.
• Contradicţie cu politicile UE actuale
de decarbonizare: Obligaţia întoarcerii
acasă a vehiculelor şi, de asemenea,
restricţionarea cabotajului sunt în
contradicţie directă cu politica comună
de transport a UE şi obiectivele sale
de decarbonizare şi eficienţa reţelei de
transport, punând în pericol eforturile
industriei de a reduce amprenta sa de
carbon.

de UE în temeiul Acordului de la Paris.
În contradicţie cu aceste preocupări
europene şi globale urgente, Pachetul
Mobilitate 1 propune întoarcerea acasă a
camioanelor şi restricţionarea cabotajului,
măsuri care vor determina creşterea
semnificativă a curselor fără încărcătură
în UE şi a emisiilor de CO2.
Uniunea Internaţională a Transporturilor
Rutiere - IRU a adresat factorilor de
decizie naţionali şi europeni o scrisoare
deschisă cu privire la posibilele consecinţe ale obligaţiei întoarcerii acasă a

8
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camioanelor la 4 săptămâni, exprimând
principalele preocupări ale industriei de
transport rutier:
• Creştere dramatică a curselor fără
încărcătură şi a emisiilor de CO2:
astăzi, majoritatea camioanelor se întorc
în ţara de înfiinţare a companiei doar o
dată sau de două ori pe an. O obligaţie
pentru aceleaşi camioane să se întoarcă
la fiecare trei-patru săptămâni ar putea
creşte parcursul camioanelor europene
cu 80 până la 135 de milioane de kilometri

OCTOMBRIE 2019
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Aceste măsuri vor afecta totodată şi
consumatorii finali ai UE, care se vor
confrunta cu creşteri ale preţurilor
la majoritatea produselor de pe raft,
întrucât forţarea camioanelor să se
întoarcă acasă fără încărcătură nu va
creşte doar consumul de combustibil
al transportatorilor, ci şi costul final al
transportului, care va fi transferat către
clienţi, crescând astfel preţurile finale
pentru mărfurile transportate.
De asemenea, restricţionarea cabotajului
şi accesului la piaţă sunt împotriva
obiectivelor principale ale Cărţii albe a UE
pentru transporturi 2011-2020, propunând
o foaie de parcurs către un Spaţiu
European unic al Transporturilor şi un
sistem de transport competitiv şi eficient
din punct de vedere al resurselor.

COMISIA TRAN A ADOPTAT INIŢIEREA
TRIALOGULUI PE PACHETUL MOBILITATE 1
Comisia de Transport şi Turism a Parlamentului European - TRAN s-a reunit, la 24
septembrie 2019, la Bruxelles, având pe ordinea de zi - Votarea electronică asupra
deciziei de a iniţia negocieri interinstituţionale pe Pachetul Mobilitate 1, dar şi pe alte
dosare legislative importante ale Pachetului Mobilitate 2 şi ale Pachetului Mobilitate 3.
În urma votului, Comisia TRAN a adoptat
iniţierea de negocieri interinstituţionale
pe cele 3 dosare fierbinţi ale Pachetului
Mobilitate 1, respectiv:
• Cerinţe de control şi norme speciale
privind detaşarea conducătorilor auto în
sectorul transportului rutier , raportoare
Kateřina
Konečná
(GUE/NGL)
ADOPTAT
• Modificarea Regulamentului (CE) nr.
561/2006 în ceea ce priveşte cerinţele
minime referitoare la perioadele de
conducere zilnice şi săptămânale
maxime, pauzele minime şi perioadele
de repaus zilnic şi săptămânal şi a
Regulamentului (UE) nr. 165/2014
în ceea ce priveşte poziţionarea prin
intermediul tahografelor, Raportoare
Henna Virkkunen (PPE) - ADOPTAT
• Modificarea Regulamentului (CE) nr.
1071/2009 şi a Regulamentului (CE) nr.
1072/2009 în vederea adaptării lor la
evoluţiile din sector, raportor Ismail Ertug
(S&D)- ADOPTAT
De asemenea, TRAN a adoptat iniţierea
de negocieri interinstituţionale şi pentru
următoarele dosare legislative importante
privind transportul rutier de marfă şi
persoane, precum şi documentele de
transport electronice:
• Utilizarea vehiculelor închiriate fără

conducători auto pentru transportul rutier
de mărfuri, Raportoare Cláudia Monteiro
de Aguiar (PPE) - ADOPTAT
• Aplicarea de taxe la vehiculele grele
de marfă pentru utilizarea anumitor
infrastructuri - ADOPTAT
• Normele comune pentru accesul la piaţa
internaţională a serviciilor de transport
cu autocarul şi autobuzul-Roberts Zīle
(ECR)-ADOPTAT
• Norme comune pentru anumite tipuri de

transporturi combinate de mărfuri între
state membre- ADOPTAT
• Măsuri de simplificare pentru
dezvoltarea reţelei transeuropene de
transport, Raportor Dominique Riquet
(Renew) - ADOPTAT
• Informaţii electronice privind transportul
de marfă, Raportor Andor Deli (PPE) ADOPTAT
• Renunţarea la schimbarea sezonieră a
orei - ADOPTAT
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UNTRR SOLICITĂ GUVERNULUI,
MFP ŞI ASF SĂ NU MODIFICE LEGEA RCA
Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) solicită Guvernului, Ministerului
Finanţelor Publice (MFP) şi Autorităţii de Supraveghere Financiare (ASF) să nu modifice Legea
nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA), întrucât se vor recrea
condiţiile dezechilibrelor grave în piaţa RCA şi tarifele vor creşte accentuat pentru toţi deţinătorii
celor 8,2 milioane de vehicule din România, indiferent dacă sunt persoane fizice sau juridice.
Cele mai importante modificări propuse
prin proiectul de lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.132/2017 urmăresc:
- abrogarea prevederilor ce limitează
cheltuielile administrative şi de vânzare
ale poliţei de asigurare ce pot fi incluse
de către asigurători în calculul tarifelor
de primă (în acest moment plafonate la
25%);
- eliminarea obligaţiei ASF de reglementare
a modului de calcul al tarifelor de primă, a
criteriilor de risc, a indicilor de încărcare, a
coeficienţilor de majorare şi/sau corecţie
ori alte instrumente de ajustare a tarifelor
de primă;
- eliminarea obligaţiei BAAR de ofertare a
primei de asigurare în cazul asiguratului
cu risc ridicat.
Impactul adoptării acestor măsuri se
va transpune prin creşterea tarifelor
RCA fără să mai fie necesară nicio
justificare.
Reamintim că prima de asigurare RCA
este stabilită prin calcul actuarial, dar
depinde şi de alte elemente, precum marja
de profit, canalele de distribuţie, gradul
de intermediere, comisioanele brokerilor,
nivelul personalului companiei de
asigurări şi salarizarea. Aceste elemente
sunt calculate în funcţie de gradul de
concurenţă şi nivelul de maturitate al
pieţei.
În ceea ce priveşte concurenţa din piaţa
RCA, practica precedentă a demonstrat
că în lipsa unor reglementări stricte,
companiile de asigurări s-au înţeles
asupra preţurilor, situaţie sancţionată de
Consiliul Concurenţei cu amenzi totale
în valoare de 246.739.195,6 lei (aprox.
53 milioane euro) pentru încălcarea
reglementărilor naţionale şi europene din
domeniul concurenţei prin coordonarea
comportamentelor pe piaţă în vederea
majorării tarifelor RCA. În acest sens,
UNTRR solicită Consiliului Concurenţei
publicarea raportului final, pentru ca
ASF să argumenteze în faţa Comisiei
Europene prevederile legale actuale şi
ca toţi asiguraţii RCA din România să
înceapă demersurile de recuperare a
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sumelor percepute în plus ca urmare a
înţelegerilor neconcurenţiale.
Referitor la nivelul de maturitate al
pieţei asigurărilor, în 2018 aproape 50%
din primele brute subscrise pe clasa
asigurărilor generale şi peste o treime din
total piaţă au reprezentat asigurări RCA.
Dacă în ţările dezvoltate din UE piaţa
este dominată de segmentul asigurărilor
de viaţă, în România aceasta este
susţinută de asigurările auto obligatorii
RCA. Cu o pondere de numai 1,13% din
PIB, asigurările confirmă stadiul ”încă
în dezvoltare”, deşi importante grupuri
financiare internaţionale sunt prezente pe
plan local.
Reamintim că raportul Băncii Naţionale
a României (BNR) asupra stabilităţii
financiare arată că sectorul asigurărilor
din România prezintă ”o eficienţă scăzută
şi dificultăţi în gestionarea activităţii de
subscriere, a riscului de selecţie adversă
şi a hazardului moral”.
Totodată, după intrarea în vigoare a legii
RCA nr. 132, anul 2017 a fost şi primul în
care piaţa de asigurări a înregistrat profit,
după 10 ani de pierderi. Deşi tarifele RCA
au fost plafonate la începutul anului 2017
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şi raportate la tariful de referinţă după
intrarea în vigoare a legii RCA, prin care
au fost impuse cheltuieli administrative
de 25%, iar ASF a reglementat modul de
calcul al tarifelor de primă, asigurătorii
RCA au înregistrat profituri de peste 400
de milioane de lei în 2017 şi 2018, potrivit
datelor de la MFP.
În aceste condiţii, UNTRR solicită
Guvernului, MFP şi ASF ca Legea
132/2017 să nu fie modificată, să
transmită Comisiei Europene o analiză
fundamentată privind situaţia pieţei
RCA din România cu accentuarea
motivelor practice pentru care nu este
benefică o schimbare a legislaţiei şi să
vină cu măsuri suplimentare pentru a
evita întoarcerea la situaţia de criză din
perioada 2015-2016.
Totodată, UNTRR revine cu solicitarea
desecretizării scrisorii primite de
autorităţile române de la Comisia
Europeană în temeiul art. 4(2) din
Regulamentul european 1049/2001,
întrucât impactul acesteia reprezintă
”un interes public superior care justifică
divulgarea conţinutului documentului
în cauză”.
UNTRR consideră necesară continuarea
eficientizării sectorului de asigurări RCA
şi creşterea gradului de cuprindere în
asigurare, prin realizarea unui ghid de
bune practici cu privire la daunele materiale
(pentru eliminarea înţelegerilor ilicite din
zona de service-uri auto), elaborarea unui
ghid cu privire la vătămările corporale
şi uniformizarea deciziilor din instanţe,
demersuri pentru includerea în programa
şcolară a orelor de siguranţă rutieră
şi acordarea unui procent de 1% din
primele brute subscrise pe RCA pentru
campanii de siguranţă rutieră şi folosirea
camerelor video CNAIR pentru depistarea
autovehiculelor fără poliţe RCA valabile.

FORMA ACTUALĂ A PACHETULUI
MOBILITATE 1 ESTE SUSŢINUTĂ
DE COMUNIŞTI
Europarlamentarul român Marian-Jean Marinescu a făcut public modul în care grupurile politice
au votat în TRAN propunerea de modificare a textelor Pachetului Mobilitate 1.

Din postarea de pe pagina sa de
Facebook, rezultă că actualele texte sunt
pe placul comuniştilor şi a stângii verzi.
“Comisia Transport a Parlamentului
European (#TRAN) a votat propunerea
grupurilor politice #PPE, #ECR şi
#RenewEurope de a cere Comisiei
Europene
modificarea
textelor
Regulamentelor care compun Pachetul

de mobilitate. Rezultatul votului a fost,
din păcate, defavorabil: 19 pentru, 30
împotrivă (PPE 8-4, S&D 5-5, Renew 1-6,
ECR 3-1, Verzi, ID, Comunişti- Stânga
Verde Unită- în totalitate contra).
Ce urmează: mâine, 24 septembrie,
votul pentru începerea negocierilor cu
Consiliul.
Continuăm eforturile de a informa colegii,

foarte mulŢi noi, despre consecinŢele
negative ale acestor regulamente
asupra sectorului de transport rutier
internaŢional.
Discutăm posibilitatea de a nu începe
negocierile, cel puŢin pentru regulamentul
referitor la detaşarea soferilor.”, a scris
europarlamentarul român.
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Serialul de comedie “DOI ŞOFERI” ep.04 “URA DE CLASĂ”
Ghiţă şi Liţă se simt exploataţi de Pistruiatul, patronul firmei de transport rutier la care sunt
angajaţi, şi decid să se răzbune.

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 COMMUNICATIONS, realizată în exclusivitate 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

12
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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
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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.

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).

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.

Episodul 01
“Liţă aduce o veste care pare proastă.
Ghiţă îi cere să vorbească despre asta
<<pe larg>>.”- acesta este sinopsisul
Publicitate
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SCHMITZ CARGOBULL AG ARE UN NOU
CONSILIU DE SUPRAVEGHERE
Schmitz Cargobull AG a anunţat, în cadrul Adunării Generale anuale din 24 septembrie 2019,
reorganizarea Consiliului de Supraveghere.
Odată
cu
expirarea
mandatelor,
Preşedintele consiliului de supraveghere,
dr. Jürgen Kluge şi membrii Consiliului de
Supraveghere Wolfgang Fritsch-Albert,
Peter Schmitz şi Dietrich Zaps şi-au
încetat misiunea.
Astrid Hamker, dr. Detlev Ruland,
profesorul Dr. Harald Ludanek şi dr. Hans
Moormann au fost numiţi reprezentanţi ai
acţionarilor în Consiliul de Supraveghere
al Schmitz Cargobull AG.
Profesorul Dr. Jürgen Kluge, consultant
independent în management şi, timp de
mai mulţi ani, angajat ca şi consultant în
management la McKinsey & Company,
dar şi pentru Schmitz Cargobull, a preluat
funcţia de Preşedinte al Consiliului de
Supraveghere al Schmitz Cargobull
AG în iunie 2013. I-a succedat lui Peter
Schmitz, care a deţinut această funcţie
din 2003.
Peter Schmitz a contribuit semnificativ la
dezvoltarea companiei ca lider de piaţă în
domeniul remorcilor şi în cel al tehnologiei
prin inovaţiile sale tehnologice. El a fost,
prima oară, Directorul general şi apoi
Preşedintele Boardului de Management
în urma transformării companiei într-o
societate pe acţiuni. Din 2003 până în
2013, a preluat responsabilitatea pentru
dezvoltarea companiei ca Preşedinte al
Consiliului de Supraveghere.

Noul Consiliu de Supraveghere al Schmitz
Cargobull AG este alcătuit acum din
următorii reprezentanţi ai acţionarilor:

Drägerwerk AG. A fost preşedinte al
Wirtschaftsrat Deutschland din iunie
2019.

Astrid Hamker (1966) are mulţi ani de
experienţă în management ca managing
partner în cadrul grupului Piepenbrock.
De asemenea, este membru al
Consiliului consultativ şi al Consiliului de
supraveghere al altor companii, precum

Profesorul Dr. Harald Ludanek (1958)
a fost responsabil pentru dezvoltarea
tehnică a numeroase branduri ale
grupului Volkswagen din 1992 până în
2017. Din 2012 până la începutul anului
2016, a fost membru al Consiliului de

Wolfgang Fritsch-Albert, până de
curând proprietar şi CEO al companiei
familiale Westfalen AG din Münsterland,
a fost cooptat de Schmitz Cargobull ca
membru al Comitetului consultativ din
1996. A preluat mandatul în Consiliul de
Supraveghere al Schmitz Cargobull AG
în 1999.
Ing.
Dietrich
Zaps,
„Automotive
Consultant”, a ocupat mai mulţi ani poziţii
de top în industria auto internaţională,
inclusiv
preşedinte
şi
CEO
al
ThyssenKrupp Budd Comp. şi membru
al Comitetului executiv al ThyssenKrupp
Automotive AG pentru America de
Nord. El a fost cooptat în Consiliul de
Supraveghere al Schmitz Cargobull AG
din 2013.
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cercetare şi dezvoltare tehnică Scania
în Suedia. Recent, a fost ales membru
al Consiliului de Cercetare şi Dezvoltare
la Volkswagen Vehicule Comerciale.
Este membru Schmitz Cargobull AG
Innovation Circle din 2018.
Dr. Detlev Ruland (1959) este membru
al Consiliului consultativ digital al KUBIK
din 2018. Înainte de aceasta, a fost
preşedinte al Consiliului de administraţie
al Centrului German de Cercetare
pentru Inteligenţă Artificială (DFKI)
din Kaiserslautern şi Saarbrücken. De
asemenea, a lucrat pentru McKinsey &
Company, Inc. şi RWE AG în calitate de
Chief Information Officer, înainte de a se
alătura Deutsche Post AG în 2018, în
calitate de Chief Information Officer şi
Chief Technology Officer.
Dirk
Hoffmann
(1966),
membru
al Consiliului de Supraveghere al
Schmitz Cargobull AG din 2013, a
fost numit Preşedinte al Consiliului de
Supraveghere. După ce şi-a încheiat
pregătirea profesională la Schmitz
Cargobull, a lucrat mulţi ani în funcţii
de management în vânzări. În 1995, a

fondat împreună cu soţia sa EWT Truck
& Trailer Handels GmbH, importatorul
Schmitz Cargobull în Polonia, Republica
Cehă şi Slovacia.
Robin J. Stalker (1958), contabil public
atestat, s-a alăturat lui Arthur Young
(acum EY) în Noua Zeelandă şi Londra
şi a ocupat diverse funcţii în domeniul
finanţelor şi controlului în industria
divertismentului din Asia şi Statele Unite
înainte de a deveni Chief Financial Officer
(CFO) al Adidas AG. Este membru al
Consiliului de Supraveghere al Schaeffler
AG şi este membru al Consiliului de
Supraveghere al Schmitz Cargobull AG
din 2017.
La sfârşitul lunii august, au avut loc
alegerile în cadrul reprezentaţilor
angajaţilor în Consiliul de Supraveghere.
Yvonne Seggewiß, membră a Consiliului
muncitorilor la uzina Schmitz Cargobull
din Vreden şi Hans-Joachim Hebing au
părăsit Consiliul de Supraveghere la
cererea lor. Manuel Terhürne, Uzina
Vreden şi Pietro Bazzoli, IG Metall, au
fost aleşi succesorii lor.

Reprezentanţii angajaţilor în cadrul
Consiliului de Supraveghere al Schmitz
Cargobull AG sunt: Heinz Pfeffer, director
general al IG Metall Rheine, Pietro
Bazzoli, director general al IG Metall
Bocholt, Thomas Meissner, preşedintele
Consiliului de lucru Cargobull Parts &
Services, Thomas Schwier, preşedintele
Consiliului de lucru Schmitz Cargobull
Altenberge / Horstmar, Manuel Terhürne,
preşedintele Consiliului de lucru al
Vreden, Volker Flatau, şeful liniei de
producţie Curtainsider Schmitz Cargobull
AG.
În numele acţionarilor, noul preşedinte
al Consiliului de Supraveghere, Dirk
Hoffmann, a mulţumit membrilor care au
părăsit Consiliul de Supraveghere pentru
angajamentul şi contribuţia lor, care au
asigurat succesul Schmitz Cargobull. “Cu
noul Consiliu de Supraveghere, abordăm
provocările sectorului de transport şi
logistică într-o manieră puternică şi plină
de încredere. Suntem bine poziţionaţi
pentru a continua povestea de success
Schmitz Cargobull”, a explicat Dirk
Hoffmann.
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ROADSHOW-UL MERCEDES-BENZ ACTROS
ŞI AROCS A AJUNS LA BUCUREŞTI
Turneul de promovare a noii generaţii de camioane Mercedes-Benz Actros şi Arocs a ajuns, vineri,
4 octombrie 2019, la Bucureşti.

