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

Revista TIR este 
semnatara 

Cartei Europene a 
Siguranţei Rutiere
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“Comisia Europeană, la cererea 
companiilor de asigurări, susţine că 
normele naţionale actuale din România 
privind asigurarea RCA contravin 
Directivei Solvabilitate II, fapt semnalat 
printr-o scrisoare trimisă autorităţilor 
române în luna iulie 2018, fără a fi pusă 
la dispoziţia tuturor părţilor interesate 
deşi a fost solicitată în repetate rânduri. 
În aceste condiţii, UNTRR a iniţiat o 
acţiune juridică la Curtea Europeană de 
Justiţie împotriva Comisiei Europene, 
după ce instituţia europeană a refuzat 
să desecretizeze scrisoarea transmisă 
autorităţilor române, deşi modificarea 
legislaţiei RCA are un impact financiar 

uriaş pentru posesorii celor 8 milioane de 
vehicule înmatriculate în România.
UNTRR se opune ferm modificării 
Legii 132/2017 şi Normei 20/2017 în 
sensul eliminării tarifului de referinţă 
cât şi a limitei de 25% a cheltuielilor 
administrative şi de vânzare ale poliţei 
de asigurare, incluse în tariful de primă. 
Reamintim că, înainte de plafonarea 
tarifelor RCA şi de intrarea în vigoare 
a actualei legislaţii, unii asigurători 
aveau cheltuieli administrative uriaşe, 
de până la 80%, în condiţiile în care 
acestea includeau cheltuielile aferente 
tuturor liniilor de business, această 
practică diminuând baza de impozitare şi 

motivând tarifele uriaşe. 
UNTRR se opune ferm modificării 
Legii 132/2017 şi Normei 20/2017, 
motivat şi de faptul că, de la intrarea în 
vigoare a acestor reglementări legale, 
piaţa RCA în România a funcţionat în 
condiţii foarte bune, suportabile pentru 
toţi clienţii asiguraţi şi profitabile pentru 
asiguratori, la tarife chiar sub tarifele 
de referinţă, demonstrând atât justeţea 
principiilor pe care a fost construită şi 
adoptată legea, cât şi viabilitatea acesteia 
în piaţă. 
În luna iulie 2019, ASF a elaborat un 
proiect pentru modificarea Normei 
20/2017 sub protecţia secretului 

UNTRR SOLICITĂ SPRIJINUL GUVERNULUI, 
MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE ŞI 

MINISTERULUI TRANSPORTURILOR PENTRU 
MENŢINEREA LEGISLAŢIEI ACTUALE RCA

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) solicită sprijinul Guvernului, 
Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Transporturilor pentru menţinerea legislaţiei 
actuale privind asigurarea de răspundere civilă auto (RCA), respectiv legea 137/2017 şi norma 
ASF 20/2017, în caz contrar tarifele asigurărilor RCA vor creşte de peste 5 ori, iar transportatorii 
rutieri vor demara din nou proteste naţionale.
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scrisorii Comisiei Europene, şi a 
introdus în mod abuziv şi nejustificat, 
tot sub protecţia secretului scrisorii 
Comisiei Europene - măsuri care 
vor conduce la reintrarea în criză 
a pieţei RCA, iar tarifele vor creşte 
vertiginos pentru toate categoriile 
de vehicule. Totodată, modificarea 
legislaţiei actuale RCA, prin eliminarea 
tarifului de referinţă şi a limitei de 25% 
a cheltuielilor administrative, va facilita 
apariţia unor noi posibile practici de 
cartel pe piaţa RCA românească, în 
ciuda declaraţiilor ipocrite ale companiilor 
de asigurări în favoarea pieţei libere. 
Reamintim că asigurătorii nu au putut 
justifica majorarea tarifelor de bază 
RCA de la 700 euro în 2013 la 5.000 
de euro în 2016. Pe baza formulei pe 
care companiile de asigurări declarau 
că o folosesc pentru a calcula prima 
de asigurare pentru segmentul 
autovehiculelor comerciale mai mari 
de 16 tone destinate transportului de 
mărfuri şi pentru autovehiculele cu mai 
mult de 18 locuri pe scaune destinate 
transportului de pasageri, ţinând seama 
de datele publice privind frecvenţa 
daunelor şi valoarea medie a daunelor 
pentru fiecare segment de autovehicule 
comerciale, rezultatele indicau o primă 
de maxim 1.000 - 1.100 Euro per vehicul 
timp de 12 luni. Toate aceste companii se 
pare că au ascuns costurile altor produse 
de asigurare în cadrul costurilor RCA. 
În acest sens, 9 companii de asigurări 
şi o asociaţie au fost sancţionate anul 
trecut de către Consiliul Concurenţei cu 
o amendă de 53 milioane euro pentru 
încălcarea reglementărilor naţionale şi 
europene din domeniul concurenţei prin 
coordonarea comportamentelor pe piaţă 
în vederea majorării tarifelor la asigurările 
obligatorii de răspundere civilă (RCA). 
ASF şi asigurătorii din România au ca 
scop modificarea legislaţiei RCA fără 
justificare şi fără nicio transparenţă către 

cei care plătesc, care sunt consideraţi 
sclavii unui sistem birocrat. Ţinta este 
de a finaliza aceste modificări până la 
31 octombrie 2019, data până la care va 
fi pe poziţie Vicepreşedintele Comisiei 
Europene – semnatar al scrisorii secrete 
din 2018 către ASF, vicepreşedinte 
CE care este prietenul asigurătorilor şi 
inamicul consumatorilor de asigurări 
RCA din România - cu scopul de a creşte 
sumele colectate din RCA în România cu 
peste 300 milioane de euro, de la 700 
mil euro anual la peste 1 miliard de euro. 
Reamintim că, în 2017, după aplicarea 
tarifului de referinţă, toate firmele 

de asigurări care distribuie RCA în 
România au realizat profituri. 
UNTRR solicită Guvernului, Ministerului 
Finanţelor Publice şi Ministerului 
Transporturilor intervenţia fermă pentru 
ca legislaţia RCA să nu fie modificată, dar 
şi pentru desecretizarea scrisorii primite 
de la CE în data de 19 iulie 2018. 
Reamintim că articolul 169, alin. 1, din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, prevede că ”pentru a 
promova interesele consumatorilor 

şi pentru a asigura un nivel ridicat de 
protecţie a consumatorilor, Uniunea 
contribuie la protecţia sănătăţii, a 
siguranţei şi a intereselor economice 
ale consumatorilor, precum şi la 
promovarea dreptului acestora la 
informare, educare şi organizare 
în vederea apărării intereselor lor”, 
iar Uniunea contribuie la realizarea 
obiectivelor menţionate la alin. 1 prin 
”măsuri care sprijină şi completează 
politica desfăşurată de statele membre 
şi care asigură continuarea acesteia”, 
se spune într-un comunicat de presă 
al UNTRR.

  Publicitate
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Cătălin Anton s-a născut în Constanţa, 
iar în prezent trăieşte în Vietnam şi face 
afaceri în domeniul transporturilor şi 
logisticii în China şi Vietnam. Este unul 
dintre cei patru acţionari şi directorul 
general al companiei EMC International 
din Vietnam.
A acceptat să ne acorde un interviu pentru 
cititorii TIR Magazin, pentru a contura 
care este profilul unui om de afaceri de 
succes, care a reuşit într-o zonă în care 
barierele de limbă şi civilizaţie nu lasă 
prea mulţi europeni să activeze.

De ce aţi deschis compania EMC 
International în China şi Vietnam? 

Piaţa asiatică este cea mai activă zonă 
industrială de pe glob şi va rămâne un 
lider, în acest domeniu, pentru mulţi 
ani de acum încolo. Am simţit că pot 
valorifica oportunităţile pe care le oferă 
o asemenea piaţă. Buna cunoaştere 
a acestei zone economice mă ajută să 
îndrept activitatea în direcţia potrivită. 
La aceasta se adaugă experienţa pe 
care o am în domeniul logisticii, de peste 

20 de ani. Esenţială este cunoaşterea 
civilizaţiei de aici, care mă ajută să pot 
comunica foarte bine cu orice fel de 
client. Nu trebuie să scoatem din calcul 
portofoliul de clienţi pe care îl am şi 
care contează la nivelul credibilităţii şi al 
oportunităţilor de afaceri. În rest, pentru 
a derula un asemenea business, este 
nevoie de muncă, seriozitate, dedicaţie. 
Totul este foarte simplu, atunci când faci 
o activitate care îţi place, te reprezintă, 
face parte din viaţa ta.

Care este activitatea dumneavoastră, 
în zona economică asiatică, din ultimii 
ani?

Activăm în domeniul logisticii din Asia de 
peste 12 ani în, preponderent în China 
şi Vietnam.
Eu am deschis prima reprezentanţă 
românească din acest domeniu în 
Shanghai, în anul 2008. Ulterior, mi s-a 
propus un post de director general la o 
companie locală din China, unde am lucrat 
o perioadă îndelungată. Când am întâlnit 
o altă provocare, de a lucra la o companie 

din Vietnam, am decis că este bine să 
cunosc şi această piaţă economică. Nu 
a fost o alegere greşită. Am putut, astfel, 
să înţeleg oportunitatea de a construi, 
chiar eu, un business care să-mi ofere 
satisfacţii deosebite. Am simţit că pot să 
trec la un alt nivel. Am avut acest curaj, 
deoarece am avut propria companie de 
acest fel în România, care a funcţionat 
foarte bine şi pe care am vândut-o când 
am decis că voi rămâne în Asia. Ştiu că, 
atunci când te dedici unei afaceri, nu are 
cum să nu funcţioneze. Iar mie nu îmi 
scapă niciun detaliu, în acest moment, 
în acest business şi am susţinerea 
necondiţionată a celorlalţi acţionari, care 
au crezut în proiectul propus de mine. 

Ce servicii puteţi să le oferiţi 
importatorilor şi exportatorilor din 
România?

Oferim servicii complete de logistică, în 
domeniul transportului aerian, maritim 
şi multimodal door-to-door. Nu scoatem 
din calcul niciun parteneriat. Putem ajuta 
orice client care doreşte să facă import-

UN ROMÂN, CEO AL UNEI FIRME  
DE LOGISTICĂ DIN ASIA

“Piaţa asiatică este cea mai activă zonă industrială de pe glob şi va rămâne un lider, în acest 
domeniu, pentru mulţi ani de acum încolo”, declară Cătălin Anton, CEO-ul companiei EMC 
International din Vietnam.
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export şi ne solicită serviciile. Pentru 
posibilii colaboratori din România, eu 
aş putea fi de real ajutor şi pentru că 
sunt o garanţie aici pentru orice fel de 
afacere, deoarece am devenit respectat 
pe această piaţă. Pe asiatici trebuie să 
reuşeşti să-i înţelegi, întâi, apoi poţi să 
ajungi să şi comunici cu ei. Aici contează 
mici amănunte care în Europa sau SUA 
nu sunt relevante. Dacă ştii codul de 
onoare pe care se bazează cei de aici, 
ai multe şanse să negociezi foarte bine 
un contract. De fapt, aici contractele 

sunt numai un document în plus, care se 
adaugă la înţelegerile dintre cele două 
părţi, bazate pe multă încredere.

Care sunt principalele atuuri ale 
companiei pe care o conduceţi, în 
relaţia cu cei care vă sunt clienţi?

Suntem vorbitori de română, chineză, 
vietnameză şi engleză. În acest fel, 
schimbul de informaţii este mai rapid. Ne 
bazăm pe profesionalism, seriozitate şi 
promptitudine, iar toate acestea contează. 

Avem marea şansă să activăm pe o piaţă 
extrem de ieftină, comparativ cu cea 
europeană sau cea americană, ceea ce 
constituie principalul motiv pentru care 
suntem contactaţi, acela că ne aflăm 
acolo unde trebuie pentru a asigura 
conectivitatea cu întreaga lume, aşa 
cum am subliniat în motto-ul companiei: 
”We connect the world!”. Cei care doresc 
să ne devină clienţi pot să acceseze 
site-ul: www.emci.com.hk şi vor avea o 
experienţă de business memorabilă, care 
le va aduce plusvaloare în companie.

(

,

Publicitate
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Parteneriatul are ca scop principal 
accelerea transformării industriei spre zero 
emisii a camioanelor de mare capacitate/
clasa 8 din America de Nord şi Europa 
prin adoptarea tehnologiei cu celule de 
combustibil.
Camioanele de mare capacitate cu zero 
emisii ale companiei Nikola cu tehnologie 
de baterii şi celule de combustibil cu 
hidrogen vor fi fabricate pentru prima dată. 
Modelul de afaceri inedit al companiei 
prevede o noutate în industrie, o rată 
de leasing ”all-in” care cuprinde costuri 
de service, întreţinere, combustibil şi de 
vehicul ce asigură o certitudine pe termen 
lung a costurilor totale de proprietate la 
sau sub costurile diesel.
CNH Industrial va prelua o cotă parte 
strategică de 250 milioane $ din Nikola 
ca investitorul principal al Seriilor D, 
cuprinzând 100 milioane $ numerar şi 150 
milioane $ în servicii cum ar fi dezvoltarea 
produselor, ingineria producţiei şi 
asistenţă tehnică precum şi furnizarea 
de anumite componente cheie pentru a 
accelera producţia Nikola TWO şi Nikola 
TRE. Evaluarea iniţială a fost stabilită la 3 
miliarde $. Nikola anticipează strângerea 
a peste 1 miliard $ în runda D, acordând 
aproximativ o participaţie de 25% noilor 
investitori şi parteneri de afaceri inclusiv 
CNH Industrial.
IVECO şi FPT Industrial, mărcile CNH 
Industrial de vehicule comerciale şi 
respectiv grupuri motopropulsoare, 
vor contribui cu expertiză în inginerie 

şi fabricaţie pentru industrializarea 
camioanelor electrice cu baterii şi celule 
de combustibil ale Nikola. Următoarele 
vehicule vor beneficia în urma acestui 
parteneriat: Nikola ONE, camioanele 
cu cabină de dormit Clasa 8 conforme 
cu NAFTA; Nikola TWO, camioanele cu 
cabină de zi Clasa 8 conforme cu NAFTA 
şi Nikola TRE, camioanele de mare 
capacitate cu cabină deasupra motorului 
(cab-over) conform cu reglementările UE.
Nikola va contribui cu tehnologii pentru 
o societate mixtă europeană cu CNH 
Industrial care va cuprinde expertiză de top 
în industrie privind celulele de combustibil, 
arbori electrici, inversoare, suspensie 
independentă, depozitarea de combustibil 
hidrogen la bord, functionalitate de 
actualizare a software-ului over-the-air, 
info-divertisment, comenzile vehiculelor, 
protocoale de comunicare vehicul-staţie, 
circuite electronice de propulsie şi acces 
la o reţea de alimentare cu hidrogen.
Tehnologia cu celule de combustibil 
este următorul pas logic către motoarele 
alimentate cu gaz natural lichefiat (GNL) 
deoarece este adaptată pe reţelele 
de realimentare existente, permiţând 
producţia locală la faţa locului de hidrogen. 
FPT Industrial a fost în avangarda 
soluţiilor alternative de propulsie de 
mai bine de două decenii, producând 
50.000 de motoare alimentate cu gaz 
natural până acum. IVECO este liderul 
european absolut în privinţa vehiculelor 
pe gaz natural cu 28.000 de camioane şi 

autobuze având motoare FPT Industrial.
FPT Industrial şi IVECO au fost 
instrumentale în dezvoltarea şi extinderea 
reţelei de alimentare cu gaz natural din 
Europa, în plus la introducerea cu succes 
de noi tehnologii motopropulsoare. 
Urmând un traseu similar, Nikola lucrează 
în mod activ cu parteneri pentru a dezvolta 
infrastructura necesară de realimentare cu 
hidrogen în America de Nord şi Europa.
Punctele de reper strategice pe termen 
scurt ale proiectului cuprind industrializarea 
camioanelor clasa 8 alimentate cu celule 
de combustibil Nikola TWO pentru piaţa 
nord americană precum şi integrarea 
tehnologiei IVECO S-Way pentru 
camioane la modelul cu cabină deasupra 
motorului Nikola TRE alimentate cu baterii 
electrice atât pentru piaţa europeană, cât 
şi pentru cea din America de Nord. Pe 
termen lung, o societate mixtă europeană 
va acoperi vehiculele electrice cu baterii 
(BEV) şi vehiculele electrice cu celule 
de combustibil (FCEV) lansate până 
în trimestrul al patrulea al anului 2022. 
Nikola va profita de pe urma canalelor de 
garanţie, service şi vânzări din Europa ale 
IVECO pentru a accelera accesul pe piaţa 
europeană.
”Focalizarea din ce în ce mai accentuată 
asupra recunoaşterii necesităţii de a 
reduce fundamental emisiile din industria 
automobilelor direcţionează industria 
noastră spre a căuta rapid soluţii 
tehnologice avansate. Acum, IVECO 
se află într-o poziţie ideală de a oferi 