Turneul s-a desfăşurat în perioada 21
septembrie-12 octombrie. A început la
Arad, a continuat la Sebeş, a fost pentru
două zile, 4 şi 5 octombrie, în Bucureşti
şi s-a încheiat la Suceava.

Alina Anton-Pop, Director Marketing

Cu acest prilej am realizat un videoclip,
în cadrul căruia am luat mai multe scurte
interviuri:

Cătălin Barbur, Retail Sales & Product

Alina Anton-Pop, Director Marketing
& PR TIR Magazin: De ce credeţi că
ar trebui să vină transportatorii rutieri la
roadshow-ul organizat anul acesta de
Mercedes-Benz Trucks?

produselor Daimler se focusează pe

Valeriu Zaharia, Managing Director
Trucks & Buses, Mercedes-Benz
România: Este o oportunitate excelentă
pe care Mercedes-Benz Trucks o pune la
dispoziţia clienţilor sau potenţialilor clienţi,
fie că vorbim de acţionari ai firmelor de
transport sau de şoferi, de a experimenta
inovaţiile pe care noile Actros şi Arocs
le aduc în piaţa de camioane anul
acesta. Mă refer aici la Mirror Cams
care facilitează extraordinar de mult
vizibilitatea şoferului şi capabilitatea lui
de a se orienta în situaţii de transport sau
de accesare a unei rampe de încărcaredescărcare, cu toate facilităţile pe care
noul sistem de camere le oferă şi cu
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& PR TIR Magazin: Ce beneficii au
transportatorii rutieri care folosesc noile
camioane Actros şi Arocs?

Manager Trucks, Mercedes România:
Întreaga

display-ul din interiorul cabinei pentru a
uşura mult sarcina şoferului.
Ar fi de interest de menţionat noul Active
Drive Assist, care aduce camionul la
nivelul al doilea de conducere autonomă,
uşurând foarte mult munca şoferului.
El devine un spectator al felului în care
camionul merge aproape singur, un
supervisor al acestui camion, şoferul
nemaifiind nevoit să muncească.
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strategie

de

dezvoltare

a

oferirea de beneficii transportatorilor
noştri. Noi îi încadrăm în două categorii,
respectiv, deţinătorii de flote şi şoferii,
pe care îi denumim „RoadStars”. Pentru
deţinătorii de flote, toate beneficiile se pot
împărţi în trei piloni: reducerea costurilor,
creşterea siguranţei şi creşterea gradului
de utilizare a camioanelor pe şosele.
Pentru şoferi, beneficiile se pot traduce
într-un stil de viaţă mult îmbunătăţit, o
uşurinţă a modului de lucru în camion şi
confort pe care îl putem denumi „acasă”.
Alina Anton-Pop, Director Marketing
& PR TIR Magazin: Aţi testat noile
camioane Actros şi Arocs. Care sunt
primele impresii?
Peterfi Iozsef-Atilo, acţionar Royal
Trans: Avem deja 15 camioane în flota
noastră. Cu siguranţă că vom achiziţiona
cel puţin 10 camioane. Modelele noi arată
excepţional, sunt fiabile. Anul viitor vom
achiziţiona aceste camioane. Suntem în
negocieri avansate cu echipa MercedesBenz şi sperăm la mai multe.
Participanţii au avut ocazia să
descopere inovaţiile noilor modele, să
primească informaţii despre serviciile
de telematică şi post-vânzare oferite
de Mercedes-Benz Trucks şi să testeze
cele mai inteligente camioane din lume
în prezenţa instructorilor TruckTraining,
care le oferă sfaturi despre modul
de operare eficientă al celor două
autovehicule. Totodată, în locaţii sunt
prezenţi reprezentanţi ai Mercedes-Benz
Financial Services pentru consiliere
referitor la opţiunile de finanţare.
„Noile Actros şi Arocs îmbină inovaţia şi
tehnologia pentru a desăvârşi experienţa
de utilizator a şoferilor şi, în acelaşi
timp, pentru a satisface aşteptările
proprietarilor în ce priveşte costurile
totale reduse şi nivelurile înalte de
siguranţă. Suntem mândri să prezentăm

noile generaţii Actros şi Arocs, acest
turneu
reprezentând
pentru
noi
oportunitatea de a le demonstra clienţilor
din România că noile modele reprezintă
viitorul autovehiculelor comerciale de
transport pe distanţe lungi, respectiv
construcţii”, a declarat Valeriu Zaharia,
Managing Director Trucks & Buses în
cadrul Mercedes-Benz România.

Toţi vorbesc. Doar unul acţionează.
La un an de la lansarea în cadrul
evenimentului de la Berlin din septembrie
2018, urmat de prezentarea noii
generaţii de camioane la Salonul Auto
de Autovehicule Comerciale IAA 2018
de la Hanovra, noile Actros şi Arocs
redefinesc standardele în segmentul
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autovehiculelor comerciale grele, prin
nenumăratele
inovaţii
tehnologice
introduse. Acest fapt este confirmat
de clienţii care au început să intre în
posesia noilor modele din iunie 2019.
Noua generaţie Actros, camionul
emblematic al Mercedes-Benz Trucks,
este cel mai modern camion din lume, cu
cel mai înalt grad de siguranţă, eficienţă
şi confort. Oferă o gamă generoasă de
sisteme de asistenţă, printre care se
numară Active Drive Assist - sistemul ce
îi oferă şoferului posibilitatea conducerii
semi-autonome la orice viteză; MirrorCam
- ce aduce o îmbunătăţire semnificativă
în ceea ce priveşte vizibilitatea în oglinzi
- înlocuite cu camere video şi displayuri interioare, aerodinamica, siguranţa
şi manevrarea autovehiculului; Active
Brake Assist 5 - cel mai avansat sistem
de asistenţă la frânare din lume, ce
recunoaşte vehiculele, obstacolele,
dar şi pietonii aflaţi în mişcare sau
staţionari în faţa camionului şi frânează
până la oprirea completă a camionului,
evitând impactul; Multimedia Cockpit ce oferă şoferilor uşurinţă în utilizare şi
confort la citirea afişajelor; Traffic Sign
Assist - ce asistă şoferul în respectarea
regulilor rutiere; Stability Control Assist
pentru semiremorci şi remorci, precum

18

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

aplicaţiilor, care poate fi folosită pentru
întreaga flotă a clientului, inclusiv pentru
modele de la alţi producători.

şi Highbeam Assist. Noile îmbunătăţiri
tehnologice asigură, de asemenea, o
reducere a consumului de până la 5%
pe drumurile naţionale şi cu până la 3%
pe autostrăzi, faţă de performanţele deja
economice ale modelelor anterioare.
Aceste noi caracteristici inovatoare sunt
disponibile şi pentru Arocs, camionul
pentru construcţii de la Mercedes-Benz
Trucks. De exemplu, fiecare Arocs
beneficiază de Predictive Powertrain
Control îmbunătăţit, ca dotare standard,
crescându-i astfel eficienţa, mai ales în
cazul traficului în construcţii, cu dese
opriri scurte.
Noile Actros şi Arocs beneficiază acum
şi de Mercedes-Benz Truck App Portal,
o platformă deschisă pentru utilizarea
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„Aşteptăm cât mai mulţi doritori să
urce la bord şi chiar să conducă noile
camioane, pentru că experienţa la volan
este cu totul alta decât atunci când citim
despre inovaţiile noului Actros. Este
camionul cu cel mai ridicat nivel de
digitalizare, iar sistemele îmbunătăţite
de asistenţă sporesc atât eficienţa, cât
şi siguranţa camionului şi a şoferului.
Să nu uităm de Uptime, serviciul prin
care disponibilitatea camionului este
la cel mai înalt nivel, Fleetboard şi
desigur întregul pachet de servicii postvânzare, împreună cu ofertele atractive
de finanţare ale partenerului nostru
Mercedes-Benz Financial Services. Cu
alte cuvinte, întreaga echipă MercedesBenz Trucks România porneşte în turneu
şi îşi aşteaptă clienţii în cele patru locaţii
din: Arad, Sebeş, Bucureşti şi Suceava”,
a declarat Cătălin Barbur, Sales
Manager Trucks în cadrul MercedesBenz România.
Până în prezent, în România, au fost
livrate deja 50 de camioane din noua
generaţie Actros, iar alte zeci de unităţi
sunt în producţie sau în curs de livrare.
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APLICAŢII PERSONALIZATE PENTRU NOILE
CAMIOANE ACTROS ŞI AROCS,
PRIN MERCEDES-BENZ TRUCK APP PORTAL
La volanul noilor Actros sau Arocs cu Multimedia Cockpit interactiv, oricine va fi la un click distanţă
de o reţea inovatoare şi complet conectată între autovehicule, şoferi şi logistică.

O imagine de ansamblu a tuturor
aplicaţiilor instalate poate fi accesată
apăsând butonul „Connect”, aflat pe
ecranul principal al panoului de bord cu
ecran tactil. Companiile de transport pot
folosi Mercedes-Benz Truck App Portal
pentru a beneficia de oportunităţile de
conectare disponibile şi pentru a-şi echipa
camioanele cu aplicaţii ce maximizează
eficienţa şi confortul.
Mercedes-Benz Truck App Portal
dispune de trei tipuri de aplicaţii: aplicaţii
in-house ale Daimler, precum MercedesBenz Trucks şi Fleetboard, aplicaţii
ale furnizorilor, precum cele pentru
gestionarea digitală a proceselor sau a
cererilor de transport, respectiv aplicaţii
dezvoltate de clienţi. Folosind aceste
aplicaţii, camionul poate fi integrat într-o
manieră eficientă în procesele digitale
ale companiei de transport. Scopul este
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de a uşura viaţa de zi cu zi a şoferilor,
dispecerilor şi managerilor de flote.
Mercedes-Benz Truck App Portal: o
platformă deschisă pentru aplicaţii
Noile Actros şi Arocs beneficiază acum
de o platformă deschisă pentru utilizarea
aplicaţiilor.Astfel, clientul nu achiziţionează
doar un camion cu Multimedia Cockpit
interactiv, ci şi cerinţele tehnice necesare
pentru a instala diverse aplicaţii. Portalul
poate fi folosit pentru întreaga flotă a
clientului, inclusiv pentru modele de la
alţi producători. Până de curând, pentru
a putea folosi sistemele de gestiune a
flotei sau a comenzilor, era necesară
instalarea de hardware şi software
suplimentare în cabină. Prin introducerea
Mercedes-Benz Truck App Portal, clienţii
sunt încurajaţi să îşi dezvolte propriile
aplicaţii sau să folosească aplicaţii deja
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existente, precum Fleetboard, pe care să
le integreze în camion. Astfel, companiile
de transport pot să îşi personalizeze
gama de aplicaţii în funcţie de nevoi şi să
instaleze actualizări de software în mod
regulat.
Developer Portal asistă clienţii,
partenerii şi furnizorii, prin integrarea
aplicaţiilor
Nu doar clienţii, ci şi partenerii şi
dezvoltatorii de aplicaţii pot furniza
aplicaţii utile pentru Mercedes-Benz
Truck App Portal. Există o gamă largă de
opţiuni: de exemplu, aplicaţii care asistă
şoferul cu privire la siguranţa încărcăturii,
în procesarea documentaţiei de transport
sau la finalizarea formării profesionale
prevăzute prin lege, nu într-o sală de curs,
ci chiar din confortul camionului, în timpul
pauzelor. În cadrul Developer Portal,

partenerii şi dezvoltatorii interesaţi vor
găsi informaţii despre cum pot propune o
aplicaţie.
Portalul de aplicaţii Mercedes-Benz Truck
funcţionează cu ajutorul sistemului de
operare Android, întrucât acesta stă la
baza multora dintre aplicaţiile din sectorul
transportului.
Întrucât
producătorul
autovehiculului este responsabil pentru
gestionarea unei astfel de platforme,
toate aplicaţiile fac obiectul unei verificări
de securitate de către experţii Daimler,
înainte ca acestea să devină disponibile.
Management facil şi integrarea
wireless a aplicaţiilor
Aplicaţiile pentru camion sunt concepute
pentru a sprijini şoferii şi dispecerii în
activitatea lor zilnică. Acestea sunt
instalate în autovehicule de către
responsabilii companiei care operează
camionul. În acest scop, pot fi atribuite
mai multe conturi de autentificare. De
exemplu, un manager de flotă poate
gestiona aplicaţiile alocate vehiculelor
de la computerul său. El poate vedea
ce aplicaţii au fost alocate pentru fiecare
autovehicul şi dacă sunt sau nu actualizări
disponibile. Actualizările sunt instalate de
la birou, wireless, în doar câţiva paşi.
Aplicaţiile pot fi dezinstalate la fel de
uşor. Nu este necesar ca autovehiculul să
fie prezent în parc pentru niciuna dintre
aceste proceduri.
Cu aplicaţia „Fleetboard Driver”,
şoferii buni devin şi mai buni
Aplicaţia „Fleetboard Driver” poate fi
utilizată de şoferi pentru a-şi monitoriza
propriile performanţe de conducere,
aplicaţia primind date compilate de
la Fleetboard Time Management şi
Fleetboard Performance Analysis. Pe
de o parte, şoferul este ţinut permanent
la curent cu programul de condus şi
perioadele de odihnă, inclusiv timpii de
conducere săptămânali şi timpul rămas
până la următoarea oprire. Pe de altă parte,
aplicaţia oferă şoferului un punctaj calculat
în funcţie de performanţele de conducere
realizate în ultimele şapte deplasări, cu
note detaliate şi sfaturi importante pentru
o conducere mai eficientă din punct de
vedere al consumului de combustibil. Mai
mult, şoferul poate descărca aplicaţia
pe smartphone-ul său şi poate verifica
date relevante privind autovehiculul
atunci când nu se află la bord, cum ar fi
kilometrajul şi nivelul combustibilului.
Truck Data Center - primul pas spre
conectivitate
Pentru noile Actros şi Arocs, Truck Data
Center - un modul de reţea de dimensiunea
unui A5 - este „inima” Fleetboard şi, mai

mult, baza pentru soluţii suplimentare de
conectivitate. Truck Data Center primeşte
datele de la senzori, camere şi unităţi de
control din camion şi le analizează pentru
diferite aplicaţii.
În acelaşi timp, reprezintă interfaţa pentru
toate serviciile de reţea externe: modulul
funcţionează asemeni smartphone-urilor,
bazându-se pe semnale Bluetooth sau
4G pentru a comunica cu infrastructura,
cu alte autovehicule şi cu alţi participanţi
la procesul logistic.
Mercedes-Benz Uptime creşte disponibilitatea autovehiculului datorită telediagnozei
Truck Data Center nu constituie doar baza
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pentru numeroasele servicii Fleetboard,
ci şi pentru Mercedes-Benz Uptime,
serviciul pentru creşterea disponibilităţii
vehiculului.
Mercedes-Benz
Uptime
combină conectivitatea inteligentă a
autovehiculelor cu asistenţa permanentă
oferită clienţilor, fiind un produs de servicii
inovator.
Telediagnoza complet automată de la
Mercedes-Benz Uptime monitorizează
continuu, în timp real, starea sistemelor
camionului. Datele sunt interpretate, sunt
identificate stările critice şi recomandate
acţiunile necesare. Clientului i se
oferă imediat o soluţie individuală,
corelată cu ruta de deplasare şi statusul
autovehiculului.
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SCANIA AXL - CAMIONUL FĂRĂ CABINĂ ŞI ŞOFER
Scania a lansat cel mai recent membru al familiei de camioane autonome.

Scania AXL este un camion–concept,
complet autonom, fără cabină.
În ceea ce se doreşte a fi o nouă bornă în
dezvoltarea de vehicule grele autonome,
un grup de experţi ai Scania, din diferite
domenii, au dezvoltat un camion concept.
Acesta, chiar şi fără cabină, păstrează
sistemul modular, simbol al companiei, în
centrul ideii după care a fost proiectat.
În timp ce diferite industrii urmăresc
să eficientizeze procesul de transport,
autovehiculele autonome sunt văzute
ca o soluţie optimă. Minele şi şantierele
mari de construcţii sunt recomandate
pentru vehiculele autonome, deoarece
sunt locaţii cu circuit închis.
“Prin camion concept Scania AXL facem
un pas semnificativ către sistemele de
transport inteligente ale viitorului, unde
conducerea autonomă va juca un rol
crucial”, spune preşedintele şi CEO-ul
Scania, Henrik Henriksson.
„Continuăm să construim concepte
pentru a demonstra ce putem face cu
tehnologia disponibilă astăzi.”, a adăugat
şeful Scania.
Pentru vehiculele autonome, software-ul
este în multe feluri mai important decât
hardware-ul. Scania AXL este condus
şi monitorizat printr-un control inteligent
al mediului înconjurător. În mine,
de exemplu, operaţiunile autonome
sunt posibile printr-un sistem logistic
care comunică vehicululuii cum să se
comporte.
„Avem deja camioane autonome
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implicate în operaţiuni ale clienţilor. Ele
au fost dotate cu o cameră pentru ca un
şofer să fie pregătit să intervină dacă
este necesar. Scania AXL nu are cabină
şi asta schimbă complet regulile jocului”,
spune Claes Erixon, Head of Research
and Development la Scania.

„Dezvoltarea vehiculelor autonome a
făcut paşi mari în ultimii ani. Scania AXL
este o inovaţie completă şi continuăm
să ne dezvoltăm în această direcţie cu
mare viteză”.
Motorul care alimentează vehicululconcept este un exemplu de amestec

a tehnologiei tradiţionale cu cea de
ultimă generaţie. Este alimentat cu
biocombustibil regenerabil.
Caracteristicile robuste şi puternice
şi designul Scania AXL se potrivesc
mediilor mai dure din mine şi şantiere
mari.

SCANIA: THE FUTURE ROOM
Scania creează un spaţiu virtual, în care experţii şi creatorii de idei se vor întâlni şi vor face schimb
de idei cu privire la tendinţe şi viziuni, alături de cercetători, futurologi şi scriitori.
Împreună vor realiza o imagine a ceea ce
poate aduce viitorul: casa aceasui proces
creativ este The Future Room.
Spre un transport durabil
Scania vrea să împărtăşească mai mult
din viziunea sa despre cum ar putea
apărea trecerea către un sistem de
transport durabil. Acesta indică un viitor
luminos şi subliniază rolul pe care îl pot
avea companiile pentru un impact pozitiv
pe agenda globală. De asemenea, se
concentrează asupra puterii tehnologiei şi
a inovaţiei prin introducerea de concepte
pilot şi idei progresive.
„Vrem să facem mai mulţi oameni curioşi
cu privire la Scania. Atât pe cei care ne
cunosc, dar şi pentru a câştiga o nouă
audienţă orientată spre viitor, care nu
ne cunoaşte neapărat”, spune Erik
Ljungberg, Head of Communications,
Brand and Marketing at Scania. „Cel
mai valoros bun pe care îl avem ca şi
companie sunt angajaţii noştri, talentul
nostru, iar The Future Room este un
spaţiu creativ pentru ei, la fel ca şi pentru
persoanele din afara companiei.”
Rămânând în prima linie în vremea
schimbărilor tehnologice, explorând

noi modele de afaceri şi gestionând
viteza schimbărilor prezente, pentru
Scania se nasc noi provocări prezente şi
oportunităţi.
„Avem o moştenire şi o cultură puternică.
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Ne bazăm pe asta pe măsură ce privim
spre viitor şi valorificăm noi competenţe şi
parteneriate în domenii precum vehicule
autonome, conectivitate şi electrificare”,
spune Erik Ljungberg.

OCTOMBRIE 2019

| www.tirmagazin.ro

23

SCHMITZ CARGOBULL AG:
“ALIMENTELE DEVIN DIGITALE”
Sub sloganul „Alimentele devin digitale”, peste 120 de experţi din Germania şi Olanda au petrecut
două zile discutând oportunităţi şi soluţii la cel de-al cincilea simpozion „Schmitz Cargobull
Foodstuffs de la Vreden”.

Toate domeniile vieţii vor suferi modificări
masive datorită digitalizării: pentru
producătorii de produse alimentare,
pentru comerţul cu amănuntul şi pentru
furnizorii de logistică, aceasta are
consecinţe importante.
Schimbările din
consumatorilor

comportamentul

„Scopul nostru este să oferim o platformă
neutră pentru a discuta subiecte în
tendiţe pentru industria alimentară şi
farmaceutică”, a declarat Boris Billich,
Directorul de vânzări de la Schmitz
Cargobull AG.
Profesorul Gunter Dueck a abordat
subiectul autovehiculelor cu conducere
autonomă, precum şi schimbările în
comportamentul consumatorilor. În viitor,
locuitorii oraşelor mari ar cumpăra mult
mai puţine alimente şi ar opta să le fie
livrate acasă. Producătorii şi comercianţii
cu amănuntul, împreună cu furnizorii
lor de logistică, trebuie să se adapteze
acestor tendinţe radicale.
„Avem nevoie de schimbări radicale.
Adaptarea şi modernizarea sistemelor
existente va avea loc treptat şi nu va
ţine pasul cu evoluţiile tehnice”, a spus
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expertul în matematică şi digital.
Thomas Klann, Key Account Manager
European Food Logistics Dachser
GmbH & Co. KG, a vorbit, din experienţă,
despre „visul nerealizat al sosirii rapide
şi al plecării rapide de la rampe”. El a
subliniat că, în lanţul de aprovizionare,
se lucrează în continuare mult cu ajutorul
hârtiei.
Un procent de disponibilitate al mărfurilor
de 98,5 la sută în comerţul cu amănuntul
este,
de
asemenea,
considerat
necorespunzător de Arno Kuhl, Head
of Strategic Supply Chain Management
la Schloss Wachenheim AG, în special
în cazul unei cereri puternic fluctuante.
El a subliniat că, în cazul produselor
promoţionale, cererea poate creşte brusc
cu mai mult de 200%.
Livrări fără emisii
Peter Leegstraten, Purchasing &
Innovation Manager, Albert Heijn BV, a
simulat o analiză de transport cu două
semiremorci electrice cu baterie. El a
spus: „Dacă până în 2025 vor fi operate
doar 100 de camioane în regiunea
Amsterdam, asta corespunde consumului
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de energie al unui oraş cu 5.000 de
locuitori. Prin urmare, avem nevoie de
camioane cu gaz lichid pentru livrări fără
emisii.” Cu toate acestea, aceste vehicule
nu vor fi disponibile decât după 2025.
Telematica este un punct important
pentru asigurarea unui lanţ de transport
eficient şi fiabil. Având în vedere toate
noile funcţii şi varietatea ofertelor şi
abordărilor existente ale start-up-urilor,
Marco Reichwein, directorul general
Cargobull Telematics GmbH, a declarat
că este crucial să se dezvolte o metodă
standardizată de reţelelor care implică
diferite sisteme.
Ca soluţie pentru livrările fără emisii
în centrele oraşului, Marnix Lannoije,
Head of Electric & Electronic System
Engineering, Schmitz Cargobull, a
prezentat unitatea de răcire electrică
S.CUe, pachetele de baterii şi o axă
E cu generator. „Axa-E reduce timpul
de încărcare şi dimensiunile bateriei.
Primele vehicule pilot vor merge pe drum
în al patrulea trimestru al anului 2020”,
a anunţat el. Axa-E trebuie să intre în
producţia de serie, în aproximativ un an.
„În 2005 am lansat formatul Foodstuffs
Symposium pentru un schimb deschis de
informaţii şi opinii”, a spus Boris Billich la
finalul discuţiei.
50 de ani de la inaugurarea fabricii
Vreden
“Astăzi, fiecare a doua căpşună şi fiecare
al doilea schnitzel sunt transportate într-o
semiremorcă Schmitz Cargobull”, a spus
Michael Timmermann, care descrie
grafic povestea de succes a fabricii de
semiremorci frigorifice din Vreden.
Timp de 20 de ani, a fost managerul
fabricii Vreden a Schmitz Cargobull, care
aniversează anul acesta 50 de ani. Alături
de produse de înaltă calitate, angajaţii
sunt în centrul atenţiei.
„Aproape 800 din cei 2.000 de angajaţi
şi-au încheiat pregătirea în fabrică
şi 700 provin din Vreden”, a explicat
Timmermann. Expertiza lor asigură
calitatea vehiculelor frigorifice. Echipa
de conducere a fabricii le mulţumeşte
clienţiilor pentru parteneriat şi încredere.

SCHMITZ CARGOBULL AG:
ÎNCĂ ODATĂ, LIDERUL PIEŢEI DIN EUROPA
Un record pozitiv, într-un mediu economic tot mai competitiv - acesta este rezultatul ultimului an
financiar încheiat de Schmitz Cargobull AG.
“O privire asupra cifrelor arată că ultimul
an financiar 2018/19 a fost un an solid
pentru Schmitz Cargobull”, a spus Andreas Schmitz, Director Executiv al Schmitz
Cargobull AG, cu ocazia Şedinţei Consiliului de Supraveghere din 24 septembrie
2019. Datorită situaţiei economice şi politice generale, nu se preconizează o creştere suplimentară în anul 2019/20.
„Cu toate acestea, credem că regiunile
Europei Centrale şi de Est şi Spania vor
rămâne relativ stabile în timp ce în celelalte state vom asista la o scădere”, a
continuat Schmitz. “Menţinem toate opţiunile deschise şi vom putea face economiile necesare fără să operăm tăieri sau
concedieri.”, a declarat CEO-ul Schmitz
Cargobull.
În ultimul an financiar, Schmitz Cargobull
a continuat să-şi menţină strategia de extindere continuă a portofoliului de produ-

se, oferind clienţilor soluţii de transport,
cu o gamă cuprinzătoare de servicii, cu
ajutorul cărora să se obţină un cost total
de exploatare optim (TCO).
La începutul anului 2019, s-a reluat producţia de şasiuri, pentru a servi piaţa
transportului containerelor maritime. Cu
o tehnologie de ultimă generaţie, semiremorca S.KO COOL SMART a fost
prezentată la IAA Commercial Vehicles
2018: remorca frigorifică S.KO COOL îmbunătăţită, noua unitate de răcire S.CU şi
înregistratorul digital integrat de temperatură inclus în sistemul telematic standard
„TrailerConnect®” oferă un pachet complet de logistică frigorifică pentru companiile de transport.
Sustenabilitatea este de o mare importanţă pentru transportatorii de marfă, în
special în ceea ce priveşte emisiile de
CO2. Schmitz Cargobull a continuat, de

asemenea, să lucreze pentru a oferi soluţii în această chestiune. Rezultatele sunt
remorcile cu greutate redusă şi conceptul
EcoDuo. Acest vehicul consistă din două
semiremorci standard cu prelată, conectate şi cuplate la o unitate cap-tractor.
În comparaţie cu conceptele HGV, EcoDuo permite o economie de 25% în CO2
în transportul pe distanţe lungi.
Pe lângă investiţiile în dezvoltarea de
produse, s-au făcut investiţii şi în organizaţie: în resursele umane şi tehnologizarea fabricilor. În acest sens, s-au investit
51,4 milioane euro în bunuri materiale. În
cadrul Adunării Generale anuale, din 24
septembrie, Consiliul de Supraveghere al
Schmitz Cargobull AG a prelungit contractul cu Roland Klement, Director tehnologic
/ Chief Technology Officer, cu încă trei ani
până la 31 mai 2023.
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VOLVO TRUCKS: 50 DE ANI DE STUDIU
AL ACCIDENTELOR
Anul acesta marchează aniversarea a 50 de ani de când Echipa de Cercetare a Accidentelor Volvo
Trucks a început să colecteze şi să analizeze, în mod sistematic, informaţii detaliate despre
accidente reale de circulaţie.

Anna Theander, liderul Echipei de Cercetare a Accidentelor (dreapta), \mpreun` cu Anna Wrige Berling, Traffic & Product Safety
Director la Volvo Trucks (stânga).
Cunoştinţele acumulate conferă o
valoare unică datelor utilizate pentru
dezvoltarea sistemelor de siguranţă şi
pentru proiectarea vehiculelor viitoare,
cu obiectivul de a face camioanele şi
transporturile mai sigure.
“1,35 milioane de persoane îşi pierd
viaţa în trafic, la nivel global, în fiecare
an. Lucrăm pentru siguranţa tuturor
participanţilor la trafic, din afara sau din
interiorul camioanelor. Viziunea noastră
este Zero Accidente. Nu există o altă
variantă”, spune Anna Theander, liderul
Echipei de Cercetare a Accidentelor la
Volvo Trucks.
Activitatea Echipei de Cercetare a
Accidentelor (The Accident Research
Team - ART) se concentrează pe
îmbunătăţirea atât a siguranţei active,
cât şi a celei pasive, pentru camioanele
Volvo. Cercetările în domeniul siguranţei
pasive sunt destinate minimizării
consecinţelor unui accident, iar siguranţa
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activă înseamnă evitarea sau reducerea
accidentelor. A înţelege cum se produc
accidentele de circulaţie, prin investigarea
în detaliu a accidentelor reale, poate ajuta
la prevenirea lor şi la protejarea vieţii.
„În fiecare an, 1,35 milioane de persoane
îşi pierd viaţa, la nivel mondial, în
accidente de circulaţie. Acesta este un
aspect pe care îl luăm foarte în serios”,
explică Anna Wrige Berling, Traffic &
Product Safety Director la Volvo Trucks.
„Investigaţiile Echipei de Cercetare a
Accidentelor contribuie la înţelegerea în
profunzime a accidentelor, ceea ce va
sprijini eforturile de a oferi şoferilor un
mediu de lucru mai sigur şi de a îmbunătăţi
siguranţa rutieră pentru toţi participanţii
la trafic. În plus, această activitate vine în
sprijinul viziunii noastre conform căreia
n-ar mai trebui să se producă accidente
în care să fie implicate camioane Volvo.”,
crede Wrige.
Prin analizarea accidentelor reale,
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Echipa de Cercetare a Accidentelor
poate să înteleagă cauzele producerii
acestora. Aceste informaţii sunt folosite
ulterior pentru dezvoltarea sistemelor de
siguranţă.
Accidente reale, plus teste de impact
planificate
„Siguranţa a reprezentat o valoare
fundamentală la Volvo încă de la
înfiinţarea companiei”, comentează Anna
Theander, liderul Echipei de Cercetare a
Accidentelor. „Iar în 1969 a fost creată
Echipa de Cercetare a Accidentelor,
pentru a investiga accidente reale de
circulaţie. Obiectivul a fost – şi este încă –
de a face traficul mai sigur, prin utilizarea
acestor informaţii pentru a îmbunătăţi
design-ul viitor al vehiculelor.”, adaugă
Theander.
În prezent, Echipa de Cercetare a
Accidentelor este o reţea de cercetare
inter-disciplinară de experţi în domeniul
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siguranţei. Aceştia conturează şi
împărtăşesc idei unice în legătură cu
cauzele accidentelor reale – acestea
adăugându-se cunoştinţelor acumulate
în urma testelor de impact. În plus, echipa
utilizează analize ale statisticilor de trafic
naţional şi regional, pentru a înţelege cât
mai profund cauza accidentelor.
„Cunoştinţele pe care le dobândeşte ART
servesc drept aport de valoare şi drept
linii directoare pentru echipele noastre
de dezvoltare a produselor,” explică Anna
Wrige Berling. „Deşi ART nu dezvoltă, în
sine, sisteme de siguranţă, înţelegerea
unor scenarii complexe de accidente,
din partea experţilor, oferă echipelor
de dezvoltare a produselor competenţe
suplimentare şi încrederea de a crea
soluţii care să meargă mai departe decât
fusese iniţial solicitat.”, spune Berling.
Să înveţi din istorie pentru a sprijini
viitorul
„Timp de 50 de ani, Echipa de Cercetare
a Accidentelor a învăţat din trecut, prin
investigaţii la locul accidentelor, pentru
a oferi informaţii cruciale echipelor de
dezvoltare a produselor,” declară Anna
Theander. „Privind către viitor, ideile pe
care le conturează ART vor continua să
contribuie la activitatea Volvo Trucks de
a îmbunătăţi în mod proactiv siguranţa
rutieră, atât pentru camioanele curente,
cât şi pentru noile vehicule autonome.”
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VOLVO TRUCKS: ÎNCEPE VISTA,
CEA MAI MARE COMPETIŢIE PENTRU
PERSONALUL DIN REŢEAUA DE SERVICE
Înscrierile pentru cea mai mare competiţie din lume dedicată personalului din reţeaua de service,
VISTA – Volvo International Service Training Awards, încep pe data de 30 septembrie 2019.

În acest an, aproape 20.000 de tehnicieni
sunt aşteptaţi să participe. Prin lucrul în
echipă şi prin dezvoltarea competenţelor,
VISTA are ca scop atragerea şi păstrarea
tehnicienilor bine pregătiţi.
La ediţia anterioară s-au calificat în
semifinale 240 echipe din care 40 au
concurat în finală.
Chiar dacă VISTA este o competiţie,
principalele obiective sunt încurajarea
lucrului în echipă, pentru a construi
spiritul de echipă şi mândria de a fi parte
a acesteia, inspirând, în acelaşi timp,
perfecţionarea continuă şi dezvoltarea
competenţelor. Pentru personalul de
service, reprezintă o modalitate de
a-şi creşte atât nivelul cunoştinţelor,
cât şi cel al calităţii muncii lor, care, în

final, conduce la servicii îmbunătăţite
şi la creşterea gradului de satisfacţie a
acestora.
Tehnicienii bine pregătiţi şi motivaţi
permit atelierelor Volvo Trucks să
diagnosticheze erorile şi să rezolve
rapid problemele tehnice, îndeplinind, în
acelaşi timp, standarde înalte de calitate.
Aceste abilităţi sunt elemente cheie în
sprijinul acordat clienţilor pentru a obţine
o disponibilitate maximă a camioanelor
lor.
„O reţea de service de înaltă calitate este
crucială pentru afacerile de transport
ale clienţilor noştri”, spune Roger Alm,
Preşedintele Volvo Trucks. „VISTA
arată cât de importanţi sunt mecanicii
noştri şi, în acelaşi timp, competiţia ne
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îmbunătăţeşte abilităţile, pentru a putea
oferi servicii excepţionale, prin intermediul
celor mai bune echipe din lume.”
VISTA creşte de la an la an, iar cei
20.000 de candidaţi estimaţi la nivelul
reţelei globale de dealeri Volvo vor forma
aproximativ 5.000 de echipe. Competiţia
este modalitatea Volvo Trucks de a
răspunde provocării globale de a recruta
şi de a păstra tehnicieni competenţi.
„VISTA World Championships oferă
echipelor o oportunitate de a arăta
întregii lumi de ce sunt capabile şi de a
concura împotriva celor mai buni, în faţa
unui public de zeci de mii de spectatori.
VISTA este mai mult decât o competiţie,
este o sărbătoare a muncii în echipă, a
diversităţii şi a talentului, iar acesta este
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lucrul care o face unică”, explică Anna
Rogbrant, Director de Proiect VISTA.
Despre VISTA
VISTA este prescurtarea pentru Volvo
International
Service
Training
Awards, competiţie care a început în
1957 şi care s-a adresat, iniţial, numai
tehnicienilor Volvo din Suedia. 20 de ani
mai târziu, în 1977, s-a extins pe toate
continentele, atrăgând dealerii autorizaţi
Volvo din întreaga lume. Astăzi, VISTA
este un eveniment bienal şi cea mai mare
competiţie din lume destinată personalului
din centrele service.
VISTA este deschisă dealerilor Volvo
Trucks şi Volvo Buses şi tehnicienilor lor,
din întreaga lume. Pentru a se califica,
echipele participante trebuie să treacă
prin două etape, care includ întrebări
teoretice şi tehnice.
În cea mai recentă competiţie, desfăşurată
în perioada 2017-2018, 240 de echipe
s-au calificat pentru semifinale, care
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s-au desfăşurat în Goteborg, Suedia.
Cele mai bune 40 de echipe au concurat,
apoi, în Curitiba, Brazilia, în iunie 2018, la
Campionatul Mondial VISTA, câştigătoare
fiind echipa estoniană „Viies Ratas”.
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MF - CELE MAI IMPORTANTE PREVEDERI
DIN PROIECTUL DE MODIFICARE A RCA
Un proiect al Ministerului Finanţelor propune modificarea RCA, printre măsuri fiind renunţarea la
calculul tarifelor de primă de către ASF, precum şi eliminarea posibilităţii suspendării contractului
RCA la cererea asiguratului.