CNH INDUSTRIAL- PARTENERIAT CU NIKOLA PENTRU 
CAMIOANE DE MARE CAPACITATE ELECTRICE

CNH Industrial NV a anunţat, la 3 septembrie 2019, intenţia de a intra într-un parteneriat strategic şi 
exclusiv pentru camioanele de mare capacitate cu Nikola Corporation în Phoenix, Arizona, SUA. 
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clienţilor o gamă mai mare de soluţii de 
transport inclusiv vehicule alimentate 
electric, cu gaz natural şi cu celule de 
combustibil” a spus Hubertus Muhlhauser, 
Directorul General Executiv al CNH 
Industrial. ”Alegerea Nikola ca IVECO 
să fie partenerul său strategic reprezintă 
un testament al excelenţei noastre 
recunoscute internaţional în ceea ce 
priveşte camioanele de mare capacitate şi 
tehnologiile motopropulsoare alternative.”
A sosit vremea de a oferi în sfârşit o soluţie 
cu zero emisii pe piaţa camioanelor de 
mare capacitate. În timp ce alţi Producători 
de Echipamente Originale (OEM) sunt de 
părere că ”soluţiile cu zero emisii nu pot fi 
implementate în termenele limită mandate 
de forurile de reglementare, Nikola, FPT 
Industrial şi IVECO dovedesc că aceste 
termene limită nu sunt nerezonabile”, a 
spus Trevor Milton, Directorul General 
Executiv al corporaţiei Nikola. ”Nikola 
deţine tehnologia dar are nevoie de un 
partener cu o reţea europeană pentru 
a o realiza la timp. Cu investiţiile şi prin 
parteneriatul cu CNH Industrial, acum 
putem aduce camioane cu zero emisii în 
Europa. Este palpitant să vedem faptul că 
IVECO este primul care oferă soluţii cu 
zero emisii în Europa prin parteneriatul său 
cu Nikola. Prin cooptarea CNH Industrial 
acum avem acces la know-how-ul de 
fabricaţie, putere de cumpărare, piese de 
camioane validate, inginerie de instalaţii şi 
multe altele. Vor fi puţini cei care vor avea 
dubii în ceea ce priveşte abilitatea noastră 
de a comercializa un camion.”
”Schimbările climatice la nivel global, 
conflictele geopolitice, disponibilitatea pe 
viitor a combustibililor fosili şi o economie 
circulară conştientă de sine, toate cer 
o schimbare fundamentală a felului 
cum operăm”, a adăugat Gerrit Marx, 
Preşedintele Departamentului de Vehicule 
Comerciale şi de Specialitate al CNH 
Industrial. ”În timp ce, în prezent, GNL 
furnizează emisii semnificativ mai mici 
de la sondă la pompă, pe termen mediu 

şi lung, tehnologiile BEV şi cu celule de 
combustibil vor realiza scopul final de 
transport cu camioane cu zero emisii. 
Cu noua noastră tehnologie GNL am 
dovedit că suntem ”disruptorii” europeni, 
poziţionându-ne ca lideri ai transformărilor 
din industrie inclusiv în ceea ce priveşte 
alimentarea cu combustibil şi costurile 
ciclului de operare.”
O conferinţă de presă europeană şi o zi 
a flotei vor fi găzduite în comun de Nikola 
Corporation, FPT Industrial şi IVECO 
mai târziu în acest an pentru a explica 
parteneriatul în mai multe detalii.

Despre CNH Industrial
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: 
CNHI) este un lider global în sectorul 
bunurilor de capital cu experienţă 
industrială recunoscută, o gamă largă 
de produse şi prezenţă globală. Fiecare 
din mărcile individuale care aparţin 
Companiei reprezintă o forţă majoră în 
sectorul său industrial specific: Case IH, 
New Holland Agriculture şi Steyr pentru 
echipamente agricole şi tractoare; Case 
şi New Holland Construction pentru utilaje 
de terasamente; Iveco pentru vehicule 
comerciale; Iveco Bus şi Heuliez Bus 
pentru autobuze şi autocare; Iveco Astra 
pentru vehicule de construcţii şi minerit; 
Magirus pentru vehicule pentru incendii; 
Iveco Defense Vehicles pentru protecţie 
civilă şi apărare; şi FPT Industrial pentru 
motoare şi elemente de transmisie. 

Despre Nikola Corporation
Nikola Corporation proiectează şi fabrică 
vehicule electrice cu hidrogen, transmisii 
pentru vehicule electrice, componentele de 
vehicule, sisteme de depozitare a energiei 
şi staţii de hidrogen. Compania aduce pe 
piaţă cele mai avansate camioane cu 
semi-remorcă la nivel naţional cu peste 
14.000 de camioane precomandate. 
Nikola este administrată de CEO-ul său 
vizionar Trevor Milton. Compania este 
privată şi îşi are sediul în Arizona.  
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Compania a prezentat o strategie detalia-
tă pentru a transforma structura şi perfor-
manţa companiei pe cele cinci segmente 
de operare pentru a- şi realiza întregul 
potenţial.
Elementele de bază ale planului pe cinci 
ani cuprind:
-  Vânzările nete estimate vor creşte la o 
rată anuală de creştere de 5%;
-  Creştere semnificativă planificată a 
investiţiilor anuale privind dezvoltarea 
produselor pentru toate segmentele, to-
talizând 13 miliarde $ pe durata planului 
până în 2024;
- Margine EBIT ajustată a activităţilor co-
merciale care va ajunge la 8% până în 
2022 şi 10% până în 2024 cu EBIT ajustat 
dublându- se faţă de nivelele curente;
- ROIC al Activităţilor Industriale este 
estimat a ajunge la 20% (o creştere de 
600bps faţă de anul 2018) şi EPS diluat 
ajustat va creşte de la 0,86$ (punct medi-
an pentru 2019) la 2,00$ în 2024
- Separarea activelor On-Highway (seg-
mentele vehiculelor comerciale şi gru-
purilor motopropulsoare) de activele 
Off- Highway (segmentele de agricultură, 
construcţii şi de specialitate) va rezulta în 
crearea de două entităţi listate, fiecare un 
lider mondial în sectorul său.
Planul se bazează pe strategii funcţiona-
le şi solide specifice segmentului şi vor fi 
implementate printr-o combinaţie de iniţia-
tive strategice generatoare de valoare in-
clusiv oportunităţi de creştere a vânzărilor, 
iniţiative de simplificare a activităţilor co-
merciale şi performanţă, eficienţa optimi-
zării activelor şi programe de dezvoltare 

şi angajare a talentelor.
În baza strategiei ”Transform 2 Win”, CNH 
Industrial va reduce costurile de operare 
şi va creşte eficienţa bazei sale de active 
prin acţiuni de restructurare targetate şi 
alte costuri condensate într- un program 
eficient şi prin anumite iniţiative care cu-
prind procesul de simplificare 80/20 iniţiat 
în trimestrul 4 din 2018. O implementare 
totală se aşteaptă a se realiza la sfârşitul 
lui 2022. Costurile pre- impozitare asoci-
ate cu acest program de eficienţă pentru 
restul anului 2019 şi până în 2022 se aş-
teaptă a fi între 450 şi 500 milioane $ din 
care 250 milioane $ se aşteaptă a fi în 
numerar.
Planul ”Transform 2 Win” va cuprinde se-
pararea activităţilor comerciale aferente 
„On-Highway” şi cele aferente „Off- High-
way”, o decizie care vine în urma finaliză-
rii unui proces cuprinzător de revizuire a 
portofoliului, luând în considerare, printre 
alte lucruri, consideraţii privind strategiile, 
investitorii şi sinergia. Această revizuire a 
evidenţiat că afacerile aferente

„On-Highway” şi „Off-Highway”, au cerinţe 
diferite în ceea ce priveşte reglementările 
şi clienţii şi sunt afectate diferit de mega- 
tendinţele accelerate din industrie de di-
gitalizare, automatizare, propulsie cu zero 
emisii / emisii scăzute şi servitizare.
Divizarea activelor aferente „On-High-
way” va maximiza flexibilitatea şi focusul 
managementului, va alinia priorităţile şi 
stimulentele de investiţii, va întruni mai 
bine cerinţele comerciale şi va optimiza 
structura de costuri şi capital a fiecărei 
companii pentru a duce la o creştere profi-
tabilă. Acest lucru va consolida şi mai mult 
poziţiile de lider ale companiilor
„On-Highway” şi „Off-Highway”, le va 
poziţiona mai bine pentru a- şi realiza 
ţintele de plan ambiţioase şi va optimiza 
potenţialul acestora de a crea valoare ac-
ţionarilor. Pe măsură ce separarea celor 
două activităţi comerciale progresează, 
elementele de bază ale planului financiar 
precum şi acţiunile de restructurare vor fi 
dezagregate în planuri pro-forma separa-
te pentru fiecare companie.

CNH INDUSTRIAL A PREZENTAT STRATEGIA 
”TRANSFORM 2 WIN”

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) a anunţat, la 3 septembrie 2019, noul său plan de afaceri 
pe cinci ani 2020- 2024 ”Transform 2 Win” la evenimentul Zilei Pieţelor de Capital din New York SUA.
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Compania cu active aferente „Off- High-
way”, cu cifra de afaceri din activităţi in-
dustriale pro-forma în 2018 de 15,6 miliar-
de $, va fi în principal o companie agricolă 
(75% din cifra de afaceri) susţinută de 
activităţi comerciale din construcţii (19% 
din cifra de afaceri). Vehiculele speciali-
zate (6% din cifra de afaceri) vor rămâne 
în cadrul companiei cu active aferente uti-
lajelor. Case IH, New Holland Agriculture 
şi STEYR îşi vor consolida poziţiile lor pe 
piaţă, îşi vor întări şi mai mult liniile de 
produse şi îşi vor îmbunătăţi distribuţia 
şi vor face investiţii accelerate în activi-
tăţi de automatizare şi digitalizare. CASE 
Construction Equipment şi New Holland 
Construction precum şi camioanele de 
minerit de mare capacitate ASTRA se vor 
concentra pe îmbunătăţirea profitabilită-
ţii, pe simplificarea gamei de produse şi 
îşi va creşte cota parte în segmentele cu 
aplicaţii specifice. Vehiculele din industria 
apărării şi cele pentru combaterea incen-
diilor Magirus îşi vor dezvolta şi mai mult 
ofertele de top din industrie pentru baza 
lor de clienţi specializată.
Noua companie listată „On-Highway”, cu 
cifra de afaceri din activităţi industriale 
pro-forma în 2018 de 13,1 miliarde $, va 
cuprinde mărcile de vehicule comerciale 
IVECO, IVECO BUS şi Heuliez Bus (69% 
din cifra de afaceri) împreună cu activită-
ţile comerciale ale FPT Industrial aferente 
grupurilor motopropulsoare (31% din cifra 
de afaceri). Poziţia pe piaţă şi linia de pro-
duse a mărcilor IVECO va fi consolidată şi 
mai mult cu investiţii în actualizări de teh-
nologii şi produse. FPT Industrial va con-
tinua să ofere soluţii motopropulsoare de 
top în industrie şi va accelera dezvoltarea 
soluţiilor alternative de propulsie. FPT In-
dustrial va rămâne un furnizor cheie către 
compania de utilaje prin intermediul unui 
contract de furnizare pe termen lung.
„Planul îndrăzneţ va duce la crearea a 
doi noi lideri mondiali în domeniile lor”, a 
declarat Suzanne Heywood, preşedinte 
CNH Industrial.

“Consiliul de administraţie susţine cu tărie 
această strategie ambiţioasă, iar încrede-
rea acesteia este bazată pe munca rigu-

roasă întreprinsă pentru a o formula.”, a 
afirmat Heywood.
„Cu strategia „Transform 2 Win”, stabi-
lim o direcţie nouă interesantă pentru 
compania noastră. Dezvoltând obiective 
ambiţioase, dar realizabile pentru fiecare 
segment şi reorganizând structura noas-
tră pentru a crea doi lideri mondiali, toate 
marile noastre afaceri vor fi în măsură să 
îşi realizeze întregul potenţial în termeni 
de performanţă financiară, de angaja-
mente de sustenabilitate şi faţă de acţi-
onari.”, a declarat Hubertus Mühlhäuser, 
director executiv CNH Industrial. „Evalua-
rea noastră clară a megatrendurilor cheie, 
care schimbă rapid peisajul de afaceri, 
ne- a determinat să îmbrăţişăm această 
provocare şi să transformăm compania. 
Beneficiind de un accent mai mare asupra 
managementului, cele două companii îşi 
vor accelera inovaţia, vor fi mai inteligente 
în gândirea lor strategică şi vor participa 
activ la consolidarea industriei. Acest lu-
cru este în întregime în concordanţă cu 
scopul nostru strategic pentru o „transfor-
mare durabilă.”, a adăugat Mühlhäuser. 
Nouă companie „On-Highway” va avea o 
structură legală bazată pe cea a CNH In-
dustrial NV, cu un spin-off preconizat a se 
finaliza la începutul lui 2021, sub rezerva 
aprobării într- o Adunare Generală Extra-
ordinară a acţionarilor preconizată a se 
desfăşura în a doua jumătate a lui 2020. 
CNH Industrial a angajat consultanţi ex-
terni pentru a sprijini spin-off-ul planificat.
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În luna septembrie 2019, Pistruiatul se 
întoarce, în cel de-al patrulea episod al 
serialului “DOI ŞOFERI”. 
După 46 de ani, Costel Băloiu, actorul 
care a dat viaţă rolului “Pistruiatul”, 
din serialul cu acelaşi nume, revine la 
actorie în primul serial de comedie din 
istoria transporturilor româneşti.

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

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

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

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

SERIALUL DE COMEDIE “DOI ŞOFERI” EP.04 - 
“URA DE CLASĂ”
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Umorul este o chestiune extrem de 
delicată. Nu râdem la acelaşi gen de 
glume. În funcţie de nivelul de educaţie, 
de background-ul nostru socio-economic, 
putem să râdem la o anecdotă pe care 
ne-o spune cineva, putem doar să 
zâmbim, putem să fim indiferenţi sau 
chiar să ne simţim ofensaţi!”, a declarat 
Emil Pop, creatorul serialului “DOI 
ŞOFERI”.
“Ne-am propus, din start, să venim cu 
un umor care să corespundă criteriului 
<<general audience>>, adică să fie 
safe pentru întreaga familie. Am eliminat 
orice fel de situaţie care să îl pună într-o 
situaţie neplăcută pe un părinte atunci 
când urmăreşte acest serial împreună cu 
copilul său.
Cu alte cuvinte, am decupat de la început 
din scenariul serialului “DOI ŞOFERI” 
aşa-numitele “glume de autobază”, chiar 
dacă pentru unii doar acesta este genul 
de umor pe care îl agrează.”, a mai spus 
Emil Pop.
“Este un serial în care am evitat să 
pedalăm pe conflictele din lumea 
transporturilor rutiere. Ne-am propus să 
abordăm un umor general uman, pozitiv, 
despre ceea ce ne apropie unii de alţii, 
într-un moment în care societatea 
românească este extrem de divizată, iar 
internetul geme de hateri.”, a adăugat 
Emil Pop.
Din echipa care a realizat serialul fac 
parte: Alina Anton-Pop, Production 
Manager, Dan Constantinescu, Director 
of Photography, şi Petre Ardelean, Sound 
Manager.
Întregul serial a fost realizat în parteneriat 
cu CEFIN TRUCKS, dealerul din 
România al FORD TRUCKS, şi Uniunea 
Naţională a Transportatorilor Rutieri din 
România (UNTRR).