Este vorba de „Proiect Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.
132/2017 privind asigurarea obligatorie
de răspundere civilă auto pentru prejudicii
produse terţilor prin accidente de vehicule
şi tramvaie”.
Proiectul de modificare a Legii nr.
132/2017 are în vedere în principal
modificări asupra modului de funcţionare
a „asiguratului cu risc ridicat”.
Întrucât Comisia Europeană consideră
că prin actualul mod de funcţionare
este îngrădită libertatea de tarifare prin
impunerea unei prime calculate şi ofertate
de către BAAR şi nu de către asigurătorul
RCA, propunerea de modificare a
legislaţiei are în vedere eliminarea
obligaţiei Biroului Asigurătorilor de
Autovehicule din România (BAAR) de
ofertare a primei de asigurare în cazul
asiguratului cu risc ridicat. Totodată,
se are în vedere instituirea obligaţiilor
BAAR de alocare a asiguratului cu risc
ridicat conform politicilor şi procedurilor

proprii, proceduri interne care stabilesc
şi condiţiile de încheiere a asigurării,
asumate de către toţi membrii BAAR,
precum şi de stabilire a unor reguli de
conduită aplicabile membrilor săi inclusiv
cu privire la încheierea asigurării RCA în
cazul asiguraţilor cu risc ridicat.
Limitările, anulate
Documentul
propune
abrogarea
prevederilor ce limitează cheltuielile
administrative şi de vânzare ale poliţei
de asigurare ce pot fi incluse de către
asigurători în calculul tarifelor de primă.
O altă propune este eliminarea obligaţiei
ASF de reglementare a modului de calcul
al tarifelor de primă, a criteriilor de risc,
a indicilor de încărcare, a coeficienţilor
de majorare şi/sau corecţie ori alte
instrumente de ajustare a tarifelor de
primă, condiţii în care calculul va avea în
vedere respectarea principiilor actuariale
general acceptate.
Se propune abrogarea prevederilor
referitoare la posibilitatea suspendării
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contractului RCA la cererea asiguratului
având în vedere hotărârea CJUE din
Cauza C80/2017 (Fundo de Garantia
Automovel vs. Alina Juliana) care
stabileşte faptul că obligaţia de asigurare
este permanentă pe perioada în care
vehiculul este înmatriculat/înregistrat,
indiferent dacă există sau nu intenţia
proprietarului de a utiliza acest vehiculul.
O procedură de punere în întârziere
Se propune punerea în acord a
prevederilor din cuprinsul Legii nr.
132/2017 ce reglementează modul
de distribuire a contractelor RCA cu
prevederile Legii nr. 236/2018 privind
distribuţia de asigurări, acestea intrând
în vigoare ulterior publicării legii RCA.
Astfel, se reglementează la art.6 alin.(3),
asumarea răspunderii pentru emiterea
tuturor contractelor RCA indiferent de
canalul de distribuţie utilizat, fie direct
sau prin intermediarii de asigurări sau de
asigurări auxiliare, definiţi conform Legii
236/2018.
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va avea următorul cuprins: „(3) În calculul
tarifului de primă, asigurătorii RCA pot
folosi criterii de risc, indici de încărcare,
coeficienţi de corecţie ori alte instrumente
de ajustare a tarifelor de primă.”

Conform
expunerii
de
motive,
reprezentanţa permanentă a României
pe lângă Uniunea Europeană a transmis
în iulie 2018 statului român o scrisoare
de informare cu privire la deschiderea de
către Comisia Europeană a procedurii de
punere în întârziere în cauza 2018/4075
având ca obiect legislaţia în vigoare
în România referitoare la asigurarea
obligatorie de răspundere civilă auto
pentru
prejudicii
produse
terţelor
persoane (RCA) şi posibila încălcare,
prin unele dispoziţii conţinute în aceasta,
a unor prevederi ale Directivei 2009/138/
CE şi ale Directivei 2009/103/CE.
Contravin prevederilor legislaţiei
europene
Conform scrisorii de punere în întârziere,
Comisia Europeană consideră că, prin
menţinerea unor articole din Legea
nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie
de răspundere civilă auto pentru
prejudicii produse terţilor prin accidente
de vehicule şi tramvaie (denumită
în continuare Legea nr.132/2017) şi
din Norma A.S.F. nr.20/2017 privind
asigurările auto din România (denumită
în continuare Norma nr.20/2017), nu
au fost îndeplinite obligaţiile care revin
României în conformitate cu prevederile
legale europene.
În opinia Comisiei Europene noua,
legislaţie în domeniul asigurării de
răspundere civilă auto, adoptată în 2017,
a introdus o serie de obligaţii în special
obligaţia asigurătorilor de notificare
prealabilă sistematică a modificărilor
aduse primelor de asigurare de răspundere
civilă auto (RCA), limitarea ponderii
costurilor administrative şi de vânzare la
calcularea primelor de asigurare, obligaţia
ca plafoanele pentru primele plătite de
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clienţii cu risc ridicat să fie calculate pe
baza „tarifelor de referinţă”, limitarea
criteriilor de segmentare în funcţie de
riscuri la cele de care asigurătorii pot ţine
seama la calcularea primelor lor, toate
aceste prevederi fiind incompatibile cu
Directiva 2009/138/CE (Solvabilitate II).
În opinia Comisiei Europene, măsurile
adoptate de România îngrădesc libertatea
asigurătorilor de a-şi stabili propriile
prime, în special în ceea ce priveşte
reflectarea cheltuielilor administrative
şi de vânzare în calcularea tarifelor de
primă şi prin stabilirea unui plafon pentru
tarifele de primă pe care asigurătorii le
pot aplica „asiguraţilor cu risc ridicat” care
le sunt alocaţi de Biroul Asigurătorilor de
Autovehicule din România.
Comisia Europeană a considerat că
prevederile legislaţiei naţionale din
România actuale cât şi unele din cele
propuse contravin prevederilor legislaţiei
europene şi a transmis un Aviz motivat
prin care a invitat România să adopte
într-un termen de maximum două luni de
la primire toate măsurile necesare pentru
a se conforma prevederilor acestuia.
Cele mai importante prevederi aşa
cum sunt ele în textul Proiectului
4. La articolul 6, alineatul (3) se modifică
şi va avea următorul cuprins:
„(3) Asigurătorii RCA îşi asumă
răspunderea pentru toate contractele
RCA, inclusiv pentru cele alocate de
către BAAR conform art. 19 alin. (2),
precum şi pentru erorile sau omisiunile
apărute la emiterea contractelor RCA fie
direct, fie prin intermediarii de asigurări
sau de asigurări auxiliare, definiţi conform
Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de
asigurări.”
La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi
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Articolul 19 se modifică şi va avea
următorul cuprins: „Art. 19. - (1) Un
asigurat cu risc ridicat, în condiţiile în
care se încadrează în clasele de risc,
conform art. 2 pct. 5, se poate adresa
BAAR pentru alocarea unui asigurător
în vederea încheierii contractului RCA.
(2) Factorul “N” prevăzut la art. 2 pct.
5 este stabilit de către BAAR, cu avizul
Autorităţii de Supraveghere Financiară
şi este calculat pentru un vehicul cu
aceleaşi caracteristici tehnice cu cele
ale vehiculului pentru care se solicită
asigurarea, precum şi pentru aceeaşi
clasă de bonus /malus a asiguratului/
utilizatorului. (3) BAAR în baza politicilor
şi procedurilor proprii alocă un asigurător
RCA în vederea încheierii contractului
RCA. (4) Condiţiile în care sunt încheiate
asigurările RCA pentru asiguraţii cu
risc ridicat se regăsesc în procedurile
interne ale BAAR. (5) BAAR se asigură
de existenţa valabilităţii poliţelor de
asigurare aferente clienţilor cu risc ridicat
în baza de date cu asigurările obligatorii
de răspundere civilă auto încheiate pe
teritoriul României.” 11. La articolul 32,
după alineatul (12) se introduc două noi
alineate, alin. (13) şi (14), cu următorul
cuprins: „(13) BAAR stabileşte reguli de
conduită aplicabile membrilor inclusiv cu
privire la încheierea asigurării RCA pentru
asiguraţii cu risc ridicat.
Articolul 36 se modifică şi va avea
următorul cuprins: „Art. 36. - (1) BAAR
elaborează politici şi proceduri pentru
gestionarea asigurărilor RCA aplicabile
asiguratului cu risc ridicat, care cuprind
cel puţin următoarele: a) elaborarea de
atribuţii privind gestionarea asigurărilor
RCA aplicabile asiguratului cu risc ridicat
către structurile proprii; b) modalitatea de
alocare şi ofertare în vederea încheierii
contractului RCA pentru asiguratul cu
risc ridicat; c) modul de determinare şi
publicare a factorului “N” prevăzut la art. 2
pct. 5 şi art. 19 alin. (2); d) reguli de conduită
aplicabile membrilor inclusiv cu privire la
încheierea asigurării RCA pentru asiguraţii
cu risc ridicat; e) aspectele referitoare la
încheierea contractului de asigurare RCA
de către asigurătorul alocat. (2) Politicile
şi procedurile prevăzute la alin. (1) sunt
aprobate de către adunarea generală a
BAAR şi supuse avizului ASF; Politicile şi
procedurile proprii sunt aplicate de către
BAAR şi membrii acestuia.”

SCANIA PARTICIPĂ LA ŢINTA DE
DECARBONIZARE CARE URMĂREŞTE
LIMITAREA ÎNCĂLZIRII GLOBALE LA 1,5° C
Scania răspunde apelului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru ca „afacerile” să ia măsuri mai
îndrăzneţe în combaterea schimbărilor climatice.

Aceasta include angajamentul de a
stabili o ţintă pentru reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră în ritmul şi la
scara pe care o dictează ştiinţa.
Provocarea ONU, acceptată
„Companiile au un rol vital în limitarea
încălzirii globale şi în construirea
economiei cu carbon zero a viitorului.
Decizia de a intensifica şi de a fi în acord
cu pledoaria Organizaţiei Naţiunilor
Unite consolidează activitatea la care
ne-am angajat deja, aceea de a ajunge
la un sector de transport durabil “, spune
preşedintele şi CEO-ul Scania, Henrik
Henriksson.
În cadrul reuniunii la Summit-ul ONU
pentru Acţiunea Climatică, din 23
septembrie de la New York, liderii de
afaceri au fost provocaţi să stabilească
ţinte ambiţioase pentru companiile lor,
pentru a limita creşterea temperaturii
globale la 1,5° C peste nivelul din
perioada preindustrială.
Scania a lucrat cu sârguinţă, în ultimii

ani, pentru a reduce nivelul emisiilor
generate din propriile operaţiuni şi şi-a
stabilit o serie de ţinte. Acestea vizează
reducerea emisiilor de CO2 atât din
transportul terestru, cât şi din propriile
operaţiuni cu jumătate până în 2025.
Cea mai mare parte a emisiilor de CO2
apar atunci când produsele Scania sunt
utilizate.
În acest domeniu, Scania a lucrat zeci
de ani pentru a reduce la minimum
emisiile din produsele sale prin măsuri
de eficienţă a folosirii combustibilului. De
mai bine de 25 de ani, Scania a oferit cea
mai largă gamă de vehicule de pe piaţă
care utilizează alternative la combustibilii
fosili. O parte din ceea ce compania se
angajează acum este includerea emisiilor
provenite din utilizarea produselor sale în
ţinta de decarbonizare.
„Trebuie să lucrăm în parteneriate”
La Summit-ul ONU pentru Acţiuni
Climatice, Scania a fost una dintre
companiile însărcinate să evidenţieze

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

importanţa industriei pentru tranziţia la
o societate durabilă. Henrik Henriksson
a participat atât la summit, cât şi la alte
câteva activităţi la nivel înalt din New
York, focusate pe abordarea schimbărilor
climatice.
„În lupta împotriva schimbărilor climatice,
Scania a făcut deja mulţi paşi mari. Cu
toate acestea, trebuie să continuăm
această lucrare şi trebuie să ne asigurăm
că alţii ni se alătură. Trebuie să lucrăm
în parteneriate cu alţii care împărtăşesc
aceleaşi ambiţii legate de climă şi
durabilitate ca noi. Despre asta voi
vorbi la Summit-ul ONU pentru Acţiuni
Climatice ”, spune Henrik Henriksson.
Pentru a-şi manifesta angajamentul,
Scania a organizat o Zi a Climei în ajunul
Summit-ului pentru Acţiunea Naţională a
ONU, pe data de 20 septembrie. Atunci,
cei 52.000 de angajaţi din peste 100
de ţări şi-au oprit munca timp de o oră
şi au aflat mai multe despre climă şi
sustenabilitate.
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TRANSPORTUL DE BUNURI ÎNTRE MAREA
BRITANIE ŞI UE, ÎN CAZUL UNUI BREXIT FĂRĂ
ACORD: GHID PENTRU TRANSPORTATORI
Şoferii care operează în transporturi vor avea nevoie de o documentaţie corectă pentru a călători
în şi dinspre UE, dacă Marea Britanie iese din UE fără un acord.

UE a fost de acord că, pentru o perioadă
de tranziţie, şoferii britanici vor putea
continua să utilizeze licenţele folosite
în prezent pentru a intra şi pentru a ieşi
din UE. Aceast fapt este valabil până la
31 decembrie 2019 şi este probabil ca
termenul să fie prelungit până la 31 iulie
2020.
Transportatorii care deţin o licenţă comunitară vor putea continua să utilizeze
aceste documente în cazul unui Brexit
fără acord pentru o perioadă de tranziţie.
Transportatorii care solicită sau reînnoiesc o Licenţă comunitară, după un Brexit
fără acord, vor primi în schimb o „Licenţă
britanică pentru Comunitate”, care le va
acorda aceleaşi drepturi.
O copie a licenţei comunitare (sau a noii
„Licenţe britanice pentru comunitate”) trebuie să existe la bordul tuturor camioanelor care efectuează transporturi în UE.
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Licenţa comunitară (sau noua „Licenţă
britanică pentru comunitate”) nu va fi
validă pentru transporturile internaţionale
făcute de şoferii britanici prin ţările UE dar
către state din afara UE – pentru acestea
e nevoie de autorizaţie CEMT.
Unele „schimburi comerciale” (mişcări
între două ţări ale UE) şi „cabotajul”
(mişcări într-o ţară UE) vor fi permise
în perioada de tranziţie. Până la 31
decembrie 2019 vor fi posibile până la
două transporturi de cabotaj sau între
două state ale UE pe săptămână.
Mărfuri mutate pe cont propriu
Operatorii din Marea Britanie, care
transportă mărfuri proprii (care operează
pe cont propriu) sau care au vehicule
cu o greutate sub 3,5 tone (inclusiv
autoutilitare), nu au nevoie de o licenţă
pentru Comunitate. Cu toate acestea,
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pentru a munci în UE cu un vehicul sub
3,5 tone, poate fi solicitat un permis.
Autorizaţiile CEMT
Unele călătorii făcute în perioada de
tranziţie vor necesita o autorizaţie CEMT.
În special, transportatorii vor avea nevoie
de o autorizaţie CEMT dacă:
- doresc să tranziteze UE către ţări din
afara UE, precum Elveţia,
- intenţionează să efectueze trei călătorii
inter-comerciale (transportul de mărfuri
dintr-o ţară în alta) în timpul unui singur
transport în UE.
Autorizaţiile CEMT sunt valabile numai
însoţite de:
- un jurnal de bord (logbook) CEMT
(eliberat cu autorizaţia),
- certificate de conformitate şi siguranţă
rutieră referitoare la vehiculul utilizat.

Plăcuţe de înmatriculare şi
documente
Toate remorcile comerciale cu o greutate
de peste 750 kg şi remorcile folosite în
uz necomercial de peste 3.500 kg trebuie
trebuie să fie înregistrate la Agenţia de
Licenţiere a Şoferilor şi Vehiculelor (DVLA)
înainte de a călători în străinătate.
Posesorul remorcii va trebui să se asigure
că:
- remorca afişează plăcuţele de
înmatriculare,
- are documente de înregistrare a remorcii
DVLA.
Transportatorii nu trebuie să se
înregistreze dacă efectuează călătorii
între Marea Britanie şi Irlanda.
Documente ale vehiculului
Şoferii britanici trebuie să deţină
următoarele documente când conduc în
străinătate:
- un jurnal al vehiculului (V5C) sau
VE1035,
- un autocolant GB în partea din spate
a vehiculului şi remorcii, chiar dacă
plăcuţele numerice includ identificarea
(GB),
- o carte verde de asigurare.

activităţi comerciale din, dinspre sau prin
Marea Britanie vor fi obligaţi să prezinte
dovada asigurării. O Carte Verde sau
o altă dovadă a asigurării auto vor fi
recunoscute în Marea Britanie.
Operatorii UE pot efectua cabotaj în
Marea Britanie în aceleaşi condiţii până
la noi reguli.
Responsabilităţi transfrontaliere la
mutarea mărfurilor
Este responsabilitatea comerciantului
să facă declaraţii vamale şi să obţină
documentaţia necesară pentru şofer şi
transportator. Acest lucru se poate face
direct sau prin intermediul unei companii
de logistică.
Mai multe informaţii despre datele care
trebuie furnizate de comercianţi pentru
procesele vamale, precum şi pentru
procesele de import şi export pot fi găsite

toată documentaţia necesară pentru a
trece graniţa în UE.
Exportatorul britanic trebuie să finalizeze
procedurile vamale de export din Marea
Britanie. Ele cuprind o declaraţie comună
vamală, de securitate şi siguranţă.
Şoferului trebuie să i se spună dacă
trebuie să prezinte mărfurile la Oficiul
Vamal din Marea Britanie. După ce acest
lucru a fost făcut, exportatorului i se va
acorda permisiunea de a merge mai
departe cu procedurile, iar şoferului i se
va comunica că poate lua mărfurile de la
terminal.
Documente pentru autorităţile de
frontieră ale UE
Şoferului trebuie să i se ofere toată
documentaţia necesară din partea
comerciantului
pentru
a
îndeplini
cerinţele ţării din UE în care intră. Este