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

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

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

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

AUDIENŢE
Până la data de 05 septembrie 2019, 
trailerul comediei a depăşit 45.000 de 
vizualizări, primul episod al serialului 
“DOI ŞOFERI” a acumulat peste 37.600 
de vizualizări pe Facebook, episodul al 
doilea a depăşit 80.000 de vizualizări, iar 
episodul 03 a ajuns la aproape 43.000. 
Trailerul episodului 04, intitulat “Pistruiatul 
se întoarce”, a ajuns la aproape 40.000 
de vizualizări.
Toate episoadele se află într-o continuă 
creştere pe Facebook.

Costuri mici 
pentru planuri MARI!
Alege oferta de finanþare pentru vehicule comerciale grele, 
noi ºi rulate, de la Raiffeisen Leasing [i beneficiezi de:

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

0%
avans

email: partener.raiffeisen@evwholding.ro
www.evwholding.ro; www.raiffeisen-leasing.ro
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Martin Daum, Membru al Consiliului de 
Administraţie al Daimler AG, responsabil 
pentru Daimler Trucks & Buses, care va 
deveni noul CEO al Daimler Truck AG, 
începând cu 11 noiembrie, va găzdui 
lunar invitaţi internaţionali din domenii 
de activitate extrem de diverse. Spectrul 
provocărilor actuale din segmentul 
vehiculelor comerciale este foarte larg 
- schimbările climatice, digitalizarea, 
conducerea electrică şi automatizată, 
viitorul pieţei muncii, subiecte moderne 
de leadership internaţional şi multe altele. 
Cu invitaţii săi din domeniile business, 
politică, media şi sport, CEO-ul Daimler 
Trucks va discuta despre aceste subiecte 
pentru a învăţa, a înţelege puncte de 
vedere diferite, a crea conexiuni, a găsi 
un teren comun şi, prin urmare, pentru a 
conduce împreună schimbarea.
Podcast-ul se numeşte Transportation 
Matters, deoarece transportul este un 
subiect de interes general - chiar dacă 
mulţi nu sunt întotdeauna conştienţi de 
acest lucru. În teaser-ul primului episod, 
Martin Daum îşi expune intenţia pentru 
Transportation Matters: „Domeniul 
nostru de activitate este foarte divers, 
iar gama de subiecte conexe este la fel 
de vastă. Unele dintre acestea sunt uşor 
de comunicat, în timp ce altele necesită 
discuţii în profunzime. În opinia noastră, 
podcast-urile reprezintă formatul optim 
pentru aceste subiecte care necesită 
mai multă atenţie, deoarece oferă multe 
informaţii şi puncte de vedere diferite”.
„Cu o experienţă de trei decenii, Martin 
Daum este o voce influentă în industria 
transporturilor, iar perspectiva sa 
depăşeşte cu mult graniţele domeniului 
în care activează. Prin urmare, formatul 
audio al podcast-urilor, aflat în plină 
expansiune, este o potrivire perfectă. Totul 
constă într-un discurs deschis şi critic 
referitor la întrebări importante privind 
economia, transportul şi societatea. 
Astfel, Martin Daum va avea alături câte 
un invitat special pentru fiecare episod, 
asumându-şi un rol inedit pentru un 
membru al Consiliului de Administraţie 
– cel de moderator şi intervievator”, 
a declarat Florian Martens, Directorul 
departamentului de comunicare al 

Daimler Trucks&Buses.
Primul sezon al Transportation Matters va 
avea cinci episode, care vor fi transmise 
în engleză sau în germană, în prima zi de 
miercuri a fiecărei luni. 
Martin Daum va modera discuţiile cu 
invitaţii săi internaţionali. Primul episod a 
fost disponibil pe data de 4 septembrie, 
avându-l ca invitat pe Michael Fleming, 
CEO al TORC Robotics, cu care a discutat 
despre provocările şi oportunităţile 
conducerii automatizate în afacerile de 
transport marfă. TORC Robotics este 
lider în domeniul vehiculelor autonome, 
având mulţi ani de experienţă.
Fiecare episod va avea un subiect diferit, 
cum ar fi, printre altele, importanţa şi 
sustenabilitatea transportului, subiect 
abordat în cadrul discuţiilor cu Joschka 
Fischer (fostul ministru german de Externe 
şi vicecancelar, în prezent Managing 
partner al companiei de consultanţă 
strategică Joschka Fischer and Company, 
pe care a fondat-o în 2009). Alţi invitaţi 
ai podcast-ului Transportation Matters 
vor fi Terry Stotts, antrenorul principal 
al echipei Portland Trail Blazers, şi Brad 
White de la BrightHouse.

PRIMUL PODCAST AL CEO-ULUI DAIMLER 
TRUCKS & BUSES, O PREMIERĂ PENTRU 
INDUSTRIA VEHICULELOR COMERCIALE

Daimler Trucks & Buses a lansat, pe 4 septembrie 2019, „Transportation Matters”, primul podcast 
din industria vehiculelor comerciale.
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PACHETUL MOBILITATE 1 - COMITETUL TRAN 
DECIDE CU PRIVIRE LA INTRAREA ÎN TRIALOG
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Parlamentul European a desemnat raportorii pentru toate cele trei dosare fierbinţi ale Pachetului 
Mobilitate 1, după cum urmează: 

a. Regulile  privind timpii de     conducere şi de 
odihnă: Henna Virkkunen (PPE, Finlanda)
b. Detaşarea şoferilor: Katerina Ko-
necna  (GUE/NGL, Republica Cehă)
c. Accesul la profesie şi la pia-
ţa de transport rutier de mar-
fă: Ismail Ertug (S&D, Germania)
După întâlnirea coordonatorilor gru-
pu-rilor politice din TRAN, Preşedin-
tele TRAN, Karima Delli, a transmis 
un e-mail coordonatorilor prin care 
îi invită să ofere poziţia grupurilor 
lor politice la următoarea întrebare:
„Doreşte grupul dumneavoastră să 
retrimită Comisia Europeană cele trei 
propuneri ale Pachetului Mobilitate că-
tre Parlamentul European (conform art. 
61 din Regulamentul de procedură)?”
În cazul în care Parlamentul European 

solicita Comisiei Europene să retransmi-
tă Parlamentului European cele 3 propu-
neri ale Pachetului Mobilitate 1 din nou, 
Comisia Europeană ar fi fost invitată să 
înceapă de la capăt o nouă procedură 
legislativă privind Pachetul Mobilitate 
1 cu Parlamentul European nou ales.
Răspunsurile grupurilor politice trebuiau 
transmise până vineri, 6 septembrie 2019, 
ora 15:00. În urma acestei consultări, se 
aşteapta ca Parlamentul European să 
decidă luni, 09 septembrie 2019, dacă 
va începe trialogul pe cele trei dosare ale 
Pachetului Mobilitate sau acestea vor fi 
retransmise Comisiei Europene pentru 
începerea unui nou proces legislativ.
În urma răspunsurilor primite de la co-
ordonatorii tuturor grupurilor politice din 
TRAN, preşedintele TRAN - Karima Delli 

a transmis, chiar în dupăamiaza zilei de 
6 septembrie, mai devreme decât se aş-
tepta, un e-mail coordonatorilor prin care 
le-a comunicat că nu există o majorita-
te care să ceară Comisiei Europene să 
trimită din nou propunerile sale pe cele 
trei dosare la Parlamentul European.
Astfel, rezultatul consultării PE pri-
vind Pachetul Mobilitate 1 este simplu:
1. Cele trei dosare ale Pachetului Mobilitate 
1  nu vor fi trimise înapoi Comisiei Europene.
2. Comitetul TRAN se va reuni pe 24 
septembrie 2019 pentru a decide cu 
privire la intrarea în trialog cu Con-
siliul privind Pachetul Mobilitate 1.
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Evenimentul de livrare a avut loc pe 28 
august 2019, la Mercedes-Benz Customer 
Center, în cadrul fabricii din Wörth. La 
eveniment au participat George Ilie, CEO 
Cartrans Preda, şi Marian Dumitrescu, 
Coordonator Tehnic Cartrans Preda, din 
partea companiei de transport, precum şi 
Dr. Andreas Meidlinger, Manager Global 
Order Management, Cătălin Barbur, 
Manager vânzări camioane şi Bogdan 
Iuga, Consultant vânzări, din partea 
Mercedes-Benz. 
Cartrans Preda, compania cu care divizia 
Trucks a Mercedes-Benz România 
colaborează încă din 2000, a achiziţionat 
anul acesta 15 camioane Mercedes-Benz 
Actros 1845 LSNRL şi cinci modele Noul 
Actros 1845 LSNRL, ajungând astfel 
la peste 100 camioane achiziţionate în 
perioada de parteneriat. 
„Nu putem să fim decât încântaţi că 
noul Actros se alătură flotei Cartrans. 
Pe lângă fiabilitatea, cu care suntem 
obişnuiţi deja de la modelul din generaţia 
anterioară, ceea ce ne-a atras la noul 
Actros au fost funcţiile inovatoare în 
materie de siguranţă şi conectivitate. 

Noul Mercedes-Benz Actros este, cu 
siguranţă, un autovehicul complet 
adaptat nevoilor şoferilor profesionişti. 
Punem pe primul loc siguranţa şoferilor 
noştri şi a participanţilor la trafic, iar 
dotările suplimentare pe care noul 

model le propune s-au potrivit mănuşă 
acestui obiectiv. Apreciem parteneriatul 
extraordinar pe care l-am construit 
cu reprezentanţii Mercedes-Benz.”, 
a declarat George Ilie, CEO Cartrans 
Preda.

CARTRANS PREDA ÎŞI ÎNNOIEŞTE FLOTA ŞI 
MIZEAZĂ PE NOUL MERCEDES-BENZ ACTROS

Sfârşitul lunii august a marcat o nouă livrare de succes pentru divizia Trucks a Mercedes-Benz 
România. Cartrans Preda, companie românească de transport intern şi internaţional, a achiziţionat 
20 de camioane Mercedes-Benz Actros, dintre care cinci din noua generaţie.
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„Noul Mercedes-Benz Actros este cel 
mai sigur, eficient şi conectat camion 
din lume, fiind dezvoltat special pentru a 
deveni partenerul de încredere al şoferilor 
profesionişti. Lider în domeniul siguranţei 
şi al eficienţei, noul Actros redefineşte 
confortul la volan. Recentele livrări, 
inclusiv cea efectuată către Cartrans 
Preda, sunt o dovadă de încredere în 
camioanele Mercedes-Benz, pentru care 
suntem recunoscători.”, a declarat Cătălin 
Barbur, Manager vânzări camioane la 
Mercedes-Benz România.
Noile Actros achiziţionate au cabină 
BigSpace cu podea plană şi dispun de 
caracteristicile inovatoare ale noii gene-
raţii: MirrorCam, Active Brake Assist 5, 
Multimedia Cockpit interactiv, Predictive 
Powertrain Control (PPC), Truck Data 
Center 7 etc. Motoarele sunt compatibile 
cu normele Euro 6. Transmisia automată 
Mercedes Powershift 3, împreună cu sis-
temul îmbunătăţit de anticipare şi control 
al vitezei de croazieră - PPC, asigură un 
consum redus de combustibil. Mai mult, 
cele cinci autovehicule sunt dotate cu un 
pachet de siguranţă, ce include sistemul 
de avertizare la schimbarea benzii de 
rulare - Lane Keeping Assist, sistemul 
Proximity Control Assist, ce furnizează 
informaţii despre autovehiculele din faţă, 
asistentul pentru menţinerea atenţiei At-
tention Assist, precum şi cel mai avansat 
sistem de asistenţă la frânare din lume, 
Active Brake Assist 5, ce recunoaşte vehi-
culele, obstacolele, dar şi pietonii aflaţi în 
mişcare sau staţionari în faţa camionului. 
De asemenea, modelele Actros achiziţi-
onate sunt echipate şi cu pachet Media, 
pachet Depozitare, pachet Economic, 
pachet Climatizare (climă şi încălzire în 
perioada staţionării) şi pachet Vizibilitate, 
care include şi faruri bi-xenon, pentru un 
plus de siguranţă la conducere.
Compania Cartrans a sărbătorit anul 
acesta 25 de ani de la înfiinţare, fiind una 
dintre cele mai experimentate companii 

în transportul rutier intracomunitar. Este 
recunoscută ca un transportator rutier in-
tern şi internaţional specializat pe trans-
porturi FTL cu semiremoci Megatrailer 
XL, operând în total 130 de camioane. 
Cartrans continuă să fie un partener de 
încredere atât pentru clienţi, cat şi pen-

tru furnizori. Deşi condiţiile din piaţa de 
transport sunt dificile, Cartrans îşi conti-
nuă politica de reînnoire a parcului auto, 
propunându-şi ca, până la sfârşitul aces-
tui an, să le ofere clienţilor flota cu o ve-
chime medie mai mică de 3 ani.

Publicitate
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Încă din toamna anului 2018, EVW Hol-
ding a trecut printr-o serie de schimbări la 
nivel de management şi acţionariat. Acum 
un an, Gheorghe Chita a preluat toate 
acţiunile şi a devenit CEO-ul companiei.
După serie de negocieri dure şi 
o serie de audituri, grupul belgi-
an Turbos Hoet Group a achiziţio-
nat 50% din acţiunile EVW Holding.
 
Cine este Grupul TH?
Grupul TH este unul dintre leaderii in-
ternaţionali în distribuţia automotive 
şi retailer organizat pe patru domenii 
de activitate: TH Camioane, TH Pie-
se, TH Turbosuflante şi TH Leasing.
Sediul central al Grupului TH se află 
în Hooglede, Belgia, cu peste 40 de 
ani de experienţă şi un număr total 
de 970 angajaţi. Pe lângă piaţa nati-
vă belgiană, grupul este activ, de ase-
menea, în Franţa, Olanda, Rusia, Bul-
garia, Polonia, România şi Belarus. 
În 2017, Grupul TH a comercializat apro-
ximativ 62.000 turbosuflante, care îl fac 
să fie numărul unu în piaţa de turbosu-
flante. Cu vânzările de 4.150 camioane 
noi în Europa, Grupul TH se poate con-
sidera cel mai mare dealer DAF din lume.

Despre EVW Holding
EVW Holding este un business con-
struit de peste 25 de ani în jurul ca-
mionului. Compania oferă azi servicii 
integrate clienţilor ei, transportato-
rii, prin cele cinci divizii de business:
- vânzări vehicule noi (DAF, Isuzu şi VDL 
Bus & Coach);
- vânzări vehicule rulate (toate mărcile); 
- service camioane (service autorizat 
DAF, Isuzu, VDL Bus & Coach, service 
multimarcă);
- vânzări piese camioane (piese originale 
DAF şi TRP); 
- vânzări anvelope camioane şi producţie 
anvelope reşapate Bandag.

EVW Holding deţine filiale în nouă lo-
caţii din România: Cluj-Napoca, Arad, 
Bacău, Braşov, Bucureşti, Constanţa, 
Craiova, Iaşi şi Gilău, judeţul Cluj – unde 
se află şi sediul central al companiei. 
Toate cele cinci divizii de business enu-
merate mai sus, sunt reprezentate în 
fiecare dintre cele nouă filiale, formând 
o structură matriceală prin care compa-
nia acoperă toată suprafaţa României.
EVW Holding este unic importator DAF 
în România din 1996 şi deţine centre 
autorizate de vânzări şi service DAF, 
Isuzu, Tatra Phoenix si VDL Bus&Coach 
în toate cele 9 filiale din România şi 
în Republica Moldova, la Chişinău.

EVW HOLDING -  
PARTENERIAT CU TURBOS HOET GROUP

Grupul belgian Turbos Hoet Group a devenit acţionar al EVW Holding, dealer-ul camioanelor DAF 
în România.