Cărţile verzi
Cartea verde este un certificat internaţional
acceptat în 48 de ţări care face parte din
schema Green Card 6.
Şoferii vor trebui să poarte Cartea Verde
atunci când conduc în UE, dacă Marea
Britanie iese din UE fără acord.
Transportatorii ar trebui să se asigure că
această Carte Verde este furnizată de
compania lor pentru asigurarea tuturor
tipurilor de vehicule.
Sunt necesare mai multe Cărţi Verzi
dacă:
- sunt operatori comerciali şi au asigurare
de flotă - transportatorii vor avea nevoie
de o Carte Verde pentru fiecare vehicul,
- are o remorcă ataşată la vehicul – e
nevoie de o Carte Verde pentru tractarea
vehiculului şi o carte verde pentru
remorcă,
- are două poliţe de asigurare care
acoperă durata călătoriei.
Transportatorii din UE
Operatorii din UE trebuie să fie autorizaţi
în ţara de reşedinţă şi să poarte în
permanenţă o copie a unei Licenţe
comunitare. Operatorii din UE cu permis
comunitar (Community Licence) continuă
să poată transporta mărfuri, din şi prin
Marea Britanie, într-un Brexit fără accord
până la instituirea altor reguli.
Operatorii din UE care desfăşoară

pe gov.uk.
În timp ce responsabilitatea formalităţilor
vamale de frontieră revine comercianţilor,
transportatorul trebuie să se asigure că
i-a oferit şoferului toate documentele
necesare pe care acesta trebuie să le
deţină la el pe toată durata transportului.
Transportatorul trebuie să informeze
şoferul ce documente vor fi prezentate
în toate punctele cheie de tranzit (posturi
vamale, la inspecţii, porturi sau terminale
de tren). Pentru a fi ferit de probleme, este
vital ca şoferul să ştie ce documente îi
sunt necesare, unde, când şi cum trebuie
prezentate şi verificate.
Mutarea mărfurilor din Marea Britanie
în UE
Înainte de a părăsi Marea Britanie
Atunci când colectează mărfuri pentru a
trece în UE, şoferului trebuie să i se ofere
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responsabilitatea
exportatorului
din
Regatul Unit să asigure acest lucru.
Se poate întâmpla ca procesele de predeclarare şi de vamă să fie cerute înainte
ca materialele să fie expediate din Marea
Britanie.
Comerciantul care exportă mărfurile
din Marea Britanie trebuie să confirme
cu comerciantul care importă mărfurile
în UE ce documente şi proceduri vor
fi necesare, pentru a exporta mărfuri
din Marea Britanie în UE. Comercianţii
trebuie să se asigure că toate cerinţele şi
formalităţile sunt îndeplinite.
Trecerea mărfurilor în UE în baza
Admission Temporaire/Temporary
Admission (ATA)
Carnetele ATA sunt documente vamale
internaţionale care sunt utilizate pentru
exportul sau importul temporar de
mărfuri. Dacă comerciantul confirmă că
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mărfurile se deplasează în conformitate
cu convenţia ATA, şoferul trebuie să:
- obţină documentul Carnet ATA de la
comerciant,
- ia mărfurile şi Carnetul ATA de la frontiera
din Marea Britanie, conform instrucţiunilor
comerciantului, agentului sau companiei
de logistică.
Mutarea mărfurilor în UE în cadrul
transportului rutier internaţional (TIR)
În cazul în care comerciantul prevede ca
mărfurile se deplasează în conformitate cu
convenţia TIR, vehiculul care deplasează
mărfurile trebuie să deţină un certificat de
omologare (Approval Certificate) a unui
vehicul rutier pentru transportul mărfurilor
sub sigiliul vamal.
Transportatorul trebuie:
- să îi dea şoferului un carnet TIR,
- să se asigure că au fost efectuate
dispoziţiile pentru a declara sistemul de
tranzit al UE (NCTS) şi să aibă numerele
de referinţă necesare pentru autorităţile
vamale din UE,
- să instruiască şoferul să ia şi să prezinte
bunurile şi Carnetul TIR la oficialii de la
frontiera Regatului Unit.
Accizarea transporturilor din Marea
Britanie
Produsele accizabile sunt alcoolul, tutunul
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sau produsele energetice.
Dacă mărfurile sunt supuse accizelor, pe
lângă alte documente comerciale, şoferul
trebuie să primească următoarele de la
comerciant:
- o copie a documentului administrativ
electronic (EAD),
- documentaţia care arată clar codul de
referinţă administrativ (ARC) pentru eAD,
- un formular W8 pentru produse
energetice,
- o copie a declaraţiei vamale.
La graniţa cu UE
Dacă nu s-au utilizat proceduri
suplimentare, şoferul trebuie să se
supună cerinţelor de import şi de frontieră
ale UE.
Dacă mişcarea se face în cadrul CTC,
TAD trebuie să fie prezentată de şofer
către autorităţile vamale ale UE, în
conformitate cu procedurile UE.
Dacă circulaţia se face în conformitate cu
convenţiile ATA sau TIR, şoferul trebuie
să prezinte carnetul ATA sau TIR şi să se
asigure că este ştampilat de autorităţile
vamale ale UE, în conformitate cu
procedurile UE.
După frontiera UE
Dacă transportul se face în baza CTC,
şoferul trebuie să prezinte TAD la un
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Birou de destinaţie sau la o destinatarul
autorizat, unde procedura de tranzit
va fi închisă. Mărfurile vor fi supuse
procedurilor de import ale UE.
În cazul în care circulaţia se face în
conformitate cu Convenţia ATA, şoferul ar
trebui să ofere Carnetul ATA destinatarului
mărfurilor în momentul livrării acestora.
Dacă transportul se face în conformitate
cu Convenţia TIR, cu procedura Carnet
TIR, şoferul trebuie să prezinte carnetul
TIR şi să se asigure că este ştampilat de
autorităţile vamale ale UE, fie atunci când
mărfurile părăsesc teritoriul vamal al UE
sau la Oficiul UE de Destinaţie (EU Office
of Destination).
Mutarea mărfurilor din UE în Marea
Britanie
La colectarea mărfurilor, şoferului trebuie
să i se ofere toate documentele vamale
relevante şi care să confirme modul în
care comerciantul a finalizat procedurile
de export către UE.
Şoferul trebuie, de asemenea, să confirme
cu exportatorul că cerinţele de import din
Marea Britanie au fost îndeplinite.
Dacă nu se utilizează alte proceduri de
transport, aceasta înseamnă că şoferul
trebuie să aibă dovada unei declaraţii
vamale a comercianţilor (în UE şi Marea
Britanie) Aceasta va lua forma unui:

- MRN sau MRN, care poate trece drept
numărul de intrare în Marea Britanie,
- numărul de înregistrare şi identificare al
operatorului economic din Marea Britanie
(EORI) - declaraţia de export a UE –
MRN.
Şoferul trebuie să: ridice şi să poarte
MRN suplimentar pentru procedurile
simplificate tranzitorii (TSP).
Mutarea mărfurilor în Marea Britanie în
baza CTC
Dacă comerciantul confirmă că mărfurile
sunt deplasate sub CTC, şoferul trebuie
să:
- obţină un TAD de la comerciant şi să
se asigure că marfa a fost eliberată la
procedura de tranzit.

Mutarea mărfurilor în Marea Britanie
sub carnetul ATA
Dacă comerciantul confirmă că mărfurile
se deplasează în conformitate cu
Convenţia Carnet ATA, conducătorul auto
trebuie:
- să obţină documentul ATA Carnet de la
comerciant.
Mutarea mărfurilor în Marea Britanie
sub TIR
Când comerciantul confirmă că mărfurile
se deplasează în conformitate cu
Convenţia TIR, vehiculul care deplasează
mărfurile trebuie să deţină un certificat de
omologare/ Approval Certificate a unui

vehicul rutier pentru transportul mărfurilor
sub sigiliu vamal.
Şoferul trebuie să: - obţină documentul
Carnet TIR.
Impozitarea mărfurilor în Marea
Britanie
Dacă mărfurile merg la un depozit din
Marea Britanie, şoferul va trebui să se
asigure că deţine o copie a eAD sau
documentaţia comercială care prevede
clar ARC înainte de a părăsi portul.
Cu toate acestea, atunci când importatorul
a utilizat o procedură vamală simplificată
care permite întârzierea sosirii mărfurilor
(cum ar fi TSP), crearea eAD va fi, de
asemenea, amânată până la sosirea
mărfurilor. În aceste cazuri, şoferul

trebuie să se asigure că deţine o copie a
declaraţiei vamale pre-depuse.
La frontiera UE
Şoferul trebuie să urmeze procedurile de
ieşire din UE.
Dacă circulaţia se face în conformitate cu
convenţiile ATA sau TIR, şoferul trebuie
să prezinte carnetul ATA sau TIR şi să se
asigure că este ştampilat de autorităţile
vamale ale UE, în conformitate cu
procedurile UE.
Proceduri de sosire în Marea Britanie
Autorităţile britanice nu vor opri vehiculele
în drum spre Marea Britanie pentru a
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verifica dacă au documentaţia vamală
corectă. Cu toate acestea, ofiţerii Poliţiei
de Frontieră din Marea Britanie vor folosi,
aşa cum fac acum, informaţiile pentru a
selecta camioanele ce trebuie verificate
pentru infracţiunile vamale, controalele
de securitate şi contrabandă. Când vor
face acest lucru, vor scoate camionul de
pe traseu şi vor cere şoferului să prezinte
MRN şi EORI pe care le deţin.
Şoferul trebuie să urmeze procedurile
locale pentru prezentarea TAD, Carnet
ATA şi Carnet TIR.
După graniţa cu Marea Britanie
La debarcarea din feribot sau tren, şoferul
va pleca din port sau terminal, la fel cum
se întâmplă astăzi. Dacă transportul se

efectuează în baza CTC, şoferul trebuie să
prezinte TAD-ul la un birou de destinaţie/
Office of Destination, unde procedura de
tranzit va fi închisă. Mărfurile vor fi apoi
supuse procedurilor de import din Marea
Britanie. Dacă există deja un MRN sau/
şi EORI valabile, acestea vor permite
eliberarea imediată a mărfurilor. În caz
contrar, şoferul trebuie să ducă mărfurile
la destinatarul autorizat/cosignee sau la
Biroul de destinaţie/Office of Destination
unde se încheie circulaţia de tranzit.
Dacă trasportul se face în conformitate cu
convenţia ATA, şoferul ar trebui să ofere
Carnetul ATA destinatarului mărfurilor în
momentul livrării acestora.
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Dacă transportul se efectuează în temeiul
convenţiei TIR, şoferul trebuie să prezinte
carnetul TIR şi să se asigure că este
ştampilat de Poliţia de frontieră/ Border
Force din Marea Britanie, fie atunci când
mărfurile părăsesc teritoriul vamal al UE,
fie când ajung la un birou de destinaţie.
Transportul de animale, plante şi alte
produse controlate din UE în Marea
Britanie
Majoritatea produselor animale şi vegetale
nu vor fi considerate cu risc ridicat. Prin
urmare, pot intra în Marea Britanie în
mod liber, fără cerinţe suplimentare. Cu
toate acestea, anumite produse animale
şi vegetale provenind din ţări din afara
UE care tranzitează UE înainte de a
intra în Marea Britanie vor trebui să intre
în Marea Britanie prin puncte de intrare
specifice. Comerciantul, transportatorii şi
şoferul trebuie să se asigure că punctul
de intrare din Marea Britanie va putea
verifica mărfurile transportate. Acest lucru
poate fi verificat pe următoarele site-uri:
- UK Border Inspection Posts (BIP)27
- UK Designated Point of Entry (DPE)28
- Place of First Arrival (PoFA)29 pentru
produsele vegetale şi vegetale originare
dintr-o ţară non-UE.
Securizarea unui vehicul în timpul
călătoriei către şi dinspre Marea
Britanie
Transportatorii din Marea Britanie şi UE
şi şoferii acestora trebuie să asigure
vehiculele care vin în Marea Britanie
pentru a reduce riscul de a deveni victime
ale infracţiunilor.
Transportatorii şi şoferii care traversează
frontiera Marii Britanii / UE ar trebui să
fie conştienţi de potenţialele ameninţări
la adresa vehiculelor şi de cum pot opri
„pasagerii clandestini”. Un pasager
clandestin este o persoană care se
ascunde într-un vehicul pentru a evita
trecerea prin controlul de frontieră al Marii
Britanii.
În cazul în care un şofer nu asigură
un vehicul şi este găsit că transportă
persoane intrate clandestin în Marea
Britanie,
şoferul,
proprietarul
sau
angajatorul vehiculului pot fi amendaţi
cu până la 2.000 de lire sterline pentru
fiecare persoană găsită (cunoscută şi sub
denumirea de „sancţiune civilă”).
Legea se aplică tuturor sosirilor în Marea
Britanie, inclusiv prin porturile maritime
europene şi prin Eurotunnel.
Pentru siguranţa vehiculelor
Pentru transportatori, un sistem eficient
include:
- instrucţiuni scrise pentru şoferi cu privire
la utilizarea sistemului,
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- dispozitive de securitate robuste pentru
asigurarea eficientă a vehiculului şi a
încărcăturii,
- instruire pentru şoferi cu privire la
utilizarea sistemului şi a dispozitivelor de
Securitate,
- o listă cu ce trebuie verificat,
- verificarea dacă şoferii respectă
instrucţiunile,
- pentru şoferi, un sistem eficient include:
dispozitive de securitate (de exemplu, un
lacăt, sigilii şi cordon de înclinare) pentru
a asigura vehiculele după încărcarea
completă şi după fiecare oprire şi înainte

- Dacă mărfurile sunt preluate de la un
expeditor autorizat, şoferii pot merge
direct la port sau Eurotunnel cu un TAD,
care poartă un MRN sub forma unui cod
de bare pe TAD.
- În cazul în care mărfurile nu sunt preluate
de la un expeditor autorizat, şoferii vor
trebui să meargă la Biroul de plecare cu
un LRN. LRN va fi procesat acolo într-un
TAD / MRN.
- Dacă transportatorii transportă temporar
mărfuri, cum ar fi material pentru o
expoziţie sau un concert, în cadrul
unui Carnet ATA, şoferii trebuie să se

de a intra în Marea Britanie,
- înregistrarea verificărilor pe lista de
Securitate a vehiculului.

deplaseze în locaţia corespunzătoare
pentru a ştampila formularul de carnet
ATA şi pentru a evita plata unei taxe.
- Dacă transportatorii transportă mărfuri
până la 31 octombrie 2019 din Marea
Britanie în regim de suspendare a
accizelor/taxelor, aceştia trebuie să se
asigure că depozitarul sau producătorul
furnizează şoferului o copie a eAD de la
Excise Movement and Control System
sau documentaţia comercială care arată
ARC pentru acel transport. Dacă mărfurile
sunt produse energetice, atunci pot oferi
şoferului un formular W8 pentru a însoţi
transportul.
- Dacă transportatorii transportă anumite
produse controlate, vor trebui să furnizeze
şoferului un certificat pentru a însoţi
mărfurile. De exemplu, toate produsele
de origine animală trebuie să fie însoţite
de EHC-ul semnat.
- Transportatorii ar trebui să le explice
şoferilor lor că, pentru mărfurile care
părăsesc Marea Britanie, comerciantul
va trebui să facă o declaraţie de export
după care va fi informat dacă a primit
„permisiunea de progres” (P2P). Şoferul
ar trebui să verifice cu comerciantul că
mărfurile au primit P2P în port de la HMRC
înainte de a le trece peste graniţă.

Dacă cineva se ascunde într-un
vehicul
Dacă un şofer suspectează că cineva
încearcă să intre în vehiculul său, acesta
trebuie să contacteze poliţia locală
imediat ce este în siguranţă. În Marea
Britanie trebuie sunat la 999 sau în
Europa la 112.
Responsabilităţile transportatorului şi
ale conducătorului auto atunci când
trece mărfurile peste graniţe
Transportatorii ar trebui să se asigure
că respectă modificările vamale şi SPS,
inclusiv următoarele:
- Transportatorii trebuie să le spună
şoferilor despre documentele pe care
trebuie să le ofere la frontieră.
- Transportatorii vor avea nevoie de noi
documente vamale şi de alte documente
SPS de la exportator pentru ca mărfurile să
treacă frontiera în UE după 31 octombrie
2019 - declaraţiile vamale relevante
pentru mărfuri vor trebui completate,
iar şoferii acestora vor avea nevoie de
licenţele şi documentele adecvate.
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PRIMELE CORECŢII LA PROPUNEREA
PRIMĂRIEI DE INTRODUCERE A UNEI VINIETE
PENTRU POLUARE ÎN BUCUREŞTI
S-a propus introducerea normelor Euro 3 şi 4 în proiect. Reprezentanţii de mediu spun că măsura
este „bună, dar incompletă”.

Marius Tudor, secretar general al Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), a propus la dezbaterea
publică privind introducerea vinietei în
Capitală, includerea normelor de poluare
Euro 3 şi Euro 4 în proiect.
„Sunt necesare câteva corecţii. Etapizarea să includă şi o extindere progresivă a
zonei de centru. Norma de poluare ar trebui să cuprindă şi Euro 3, nu doar Euro
2, apoi programul să continue cu restricţii
pentru cele Euro 4 apoi Euro 5. Autorităţile publice ar trebui să achiziţioneze, conform legii, 30 la sută, începând cu anul
2020, mijloace electrice, tehnologii verzi.
Acelaşi procent ar trebui să se aplice şi
companiilor de taxi”, a declarat secretarul general APIA.
Ce se întâmplă cu maşinile electrice
din provincie
La dezbatere a participat şi Alin Tănase,

reprezentant Greenpeace, care a precizat
că măsura introducerii de viniete pentru
accesul în Capitală şi în centrul oraşului
este una bună, dar nu este suficientă.
„Măsura este bună, dar nu este suficientă.
O maşină electrică înregistrată în ClujNapoca va trebui să plătească o taxă de
acces. Ar trebui diferenţiate motoarele
Diesel şi motoarele pe benzină,
cele Diesel sunt mult mai poluante.
Propunerea face parte dintr-un plan
mai mare, dar măsura ar trebui cuplată
şi cu celelalte măsuri. Piste de biciclete
noi nu am văzut, există una singură şi
este uneori blocată de maşini. Nu sunt
autobuze electrice, dar avem autobuze
Euro 3 Diesel.
Cel mai important cred că ar fi să
măsurăm calitatea aerului. Sunt şase
staţii în Bucureşti, însă doar două
funcţionează şi măsoară poluarea venită
de la maşini.
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Repet, măsura e binevenită, dar e
incompletă. Ca să ne dăm seama unde
suntem, ar trebui să monitorizăm calitatea
aerului. Comisia Europeană chiar ne-a
avertizat că situaţia poate sta altfel decât
ultima dată, tocmai din cauza măsurătorii
defectuoase”, a declarat Alin Tănase.
Motocicletele excluse?
Pe de altă părte, Răzvan Pavel, preşedintele Asociaţiei pentru Dezvoltarea
Motociclismului a solicitat ca motocicletele şi scuterele să fie excluse din acest
proiect. „Scuterele şi motocicletele sunt
recunoscute la nivel mondial pentru reducerea poluării. Este un studiu pe care
l-au publicat cei de la Agenţia Franceză
pentru Mediu şi care spune că scuterele
şi motocicletele sunt mai puţin poluante.
Un autoturism, de exemplu, lasă undeva
la 4 kilograme de pulbere de cauciuc”, a
declarat Pavel.
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Dezbaterea a fost moderată de Sorin
Chiriţă, city managerul Capitalei, care, la
sfârşitul şedinţei, a declarat că Primăria
Capitalei va ţine cont de „propunerile
pertinente” din cadrul dezbaterii.
Primăria Capitalei a lansat, în august,
în dezbatere publică pe proiectul care
prevede interzicerea maşinilor sub
Euro 3 în Centrul Capitalei, precum şi
introducerea unei viniete pentru maşinile
care nu sunt din Bucureşti sau Ilfov.
Perioada în care proiectul a fost în
dezbatere publică s-a încheiat.
Cele mai importante prevederi ale
proiectului
Articolul 1 al proiectului stabileşte zona
„Zona de Acţiune pentru Calitatea
Aerului”, numită „ZACA” – zonă în care
traficul va fi restricţionat:
„Se defineşte Zona de Actiune pentru
Calitatea Aerului (ZACA) în perimetrul
delimitat de: P-ţa Victoriei – bd. 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 – P-ta Victoriei,
inclusiv limitele acestuia”, se arată în
proiectul pus în dezbatere publică.
Articolul 2 al Proiectului stabileşte ce
categorii de autovehicule vor avea traficul
restricţionat în această zonă:
„Începând cu data de 01.01.2020 accesul
autovehiculelor cu masa totală maximă
autorizată mai mică de 5 tone pe arterele
din interiorul ZACA este restricţionat
zilnic de luni până vineri cu excepţia
sărbătorilor legale, în intervalul 07:00 22:00, după cum urmează:
a) pentru autovehiculele înmatriculate
în Bucureşti şi judeţul Ilfov, cu norma de
poluare Euro 4, Euro 5, Euro 6 precum
şi pentru autovehicule electrice sau
hibrid, accesul este permis fără restricţii.
b) pentru autovehicule înmatriculate în
Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, cu
norma de poluare Euro 3, accesul este
permis numai în urma achiziţionării unei
viniete electronice de tip Oxigen-C.
c) pentru autovehicule înmatriculate
în afara Municipiului Bucureşti şi a
judeţului Ilfov, cu norma de poluare
minim Euro 3, accesul este permis
doar în urma achiziţionării unei
viniete electronice de tip Oxigen-B.
d) pentru autovehiculele cu norma
de poluare non-Euro, Euro 1 şi Euro
2, accesul este interzis în intervalul
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menţionat”, se arată în proiect.
Articolul 3 al proiectului stabileşte
că autovehiculele cu masa totală
autorizată mai mică de 5 tone,
înmatriculate în afara Municipiului
Bucureşti şi a judeţului Ilfov, cu norma de
poluare non Euro, Euro 1 şi Euro 2 vor
putea circula în Municipiul Bucureşti, mai
puţin în perimetrul ZACA, de luni până
vineri, cu excepţia sărbătorilor legale, în
intervalul 07.00 – 22.00, numai în urma