Gheorghe Chita - CEO EvW Holding
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După ce şi-a stabilit prezenţa în Orien-
tul Mijlociu, Africa, Rusia şi Turcia, Ford 
Trucks continuă să se dezvolte cu noi 
dealeri pe piaţa europeană, accelerând, 
în acelaşi timp, eforturile de creştere a 
numărului de ţări, la 51 până în 2020. 
În urma succesului internaţional al nou-
lui său tractor F-MAX, a cărui premieră 
mondială  a avut la Salonul internaţional 
de autovehicule comerciale IAA de la 
Hanovra, Ford Trucks a ajuns la un acord 
pentru a creşte rapid numărul punctelor 
de service din Europa de Vest.
În conformitate cu parteneriatul semnat 
între Ford Trucks şi TIP Trailer Services, 
unul dintre cei mai importanţi furnizori de 
servicii post-vânzare din Europa de Vest, 
TIP va oferi servicii de garanţie, precum 
şi servicii proactive pentru vehiculele 
Ford Trucks din regiune. 
Comentând cu privire la parteneriat, 
vicepreşedintele Ford Trucks, Serhan 
Turfan, a declarat: „Ford Trucks se 
dezvoltă rapid la nivel mondial, ca soci-
etate care combină aproape 60 de ani de 
experienţă în producţia de camioane, cu 
capacitatea de a dezvolta produse spe-
cifice diferitelor pieţe de export, inclusiv 
motoare noi. Aprecierea şi entuziasmul la 
nivel mondial de care se bucură F-MAX, 
pe care l-am dezvoltat pornind   de la zero, 

a reprezentat o forţă motrică importantă, 
care a dus la creşterea obiectivului nos-
tru de expansiune internaţională. În pa-
ralel cu obiectivul nostru de creştere pe 
pieţele din Europa de Vest, cooperarea 
cu TIP Trailer Services va contribui sem-
nificativ la obiectivul nostru permanent de 
asistenţă continuă pentru clienţi. Credem 
că această cooperare va aduce rezultate 
pozitive ambelor părţi.”
Paul Beadle, Chief Operating Officer, 
Tip Trailer Services, a declarat: „Suntem 
foarte încântaţi de această cooperare 
şi aşteptăm cu nerăbdare să sprijinim 
Ford Trucks în drumul lor spre creştere 
strategică în Europa de Vest. Suntem 
de părere că acesta este un parteneriat 
extraordinar pentru ambele părţi şi că va 
oferi multe avantaje.”

Despre TIP Trailer Services
TIP Trailer Services este unul dintre prin-
cipalii furnizori de servicii din Europa şi 
Canada. Compania este specializată în 
leasingul de remorci, închiriere, întreţinere 
şi reparaţii, precum şi în alte servicii 
cu valoare adăugată, oferind clienţilor 
aceste servicii de transport şi logistică 
în toată Europa şi Canada. Având sediul 
central în Amsterdam, TIP Trailer Serv-
ices prestează servicii clienţilor săi din 

102 puncte aflate în 17 ţări din Europa şi 
Canada.

Despre Ford Trucks
Ford Trucks este unul dintre cei mai mari 
producători internaţionali de camioane 
de mare tonaj din lume. Compania pro-
duce o gamă largă de vehicule, inclu-
siv tractoare, camioane de construcţii 
şi camioane de distribuţie cu o greutate 
de peste 16 tone. Rezultatele dovedite 
ale calităţii, durabilităţii şi eficienţei ve-
hiculelor comerciale Ford stau la baza 
strategiei internaţionale a produselor 
Ford Trucks. Ford Trucks combină mai 
mult de jumătate de secol de proiectare 
şi experienţă de producţie cu expertiză în 
dezvoltarea de produse specifice pieţei 
pentru a construi principalele compo-
nente ale vehiculelor, inclusiv motoarele 
noi. În prezent, îsi desfăşoară activitatea 
în Europa de Est şi Centrală, Orientul 
Mijlociu, Africa, Rusia şi CSI şi continuă 
să îşi dezvolte reţeaua internaţională pe 
trei continente. Sute de mii de şoferi de 
camioane din întreaga lume pornesc la 
drum în fiecare zi cu încrederea pe care 
Ford o oferă. 

Despre Cefin Trucks 
Compania activează de peste 25 de ani 
în sectorul automotive, ca furnizor de 
produse şi servicii integrate pentru lu-
mea transportatorilor profesionişti, fiind 
cunoscută ca unul dintre cei mai mari 
distribuitori de vehicule comerciale din 
România. În decembrie 2016, Cefin 
Trucks a fost numit unicul importator şi 
distribuitor în România al Ford Trucks. 
Reţeaua de distribuţie şi asistenţă tehnică 
este prezentă în Bucureşti, Constanţa, 
Braşov, Craiova, Timişoara, Deva, Arad, 
Bacău, Suceava, Cluj, Oradea şi Baia 
Mare. Pachetul complet de servicii ofer-
ite de Cefin Trucks integrează, pe lângă 
serviciile Post Vânzare, oferirea de soluţii 
financiare optimizate, servicii de TradeIn, 
servicii de BuyBack, servicii de instruire a 
utilizatorilor şi, nu în ultimul rând, servicii 
telematice.

FORD TRUCKS - ACORD CU TIP TRAILER 
SERVICES PENTRU SERVICII POST-VÂNZARE 

ÎN EUROPA DE VEST
După lansarea cu succes a noului său autotractor F-MAX, Ford Trucks şi-a crescut şi obiectivul de 
expansiune şi a semnat un acord cu TIP Trailer Services pentru extinderea reţelei sale de servicii 
post-vânzare din Europa de Vest.
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Taxarea maşinilor care poluează trebuie 
să fie acompaniată de crearea de noi locuri 
de parcare, parcări la intrarea în oraş, 
îmbunătăţirea parcului auto al Societăţii de 
Transport, benzi unice pentru mijloacele 
de transport şi aducerea trenurilor sau a 
metroului dincolo de periferia Capitalei. 
Şi, extrem de important, realizarea unei 
Centuri moderne cu minim două benzi pe 
sens care să le ofere şoferilor o alternativă 
civilizată şi eficientă la traversarea 
oraşului. 
Centura Bucureşti are 70 de kilometri şi 
puţin peste 20 au fost modernizaţi (a se 
citi, că se circulă pe două benzi pe sens 
doar pe un sfert). Cozile sunt uriaşe, căci 
nu există pasaje sau poduri la intersecţia 
cu ieşirile din oraş. Lipsa şoselei de 
centură îi forţează pe mulţi şoferi să 
străbată Bucureştiul prin interior, deoarece 
fac mult mai puţin decât dacă ar merge pe 
Centură. Oraşul se înconjoară în minim 4 
ore, la o medie de 15 km pe oră.
Lipsesc, de asemenea, inele circulare în 
interiorul oraşului.
  

Ce vrea primarul
Proiectul de hotărâre pentru introducerea 
vinietei pentru Bucureşti şi Ilfov, de la 1 
ianuarie 2020, a fost pus în dezbatere 
publică de Primăria Capitalei, până la 
30 septembrie. De la plata noilor taxe 
vor fi exceptate mai multe categorii 
de autovehicule, între care cele ale 
serviciilor de urgenţă, ale Societăţii 
Naţionale de Cruce Roşie, ale Societăţii 
Transport Bucureşti, cele adaptate 
special pentru persoanele cu dizabilităţi, 
dar şi autovehicule aparţinând Patriarhiei 
Române. Prin proiect se defineşte Zona 
de Acţiune 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. 

Când se aplică restricţiile
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 autovehicule înmatriculate în 
Municipiul 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 

TOTUL DESPRE TAXA DE POLUARE A 
GABRIELEI FIREA. CE CRED ŞOFERII

O măsură hei-rupistă, singulară şi care mai pune un bir pe şoferi.
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poluare non-Euro, Euro 1 şi Euro 2, accesul 
este interzis în intervalul menţionat. 
Taxa de intrare în Bucureşti pentru 
maşinile care nu sunt din Ilfov şi Bucureşti 
este de 10 lei pe zi sau 1.900 de lei pe 
an.

Maşinile grele, nici gând
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 
Oxigen-B.
Autovehiculele cu masa totala 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 hibride 
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 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 SIEGMCV. 
Circulaţia autovehiculelor specificate 
la art.1 în zonele restricţionate, fără 
achiziţionarea vinietei, constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 1.500 la 2.000 lei.

Ce spun oamenii

Pe site-ul Primăriei Bucureşti au fost 
postate sute de comentarii legate de 
intenţia anunţată de Gabriela Firea.

O măsură discriminatorie
Marinela: Este o măsură discriminatorie. 
Gândiţi-vă la oraşele turistice, în speţă 
Constanţa, Tulcea, Braşov, etc., care sunt 
sufocate de maşini din alte oraşe. Ce ar 
fi să pună şi ele vigneta? Unde mai este 
dreptul la libera circulaţie în această ţară? 
De asemenea, gândiţi-vă la toţi studenţii, 
tinerii care lucrează în Bucureşti, stau cu 
chirie şi au autoturismele înmatriculate 
în oraşul de domiciliu. De ce ei trebuie 
să plătească taxă că-şi folosesc maşina 
până la serviciu şi înapoi, iar bucureştenii 
şi ilfovenii nu. Aceştia din urmă nu 
poluează? 
Sunt de acord cu taxarea tuturor maşinilor 
sub Euro 3, poluante, indiferent că sunt 
ale bucureştenilor sau nu.

Ştefan: În legătură cu acest proiect 
doresc să îmi exprim părea în legătură 
cu măsurile care se doresc a fi luate. Pro: 
este o hotărâre foarte utilă pentru a ajută în 
îmbunătăţire a calităţii aerului în municipiul 
Bucureşti. O să ajute la diminuarea 
maşinilor poluante şi scoaterea din uz a 
unor maşini care oricum nu ar avea voie 
să circule. Contra: punerea în aceeaşi 
categorie de plată a tuturor maşinilor care 
tranzitează municipiul Bucureşti (nu putem 
să punem pe cineva care are o maşină 
electrică, care nu are emisii, să plătească 
aceeaşi suma ca o maşină Euro 3, prin 
urmare să existe o diferenţă în plata 
acestei vigniete). Preţul ridicat pentru cei 
care nu au maşini din municipiu.
 

Victor: Bucureştiul trăieşte în mare parte 
datorită navetiştilor care plătesc taxe în 
Bucureşti. Cei care nu au alternativă de 
transport ce fac? Construiţi parcări la 
intrările din Bucureşti şi rezolvaţi parţial 
problema. Oricum navetiştii nu intră cu 
maşina până în centru. Tot la periferie 
o lasă. Sau asiguraţi de la primărie 
transportul navetiştilor

Evul Mediu e aici?
Gabriel: Taxarea accesului în oraşe este 
o măsură din Evul Mediu, nu din secolul 
21. Dacă vreţi să reduceţi poluarea, vă 
sugerez să nu mai autorizaţi atâtea blocuri 
şi să nu mai aprobaţi atâtea PUZ-uri care 
cer derogări de la regulile de urbanism!
Octav: Foarte bună iniţiativa, cu menţiunea 
că ar trebui să exceptaţi de la plata vignetei 
pe cei cu reşedinţa în Bucureşti. Sistemul 
de exceptare poate fi conceput destul de 
simplu (cerere, copie ci, copie talon) şi aţi 
elimina o discriminare la care ar fi supuşi 
o parte dintre locuitorii oraşului, stabiliţi 
legal aici. 
Mircea: Dacă s-ar face locuri de parcare 
astfel încât să eliberăm străzile şi implicit 
timpul petrecut în trafic să fie mai mic 
s-ar reduce şi noxele. Dacă nu s-ar mai 
da autorizaţii de construcţii pe zonele cu 
verdeaţă/parcuri, dacă fiecare imobil nou 
construit şi-ar face locuri de parcare măcar 
pentru autoturismele folosite (propietate, 
închiriate, leasing), dacă transportul în 
comun ar fi mai eficient. Sunt multe alte 
soluţii dar la noi, la români, mai bine 
punem restricţii decât să facem ceva bun 
pentru comunitate, mereu s-a ales calea 
cea mai uşoară  amendă/restricţia.

Ce alte măsuri se impun



I N V E S T I G A T O R U L ' S  T I R  |   S E P T E M B R I E  2 0 1 9   |  w w w . t i r m a g a z i n . r o 2 5



2 6 I N V E S T I G A T O R U L ' S  T I R  |   S E P T E M B R I E  2 0 1 9   |  w w w . t i r m a g a z i n . r o

Andrei Vlad: Mai jos regăsiţi câteva motive 
pentru care această măsură trebuie să fie 
precedată de alte măsuri alte PMB:
- finalizarea lucrărilor de infrastructură care 
să descongestioneze traficul în anumite 
zone din Bucureşti (zone care sunt 
cuprinse în perimetrul din proiect). Este 
vorba de lărgirea str. Fabrica de Glucoză, 
finalizarea pasajului denivelat şi a fazei a 
II-a din zona N. Grigorescu - Splaiul Unirii, 
finalizare nod Ciurel, finalizare Pasaj D-na 
Ghica;
- crearea de condiţii optime de transport 
public în Bucureşti-Ilfov. În acest moment, 
transportul public nu este unul predictibil, 
programul de circulaţie nefiind respectat 
din diverse motive, condiţiile din vehiculele 
STB încă lasă de dorit la capitolul confort 
şi aglomeraţie (asta datorită numărului 
mare de vehicule imobilizate), zonele de 
birouri de la marginea Bucureştiului nu 

sunt deservite de linii STB care să facă 
faţă cererii mari din zone;
- lipsa parcărilor Park&ride la intrarea în 
Bucureşti. Aceste parcări trebuie să fie 
conectate la cât mai multe linii STB sau 
Metrorex;
- lipsa parcărilor publice în zonele de la 
marginea perimetrului stabilit în proiect;
- implementarea BTMS la nivelul întregului 
oraş şi funcţionarea acestuia la parametrii 
stabiliţi în momentul lansării acestui 
sistem (acum BTMS nu funcţionează ca 
un sistem autoadaptiv la nivelul de trafic);
- crearea de benzi unice pentru STB, 
benzi unice care să nu perturbe prea mult 
restul de trafic (crearea de benzi unice 
pe artere cu două benzi pe sens nu face 
altceva decât să creeze aglomeraţie).

Sorin: Aş dori să aflu cum se îmbunătăţeşte 
(din punct de vedere concret, ştiinţific) 
calitatea aerului prin aceste măsuri, ţinând 
cont că tot aşa vom circula, dar vom plăti 

nişte bani la bugetul local al PMB?

Valentin: Este foarte utilă şi imperios 
necesară instituirea unei taxe şi chiar 
interzicerea circulaţiei autoturismelor 
poluante în Bucureşti. Oraşul este 
supraaglomerat din cauza numeroaselor 
hârburi importate din cimitirele de maşini 
din Vest. Propun chiar ridicarea nivelului 
la EURO 4 a autoturismelor vizate !

Cum au procedat străinii
În Uniunea Europeană există mai multe 
modalităţi de reglementare a accesului 
urban: reguli aferente zonelor cu 
emisii reduse, taxe de trecere urbană, 
reglementări cheie pentru căile de acces 
şi planuri de poluare urgente sau reguli 
pentru zone cu emisii zero.
România aplică o singură modalitate 
de restricţionare a traficului în prezent, 
prin limitarea accesului în anumite zone. 
Oraşele în care traficul este oprit pe 
anumite tronsoane sunt Bucureşti şi 

Suceava. Aceeaşi modalitate şi singura 
este aplicată şi de către vecinii noştri 
bulgari, în Sofia. Ungaria aplică aceeaşi 
metodă în Budapesta, luând uneori şi 
măsuri de urgenţă împotriva poluării în 
Capitală.
În Franţa, cele mai numeroase restricţii 
urbane sunt planurile de poluare urgente. 
Acestea sunt cel mai des înregistrate 
în Paris, Strasbourg, Lyon, Grenoble, 
Toulouse. De asemenea, Franţa are 
zone cu emisii reduse în Paris, Lyon, 
Strasbourg, Greater Paris şi Grenoble.
Belgia înregistrează zone cu emisii 
reduse în Bruxelles (unde deseori aplică 
şi planuri de poluare urgente), Antwerpen, 
Gent şi Mechelen.
Austria utilizează numeroase limitări cheie 
ale traficului precum limitele de viteză, 
interzicerea traficului sau limitarea vitezei 
pe timpul nopţii. De asemenea, în Austria 
există zone cu emisii reduse în Viena, 
Burgenland, Graz, Niederösterreich, 
Oberösterreich şi Steiermark.
Marea Britanie are numeroase zone cu 
emisii reduse în Londra, Birmingham, 
Aberdeen, Bath, Brighton, Dundee, 
Edinburgh, Glasgow, Leeds, Leicester, 
Norwich, Nottingham, Oxford. De 
asemenea, aplică măsuri cheie şi taxe de 
acces în Londra, Durham şi Dartford.
Germania înregistrează în Berlin şi în 
încă 81 de oraşe zone cu emisii reduse şi 
aplică reglementări cheie în alte 14 oraşe 
precum Stuttgart, München şi Leipzig.

O taxă neconstituţională?
Preşedintele Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării (CNCD), 
Asztalos Csaba, afirmă că nu judeţul de 
înmatriculare a unui autovehicul este 
relevant pentru reducerea poluării şi 
aglomerării unui oraş, ci gradul de poluare 
al acestuia, prin urmare consideră că 
vinieta de acces în Bucureşti, în condiţiile 
prezentate de Primăria Capitalei, este 
discriminatorie, deci nelegală.
“Noi am avut plângeri la CNCD cu privire 
la impunerea unor taxe de acces pentru 
autovehicule în funcţie de judeţul de 
înmatriculare a acestora. A fost celebra taxa 
de barieră la Mamaia, prin care accesul în 
staţiune a autovehiculelor înmatriculate 
în alt judeţ decât Constanţa era taxată. 
Această taxă a fost considerată ca fiind 
discriminatorie printr-o decizie a instanţei, 
respectiv a Curţii de Apel Bucureşti, 
tocmai pentru că nu se justifică această 
diferenţiere pe criteriul de înmatriculare 
într-un judeţ sau altul. De altfel, Curtea 
de Apel mai spunea că aceste taxe se 
pot impune prin lege şi nu prin hotărârea 
Consiliului Local”, a declarat miercuri 
Asztalos Csaba.
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Achiziţia celor 130 de autobuze 
Mercedes-Benz Citaro Hybrid deschide 
un nou capitol al mobilităţii urbane în 
Bucureşti. Citaro Hybrid, un vehicul 
polivalent, rentabil şi ecologic, a 
fost dezvoltat special pentru nevoile 
transportului public din aglomeraţiile 
urbane, fiind combinaţia perfectă între 
rentabilitate şi sustenabilitate.  
„75% dintre emisiile de carbon sunt 
produse la nivelul aglomeraţiilor urbane. 
Salutăm aşadar decizia administraţiilor 
din România de a acţiona cu privire la 
acest aspect şi de a integra vehicule 
sustenabile în reţeaua de transport în 
comun. Ne bucurăm că, prin cele 130 de 
autobuze, putem contribui la protejarea 
mediului înconjurător, punând bazele unui 
nou tip de mobilitate în România. Citaro 
Hybrid este, cu siguranţă, o investiţie 
sigură pe termen lung pentru operatorii 
de transport”, a declarat Valeriu Zaharia, 
Managing Director Truck&Bus Mercedes-
Benz România.

Rentabilitate, siguranţă şi confort – 
atributele Citaro Hybrid
Prin soluţia tehnică de ultimă generaţie, 
autobuzul urban Mercedes-Benz Citaro 
Hybrid înglobează avantajele unui 
autovehicul ecologic cu fiabilitatea 
şi performanţele unui autovehicul cu 
propulsie convenţională. 
Performanţele motorului diesel sunt 
completate de intervenţia motorului 
electric (soluţia compact hibrid), pentru o 
eficienţă maximă a tracţiunii şi reducerea 
emisiilor. Motorul electric de 14 kW, 
amplasat între motorul cu ardere internă 
şi cutia de viteze automată, generează 
energie mecanică suplimentară şi 
o recuperează pe cea pierdută prin 
frânare sau decelerare, ajutând la 
reducerea considerabilă a consumului 
de combustibil. Astfel, tehnologia hibrid 
a autobuzelor Mercedes-Benz asigură, 
pe lângă un nivel redus de emisii în 
zonele urbane, un consum redus de 
combustibil şi implicit şi costuri reduse 
de operare. 
„Datorită soluţiei tehnice <compact hibrid> 
ce nu necesită cheltuieli suplimentare de 
mentenanţă comparativ cu varianta deja 
consacrată - diesel, Mercedes-Benz 

Citaro Hybrid oferă, pe lângă reducerea 
consumului de combustibil şi implicit a 
emisiilor poluante, o eficienţă economică 
sporită pe întreaga durată de viaţă a 
autobuzului”, a declarat Bogdan Aldea, 
Sales and Marketing Manager Buses în 

cadrul Mercedes-Benz România.
Varianta hibridă le oferă pasagerilor 
confortul apreciat al modelului deja 
consacrat, Citaro, care, cu mai mult de 
50.000 de vehicule fabricate, devine 
coloana vertebrală a transportului public 
din Europa. 
Astfel, autobuzele Citaro Hybrid, care 
circulă deja în oraşe europene precum 
Stuttgart, Cracovia, Essen, vor fi 
prezente şi pe străzile din Bucureşti 
începând cu anul viitor.
Pentru autobuzele ce urmează să 
fie livrate în România, standardul de 
siguranţă este prioritar. Astfel, Citaro 
Hybrid este echipat, în versiunea de 
bază, cu sisteme precum ABS, ASR şi 
ESP. De asemenea, condiţiile de lucru 
ale şoferului sunt cu mult îmbunătăţite 
datorită repozitionării postului de 
conducere şi a amplasării optimizate a 
elementelor de comandă.
Mercedes-Benz Citaro Hybrid păstrează 
standardele deja consacrate stabilite de 
Citaro şi le oferă pasagerilor siguranţa 
şi confortul aşteptat: interior cu un 
spaţiu generos, sisteme de climatizare 
performante, scaune şi bare de susţinere 
optimizate ergonomic, locuri speciale 
destinate persoanelor cu dizabilităţi, cât 
şi indicator interior vizual cu tehnologie 
LED.
Mai mult, autobuzele Mercedes-Benz 
Citaro Hybrid livrate Primăriei Capitalei 
vor beneficia de o garanţie tip Full 
Warranty, de 8 ani şi 480.000 de km.

MERCEDES-BENZ CITARO HYBRID PE STRĂZILE 
DIN BUCUREŞTI ÎNCEPÂND DIN PRIMĂVARĂ

Divizia Truck&Bus a Mercedes-Benz România a semnat contractul pentru cele 130 de autobuze 
Mercedes-Benz Citaro Hybrid, comandate de către Primăria Municipiului Bucureşti, ce urmează 
să fie livrate în cursul anului 2020.
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Primele patru autobuze eCitaro au fost 
deja comandate şi vor fi livrate anul acesta. 
Toate modelele eCitaro din această 
comandă sunt echipate cu pantografe 
pentru încărcare pe traseu.
 
eCitaro este o componentă importan-
tă a campaniei ÜSTRA pentru electrifi-
carea transportului public 
„ÜSTRA lucrează într-un ritm alert pentru 
a garanta mobilitate urbană fără emisii 
poluante. Suntem mândri că eCitaro 
va fi o componentă atât de importantă 
a campaniei lor cu autobuze electrice”, 
susţine Ulrich Bastert, Manager Marketing, 
Vânzări şi Relaţii cu clienţii al Daimler 
Buses.
„Ne bucurăm că am găsit un producător 
de autobuze electrice cu experienţă, 
cum este Daimler, care, livrându-ne cele 
48 de autobuze eCitaro, va pune baza 
obiectivului nostru ambiţios de a electrifica 
complet transportul public din Hanovra 
până în 2023”, declară Denise Hain, 
membru al Consiliului de Administraţie 
pentru Operaţiuni şi Personal ÜSTRA.

Pantograf pentru încărcare interme-
diară şi echipamente de siguranţă de 
înaltă calitate
Autobuzele urbane cu podea plană au 
fiecare câte zece pachete de baterii de 
înaltă tensiune, cu o capacitate totală de 
243 kWh. Totodată, acestea sunt dotate 
cu câte un pantograf montat pe acoperiş 
în scopul încărcării intermediare la capătul 
liniilor pe care circulă.
Autobuzele Mercedes-Benz comandate 
de ÜSTRA sunt dotate cu echipamente 
de siguranţă de înaltă calitate. Un astfel 
de exemplu este sistemul de asistenţă 
la frânare Preventive Brake Assist. La 
efectuarea virajelor, Sideguard Assist, 
sistemul de asistenţă laterală al eCitaro, 
avertizează şoferul dacă sunt detectaţi 
pietoni sau biciclişti pe partea vehiculului 
către care are loc virajul. Pasagerii cu 
mobilitate redusă beneficiază de o rampă 
pentru urcarea în autobuz, precum 
şi de porturi USB pentru încărcarea 
dispozitivelor mobile şi de un sistem de 
infotainment cu afişaj TFT.

ÜSTRA
Compania de transport ÜSTRA operează 
331 de trenuri, 141 de autobuze şi patru 
feriboturi electrice pentru transportul 
public din Hanovra, „inima” Saxoniei 
Inferioare. Autobuzele acoperă 38 de linii, 
672 de staţii şi parcurg anual aproximativ 
12 milioane de kilometri. Compania 
mizează pe mobilitatea fără emisii şi, în 
următorii cinci ani, îşi propune să treacă 
la vehicule electrice pentru transportul 
în centrul oraşului. Acest lucru ar reduce 
emisiile de CO2 cu aproximativ 3,8 tone 
pe an. Investiţia necesară pentru flota 
de autobuze complet electrice este de 
aproximativ 53 de milioane de euro.

În urmă cu 20 de ani
Prin încheierea acestui acord pentru 
48 de modele eCitaro şi eCitaro G, 
Mercedes-Benz şi ÜSTRA îşi vor continua 
colaborarea în domeniul foarte interesant al 
proiectelor ce vizează autobuzele urbane. 
În conformitate cu târgul internaţional Expo 
2000 de la Hanovra, organizat în urmă cu 
20 de ani, Mercedes-Benz a livrat către 
ÜSTRA aproximativ 100 de autobuze din 
prima generaţie Citaro, ce se disting printr-
un design unic. Până în 2016, acestea au 
fost o parte inconfundabilă a peisajului 
urban din Hanovra.

48 DE AUTOBUZE ELECTRICE  
MERCEDES-BENZ eCITARO PENTRU 

TRANSPORTUL PUBLIC DIN HANOVRA
Operatorul de transport public ÜSTRA din Hanovra a încheiat, la începutul lunii august, un acord 
pentru 48 de autobuze complet electrice Mercedes-Benz eCitaro: 30 de autobuze rigide şi 18 
autobuze articulate eCitaro G. 
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11 august - Un număr de 19 persoane 
au fost implicate, la 11 august 2019, într-
un accident rutier care a avut loc pe DN 
7, în zona satului Râu Vadului, comuna 
Câineni, fiind activat Planul Roşu de 
Intervenţie la nivelul judeţului Vâlcea, a 
informat IGSU. Accidentul a avut loc între 
un autoturism şi un microbuz de transport 
persoane, din informaţiile preliminare 
fiind 19 persoane implicate. Pentru 
gestionarea situaţiei au acţionat patru 
ambulanţe SMURD, şapte ambulanţe 
SAJ, o autospecială de stingere cu 
modul de descarcerare şi două echipaje 
de descarcerare.

8 august - (ISU) Tulcea a activat Planul 
Roşu de Intervenţie în cazul unui microbuz 
cu persoane care s-a răsturnat, la 8 
august 2019, în afara părţii carosabile la 
Ostrov-Dăeni, pe DJ 222F. Cinci din cele 
14 persoane aflate în autobuzul răsturnat 
pe drumul judeţean dintre satele Ostrov 
şi Dăeni au necesitat îngrijiri medicale.
20 mai - Nouă persoane, între care patru 
copii, au fost rănite într-un accident 
rutier care a avut loc pe DN 1 C, între 
localităţile Halmeu şi Turulung din judeţul 
Satu-Mare, la nivelul judeţului fiind 
activat Planul Roşu de Intervenţie. Nicio 
persoană nu a fost încarcerată, toate fiind 
transportate la spital pentru investigaţii.

17 mai - Un accident rutier în care au 
fost implicate un microbuz de transport 
persoane şi un autoturism s-a produs 
în municipiul Bacău, în noaptea de 
16 spre 17 mai, în urma căruia 16 
persoane au fost transportate la spital. 
30 aprilie - Un autobuz cu 39 de pasageri 
s-a răsturnat în localitatea Drajna din 
judeţul Călăraşi, fiind activat Planul Roşu 
de Intervenţie. 12 persoane au primit 
asistenţă medicală la locul producerii 
accidentului, iar patru dintre victime au 
fost transportate la Unitatea de Primiri 
Urgenţe a Spitalului Judeţean Slobozia, 
pentru investigaţii suplimentare.
20 aprilie - 11 persoane au fost rănite 
după ce un microbuz s-a răsturnat 
în afara părţii carosabile, fiind activat 
Planul roşu de intervenţie. Accidentul s-a 
produs pe DN 1, în localitatea Căpuşu 
din judeţul Cluj, după ce şoferul ar fi 
adormit la volan.

27 martie - Un accident de microbuz s-a 
produs în zona localităţii Dobrovăţ din 
judeţul Iaşi. Microbuzul, în care se aflau 
25 de pasageri, a derapat din cauza 
condiţiilor meteo nefavorabile şi s-a 
răsturnat pe sensul de mers spre Iaşi al 
drumului. Bilanţul victimelor se ridică la 
23 de persoane, dintre care 21 au fost 
transportate la spital, iar două au primit 
îngrijiri medicale la faţa locului. Autorităţile 
din judeţul Iaşi au activat Planul roşu de 
intervenţie.

25 martie - Şoferul unui microbuz a murit, 
iar o femeie a fost rănită, după impactul 
cu un tir polonez, pe autostrada A1, pe 

raza localităţii Remetea Mare din judeţul 
Timiş.

13 martie - Patru persoane au fost rănite 
după ce un microbuz a fost lovit de o 
maşină care nu a acordat prioritate, pe 
DJ 720, în Călineşti, judeţul Prahova.
26 februarie - O persoană a murit, iar alte 
două au fost rănite, în urma unui accident 
în care au fost implicate un autoturism şi 
un microbuz de marfă, pe o arteră rutieră 
din municipiul Arad.

11 februarie - Două persoane au murit 
şi şapte au fost rănite într-un accident 
produs pe DN2E Fălticeni - Gura 

CRONICA NEAGRĂ A ACCIDENTELOR DE 
MICROBUZE ŞI AUTOCARE DIN ROMÂNIA

O serie de evenimente rutiere grave, în care au fost implicate microbuze, autocare sau autobuze, 
soldate cu victime au avut loc în ultimele şase luni.
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Humorului, pe raza comunei Cornu Luncii, 
judeţul Suceava, în care au fost implicate 
un microbuz de transport persoane cu 
opt pasageri şi o autoutilitară.

5 februarie - 11 persoane au fost rănite 
după ce microbuzul în care se aflau a 
intrat într-un parapet. Accidentul s-a 
produs pe DN 67, între Drobeta Turnu 
Severin şi Motru, în zona Ciovârnăşani, 
comuna Siseşti din judeţul Mehedinţi. 
22 ianuarie - O persoană a murit şi 12 
au fost rănite într-un accident produs 
pe DN7, în oraşul Lipova, din judeţul 
Arad, după ce un camion a derapat, pe 
fondul neadaptării vitezei la condiţiile de 

drum umed, iar şoferul unui microbuz 
cu pasageri nu a putut evita impactul 
cu remorca, ce a intrat pe banda sa de 
mers.

17 ianuarie - Nouă persoane au fost rănite 
după ce microbuzul în care se aflau s-a 
izbit de un parapet de beton pe DN 52, la 
intrare în municipiul Turnu Măgurele din 
judeţul Teleorman. Şoferul microbuzului 
nu a adaptat viteza într-o curbă şi a intrat 
într-un parapet din ciment aflat în afara 
părţii carosabile.

12 ianuarie - Şase persoane au fost 
rănite, între care doi copii de 10 şi 14 

ani, într-un accident produs în localitatea 
Polovragi din judeţul Gorj. Un microbuz 
de 8+1 locuri a pătruns pe contrasens 
şi a intrat în coliziune cu o construcţie 
din beton. A fost activat Planul roşu de 
intervenţie.