achiziţionării vinietei electronice de tip
Oxigen-B.
Tot în articolul 3 se arată că autovehiculele
cu masa totală autorizată mai mică de 5
tone, înmatriculate în afara Municipiului
Bucureşti şi a judeţului Ilfov, cu norma de
poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 şi Euro
6, precum şi cele hybride sau electrice,
vor putea circula pe toate arterele din
Municipiul Bucureşti, numai în urma
achiziţionării vinietei electronice de tip
Oxigen-B.
„Vinietele se emit numai după achitarea
sumelor prevăzute în anexa nr.1 la
prezenta hotărâre, în baza dovezii
privind norma de poluare. În urma
emiterii vinietelor, autovehiculul este
înregistrat într-un sistem informatic
de emitere, gestiune, monitorizare şi
control a vinietelor denumit în continuare
SIEGMCV”, se arată în articolul 4.
Articolul 5 al proiectului stabileşte care
sunt categoriile de maşini care sunt
exceptate de la prevederile articolului
1, printre care cele ala Salvării, ale
Pompierilor, dar şi cele ale Patriarhiei
Române:
„Autovehiculele
aparţinând
poliţiei,
pompierilor,
jandarmeriei,
poliţiei
de frontieră, Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, serviciului de
ambulanţă sau medicină legală, protecţiei
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civile, Ministerului Apărării Naţionale,
unităţilor speciale ale Serviciului Român
de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie
şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii
Speciale, Serviciului de Informaţii Externe,
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi
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 Transport Bucureşti (STB);
autovehicule adaptate special pentru
persoanele cu dizabilităţi; autovehicule
aparţinând Patriarhiei Române; cele
utilizate la intervenţiile la căile de
comunicaţie şi reţelele edilitare; cele
istorice, conform datelor înscrise în
certificatul de înmatriculare sau în cartea
de identitate a vehiculului; cele prevăzute
ca fiind exceptate prin acordurile şi
tratatele internaţionale la care România
este parte”, se arată în articolul 5.
Potrivit proiectului, zonele delimitate
vor fi semnalizate prin indicatoare de
informare, iar încasarea vinietelor se va
face de către „structurile de specialitate
ale Municipiului Bucureşti”.
Proiectul mai arată că amenzile pentru
cei care vor circula fără achiziţionarea
vinietelor specificate vor fi de la
1.500 la 2.000 de lei, iar constatarea
se va face de către Poliţia Locală.
În ceea ce priveşte tarifele pentru viniete,
aceste vor fi: Pentru maşinile din Bucureşti
şi Ilfov, pentru Oxigen C – maşini Euro 3,
tarifele vor fi de 75 de lei pe lună, 500 de
lei pe 6 luni, şi 900 de lei pe un an.
Pentru maşinile înmatriculate în afara
Bucureştiului şi a judeţului Ilfov, categoria
Euro -3, pentru vinieta Oxigen – B, tarifele vor fi de 10 lei pe zi, 200 de lei pe
lună, 1.100 de lei pe 6 luni şi 1.900 de
lei pe un an.

ÎNTÂRZIERILE LA PLATĂ TOT MAI
MARI ÎNDATOREAZĂ COMPANIILE.
TRANSPORTURILE, AFECTATE
Economia românească pare că atârnă de un fir de aţă, cu afaceri tot mai vulnerabile, este concluzia un studiu făcut
recent public.

Pe fondul accentuării blocajului financiar,
lipsei de finanţare şi în absenţa unor planuri
de business predictibile, mare parte dintre
IMM-urile din România se cufundă tot mai
adânc în dificultăţi financiare.
Economia românească pare, la prima
vedere, că se află pe un trend pozitiv.
Numărul firmelor nou-înfiinţate este în
creştere, insolvenţele şi falimentele sunt
în scădere, în statisticile oficiale pare că
afacerile merg ca pe roate. Dincolo de
aceste date, în economia reală, businessul se confruntă, însă, cu tot mai multe
provocări.
Blocajul financiar se află în prim-plan. Tot
mai multe firme ajung în incapacitate de
plată, în condiţiile în care nu au capitalul
necesar pentru a rezista până la încasarea
banilor de la parteneri.
70% din companii întârzie plata
“Moda” creditului furnizor a accentuat şi
mai mult această problemă, astfel că s-a
ajuns ca 1 din 3 companii să se confrunte

cu dificultăţi financiare.
Inclusiv firmele care au linii de finanţare
bancară se confruntă cu dificultăţi
financiare. Datele BNR arată că, în
acest an, întârzierile la plată au crescut
semnificativ faţă de anul trecut.
Întârzierile la plată între 1 şi 2 luni (3160 de zile) au atins, în iulie 2019, nivelul
de 269 milioane de lei, o sumă mai mult
decât dublă faţă de august 2018 (116 mil.
lei). Şi întârzierile la plată între 15 şi 30 de
zile au crescut semnificativ, de la 60 mil.
lei (august 2018), la 115 milioane de lei în
luna iulie 2019.
Un sondaj recent arăta, de altfel, că 7
din 10 companii întârzie să-şi plătească
facturile, principalele motive invocate fiind
lipsa resurselor financiare disponibile,
neîncasarea facturilor, creşterea costurilor
operaţionale şi scăderea vânzărilor.
Durata medie de încasare a facturilor la
nivelul economiei a ajuns la aproape 120
de zile.
Pe ansamblu, în luna iulie, BNR înregistra

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

19,5 miliarde de lei sume restante la
nivelul economiei din care 9 miliarde de
lei sume cu întârzieri mai mari de 5 ani, în
creştere cu peste 500 mil. lei de perioada
similară din anul trecut.
Jumătate din această sumă aparţine
debitorilor aﬂaţi în insolvenţă, faliment
şi reorganizare (5153 firme). Din cele
9,81 mld.lei, 9,08 miliarde reprezentau,
în iulie, sume restante. Datele se referă
la expunerea faţă de un singur debitor,
expunere egală sau mai mare de 20.000
lei. Sumele datorate de debitorii aﬂaţi în
insolvenţă au mai scăzut. Însă, din păcate,
diferenţa se duce la sumele datorate
de debitorii aﬂaţi în faliment. Acest fapt
subliniază că, dincolo de scăderea
statistică a numărului de insolvenţe şi
falimente, problema datoriilor este încă
una foarte gravă.
Unde sunt probleme
Domeniile cele mai afectate sunt, potrivit
datelor statistice, construcţiile, industria
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extractivă, agricultura, comerţul, sectorul
pharma, transporturile şi serviciile.
Interesant, în context, sunt şi datele BNR
care relevă, în luna august, un număr
semnificativ de instrumente de plată
refuzate, similar cu cel din 2018.
În total, în august 2019 s-au înregistrat
4034 de instrumente de debit refuzate
la plată, în valoare de 159,1 milioane lei.
Cele mai multe au fost bilete la ordin,
3940, majoritatea fiind considerate
incidente majore.
Blocajul financiar are efecte majore într-o
economie slab finanţată, cum este cea
românească.
Statisticile arată că, deşi nevoia de
finanţare a companiilor este semnificativă,
în prezent doar 12.000 dintre firmele
româneşti sunt bancabile, astfel că, pentru
majoritatea, creditul furnizor rămâne
singura alternativă.
Pe lanţurile economice, aceste probleme
se multiplică, iar primele victime sunt
IMM-urile, în special microîntreprinderile
şi firmele mici, care nu au capacitatea
financiară să reziste întârzierilor, care
trăiesc de la o factură la alta. Accenturarea

blocajului financiar este de natură să
genereze probleme pentru întreg spectrul
de business, de la scăderea profitabilităţii,
probleme de cash flow, iar efectele directe
se văd în reducerea investiţiilor, creşterea
preţurilor, stoparea angajărilor şi apariţia
unui nou val de insolvenţe.
Cum eviţi să intri în blocaj
Potrivit experţilor, în relaţia cu partenerii,
companiile au nevoie de un sistem de
evaluare standardizat a clienţilor noi
şi a celor existenţi. Fie că se bazează
pe resursele interne (departamente de
vânzări, contabilitate, juridic şi date proprii)
sau apelează la o firmă specializată,
antreprenorii trebuie să manifeste o
vigilenţă sporită în relaţia cu partenerii.
Monitorizarea continuă reprezintă cheia
unui business predictibil. Scăderile sau
creşterile bruşte de comenzi, întârzierea
plăţilor, refuzul la plată şi indisponibilitatea
persoanelor de contact sunt doar câteva
elemente care trebuie luate în calcul.
Potrivit acestora, consolidarea relaţiilor
de business ţine în mod direct de
managementul creanţelor, de asigurarea

unor condiţii comerciale dedicate, în
funcţie de bonitatea şi comportamentul
de plată al partenerilor, dar şi de educaţia
financiară a celor care fac business.
,Antreprenorii
trebuie,
dincolo
de
manifestarea unei vigilenţe sporite în
relaţia cu partenerii, să dezvolte planuri
de afaceri pornind de la realitate, nu de la
dorinţe şi aşteptări optimiste. Oamenii de
afaceri trebuie să evite investiţiile care nu
aduc plus valoare, precum cele în imobile,
maşini etc, să renunţe la activele care nu
reprezintă activitatea de bază şi să îşi
asigure resurse financiare de rezervă.
Pe de altă parte, în condiţiile accentuării
blocajului financiar, apelarea la serviciile
de factoring poate fi o soluţie optimă.
Firmele aflate în insolvenţă au un plan
de restructurare pe care trebuie să-l
urmeze şi sunt monitorizate suplimentar
de specialişti în domeniu. Au un
comportament de business chiar mai
predictibil comparativ cu o firmă obişnuită.
Un parteneriat cu o firmă aflată în
insolvenţă poate aduce multiple avantaje
– plăţi la timp, tarife avantajoase, condiţii
optime de livrare etc.

DANEMARCA REINTRODUCE CONTROALE
LA FRONTIERA CU SUEDIA,
DUPĂ ATACURILE DE LA COPENHAGA
Danemarca va introduce controale temporare la graniţa sa cu Suedia, pentru a contracara terorismul
şi criminalitatea transfrontalieră, a anunţat ministrul danez al Justiţiei, miercuri, 9 octombrie 2019.
Ministrul Nick Hekkerup a spus că această măsură este un răspuns la infracţiunile
comise în această vară, inclusiv explozia
de la Administraţia Fiscală din Copenhaga şi o crimă dublă din Herlev, pe care
autorităţile le pun pe seama infractorilor
care au venit în ţară din Suedia.
„Explozia de la Administraţia Fiscală şi
crima dublă din Herlev sunt exemple de
infracţiuni grave care pot veni din Suedia, peste graniţă”, a declarat Hekkerup
într-un comunicat, potrivit Euronews.
„Pentru a contracara ameninţarea criminalităţii transfrontaliere, întărim protecţia
graniţei cu Suedia prin introducerea unor
controale temporare şi consolidarea forţelor de poliţie din zonele de frontieră cu
Suedia”, a adăugat el. Controalele de
frontieră vor intra în vigoare de la 12 noiembrie şi vor dura şase luni.
Danemarca şi Suedia – amândouă membre UE şi Schengen – sunt conectate de
Podul Oresund, de 8 kilometri.
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CUC A DAT PILELE AFARĂ DIN MINISTER.
NU ŞI PE ALE LUI
Înainte de plecare, fostul Ministru al Transporturilor şi-a concediat subalternii din CNAIR, cărora
le-a spus să meargă la „privat”. Cuc a lucrat aproape toată viaţa la stat.
Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor
a declarat, într-o conferinţă de presă,
că 300 de posturi aferente direcţiilor de
achiziţii, economică şi comercială vor
fi restructurate de către Consiliul de
Administraţie.
Să plece dacă nu le convine
Ministrul a anunţat restructurări şi în
cazul posturilor Companiei Naţionale
de Administrare a Infrastructurii Rutiere,
pentru că nu se respectă termenele
proiectelor asumate.
“Aici vorbim despre posturile de
conducere. Pentru că avem foarte multe
posturi de conducere, avem foarte
mulţi oameni care se pricep teoretic la
autostrăzi, dar dorinţa mea a fost să văd
că şi implementează aceste proiecte.
Sunt oameni foarte buni care lucrează
la Companie foarte bine, dar acel balast
care am constat în urma sarcinilor de
serviciu care le-au fost date că nu leau făcut în timpii care li s-au cerut. Eu
cred că trebuie la un moment dat să
iei nişte decizii un pic mai radicale. Mă
interesează ca lucrările pe care ni le-am
asumat să se facă în timpii pe care ni i-am
asumat. Dacă s-au depăşit termenele pe
care ni le-am asumat, ne uităm să vedem
unde e blocajul. Dacă vedem că blocajul
e la achiziţii, la juridic, atunci trebuie să
luăm măsuri”, a afirmat Cuc.
În privinţa celor care îşi vor pierde locurile
de muncă, Răzvan Cuc credea că dacă
sunt competenţi, îşi vor găsi cu siguranţă
de lucru în altă parte.
“Dacă oamenii sunt competenţi, cu
siguranţă nu va fi o problemă să îşi
găsească alt loc de muncă mai departe”,
a declarat ministrul.
Un ministru la stat
Dar de unde ştie ministrul Răzvan Cuc
cum e să lucrezi la privat din moment ce
el a lucrat la patron doar doi ani, atunci
când s-a ocupat de o firmă care făcea
pâine.
Potrivit CV-ului lui Cuc de la Camera
Deputaţilor, el a muncit după cum
urmează:

- august 2006 - mai 2007, Expert,
Responsabil din partea României privind
schimbul de informaţii a reglementărilor
tehnice conform Directivei 98/34,
Ministerul Economiei;
- mai 2007 - martie 2010, expert. S-a
ocupat de elaborarea şi promovarea
strategiei nationale de export a
României şi a brandurilor sectoriale,
Comitetul Consultativ de acces pe
pieţe, organizare de târguri şi expoziţii
internaţionale,
analiza
eficienţei
participării României la târguri şi expoziţii
internaţionale, organizarea comisiilor de
selectare a operatorilor economici care
doresc să participe la târguri şi expoziţii
internaţionale, relaţii cu presa, Ministerul
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii;
- mai 2010 - iunie 2012, administrator.
Răspunde de evidenţa contabilă,
financiară şi de gestiune din cadrul
societăţii. Elaborează fişele postului
şi monitorizează activitatea pentru
personalul care a fost angajat. Răspunde
de relaţia cu clienţii societăţii, de încasările
şi plăţile necesare bunei funcţionări
a societăţii. Stabileşte strategia de
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dezvoltare a firmei, prospectând piaţa
în atragerea de clienţi noi. Monitorizarea
concurenţei şi adaptarea permanentă la
orice fluctuaţie a pieţei, S.C. PAN D’OR
ALIMENT SRL, Giurgiu, panificaţie
(singura slujbă la privat);- iunie 2012 octombrie 2015, Consilier judeţean,
propune şi aprobă hotărâri;
- ianuarie 2013 - iunie 2013, Director
general
Adjunct,
Gestionarea
şi
administrarea
patrimoniului
SC
Administraţia Zonei Libere SA;
- iunie 2013 - octombrie 2016, Director
general, Gestionarea şi administrarea
patrimoniului S.C. Administraţia Zonei
Libere SA.
- noiembrie 2015 - mai 2016, secretar de
stat, Ministerul Transporturilor (aviaţie).
- 29 iunie 2016 - 03 august 2016, consilier
preşedinte, Conduce colective de
analiză şi asigură coordonarea realizării
unor programe, rapoarte dispuse de
preşedinte, reprezintă Consiliul Judeţean
în relaţia cu presa;
- august 2016 – decembrie 2016,
Administrator public, judeţul Giurgiu.
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SIBIU–PITEŞTI: UN SECTOR DE AUTOSTRADĂ
DE INTERES PRIMORDIAL DIN PUNCT DE
VEDERE AL STRATEGIEI MILITARE
De ce transportatorii trebuie să parcurgă, pe autostradă, distanţe lungi şi Valea Oltului să fie
devastată.

			

Motto:
“Vreme trece, vreme vine
Toate-s vechi şi nouă-s toate
Ce e rău şi ce e bine,
Tu te-ntreabă şi socoate”.