11 ianuarie - O persoană a murit şi alta 
a fost rănită uşor într-un accident în care 
au fost implicate un autobuz cu călători şi 
un autoturism, pe drumul între Codlea şi 
Ghimbav din judeţul Braşov. În autobuz 
se aflau 40 de persoane. Bărbatul din 
autoturism, care era încarcerat, a fost 
declarat decedat. 
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Europa ia viteză
Defalcat, grupul ţărilor EU 15 a înregis-
trat, în luna iunie 2019, o creştere de 
2,6% faţă de luna iunie 2018, în timp ce, 
ţările nou intrate (EU12 – fără Malta), una 
de 5,7%. În acest context favorabil, Ro-
mânia a înregistrat, în luna iunie 2019, o 
creştere doar de 0,9% faţă de luna simi-
lară a lui 2018.
Ca urmare, pe ansamblul primelor 6 luni 
din 2019, vehiculele comerciale înregis-
trează pe ansamblul UE, o creştere ge-
nerală de 5,8%. Defalcat, grupul ţărilor 
EU 15 a înregistrat în 2019 o creştere de 
5,5% faţă de aceeaşi perioada din 2018, 
în timp ce ţările nou intrate (EU 12), una 
de 8,8%.
Statele în care se înregistrează cele mai 
mari vânzări de vehicule comerciale 
după şase luni, sunt Franţa, UK şi Germa- 
nia, toate trei, cu volume peste 200.000 
unităţi şi cumulând peste 54% din în-
treagă piaţă a UE. În acest context, 
România, cu cele 13.509 unităţi, a înre- 
gistrat în anul 2019 o creştere de 7,5%.

În interiorul acestor cifre, avem segmen-
tul vehiculelor comerciale uşoare (LCVs 
<3,5t), care a înregistrat, în luna iunie 
2019, o scădere de 5% faţă de luna simi-
lară a lui 2018. Ca urmare, pe primele 6 
luni din 2019, acest segment înregistrea-
ză, pe ansamblul UE, o creştere totală de 
doar 3,8% (3,5% EU 15 şi 7,2% EU 12). 
România consemnează pe aceste seg-
ment, pe ansamblul celor 6 luni, o scă-
dere de 5,9%.

Piaţa auto din România
Deşi ritmul de creştere al vânzărilor s-a 
temperat în ultimele două luni, evoluţia 
la 7 luni din acest an consemnează o 
creştere solidă (+ 9,5%). În luna iulie, 
consemnăm o creştere a pieţei totale 
de 3,1%, comparativ cu luna similară a 
anului anterior. Astfel, după primele şapte 
luni din 2019, se înregistrează o creştere 
generală de 9,5%, comparativ cu aceeaşi 
perioadă din 2018. În acest context, este 
de reţinut faptul că, spre deosebire de 
majoritatea Statelor Membre UE, România 

înregistrează o creştere continuă a pieţei 
în ultimele 12 luni (o singură lună fiind în 
scădere – martie 2019).
Analizând segmentarea pe clase, după 
primele 7 ale anului, consemnăm o evoluţie 
mixtă, astfel: creşteri pe segmentele 
Sport (+35,8%), SUV(+19,6%), clasa B 
(+17,7%), clasa C (+4,7%), şi scăderi pe 
F (-41,5%), D (-14,0%), MPV (-7,1%), A 
(-3,3%) şi E (-3,0%).
Luna iulie 2019 consemnează un 
volum al vânzărilor în creştere (+3,1%) 
comparativ cu luna similară a anului 
trecut. Ca urmare, în primele şapte 
luni ale anului 2019, se înregistrează o 
creştere generală a pieţei cu 9,5%, pe 
un volum total de 115.744 unităţi. Din 2/3 
acestea, 99.350 sunt autoturisme care, 
pe ansamblul perioadei, înregistrează 
o creştere de 11,0% şi 16.394 vehicule 
comerciale, acestea având o creştere de 
doar 1,1%.

CREŞTERE DE 9,5% A VÂNZĂRILOR  
DE AUTOVEHICULE ÎN ROMÂNIA

Conform datelor comunicate recent de către Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile 
(ACEA), înmatriculările de vehicule comerciale din UE, în luna iunie 2019, au fost cu 2,8% mai mari 
decât în luna similară a anului 2018. 
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Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară 
şi pentru Siguranţa Alimentelor aminteş-
te că aceştia sunt obligaţi prin lege să nu 
transporte animalele într-un mod care 
le-ar putea provoca răni sau suferinţe 
inutile; transporturile trebuie realizate pe 
timpul nopţii sau în primele ore ale dimi-
neţii, astfel încât să fie evitate orele cu 
temperaturi crescute din timpul zilei; îna-
inte de a pleca la drum, este obligatorie 
verificarea condiţiilor de microclimat exis-
tente în mijlocul de transport, dacă sunt 
adecvate şi asigurate pe întreaga durată 
a transportului; înainte ca animalele să fie 
încărcate în mijlocul de transport trebuie 
verificat traseul şi alte aspecte legate de 
călătorie, astfel încât, după încărcarea 
acestora, plecarea să se facă în cel mai 
scurt timp; la temperaturi crescute, densi-
tatea de încărcare a animalelor în mijlocul 
de transport va fi redusă cu 10-20% din 
capacitatea maximă de încărcare autori-
zată, în funcţie de specie, talie, vârstă şi 
stare fiziologică; în cazul în care călăto-
ria nu începe în cel mai scurt timp de la 
îmbarcare, şoferii trebuie să aibă planuri 
de urgenţă pentru a îngriji animalele, în 
funcţie de necesităţi; pentru călătorii de 
peste 8 ore, sistemele de ventilaţie din 

vehicul trebuie să fie capabile să menţină 
temperatura de confort termic în compar-
timentul animalelor pe toată durata trans-
portului, astfel încât, în orice moment al 
călătoriei, temperatura să fie cuprinsă 
între 5 şi 30 grade, iar apa trebuie să fie 
asigurată permanent.

Proteste ale ONG-urilor
Organizaţia pentru protecţia animalelor 
Animals International s-a declarat indig-
nată de anunţul secretarului de stat Da-
niel Botănoiu, potrivit căruia România va 
exporta 200.000 de oi vii şi 10.000 de 
bovine în 2019 în ţările din Golful Persic, 
în ciuda avertismentului oficial trimis în 
luna iulie Ministerului Agriculturii de către 
ONG. 
Acordul comercial a fost perfectat după 
ce Australia a oprit exportul de ovine vii în 
timpul verii din Orientul Mijlociu din cauza 
că milioane de oi au suferit din cauza căl-
durii excesive de pe vapoare, multe dintre 
ele pierind pe drum. Imagini şocante ale 
animalelor literalmente coapte de vii de 
căldura excesivă, în timp ce navele intrau 
în Golful Persic, au făcut înconjurul lumii 
şi au condus la iniţierea a numeroase 
proiecte de legi de interzicere a comerţu-

lui cu oi vii, în Parlamentul australian. 
Vara din Golful Persic durează din mai 
până în septembrie şi este cunoscută 
drept cea mai fierbinte de pe planetă, 
temperaturile maxime ajungând până la 
56˚C la umbră şi nu coboară sub 30˚C 
nici măcar în timpul nopţii. Legislaţia UE 
aplicabilă şi după graniţele UE pentru 
transportul animalelor nu permite apro-
barea de jurnale de călătorie când sunt 
prognozate temperaturi de peste 30˚C.

Apa să nu lipsească
În ceea ce priveşte hidratarea animalelor, 
ANSVA atrage atenţia că, în cazul în care 
există doar o sursă limitată de apă potabi-
lă, trebuie avut în vedere necesarul zilnic 
de apă al unui animal, în funcţie de spe-
cie, talie, rasă şi stare fiziologică, astfel: 
vaci de lapte - între 38-52 litri/zi, bovine 
- 38 litri/zi, cabaline - între 20-45 litri/zi, 
porcine - între 4-11.5 litri/zi, ovine - 6 litri/
zi, păsări de curte - 0,5 litri/zi.
Aceste cifre variază în funcţie de vârsta 
animalului, starea fiziologică, temperatu-
ra mediului ambiant şi umiditate.
Meteorologii avertizează că vom avea 
parte de temperaturi ridicate pe tot par-
cursul lunii septenbrie.

REGULILE CE TREBUIE RESPECTATE DE 
CĂTRE TRANSPORTATORII DE ANIMALE

Crescătorii şi transportatorii de animale trebuie să respecte măsurile specifice protejării 
animalelor în perioadele caniculare, atrage atenţia Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).
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Boris Johnson, K.O.
Câteva zile mai târziu, premierul a primit 
o lovitură de proporţii. La începutul lunii 
septembrie, Parlamentul britanic a adop-
tat o propunere de lege care îl constrânge 
pe premierul Boris Johnson să amâne cu 
trei luni data Brexitului, prevăzut în pre-
zent pentru 31 octombrie, dacă nu ajunge 
la un acord de “divorţ” cu Uniunea Euro-
peană până la 19 octombrie, respectiv 
după viitorul Consiliu European.
Parlamentarii britanici care se opun ieşirii 
ţării fără acord din Uniunea Europeană 
pregătesc o acţiune în instanţă pentru 
situaţia în care prim-ministrul Boris Joh-
nson va refuza să amâne data Brexit-ului 
dincolo de 31 octombrie 2019.
Premierul Johnson a declarat însă că 
„mai degrabă ar zăcea mort într-un şanţ” 
decât să ceară Bruxelles-ului o nouă 
amânare, ceea ce măreşte probabilitatea 
ca guvernul său să încerce să găsească 
o portiţă pentru a nu da curs legii sau pur 
şi simplu să o ignore.

Ce urmează
Ministrul britanic de finanţe Sajid Javid a 
declarat că prim-ministrul Boris Johnson nu 
va cere o amânare a Brexitului la summitul 
UE de luna viitoare, ci în schimb va încer-
ca să obţină un acord pentru o ieşire ordo-
nată a Marii Britanii din blocul comunitar. 
“Înainte de toate, prim-ministrul va merge 
la reuniunea Consiliului de pe 17 şi 18 
octombrie pentru a încerca să obţină un 
acord. Cu siguranţă nu va solicita o amâ-
nare la acea întâlnire”, a declarat Javid 
într-o emisiune de la BBC.
El a precizat că legea care forţează gu-
vernul să ceară o amânare a Brexitului 
are ca termen-limită data de 19 octom-
brie pentru parlament pentru a sprijini un 
acord de ieşire sau o ieşire dezordonată 
şi că aceea este data la care guvernul 
este atent.

Europa refuză
Şeful diplomaţiei franceze Jean-
Yves Le Drian a exclus orice nouă 

amânare a Brexitului în circumstan- 
ţele actuale, relatează AFP. “În starea 
actuală a lucrurilor, este NU”, a decla-
rat într-o emisiune politică Le Drian. “Ei 
spun că vor să propună alte soluţii, aran-
jamente alternative pentru a asigura re-
tragerea (...) Nu le-am văzut, deci este 
NU, nu vom reîncepe odată la fiecare trei 
luni. Autorităţile britanice să ne spună 
drumul”, a adăugat el.
“Pe fond, există un soi de conflict de le-
gitimitate între popor care, pe calea re-
ferendumului, a spus ‘vreau să ieşim’ şi 
Parlament, şi el o expresie a voinţei po-
pulare, care nu ştie cum să iasă”, a co-
mentat Jean-Yves Le Drian.
“Pentru moment nu se ştie ce vor pentru 
că nu există o majoritate pentru niciuna 
din opţiuni”, a continuat el. “Există astăzi 
un impas care se traduce, în plus, prin ris-
curi pentru Marea Britanie, întrucât Scoţia 
ridică problema unei eventuale declarări 
a independenţei”, a subliniat şeful diplo-
maţiei franceze.

ÎN ACEST MOMENT, ORICE SCENARIU ESTE 
POSIBIL PENTRU IEŞIREA MARII BRITANII DIN UE

La finalul lunii august, Guvernul condus de Boris Johnson i-a cerut Reginei Elisabeta să suspende 
Parlamentul imediat ce aleşii se întorc la muncă, în septembrie. Se va întâmpla cu numai câteva 
săptămâni înainte de termenul pentru Brexit. Regina a acceptat această cerere.
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BREXIT FĂRĂ ACORD: COZI DE 
CAMIOANE, TIR-URI TRANSPORTATE 
ÎN AER, VIZE DE LA 31 OCTOMBRIE
Numirea lui Boris Johnson ca premier, 
face tot mai probabilă ieşirea Marii Bri-
tanii din UE fără acord. Presa britanică 
scrie despre consecinţele directe asupra 
transportatorilor.
„Camioanele britanice nu vor putea fi ur-
cate pe vapor la Dover dacă vom avea 
parte de un Brexit fără acord şi în cazul în 
care şoferii nu deţin documentele vama-
le complete şi corecte. Aşa reiese dintr-o 
înţelegere parafată între oficiali din Portul 

Calais şi Road Haulage Association.
Richard Burnett, directorul executiv al 
Asociaţiei Road Haulage, a spus că Do-
ver va fi folosit ca filtru pentru camioa-
nele care vor să meargă spre continent. 
În cazul în care firmele de transport nu 
vor dota şoferii cu documente complete, 
există riscul foarte probabil de generare 
a unor cozi interminabile şi perturbări ale 
traficului”, scrie The Telegraph. Cum, cel 
puţin în primele luni, haosul administrativ 
e garantat, la fel, cozile de camioane sunt 
iminente.

Pod aerian de urgenţă
Guvernul Britanic are un plan de 300 de 
milioane de dolari, aprobat de Departa-
mentul pentru Transport, prin care caută 
firme prin intermediul cărora „camioane 
încărcate cu mâncare şi medicamente” 
să fie transportate pe calea aerului pentru 
a se evita o penurie de produse de bază. 
Un număr de 12 companii au fost selecta-
te pentru realizarea unui pod aerian care 
să alimenteze Marea Britanie în cazul 
unei crize declanşate de ieşirea regatului 
din UE fără un acord. 
Camioane încărcate cu mâncare şi me-
dicamente vor fi trimise de urgenţă în 
Marea Britanie, în cazul unei ieşiri fără 
acord. Departamentul pentru Transport 
este îngrijorat de cozile uriaşe care se 
vor forma la Dover, aspect care va duce 

la întârzieri uriaşe în furnizarea, în primul 
rând a medicamentelor către pacienţii din 
toată ţara. În acest context, executivul bri-
tanic a făcut un apel la companiile care 
deţin aeronave ce pot fi utilizate pentru 
asigurarea capacităţii de transport a ve-
hiculelor de marfă”.

O înţelegere de sute de milioane
La rândul său, Daily Telegraph a văzut 
documentele necesare pentru organiza-
rea unei licitaţii de un 300.000.000 de 
lire care va permite Departamentului de 
transport (DFT) să contacteze firme care 

să furnizeze aeronave pentru a transporta 
aerian “vehicule de marfă” cu bunuri vita-
le în cazul în care Regatul Unit părăseşte 
Uniunea Europeană fără o înţelegere.
Contractul cere companiilor să asigure că 
bunurile care sunt “identificate de guvern 
ca fiind critice pentru conservarea bunăs-
tării umane şi animale şi/sau de securita-
te naţională” să ajungă în Marea Britanie, 
spune ziarul.
Guvernul de la Londra “caută să institu-
ie un cadru de operatori de nave, trenuri 
sau aeronave care pot fi utilizate pentru 
furnizarea unei capacităţi pentru trans-
portul vehiculelor de marfă (adică vehicu-
le cu roţi de marfă, inclusiv furgonete, ca-
mioane, HGV şi alţi echivalenţi), remorci 
între Marea Britanie şi Spaţiul Comunitar 
Eurropean şi/sau între Marea Britanie şi 
Irlanda de Nord”.

Teama de Brexit-ul fără acord se vede 
şi pe piaţa de camioane
Operatorul de transport de marfă Nuneaton 
KSD a comandat zece basculante DAF 
CF 410 FAD 8x4 noi pentru a se pune 
la adăpost în cazul unui scenariu Brexit 
fără acord. Compania se teme că preţul 
camioanelor ar putea creşte, după ieşirea 
Marii Britanii din Marea Britanie, cu 20%.