Mihai Eminescu
					
		
SECTOR DE AUTOSTRADĂ, ÎN
MOD DEOSEBIT, DE IMPORTANŢĂ
STRATEGICĂ
Se consideră că nu este cazul să se
comenteze importanţa strategică, din
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punctul de vedere militar şi deci a
siguranţei naţionale, a sectorului de
autostradă cuprins între Piteşti şi Sibiu.
Este destul să se precizeze că
Transfăgărăşanul, care face legătura
rutieră între Munteniei şi Transilvania,
traversând Munţii Carpaţi, a fost executat
în scop strategic de către Forţele Armatei
Române, ca fiind şi unul din cele mai
spectaculoase drumuri din Europa.
Atunci mai este necesar să se aducă
argumente de ce Autostrada Piteşti-Sibiu
are o importanţă deosebită din punctul
de vedere al strategiei militare?
Pentru a se ajunge pe Transfăgărăşan
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se pleacă tot din Piteşti, mai exact din
Autostrada de ocolire a municipiului
Piteşti, spre Curtea de Argeş, Lacul de
acumulare Vidraru, în timp ce Autostrada
Piteşti–Sibiu se desfăşoară în acelaşi
CORIDOR până la Curtea de Argeş, de
unde părăseşte Valea Argeşului spre
Tigveni.
De aici, adică de la Tigveni, aşa cum
se va vedea în cuprinsul acestui articol,
în Studiul de fezabilitate aprobat de
Beneficiar, au fost studiate 5 (cinci)
Variante de traseu, toate îndreptându-se
spre valea Oltului, începând de la Dăieşti,
Jiblea, Călimăneşti, Cozia, Lacul Turnu,

Brezoi, Cornetu, Câineni şi în continuare
până la Boiţa-Tălmaciu.
Este imperios necesar să se precizeze,
încă o dată, că toate cele cinci Variante
de traseu ale Autostrăzii Piteşti–Sibiu
se desfăşoară pe Valea Oltului, în
interiorul aceluiaşi CORIDOR cu
Calea ferată Râmnicu Vâlcea – Sibiu
(Făgăraş) şi DN7 (existent) Piteşti –
Râmnicu Vâlcea – Sibiu, CORIDOR în
care sunt situate şi salba de lacuri de
acumulare de pe râul Olt. Şi atunci,
orice cetăţean al României se poate
întreba, dacă este posibil, din punctul
de vedere al STRATEGIEI MILITARE,
ca şi Autostrada Piteşti – Sibiu să
se execute în acelaşi CORIDOR cu
celelalte două căi de comunicaţii
existente, practic, paralele între ele,
atât timp cât traseul autostrăzii poate
să se desfăşoare într-un amplasament
total diferit, mai scurt, direct şi eficient,
fără a fi devastată, în acelaşi timp şi
Valea Oltului?
Traseul respectiv, conform planului de
ansamblu anexat, este prezentat ca
fiind Varianta 6, în culoare roşie.
În acelaşi sens, se poate da un exemplu
elocvent şi anume drumul de acces de pe
Valea Lotrului şi anume de la Voineasa
(Staţiune balneoclimaterică situată la
40Km de confluenţa Lotrului cu Oltul), la
cel mai mare Baraj de greutate din ţară
de pe râul Lotru – Vidra, la acea vreme,
în anii ’70, Marele Stat Major al Forţelor
Armate Române, nu a fost de acord
ca drumul respectiv să se desfăşoare
pe Valea Lotrului, prin modernizarea
Drumului Forestier existent şi a solicitat
ca Drumul de Acces (DN7A) să se
execute pe un alt amplasament, pe
Valea Mănăileasa. De ce? Pentru că
Barajul şi Lacul de acumulare Vidra din
Munţii Lotrului, DN7A care face legătura
între Valea Oltului, Valea Jiului, cât şi alte
considerente, erau Obiective de investiţii
de interes naţional, deosebit.
În continuare, se expun în detaliu
justificările ca Autostrada Piteşti – Sibiu
să se desfăşoare pe căile prin care
romanii au pătruns din Muntenia în
Transilvania.
UN ANUNŢ IMPORTANT
În „Revista Drumuri Poduri” nr.190
din aprilie 2019 pag.5, în cadrul rubricii
intitulată „Retrospectiva lunii aprilie”,
CNAIR ne informează, cu privire la
„pregătirea proiectului de Autostradă
Sibiu – Piteşti şi construcţia Secţiunilor
1, 4 şi 5”, că „în calitate de Solicitant, a
elaborat şi depus în data de 16 aprilie
2019 Aplicaţia de Finanţare pentru
proiectul „Pregătirea proiectului de
Autostradă Sibiu-Piteşti şi construcţia

Secţiunilor 1, 4 şi 5”, în vederea obţinerii
de finanţare nerambursabilă alocată prin
Program Operaţional Infrastructură Mare
2014-2020”.
SĂ DĂM TIMPUL ÎNAPOI CU PATRU
ANI
Această ştire ne duce cu gândul în urmă
cu circa patru ani, când, în 27 noiembrie
2015, pe site-ul forum.cnadnr.ro se
aducea la cunoştinţă spre dezbatere
publică, „Autostrada Piteşti – Sibiu:
CNADNR publică cele 5 variante de
traseu. Se aşteaptă opinii de la cei
interesaţi”.
Nu numai atât, dar, în comunicatul de
presă, Directorul general al CNAIR,
Narcis Neaga, motivează de ce „a supus
dezbaterii publice pentru prima dată un
proiect de infrastructură rutieră la faza
SF privind alegerea variantei optime de
traseu”.(2)
Astfel, în Comunicat, se arată că demersul
respectiv „are drept scop cunoaşterea
şi eliminarea eventualelor probleme
de mediu, geomorfologiei terenului,
arheologice, care ar putea conduce la
modificările proiectului”.
„În acest sens pentru proiectul Autostrăzii
Sibiu – Piteşti, CNADNR solicită încă o
dată, ca autorităţile locale, societatea
civilă, cât şi cei interesaţi, să participle
în continuare la aceste dezbateri atât în
mod direct, cât şi pe forumul www.forum.
cnadnr.ro”. (2)
Urmare acestui comunicat, în „Revista
Drumuri Poduri” nr.151 din ianuarie
2015, am publicat un articol cu acelaşi
titlu, dar la care s-a mai adăugat: „De
ce nu este studiată şi prezentată spre
dezbatere publică şi Varianta care
ar trebui să fie executată?” Această
întrebare era firească pentru orişice
cetăţean al acestei ţări, deoarece de
veacuri cel mai scurt drum dinspre
capitala României, Bucureşti, spre
Transilvania şi spre vestul Europei a fost
si este pe ruta Piteşti – Curtea de Arges
– Valea Topologului – Şuici – Sălătrucu –
Poiana – Perişani – Boişoara – Câineni –
Boiţa – Sibiu, în principiu Coridorul DN7
D, Coridor în care se poate desfăşura şi
Autostrada, notată ca fiind Varianta 6, în
completarea celorlalte 5 Variante.
VARIANTELE DE AMPLASAMENT
DIN
CADRUL
STUDIULUI
DE
FEZABILITATE SUPUSE DEZBATERII
PUBLICE ÎN NOIEMBRIE 2015 (2)
După cum vom vedea, toate Variantele de
amplasament ale traseului, în număr de
cinci, propuse spre dezbatere publică, se
desfăşoară la baza versanţilor, în lungul
râului Olt, deasupra sau în vecinătatea
DN7 sau a Căii Ferate Râmnicu Vâlcea –
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Sibiu, cu excepţia intrării în Valea Oltului,
unde localitatea Boiţa este ocolită pe
la vest.
Trebuie arătat, mai în detaliu, că,
în RAPORTUL DE PROGRES nr.2
postat pe internet, se menţionează că
Proiectantul a analizat cinci variante de
traseu şi anume:
Pe primii 45 de Kilometri, până în zona
localităţilor Racoviţa-Cornetu, cu circa 6
Km înainte de vărsarea râului Lotru în
Olt (Brezoi), toate cele 5 variante sunt
“înghesuite” pe Valea Oltului. Variantele
1 şi 2, de aici, se îndreaptă spre sud-est,
adică spre valea râului Topolog, localitatea
Sălătrucu, după care se desfăşoară în
lungul râului Topolog, până la localitatea
Tigveni, de unde traversează dealurile
până în Valea râului Argeş, la Curtea de
Argeş şi în continuare spre Piteşti.
Variantele 3 şi 4, de la localitatea
Cornetu (Racoviţa) – Km45, intră în
defileul Oltului şi îşi continuă traseele pe
Valea Oltului, până în dreptul Mănăstirilor
Cozia şi Turnul şi localităţii Călimăneşti,
de unde Varianta 3 îşi schimbă direcţia
către est, până în valea râului Topolog,
localitatea Văleni, după care se alătură,
spre Piteşti, Variantelor 1 şi 2.
Varianta 4, după Mănăstirile Cozia şi
Turnu continuă să se desfăşoare tot pe
Valea Oltului, până în zona localităţii
Dăeşti, de unde îşi schimbă direcţia către
est, până în Valea râului Topolog, la nord
de localitatea Tigveni; de aici Varianta
4 se alătură Variantelor 1,2,3 şi îşi
continuă traseul pe valea Argeşului,
până la Piteşti.
Varianta 5, începând de la Tigveni,
se desprinde din Variantele 1,2,3,
şi 4, continându-şi traseul pe Valea
Topologului pe care o părăseşte la nord
de localitatea Poienarii de Argeş, de
unde traseul se îndreaptă spre sud-est,
revenind în Variantele 1,2,3 şi 4, în
Valea Argeşului, la sud de localitatea
Merişani, cu circa 8Km înainte de
racordarea la Autostrada de ocolire a
municipiului Piteşti.
În RAPORTUL DE PROGRES nr.2,
Proiectantul mai menţionează, la pag.13,
că “variantele de traseu 1 şi 2 produc
economii” şi în continuare “fiind superioare
alternativelor 3,4 şi 5”. Mai departe, la
pag.22, cap.1.2.5.2, “Studii geotehnice”,
se arată că “au fost efectuate investigaţii
în punctele indicate de Proiectant pentru
toate cele 5 variante studiate”.
Este firesc să se pună întrebarea: Dar ce
ar fi rezultat şi pe Varianta cu traseul
amplasat în Coridorul din antichitate,
notată de noi cu numărul 6, care nu
a fost studiată, ca fiind o Variantă
ce nu devastează Valea şi Defileul
Oltului, fiind şi mai scurtă, pe ruta
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Sibiu – Boiţa – Câineni – Boişoara –
Perişani – Poiana – Sălătruc – Şuici –
Valea Topologului – Curtea de Argeş
– Piteşti, faţă de celelalte 5 Variante,
(Varianta 5 fiind dusă în neştire până
la Dăieşti, la sud de Călimăneşti)?
Se poate face afirmaţia că stabilirea
traseului pentru un astfel de obiectiv de
investiţie, cum ar fi pentru Autostrada
Sibiu – Piteşti, constituie o problemă
extrem de dificilă, practic fiind vorba

“modul de abordare a unor aspecte
metodologice de realizare a Analizei
Multicriteriale (AMC) de către proiectanţii
angajaţi de CNADNR, în cadrul elaborării/
revizuirilor
documentaţiilor
pentru
autostrăzi, DN şi lucrări de artă”. (3)
Astfel Comisia Tehnică, printre altele,
precizează: “Selecţionarea variantei/
opţiunii/alternativei
optime
pentru
autostrăzi, DN şi lucrări de artă reprezintă
o problemă de decizie multidisciplinară,

posibile”, (3) la care mai trebuia adăugat,
apropo de „sintetizarea raţiunilor”, că
Autostrada Piteşti – Sibiu face parte
din CORIDORUL IV PAN-EUROPEAN
şi nu este o arteră, repetăm, de interes
local sau regional.
La cele precizate de Comisia tehnică a
CNADNR era imperios necesar să se
mai adauge:
- Nu este permis să se înceapă Analiza
Multicriterială 1 (AMC1) a variantelor

de traversarea munţilor şi a dealurilor
subcarpatice. Cu alte cuvinte, ne este
interzis să ne jucăm cu milioanele de
euro pe hârtie, precum ne jucăm „la
păcănele”, fiind vorba, se precizează
din nou, că Autostrada este de interes
naţional şi european şi nu de interes
regional sau local.
Cu privire la analiza şi definitivarea
opţiunilor de traseu, (fiind normal ca
la studierea celor cinci Variante să se
analizeze şi Varianta de traseu notată
cu nr.6), PROIECTANTUL ar fi trebuit să
respecte precizările făcute de Comisia
Tehnică a CNADNR în RAPORTUL DE
ANALIZĂ din data de 17.06.2015 asupra
Studiului de fezabilitate cu referire la

decizie care trebuie să aibă la bază
suficiente informaţii şi analize specifice
şi relevante în vederea maximizării/
minimizării obiectivelor urmărite de către
CNADNR în urma implementării opţiunilor
optime specifice. Prin descrierea şi
susţinerea aspectelor şi raţiunilor care
au stat la baza alegerii variantei optime
se asigură transparenţa şi obiectivizarea
necesară procesului de decizie. Una
dintre cele mai utilizate metode în acest
scop este reprezentată de Analiza
Multicriterială”.
“AMC sintetizează raţiunile care au
stat la baza recomandărilor/alegerilor
cu privire la adoptarea unei variante/
alternative în defavoarea alteia potenţial

de amplasament ale unui traseu, fără
obţinerea AVIZELOR DE PRINCIPIU,
în prealabil, de la Autorităţile Statului
sau private, pentru fiecare Variantă,
deoarece nu pot fi introduse în calcule,
la faza AMC2, Variante de amplasament
ale traseului rezultate din AMC1 pentru
care unele autorităţi nu sunt de acord,
parţial sau total, cu una, două sau
cu toate cele trei variante din diverse
motive obiective, situaţie în care traseele
respective vor trebui să fie restudiate
în alte amplasamente. Cu alte cuvinte,
după cum s-a mai arătat, nu ne putem
juca cu milioanele de euro pe kilometru,
la „păcănele”;
- AVIZELE DE PRINCIPIU (şi nu puncte
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de vedere) se obţin pe baza unor
documentaţii riguros întocmite de
către Şeful de proiect şi nu de alte
persoane, care trebuie să cunoască
în amănunt toate problemele şi nu pe
baza unei adrese la care se anexează
un plan de ansamblu, astfel încât, prin
Avizul de principiu, Emitentul să îşi
realizeze că este vorba de obiective de
interes naţional sau european şi nu de
interes regional sau local. În consecinţă,
Emitentul prin Avizul de principiu îşi
asumă răspunderea pentru situaţiile şi
realităţile din teren, astfel încât AMC1
să fie întocmită pe baze reale de volume
de lucrări şi costuri. Mai pe scurt, nu
poţi ocupa un teren fără Avizul de
principiu al proprietarului sau pentru
care au fost deja emise Autorizaţii de
Construire, cât şi multe alte aspecte
necunoscute de Proiectant;
Pentru
fiecare
Variantă
de
amplasament a traseului trebuie
calculate/estimate cantităţi reale de
lucrări, cât şi folosirea unor preţuri pe
unităţile de măsură prin solicitarea
acestora de la diverşi furnizori, livrare
loco sau folosirea unor preţuri din proiecte
similar executate, în aceleaşi condiţii din
teren; nu poate fi luată valoarea unui
OBIECT, cum ar fi valoarea unui Nod
rutier sau a unui tronson de Autostradă,
dintr-o zonă de deal şi aplicată într-o
zonă de câmpie sau invers, pe motivul
că traseele în plan orizontal au acelaşi
aspect sau din alte motive inspirate de
incompetenţă;
- Introducerea în AMC1 a unor elemente
reale ale traficului de perspectivă;
- etc, etc, etc.
Calculatorul, trebuie arătat că, este
un instrument automat de calcul
care furnizează rapid rezultate reale
sau nereale, urmare introducerii unor
elemente stabilite, fie corect, fie incorect
sau altfel spus, „dacă bagi gunoi în calcul,
gunoi obţii”; se mai face şi afirmaţia: „aşa
dă calculatorul”.
CE AR FI ÎNSEMNAT – VARIANTA 6
Problema realizării unei autostrăzi prin
care să se facă legătura cea mai scurtă
între capitala României, Bucureşti,
centrul Transilvaniei şi Vestul Europei,
s-a pus de multă vreme, într-o primă
etapă fiind vorba de realizarea
„Autostrăzii Bucureşti – Piteşti”, astfel
ca în etapele următoare aceasta să fie
prelungită cu „Autostrada de ocolire a
municipiului Piteşti, până la Bascov”
şi apoi în continuare, spre Curtea de
Argeş – Şuici – Sălătrucu – Perişani –
Boişoara – Câineni – Boiţa – Sibiu.
Studiile tehnico-economice (în prezent
au denumirea de Studii de fezabilitate)

au început în anul 1966, concretizânduse, aşa cum s-a mai arătat, în Autostrada
Bucureşti – Piteşti care a fost dată în
exploatare în anul 1972, ca un prim sector
de autostradă din cadrul CORIDORULUI
IV PAN EUROPEAN.
Studiile au continuat, în detaliu, până
în anul 1974, şi pentru Autostrada de
ocolire a municipiului Piteşti, fiind
elaborate şi proiectele de execuţie,
cu traseul materializat pe teren; exista şi
un mare avantaj,deoarece se foloseau
aceleaşi organizări de şantier şi surse de
materiale care au stat la baza execuţiei
Autostrăzii Bucureşti – Piteşti, în lungime
de 96 Km.
Însă
Şeful Statului, urmare unei vizite pe
teren (după cum îi era obiceiul) a hotărât
ca „temporar execuţia să se amâne”,
cu precizarea ca „proiectantul să
continue studii aprofundate pentru
Autostradă până la Sibiu”.
Este firesc că aceste „indicaţii” au
fost respectate astfel că Institutul de
Proiectări Transporturi Auto, Navale
şi Aeriene – (IPTANA anilor ’60, ’70,
’80), nu a întrerupt studiile respective şi
a analizat diverse Variante posibile de
amplasament ale traseului între Piteşti şi
Sibiu.
Urmare calculelor de fezabilitate, a
stabilirii duratei de execuţie, cât şi a
duratei de recuperare a investiţiei (în
acele timpuri existau numai interesele
de Stat şi nu politice sau particulare), a
rezultat, ca fiind fezabil să se realizeze
Autostrada, prin Curtea de Argeş – Şuici –
Sălătrucu – Poiana – Perişani – Boişoara
– Câineni – Boiţa – Sibiu, şi anume
VARIANTA cu traseul din antichitate care
se situează în cadrul CORIDORULUI IV,
notată de noi mai înainte cu numărul 6 şi
nu pe Valea şi Defileul Oltului.
Varianta 6 nu numai că este fezabilă, dar
are traseul cel mai scurt între Piteşti
şi Sibiu; de altfel este şi evident, fără
prea multă filozofie, că traseul respectiv
se desfăşoară, după cum afirma şi
profesorul universitar Stelian Dorobanţu
(plecat dintre noi la începutul anului
trecut), pe „ipotenuza” între Câineni –
Boişoara – Perişani şi nu pe catete:
- pe Valea Oltului, între Câineni –
Racoviţa – Cornetu;
- perpendicular pe Olt, între Cornetu
(Racoviţa) şi Băiaşu (Perişani);
Este necesar să se menţioneze că această
comparaţie s-a făcut numai cu Variantele
1 şi 2, însă comparaţiile cu Variantele 3,
4 şi 5, sunt evidente deoarece diferenţele
între lungimile traseelor acestora, faţă de
Varianta notată cu nr.6, sunt din ce în ce
mai mari (diferenţa între „ipotenuză” şi
suma „catetelor”).
În acest sens, orice comentariu este inutil
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deoarece, după cum s-a mai precizat,
Autostrada Piteşti – Sibiu este de
importanţă naţională şi în mod deosebit
europeană şi nicidecum regională;
pentru interesele regionale sau locale pot
fi folosite drumurile naţionale existente,
intersectate de Autostrada, cum ar fi de
exemplu:
- DN7C: Piteşti - Curtea de Argeş – Bâlea
– Cârţişoara (Transfăgărăşanu);
- DN73C: DN7 (Râmnicu Vâlcea) –
Aldeşti – Blidari – Tigveni – Curtea de
Argeş – DN7C – Berevoieşti – DN73
(Câmpulung)
- DN7D: DN7 – Câineni – Grebleşti –
Boişoara – Perişani – Sălătrucu – Şuici
– DN7C (Curtea de Argeş);
- DJ703M: DN7 – Călimăneşti – Băiaşu –
DN7D (Perişani);
La toate acestea se mai poate adăuga
proiectarea şi executarea unor drumuri
de legătură între Autostradă şi zonele
de interes de STAT sau locale.
Variantele de amplasament ale
traseului propuse de Proiectant şi
aprobate de Beneficiar şi anume ca
acestea să se desfăşoare pe valea
Oltului, de la Câineni până la Cornetu
(Racoviţa), până la Mănăstirile Cozia
şi Turnu, staţiunea balneoclimaterică
Călimăneşti şi până la Dăieşti, nu
înseamna altceva decât devastarea,
sau mai pe româneşte „jumulirea”
Defileului Oltului şi lungirea inutilă a
traseului şi nu numai atât, dar apar
probleme serioase în timpul execuţiei,
dacă ne referim la vecinătatea
Variantelor cu Calea Ferată, cu DN7
şi cu Lacurile de Acumulare existente
şi a celor viitoare care urmează să se
mai execute pe râul Olt.
Cine nu a fost implicat în astfel de situaţii,
nu are cum să realizeze problemele
extrem de grave care apar în timpul
execuţiei. În acest sens se dau câteva
exemple, care astăzi stau mărturie ca
lucrări rutiere cu probleme dificile de
proiectare şi tehnologii de execuţie
complexe, ce trebuie astăzi cunoscute şi
luate în considerare de Proiectanţi şi de
Beneficiari:
- Reconstrucţia DN6, între Gura Văii
(Turnu Severin) - Orşova – Valea Cernei
(Herculane), pe versanţii din stânga
Dunării, deasupra Lacului de acumulare
Porţile de Fier I; execuţia DN6 s-a făcut
concomintet cu execuţia Căii Ferate
Turnu Severin – Orşova – Timişoara,
în condiţiile menţinerii circulaţiei atât
pe CF cât şi pe DN6 existente;
- Execuţia DN57 Orşova – Eşelniţa –
Drencova – Moldova Nouă, în aceleaşi
condiţii, cu menţinerea circulaţiei pe
DN57 existent, tot pe versanţii Lacului de
acumulare pe Dunăre;
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- Reconstrucţia DN7 pe versantul din
dreapta Lacului de Acumulare Turnu, în
defileul râului Olt, în amonte de Staţiunea
Călimăneşti, cu menţinerea circulaţiei pe
DN7 existent;
- Reconstrucţia DN7A, pe versantul din
dreapta râului Lotru, deasupra Lacului
de acumulare Brădişor, cu menţinerea
circulaţia de şantier şi turistic pe DN7A
existent (executat în anii ’60, în lungime
de 40Km, în lungul Lotrului, pentru
accesul şi execuţia celui mai mare baraj
de greutate din ţară, Vidra, în munţii
Lotrului; în anii ’70 s-au executat, în
aval de Staţiunea Voineasa, încă două
Baraje, Brădişor şi Malaia, DN7A existent
modernizat, rămânând pe fundul celor
două lacuri de acumulare;
- ş.a.m.d.
CE SE POATE SPUNE DESPRE
CEI CARE AU PREZENTAT SPRE
DEZBATERE PUBLICĂ AŞA-ZISELE
VARIANTE DE TRASEU, DIN CADRUL
STUDIULUI DE FEZABILITATE
În prima ipoteză, cu referire la cei care
vin de pe alte meleaguri să proiecteze
diverse lucrări în România au printre multe
alte scuze si scuza că “nu au sensibilităţi
româneşti” şi tratează problemele de
interes naţional şi chiar european mai
cu… (ei ştiu cu ce), iar alţii, de-ai noştri,
autohtoni, spun că “nu avem încotro, aşa
ni se cere” sau, chiar mai rău, îşi zic
că „se pricep” şi nu numai atât, mai
spun chiar că „se simt jigniţi”, atunci
când avem de-a face cu impostori sau
proiectanţi fără experienţă. Pentru a nu
se supăra, am putea totuşi să-i denumim
“proiectanţi naivi” sau “proiectanţi
amatori”, precum sunt “pictorii naivi” sau
“pictorii amatori”.
Dar despre cei care în final aprobă
documentaţiile tehnice, ce s-ar mai putea
spune?!
DESPRE ARIILE PROTEJATE DIN
REGIUNE, PENTRU A NE CONVINGE
CĂ CELE ARĂTATE MAI ÎNAINTE NU
SUNT PĂRERI PERSONALE
Deoarece cele cinci Variante studiate
în SF traversează Arii protejate, este
bine de ştiut că, în conformitate cu
prevederile OUG nr.57/2007, prin
ARII PROTEJATE se înţelege: “ARIA
NATURALĂ PROTEJATĂ este o zonă
terestră în care există specii si animale
sălbatice, elemente şi formaţiuni
biogeografice, peisagistice, geologice,
paleontologice sau de altă natură,
cu valoare ecologică, ştiinţifică ori
cultural deosebită, care are un regim
special de protecţie şi conservare,
stabilit conform prevederilor legale”.
Conform legii sunt diferite categorii
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de Arii Protejate, de interes: naţional,
comunitar sau situri NATURA 2000,
internaţional, judeţean sau local
(Ariile Protejate din România – Noţiuni
introductive de Erica Stanciu, Florentina
Florescu, editura “Gree steps” Braşov
2009-pag.31).
Cu alte cuvinte, dovezile culturale,
spirituale, arheologice prin care
se demonstrează continuitatea de
veacuri a poporului român în sudul
Carpaţiilor Meridionali, inclusiv pe
Valea Oltului, se încadrează în Arii
Naturale Protejate de interes national
şi european.
Un interes deosebit îl reprezintă Parcul
Naţional Cozia, care se află situat în partea
central-sudică a Carpaţilor Meridionali,
mărginit la nord de Depresiunea
Loviştei, străvechea Terra Loystha, o
vastă arie încărcată de istorie, cu multe
localităţi, organizate odinioară în ţinutul
lui Seneslau, unde populaţia continuă
tradiţiile şi obiceiurile străvechi. (6)
Faţă de depresiunile înconjurătoare,
Masivul Cozia se detaşează net, apărând
din depărtări ca o cetate de stâncă cu
abrupturi, cu contraforturi şi cu o mulţime
de turnuri marginale şi interioare. Această
arie muntoasă este străbătută, pe direcţia
nord-sud, după cum se ştie, de apele
râului Olt, care a sculptat celebrul defileu
Gura Lotrului - Cozia - Călimăneşti. (6)
Harta cu localizarea Parcului Naţional
Cozia, este publicată în HG nr. 230 din
2003 privind delimitarea rezervaţiilor
biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor
naturale şi constituirea administraţiilor
acestora.
De sute şi sute de ani, adică din
antichitate, se circulă pe ruta unui drum
cu legătură directă între Sibiu şi Piteşti,
care în prezent este un Drum naţional
secundar – DN7D: Câineni - Boişoara
- Perişani - Sălătruc - Curtea de Argeş
– Piteşti, prin CORIDORUL acestuia
putând fi amplasată Autostrada cea mai
scurtă între Sibiu şi Piteşti, însă traficul
de interes naţional şi internaţional se va
desfăşura pe o aşa-zisa AUTOSTRADĂ
amplasată prin alte locuri, devastând
Valea Oltului şi Ţara Loviştei, după
dorinţa unor persoane, care vremelnic
sunt în funcţii de interes regional, local
sau în funcţii, tot vremelnice, dar mai
înalte. Putem să mai vorbim de ARII
PROTEJATE? CORIDORUL drumului din
antichitate, deci Autostrada din Varianta
6 nu traversează astfel de zone.
DESPRE VALEA ŞI DEFILEUL OLTULUI
ŞI ŢARA LOVIŞTEI
„Ţara Loviştei este o zonă istorică,
un tărâm deosebit la graniţele dintre
Transilvania şi Ţara Românească, situată
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în nordul judeţului Vâlcea, între masivele
Parâng şi Făgăraş, străbătută de la nord
la sud de cursul Oltului şi dinspre vest
de afluentul său, Lotrul. În acest spaţiu se
află depresiunea Loviştei cuprinsă între
localităţile Voineasa, Brezoi, Câineni,
Boişoara şi Perişani”. (5)
Iată ce ne spune academicianul Simion
Mehedinţi: “Populaţie în Loviştea a
existat din preistorie, fiind un ţinut
înconjurat din toate părţile de munţi
înalţi, ca o cetate. În trecut, în Ţinutul
Loviştea nu se putea pătrunde
decât pe două căi: pe la sud-est, de
la Sălătruc din Judeţul Argeş, prin
Comuna Perişani şi de la nord-est
prin trecătoarea Turnu Roşu - Câineni,
dacă se apărau aceste porţi, Loviştea
era ca o cetate de necucerit”. (4)
“Datorită faptului că pe aceste locuri
trecea singura cale de comunicare
dintre Transilvania şi Muntenia, se
presupune că pe aici au trecut armatele
romane conduse de împăratul Traian,
în drumul său spre Sarmisegetuza, în al
doilea război daco-roman”. (4)
“Ţinutul Loviştei fiind situat într-o regiune
muntoasă, este străbătut de nenumărate
văi, pâraie, izvoare toate făcând parte
din bazinul Oltului. Una din cele mai
însemnate văi din Loviştea este Boia,
care izvorăşte din versantul sudic al
masivului Scara-vecin cu Negoiul, strânge
toate izvoarele şi văile şi se varsă în râul
Olt. Un afluent al Boii care vine dinspre
răsărit şi izvorăşte din muntele Clăbucet,
este valea Boişoara, de unde şi-a luat
denumirea şi satul Boişoara”. (4)
„Regiunea este traversată de una dintre
cele mai importante artere rutiere de
circulaţie şi anume de DN7 care face
legătura dintre Transilvania şi sudul
României, cât şi de Calea ferată situată tot
pe Valea Oltului. Este un tărâm vechi, cu
tradiţie în exploatarea forestieră, unde
moşnenii, oamenii locului, organizaţi în
obşti, au deţinut şi folosit spaţiul frumos
al Ţării Loviştei. Aceasta a fost atestată
în 1233, într-un document din colecţia
Hurmuzaki. Pământ străvechi de
locuire dacică, pe cetăţile cărora
s-au ridicat cnezatele lui Seneslau,
apoi a lui Tihomir (tatăl lui Basarab I
Descalecătorul). Basarab este considerat
ctitorul ţării dintre Carpaţi şi Dunăre”.(5)
„Această depresiune, cunoscută în
geografia României - după Simion
Mehedinţi - sub denumirea de Bazinul
Titeştilor, este străvechiul ţinut “Ţara
Loviştei”, amintit sub numele de “Terra
Loysta” în diploma dată de regele
ungurilor Bella al IV-lea contelui Conrad
de Tălmaci în prima jumătate a veacului
al XIII-lea, prin care-i întăreşte stăpânirea
acestui ţinut”.(4)
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Un alt loc de importanţă istorică şi
arheologică îl constituie Castrul Arutela
- cu vestigii romane construite pe o veche
aşezare dacică, situat pe malul stâng al
Oltului în Poiana Bivolari (odinioară o
mare bivolărie domnească). În prezent,
se menţin urme ale castrului şi termelor
romane construite de arcaşii sirieni din
armata romană, precum şi o porţiune a
vechiului drum roman, pavat cu piatră
cioplită. În urma săpăturilor arheologice
au fost găsite inscripţii de pe vremea
împăraţilor romani Hadrian (117-118
d.h.) şi Antoninu Pius (138-161 d.h.);
întreaga fortificaţie care era mai amplă
a fost distrusă de o mare inundaţie a
Oltului fiind conservată şi reconstituită
în prezent; lângă ruinele romane se află
izvoarele şi puţul cu ape termale de la
Bivolari. (6)
Se scoate în evidenţă un promontoriu
stâncos ce prelungeşte Muchia lui Teofil
până în albia Oltului care este denumit
Masa lui Traian; în prezent, apare doar
ca o mică insulă ieşită din apele lacului
de acumulare Turnu. Legenda spune că
aici ar fi luat masa împăratul Traian în
timpul campaniei de cucerire a Daciei.
Tradiţia populară locală mai păstrează
şi numele de “Masa lui Mihai”, care
şi el s-ar fi oprit aici în drumul său spre
Transilvania. Dimitrie Bolintineanu a fost
inspirat de aceasta stâncă atunci când
a scris, în 1846, poezia – „Cea din
urmă noapte a lui Mihai cel Mare”; la
fel şi Grigore Alexandrescu în poezia
sa „Umbra lui Mircea la Cozia”. (6)
Se menţionează şi Castrul Pretorium,
care este situat pe partea stângă
a Oltului, lângă satul Copăceni
– Racoviţa, cu două construcţii
monumentale: una pe malul Oltului cu
caracter de apărare şi altă construcţie
pe terasa superioară a Oltului, o
adevarată aşezare romană fortificată.
Trebuie arătat că reţeaua de castre
romane din apropierea Masivului
Cozia se integra în vechiul sistem de
apărare roman - „Limex Alutanus”. (6)
Apropiindu-ne de sec. XIV putem
admira Mănăstirea Cozia – situată
în zona Călimăneşti, pe malul drept al
Oltului, lăcaş de călugări cu hramul „Sf. Treime”. Aceasta apare consemnată
la data de 20 mai 1388, în hotărârea
lui Mircea cel Mare de a ridica o
mănăstire „la locul numit CălimăneştiCozia pe Olt”, aşa cum reiese din
Codicele Mănăstirii Cozia. Ctitorie cu
o arhitectură deosebită, mânăstirea
este locul de veci al marelui voievod,
alături de mama lui Mihai Viteazu.
Bolniţa (spitalul) Mănăstirii Coziaconstruită
în
sec.
Al
XVI-lea,
unde, încă de la înfiinţare, şi-au
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vindecat suferinţele o mulţime de
bolnavi, atât români cât şi străini.
Mănăstirea Turnu - lăcaş de călugări
cu hramul „Intrarea Maicii Domnului
în Biserică”, pentru Biserica veche şi
„Schimbarea la Faţă” pentru biserica
nouă, ctitorite în secolul al XVIII-lea;
Schitul Ostrov - oraş Călimăneşti,
ctitorit în secolul al XVI-lea cu
hramul „Naşterea Maicii Domnului”;
Mănăstirea Stânişoara - lăcaş de
călugări, ctitorită în secolul al-XVII-lea;
Mănăstirea
Frăsinei
comuna
Muereasca, ctitorită în secolul al
XVIII-lea, lăcaş de călugări cu hramul
„Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” pentru
biserica Veche şi „Adormirea Maicii
Domnului” pentru biserica nouă.
Este un mare complex monahal;
Mănăstirea Cornet - localitatea
Călineşti, lăcaş de călugări cu hramul
„Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul” –
sec . XVI-lea.
CONCLUZIE
Din cele arătate mai înainte rezultă că,
prin cele 5 Variante de amplasare a
traseului, se intră cu brutalitate pe Valea
şi Defileul Oltului, adică de la Boiţa
până la Mănăstirile Cozia şi Turnu şi mai
departe, prin staţiunea Călimăneşti până
la Dăeşti, prin Arii Naturale Protejate şi
prin Parcul Naţional Cozia (care este
sub protecţia UNESCO), apărând sub
semnul întrebării construcţia viitoarelor
Baraje şi a Lacurilor de acumulare pe
râul Olt şi câte şi mai câte probleme
de neacceptat, cum ar fi de exemplu
afectarea peisagistică a versanţilor prin
debleerile care, în final, apar ca nişte
cariere în curs de exploatare, cât şi
desfăşurarea lucrărilor de execuţie la
Autostradă, după cum s-a mai arătat,
cu menţinerea circulaţiei pe Calea
Ferată şi DN7, ş.a.m.d.
La toate acestea se mai pun nişte simple
întrebări: Care este părerea Agenţiilor
de Mediu din judeţele Sibiu şi Vâlcea?
Dar cetăţenii României ce părere au?
Dar Mircea cel Bătrân care îşi are locul
de odihnă veşnică la Mănăstirea Cozia?
Dar cei care vin pentru tratament şi
odihnă la Călimăneşti, staţiunea de
interes naţional? Dar cei care vor să
admire natura şi să-şi depene amintirile
plimbându-se cu barca pe luciul Lacului
Turnu? Se spune că nu prea avem zone
turistice; avem, cum este de altfel toată
Valea Oltului, dar nu ne interesează,
pentru că pe aici vrem să executăm o
autostradă. Şi cum să se simtă turiştii
şi cei veniţi la odihnă şi tratament
în liniştea naturii şi în împrejurimile
monahale şi istorice, când, pe la câţiva
zeci de metri depărtare, trec “monştrii”
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transporturilor grele, risipind prin
ţevile de eşapament rămăşiţile arse
ale carburanţilor, fără să mai vorbim
de puzderia de autoturisme care
“distrug” liniştea şi împrejurimile de
basm ale Văii Oltului?!!!
Este imperios necesar să se studieze şi
să se execute un traseu de autostradă
pe ruta folosită din străbuni, pe unde
în prezent, vorbind în general, trece
DN7D: Câineni – Boişoara – Perişani
- Sălătrucu – Văleni – Tigveni – Curtea
de Argeş – Piteşti. Astfel rezultă o nouă
Variantă 6, care se poate compara cu
Variantele 1 sau 2 şi este firesc ca noua
Variantă să aibă şi o valoare de investiţie
mai mică, deoarece, după cum s-a mai
menţionat, sectorul Câineni – Boişoara
– Perişani se desfăşoară pe “ipotenuză”,
în timp ce sectorul Câineni – Racoviţa Cornetu şi sectorul Racoviţa – Băiaşu Perişani, din cadrul Variantelor 1 sau 2,
se desfăşoara pe “catete”.
Nu numai atât, dar se impune să se ia
în considerare şi toate celelalte aspecte
prezentate în acest articol.
Fiind în discuţie un Obiectiv de interes
naţional şi european, se impune ca
Valea şi Defileul Oltului să fie protejate,
mai ales că, pentru secţiunile 2, 3 şi 4,
nu sunt întocmite Proiectele tehnice.
Sunteţi rugaţi să ne spuneţi dacă mai
aveţi ceva de comentat, amintindu-vă şi
cele scrise de Geo Bogza: “Oltul nu este
doar un râu, ci un simbol, un martor al
celor mai importante evenimente istorice
prin care a trecut poporul român.”
Ing.Gheorghe BURUIANĂ 			
				
Consilier proiectare drumuri şi autostrăzi
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Forța inteligentă din construcții.
Noul Arocs impresionează prin forță și inteligență. Chiar și într-un mediu
rigid, detaliile fac diferența. Din acest motiv, Arocs impresionează, pe lângă
robustețea sa, prin caracteristici noi și inteligente, precum sistemul inovativ
MirrorCam și Multimedia Cockpit futurist. Prin acestea el pune bazele unei
activități confortabile și pline de succes. Mai multe informații la adresa
www.mercedes-benz-trucks.com
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