Cozi interminabile de camioane
Documente secrete despre Brexit au fost 

făcute publice şi în ele sunt schiţate cele 
mai crunte situaţii: cozi interminabile de 
camioane în porturile franceze, penurie 
de medicamente, de alimente şi carbu-
ranţi, graniţă dură între Irlanda de Nord 
şi cea de Sud. 
Documentul publicat de Times face parte 
din planul numit „Operation Yellowham-
mer”. Şi care arată că 85% din camioa-
nele care traversează Canalul Mânecii 
nu sunt pregătite pentru vama franceză şi 
ar putea genera cozi haotice de aştepta-
re chiar de zile întregi, aruncând în haos 
porturile pentru cel puţin trei luni. 
Potrivit Whitehall, furnizarea de medica-
mente ar putea ”fi susceptibilă de grave 
şi lungi întârzieri”, ca şi a alimentelor, cu 
consecinţă asupra preţurilor şi scăderi 
ale veniturilor persoanelor mai sărace, 
probleme ale zborurilor şi ale trenurilor 
pentru Europa. O sursă Whitehall a de-
clarat: ”aceasta nu este o previziune a 
spaimei, ci previziunea cea mai realistă 
a ceea ce va trebui să înfrunte lumea în 
cazul Brexitului fără acord. Este vorba de 
scenarii raţionale, chiar dacă sunt extrem 
de negative”.
Documentul secret asupra viitorului apo-
caliptic al Marii Britanii în cazul unui Brexit 
fără acord a fost răspândit de un fost mi-
nistru pentru „a influenţa colocviile dintre 
Boris Johnson şi liderii europeni”, a dez-
văluit pentru BBC o sursă din Downing 
Street, potrivit căreia documentul a fost 
elaborat „când miniştrii nu se înţelegeau 
la modul în care trebuie procedat pentru 
a pregăti ieşirea şi nu existau fonduri dis-
ponibile”.

Consecinţele ieşirii fără acord
Premierul britanic Boris Johnson este 
pregătit să-şi scoată ţara din Uniunea 
Europeană la 31 octombrie, cu sau fără 
un acord de divorţ. Penurie de produse 
alimentare, de benzină şi de medicamen-
te - acestea sunt posibilele consecinţe ale 
unei ieşiri din blocul comunitar în absen-
ţa unui acord, comentează şi agenţia de 
presă AFP.

Se reintroduc controalele vamale
Blocul comunitar european a subliniat că 
ar pune imediat în aplicare controale va-
male, inspecţii privind securitatea alimen-
tară şi verificarea normelor europene la 
frontiera sa cu Regatul Unit. 
Marea Britanie va institui controale stric-
te la frontiere imediat după ieşirea din 
Uniunea Europeană, programată pe 31 
octombrie, a anunţat şi un purtător de cu-
vânt al Guvernului Boris Johnson.
Priti Patel, noul ministru britanic de Inter-
ne, a elaborat planuri care prevăd insti-
tuirea controalelor vamale stricte imediat 
după producerea Brexit, afirmă surse  
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citate de cotidianul The Independent.
De teama unor perioade lungi de aştep-
tare la cele mai frecventate puncte de 
trecere a frontierei, în special în portul 
Dover, britanicii au deschis noi puncte de 
trecere a graniţei şi au suplimentat per-
sonalul administrativ în mai multe porturi. 
Serviciile feroviare prin tunelul de sub 
Canalul Mânecii (Eurostar) ar putea, de 
asemenea, continua să funcţioneze ne-
schimbat, timp de trei luni. Britanicii în 
vacanţe în Europa ar putea, în egală mă-
sură, să trebuiască să obţină un permis 
de conducere auto internaţional.

Graniţa dintre cele două Irlande,  
vulnerabilă
Donald Tusk, preşedintele în funcţie al 
Consiliului European, a denunţat aborda-
rea premierului britanic, Boris Johnson, 
în negocierile pe tema Brexit, acuzându-l 
că susţine introducerea controalelor la 
frontiera dintre provincia britanică Irlan-
da de Nord şi Irlanda. “Garanţiile (din 
Acordul Brexit -n.red.) au rolul de a evita 
reinstituirea controalelor la frontiera ir-
landeză până când va fi găsită o soluţie 
alternativă. Cei care se opun garanţiilor 
fără a propune variante alternative susţin 
de fapt reinstituirea controalelor vamale, 
chiar dacă nu recunosc acest lucru”, a 
transmis Donald Tusk prin Twitter.

Vize de la 31 octombrie
Guvernul britanic a indicat că doreşte să 
pună capăt imediat liberei circulaţii a ce-
tăţenilor Uniunii Europene în situaţia unui 
Brexit fără acord la 31 octombrie, transmit 
agenţiile France Presse şi Press Associ-
ation. 
Fostul prim-ministru Theresa May, căruia 
Boris Johnson i-a succedat pe 24 iulie, 
avea în vedere o perioadă de tranziţie 
chiar şi în lipsa unui acord de divorţ cu 
UE, ceea ce le-ar fi permis cetăţenilor 
europeni să se deplaseze, să lucreze sau 
să studieze în Marea Britanie fără a le fi 
cerute demersuri speciale.
„Libera circulaţie aşa cum există acum se 
va termina pe 31 octombrie, când Marea 
Britanie va părăsi Uniunea Europeană”, a 
declarat o purtătoare de cuvânt din Dow-
ning Street.
“Spre exemplu, vom introduce imediat re-
guli mai stricte în materie de infracţionali-
tate pentru persoanele care intră în Ma-
rea Britanie”, a menţionat ea, precizând 
că detaliile altor modificări sunt în curs de 
elaborare şi vor fi stabilite de premierul 
Johnson şi ministrul de interne Priti Patel.

Rezidenţii, încotro? 
Purtătoarea de cuvânt a insistat că cetă-
ţenii UE rezidenţi actualmente în Regatul 
Unit nu vor fi împiedicaţi să reintre în 

ţară după ce vor călători în străinătate, 
deşi nu este clar cum vor fi întreprinse 
controalele. 
Sistemul care le permite cetăţenilor UE 
să solicite statutul de rezident permanent 
nu va fi modificat, iar cele două milioane 
de europeni care nu au finalizat încă 
acest demers nu vor fi împiedicaţi să 
intre în Marea Britanie la sfârşitul libertă-
ţii de circulaţie, a indicat ea. 
Premierul Boris Johnson doreşte introdu-
cerea unui sistem de imigraţie pe puncte 
similar celui din Australia, croit în funcţie 
de necesităţile Marii Britanii post-Brexit, 

a amintit purtătoarea de cuvânt. 
Asociaţia The 3 Million, care luptă pentru 
interesele celor aproximativ 3,6 milioane 
de cetăţeni ai UE rezidenţi în Marea 
Britanie, a reacţionat pe Twitter la acest 
anunţ, considerând că “Ideea de a pune 
capăt brusc libertăţii de circulaţie la 31 
octombrie în cazul unui ‘’no-deal’’ este 
o politică iresponsabilă”, care “deschide 
calea unei discriminări generalizate” şi 
“goleşte de conţinut garanţia fără echi-
voc a prim-ministrului către cetăţenii UE 
pe care a dat-o cu doar trei săptămâni în 
urmă”. 
Potrivit guvernului de la Londra, până la 
sfârşitul lunii iulie mai mult de un milion 
de cetăţeni ai UE au obţinut statutul de 
“rezident permanent” (“settled status”) 
pentru a putea să continue să locuiască 
în Regatul Unit după Brexit. 
La începutul lui august, Boris Johnson a 
anunţat un proiect de emitere de vize în 
procedură accelerată vizând să atragă 
“cele mai bune creiere” şi să permită 
astfel ţării sale “să continue să fie o su-
perputere ştiinţifică” după ieşirea din UE. 
El a promis, de asemenea, să protejeze 
drepturile cetăţenilor europeni instalaţi 
în Marea Britanie, pentru ca aceştia să 

poată trăi în continuare în această ţară 
chiar şi în cazul unui Brexit fără accord.

Lipsa alimentelor
Regatul Unit s-ar confrunta cu o penurie 
de alimente, combustibil şi medicamente, 
dar şi cu blocaje în porturi şi cu reintro-
ducerea unei frontiere fizice între Repu-
blica Irlanda şi provincia britanică Irlanda 
de Nord, potrivit unui document guver-
namental, citat de The Sunday Times. 
Documentul menţionează repercusiu-
nile ‘’cele mai probabile’’ ale unui Brexit 
fără plasă de siguranţă şi nu scenariile 

pesimiste şi subliniază lipsa pregătirilor 
în rândul companiilor şi opiniei publice. 

Convorbiri mai scumpe
Una dintre primele consecinţe vizibile 
pentru consumatorii britanici şi europeni 
vizează roamingul - posibilitatea de a 
folosi reţeaua unui operator de telefonie 
mobilă în străinătate. În cazul lipsei 
unui acord, serviciul de roaming, în 
prezent gratuit pentru consumatorii din 
interiorul Uniunii Europene, ar implica 
taxe pentru călătorii care vor trece 
Canalul Mânecii sau frontiera irlandeză. 
Acelaşi lucru se va aplica pentru utilizarea 
cardurilor de plată, ce ar urma să implice 
taxe suplimentare, în timp ce procedurile 
bancare ar deveni ‘’mai lente’’, potrivit 
Londrei. 
În interiorul Uniunii Europene, clien- 
ţii băncilor de investiţii din Regatul Unit 
nu vor mai putea face apel la serviciile 
lor financiare.
În sectorul manufacturier, numeroase 
companii rămân sub ameninţarea 
unui divorţ dezordonat în octombrie, 
apropierea Crăciunului făcând mai dificilă 
constituirea stocurilor, conform principalei 
organizaţii patronale britanice, CBI.
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Inaugurat abia cu un an în urmă, 
segmentul de autostradă dintre Gilău şi 
Nădăşelu are nevoie, deja, de intervenţia 
muncitorilor. Asfaltul este plin de petice, 
iar pe margine pământul a luat-o la vale 
în mai multe zone. Pe o porţiune lungă 
de câţiva metri, muncitorii au fost nevoiţi 
să înlocuiască asfaltul turnat în urmă cu 
nici un an însă problema nu pare să se fi 
rezolvat. Crăpăturile mari din rigolele de 
scurgere ne arată că autostrada se surpă 
puţin câte puţin în fiecare zi. 

Denivelări recunoscute
“Au apărut nişte denivelări şi atunci cei de 
la UMB au intervenit acolo şi au rezolvat. 
Au frezat, practic, pe 19 metri şi au rezolvat 
această denivelare. Intervenţia s-a făcut 
pe banii constructorului pentru că se află 
în perioada de garanţie”, a declarat Alin 
Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR. 
Pentru a ţine şoferii departe de zonele cu 
probleme, au fost montate şi balize care 
să devieze traficul pe o singură bandă, 
iar, pentru siguranţă, limita de viteză a 
fost redusă, în unele locuri, la jumătate. 
Şi în luna aprilie a acestui an au fost 
semnalate probleme pe acest lot de 
autostradă. Atunci, pe mai multe porţiuni, 
stratul de taluz a luat-o la vale oprindu-se 
aproape de partea carosabilă. „Situaţia 
este sub control”, au spus, atunci, 
oficialii Companiei de Administare a 
Infrastructurii Rutiere (CAIR). Doar că 

alunecări similare sunt pe mai multe 
porţiuni ale autostrăzii.

Autostrada “muzeu” de lângă Cluj
Lucrările la tronsonul Gilău-Nădăşelu 
au fost demarate în august 2014, fiind 
realizate de asocierea UMB Spedition 
- Tehnostrade. Costurile s-au ridicat la 
59 de milioane de euro, iar finanţarea a 
fost asigurată doar de la bugetul de stat. 
Tronsul a fost finalizat în 2017, însă, în 
lipsa podului peste Someş, terminat 
abia în 2018, lotul a putut fi conectat cu 
tronsonul Gilău-Câmpia Turzii abia în 
septembrie anul trecut. 
Deşi vorbim de un tronson scurt de 
autostradă, acesta este unul destul de 
important pentru că vine în continuarea 
Autostrăzii A3 Câmpia Turzii-Gilău de la 

intersecţia cu DN1, ocoleşte municipiul 
Cluj-Napoca prin partea de vest şi se 
opreşte aproape de localitatea Nădăşelu 
într-o intersecţie cu un alt drum naţional, 
DN1F spre Zalău şi Satu Mare. Practic, 
A3 Gilău-Nădăşelu funcţionează ca o 
centură în partea vestică a municipiului 
Cluj-Napoca.
Proiectul Autostrăzii A3 a fost anunţat 
încă din 2003, urmând să aibă o lungime 
totală de 584 de kilometri şi să lege 
Bucureştiul de nord-vestul ţării, ajungând 
la Vama Borş, la graniţa cu Ungaria. 
Deşi autostrada ar fi trebuit să fie finalizată 
până la această dată, în cei 15 ani au 
fost daţi în folosinţă abia 107,3 kilometri, 
dintre care 55,5 kilometri pe secţiunea 
Bucureşti-Ploieşti, şi 51,8 kilometri între 
Câmpia Turzii şi Gilău.

AUTOSTRADA FISURATĂ ŞI CARE O IA LA VALE
Constructorii intervin pe tronsonul de doar 9 kilometri al autostrăzii Gilău-Nădăşelu după ce în 
asfalt ar fi apărut fisuri.
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În noiembrie 2018, Legea adoptată de 
Parlament pentru Autostrada Unirii, aşa 
cum a fost supranumită A8 Târgu Mureş 
- Iaşi - Ungheni, a fost promulgată de pre-
şedintele Klaus Iohannis într-o ceremonie 
la Cotroceni. 
Legea prevede ca autostrada de circa 
320 de km să fie realizată până la graniţa 
cu Republica Moldova, cu un pod peste 
Prut la Ungheni, să fie realizată din cre-
dite externe, pe fonduri europene şi/sau 
prin parteneriat-public privat, iar proce-
durile să demareze în termen de 30 de 
zile de la promulgare. Totodată, în forma 
adoptată de Parlament, legea spune că 
autostrada va fi finanţată din credite ex-
terne, din fonduri europene şi/sau prin 
parteneriat-public privat. Posibilitatea de 
a realiza autostrada „şi/sau prin partene-
riat public-privat” a fost introdusă de de-
putatul PSD Cătălin Rădulescu. 
De asemenea, legea prevedea că Minis-
terul Transporturilor se ocupă de imple-
mentarea autostrăzii, deşi Guvernul a 
decis ca de bucata Târgu Neamţ - Iaşi să 
se ocupe Comisia Naţională de Prognoză 
pentru implementarea printr-un Partene-
riat Public-Privat. 

Să o facem de interes maxim
Au trecut 10 luni şi proiectul nu a fost miş-
cat cu niciun centimetru. Atunci, autorită-
ţile au decis să facă o nouă mişcare de 
PR şi să dea (pe hârtie) o şi mai mare 
importanţă autostrăzii.
La început de august 2019 şi la numai o 
zi după ce preşedintele Klaus Iohannis a 
aprobat declararea segmentului de au-
tostradă Ploieşti-Braşov drept obiectiv 
strategic de interes naţional şi a propus 
acelaşi statut pentru Autostrada Moldo-
vei, premierul Viorica Dăncilă s-a apucat 
de treabă. 
A doua zi după şedinţa Consiliului Su-
prem de Apărare a Ţării, ea a anunţat, în 
debutul unei alte şedinţe, cea de guvern, 
că „am cerut deja pregătirea documen-
taţiei necesare pentru a putea include în 
rândul proiectelor de interes naţional şi 
alte investiţii precum Autostrada Unirii, 
Autostrada Târgu Neamţ-Iaşi sau Auto-
strada Sudului“.
Autostrada Unirii este cea pe care se va 
merge de la Tg. Mureş spre Iaşi prin Tg. 
Neamţ. Ea va fi inclusă în categoria de 
„interes naţional” în septembrie.

Fără valoare
Viceliderul deputaţilor USR Cătălin Drulă 
a afirmat că declararea autostrăzilor ca 
obiective de interes naţional, în CSAT, nu 
are niciun efect legal, fiind doar o decla-
raţie retorică. 
„Autostrăzile în C.S.A.T. - o declaraţie a 
neputinţei cu efecte zero în practică. De-
clararea autostrăzilor, fie că e vorba de 
Ploieşti-Braşov sau de Tg. Mureş-Iaşi, ca 
obiective strategice de interes naţional în 
C.S.A.T. are ZERO efecte juridice. Este 
strict o declaraţie retorică, o demagogie 
care să mai acopere neputinţa enormă a 
guvernului. 
Nu există niciun efect legal, în prezent, 
al acestei declaraţii. În mod fals circulă 
în spaţiul public/media diverse posibile 
consecinţe ale declaraţiei”, a scris Cătălin 
Drulă. Drulă spune că nu poate exista o 
derogare de la licitaţie, prin încredinţare 
directă pentru construirea unei autostrăzi, 
ori că nu ar mai fi necesar un aviz de me-
diu, dacă e declarată obiectiv de interes 
naţional.

Ce zice legea
De altfel, Legea 198 din 2015 privind 

AU SPOIT AUTOSTRADA UNIRII, DAR 
LUCRĂRILE NU VOR ÎNCEPE CURÂND

Autostrada Unirii a primit o lege, apoi va fi declarată obiectiv de interes naţional. Dar, lucrările nu 
au şanse să înceapă.
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aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
7/2010 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 pri-
vind regimul drumurilor declară Autostră-
zile obiective de interes naţional spune:
Articolul 6(1) Drumurile de interes naţio-
nal aparţin proprietăţii publice a statului şi 
cuprind drumurile naţionale, care asigură 
legăturile cu capitala ţării, cu reşedinţele 
de judeţ, cu obiectivele de interes naţio-
nal, între ele, precum şi cu ţările vecine, 
şi pot fi clasificate ca: a) autostrăzi - dru-
muri de mare capacitate şi viteză, rezer-
vate exclusiv circulaţiei autovehiculelor, 
care nu deservesc proprietăţile riverane, 
prevăzute cu două căi unidirecţionale se-
parate printr-o zonă mediană având cel 
puţin două benzi de circulaţie pe sens şi 
bandă de staţionare de urgenţă, cu inter-
secţii denivelate şi acces limitat, intrarea 
şi ieşirea autovehiculelor fiind permise 
numai în locuri special amenajate.

Ce este cu adevărat interesul naţional
Potrivit unui raport al CSAT pe 2012, 
„Securitatea naţională reprezintă condi-
ţia fundamentală a existenţei naţiunii şi a 
statului român şi un obiectiv fundamental 
al guvernării, având ca domeniu de re-
ferinţă valorile, interesele şi obiectivele 
naţionale”.  
De unde putem înţelege că autostrada 
Iaşi – Târgu Mureş a fost declarată ca fi-
ind de Securitate naţională. 
În acelaşi raport se face referire la pro-
iecte de interes naţional iar ele vizează 
atacurile cibernetice şi au fost combătute 
de instituţiile de forţă ale statulu.
„Pentru consolidarea capacităţilor naţi-
onale de răspuns împotriva atacurilor la 
adresa infrastructurilor cibernetice de in-
teres naţional, SRI, în parteneriat cu MAI, 
MApN, STS şi Ministerul pentru Societa-
tea Informaţională, prin Centrul Naţional 
de Răspuns la Incidente de Securitate 
CERT-RO, au înaintat proiectul Sistem 
naţional de protecţie a infrastructurilor 
IT&C de interes naţional împotriva ame-
ninţărilor provenite din spaţiul cibernetic, 
care a obţinut finanţare prin Programul 
Operaţional Sectorial Creşterea Comple-
xităţii Economice (POS CCE).”
Faptul că ai declarat o autostradă de in-
teres naţional nu e suficient. Urmează să 
nominalizezi instituţiile şi să aloci resur-
sele pentru a-i conferi anvergura acestui 
concept. Aşa ceva nu s-a întâmplat în ca-
zul Autostrăzii Unirii.

Unde suntem
Pe 16 august 2019, reprezentanţii asoci-
aţiilor civice Mişcarea pentru Dezvoltarea 
Moldovei, Împreună pentru A8 şi Moldova 
vrea Autostradă au avut o întrevedere, în 
Casa Pătrată din Iaşi, cu Prim-Ministrul 

României, Vasilica Viorica Dăncilă, Re-
zultatele au fost următoarele:
1.Premierul României a promis că obiec-
tivul integral al Autostrăzii Ungheni-Iaşi-
Târgu Mureş va fi declarat de importanţă 
naţională, intrând în categoria infrastruc-
turii critice, în cadrul următoarei şedinţe 
a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, 
care va avea loc în septembrie 2019. Re-
sursele de finanţare pentru acest proiect 
sunt multiple: fonduri europene, bugetul 
statului, fonduri private.
2. Asociaţiile civice au ridicat problema 
sumelor insuficiente pentru revizuirea, 
pentru completarea studiilor de fezabili-
tate. Cel mai flagrant exemplu este legat 
de cei 200 de km între Târgu Neamţ şi 
Târgu Mureş, unde, pentru completarea 
SF-ului, s-au prevăzut doar 17.580.000 
de lei. Ministrul Transporturilor susţine 
că suma alocată aceasta va rămâne. În 
schimb, asociaţiile civice sunt îngrijorate 
în legătură cu nivelul calitativ al studiului 
de fezabilitate făcut cu bani atât de puţini 
comparativ cu lungimea şi complexita-
tea acestui segment (zonă preponderent 
montană).
3. Poate în contrapartidă la obiecţiile 
asociaţiilor civice, oficialii au prezentat 
proiectul centurii Iaşi (nord), la profil de 
autostradă, evaluată, conform unui stu-

diu de fezabilitate mai vechi, la suma de 
831.000.000 de euro pentru 17 km. În 
opinia noastră, este vorba de cifre cu rol 
manipulator, mai ales că această sumă 
nu a fost vehiculată până acum, după 
cunoştinţa noastră, în spaţiul public. Este 
responsabilitatea Ministerului Transportu-
rilor să revadă calitatea SF-ului, să-l refa-
că potrivit prevederilor legale, să facă tot 
ceea ce trebuie pentru ca acest segment 
de autostradă să fie realizat cât mai repe-
de şi fără costuri inutile.
4. Încă odată, asociaţiile civice şi-au ex-
primat îngrijorarea în legătură cu opor-
tunitatea realizării tronsonului Iaşi-Târgu 
Neamţ al A8 în Parteneriat Public-Pri-
vat. Având în vedere istoricul acestei 
metode în România, există mari şanse 
ca PPP-ul să eşueze şi în acest caz. 
Prim-ministrul Viorica Dăncilă a susţinut 
că dacă PPP-ul eşuează în cazul tron-
sonului Iaşi-Târgu Neamţ, se va mer-
ge pe soluţia alocării de fonduri de la 
bugetul de stat şi pentru acest tronson. 
5.Asociaţiile au propus o soluţie de de-
blocare a subproiectului Podul de la Un-
gheni, „ţinut în loc” din motive de mediu, 
respectiv mutarea amplasamentului. Mi-
nisterul Transporturilor se opune acestei 
soluţii, care este cea mai simplă variantă 
de deblocare a subproiectului.
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Valoarea estimată a contractului este 
de 909 milioane lei, fără TVA. Tronsonul 
4, cu o lungime de aproximativ 31 km, 
va fi construit între limita administrativă 
dintre judeţele Olt şi Argeş şi intersecţia 
cu autostrada 1 Bucureşti - Piteşti şi 
va tranzita teritoriile localităţilor Lunca 
Corbului, Albota, Costeşti, Bradu, Suseni 
şi Oarja. Valoarea estimată a contractului 
este de 909 milioane lei, fără TVA, anunţă 
Compania Naţională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Durata contractului este de 96 luni şi 
cuprinde: 12 luni perioada de proiectare, 
24 luni lucrările propriu-zise.
Perioada de garanţie a lucrărilor poate 
creşte până la 120 luni, în funcţie de oferta 
operatorului economic ce va fi desemnat 
caştigător, mai precizează sursa citată. 
Data limită de depunere a ofertelor a fost 
stabilită pentru 24 octombrie 2019.
Un calcul arată că, dacă vom aveam un 
câştigător până la finalul anului 2019, 
contestaţia licitaţiilor mai durează un an. 
Lucrările vor începe, probabil, la început 
de 2020 şi vor dura până în 2023.
Urmează să fie relansat la licitaţie şi 
tronsonul 3 al primului drum expres din 
România, care ar putea fi terminat înainte 
de 2023 – 2024.

Două tronsoane cu învingători
La licitaţia precedentă pentru tronsonul 
4 din Drumul Expres Craiova – Piteşti, 
CNAIR primise şapte oferte. Cea mai 
bună ofertă, de 659 milioane de lei 
(72% din valoarea estimată), aparţinea 
italienilor de la Impresa Pizzarotti.
Dar, în urma contestaţiilor unui constructor 
care nu depusese ofertă, licitaţia a fost 
anulată în instanţă.
Rămâne de văzut cine se va mai înscrie 
acum în cursa pentru ultimul tronson 
al şoselei de mare viteză, cerută şi de 
producătorul auto american Ford, cu 
uzină la Craiova.
Întregul proiect are o lungime de 
aproximativ 121 km şi o valoare estimată 
de 3,77 miliarde de lei, fără TVA şi va fi 
finanţat din fonduri europene prin POIM 
2014-2020.
Drumul Expres Craiova – Piteşti va avea 
4 benzi de circulaţie (2 benzi pe sens) şi 
va asigura o conexiune corespunzătoare 

a zonei de Sud - Vest a României la 
Coridorul IV Pan European.
În luna mai, Liviu Dragnea, Răzvan Cuc, 
Olguţa Vasilescu şi Claudiu Manda au 

participat la inaugurarea lucrărilor de 
construcţie a Drumului expres Piteşti 
– Craiova. Apoi, lucrările s-au oprit iar 
utilajele au fost retrase.

DRUMUL EXPRES CRAIOVA-PITEŞTI,  
NU ÎNAINTE DE 2023

Anunţul de participare pentru procedura de atribuire a contractului privind proiectarea şi execuţia 
„Drumului Expres Craiova - Piteşti” - Tronsonul 4 a fost publicat în sistemul electronic de achiziţii 
publice (SICAP). 
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E vorba de o autostradă care face 
legătura între două autostrăzi care, nici 
ele, nu există. Braşov ar fi pe Autostrada 
Transilvania, iar Bacău pe traseul 
autotrăzii care ar uni Bucureştiul de Iaşi. 
Din Autostrada Transilvania s-au realizat 
70 de kilometri din peste 400, iar pe cea 
din Moldova nu se lucrează. Şi, iarăşi, ne 
întrebăm: nu ar fi fost normal ca banii să 
meargă spre cele două autostrăzi vitale 
şi abia apoi spre Braşov-Bacău, care să 
le unească?!

Ce zic documentele
„În data de 01 august 2019, a avut loc 
depunerea ofertelor pentru procedura 
de atribuire a contractului “Elaborare 
Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic 
de Execuţie pentru Autostrada Braşov-
Bacău”. În cadrul acestei proceduri, 
ofertele au fost depuse de către trei 
ofertanţi. Valoarea estimată a contractului 
este de 29.843.369,00 lei fără TVA, iar 

durata contractului este de 30 luni”, a 
anunţat CNAIR.
Pe data de 20 martie anul acesta, 
Senatul a respins raportul comisiei de 
specialitate şi a adoptat propunerea 
legislativă privind aprobarea obiectivului 
de investiţii Autostrada Braşov-Bacău, în 
unanimitate, cu 74 de voturi „pentru”.
De asemenea, obiectivul de investiţii 
Autostrada Braşov-Bacău se finanţează 
de la bugetul de stat prin bugetul Minis-
terului Transporturilor, în limita sumelor 
aprobate anual cu această destinaţie, din 
fonduri extreme şi din fonduri europene 
disponibile în cadrul exerciţiului financiar 
multianual 2019-2024.

Studiu de Fezabilitate, din 2014
În 2013, fostul ministru al Transporturilor, 
Dan Şova, avea planuri măreţe: 
“Se urmăreşte unirea Moldovei cu 
Transilvania, prin autostrada Iaşi-Târgu 
Mureş, dar se urmăreşte şi unirea 

Moldovei cu centrul ţării, respectiv Bacău-
Braşov. Aceasta din urmă se va realiza 
din fonduri de dezvoltare regională şi 
se va încredinţa undeva la jumătatea 
anului 2015. Acolo nu există studii de 
fezabilitate, trebuie făcute licitaţii. În 
2015 se va atribui lucrarea”, a afirmat 
Dan Şova.
El a spus că autostrada Braşov-Bacău va 
fi prelungită până la Iaşi. “În anii următori, 
Moldova va avea ceea ce îi lipseşte. 
Până acum, marile investiţii s-au făcut 
pe zona Transilvaniei, ele se vor finaliza 
şi se vor muta pe zona Moldovei şi Ţării 
Româneşti”, a precizat Dan Şova.
În 2014, se anunţa că a început procedura 
de realizarea a Studiului de Fezabilitate 
pe acest tronson. 
Presa locală scria, în februarie 2015: 
conform calculelor estimative din Master 
Planul pentru Transporturi, autostrada 
Braşov – Bacău ar urma să coste 2 
miliarde de euro. 

LUCRĂRILE LA AUTOSTRADA 
 BRAŞOV-BACĂU ÎNCEP PE HÂRTIE

Ne întrebăm iarăşi: de ce e nevoie să se deschidă încă un şantier de autostradă cu bani de la buget 
când există numeroase alte drumuri care stagnează din lipsa banilor. 
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CNAIR SA a transmis în vederea validării 
către ANAP documentaţia aferentă 
procedurii de atribuire a contractului de 
achiziţie publică Proiectare şi Execuţie 
„Drum Expres Brăila - Galaţi”. După 
finalizarea acestei etape, contractul 
pentru proiectare şi execuţie va putea fi 
postat pe SEAP, pentru ofertare.
Obiectul contractului îl reprezintă 
proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru 
construcţia Drumului Expres Brăila - 
Galaţi, în lungime de 11 km.
Durata de realizare a acestui contract 
este de 34 luni, din care 10 luni pentru 
activitatea de proiectare şi 24 luni pentru 
execuţia lucrărilor.
Perioada de garanţie a lucrărilor va fi de 
minim 5 ani, aceasta putând fi majorată 
de ofertanţi până la maxim 10 ani.

Ce s-a promis
În 2011, liderul liberalilor gălăţeni, 
deputatul Victor Paul Dobre, a prezentat 
jurnaliştilor locali răspunsul pe care l-a 
primit la o întrebare adresată ministrului 
Transporturilor şi Infrastructurii de 
la acea vreme, Anca Boagiu, privind 
situaţia drumului expres Galaţi-Brăila. În 

documentul oficial se arăta: „În anul 2008, 
în vederea realizării obiectivului „drum 
expres Brăila-Galaţi”, SC Consitrans 
SRL a întocmit Studiul de Fezabilitate, 
iar indicatorii tehnico-economici au fost 
aprobaţi prin Hotărârea de Guvern nr. 
1.145/2008. 
Perioada estimată pentru execuţia 
lucrărilor este de 24 de luni din 
momentul emiterii Ordinului de începere 
al lucrărilor. La solicitarea autorităţilor 
locale este în curs de semnare la nivelul 
Companiei Naţionale de Autostrăzi 
şi Drumuri Naţionale din România şi 
Consiliul Judeţean Brăila un protocol prin 
care se va preda către CJ Brăila Studiul 
de Fezabilitate pentru obiectivul «Drum 
expres Brăila-Galaţi»”.

Dar lucrurile merg şi mai mult în 
trecut
Potrivit administratie.ro, tot în 2011, 
„preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, 
Gheorghe Bunea Stancu, a declarat că 
drumul expres Brăila - Galaţi, proiect 
transferat de Ministerul Transporturilor la 
CJ, trebuie realizat în parteneriat public 
- privat. “Este un proiect al Ministerului 

Transporturilor. Noi dorim să îl preluăm 
la nivelul judeţului Brăila, pentru că mare 
parte din drum este pe teritoriul Brăilei. Îl 
luăm în parteneriat public - privat, noi să 
punem o parte din terenuri că avem acolo, 
iar Galaţiul să vină cu o parte din bani şi 
să se facă această legătură rutieră. Noi 
câştigăm, ei câştigă, se va pune barieră 
cum e în toată lumea şi vor fi recuperate 
fondurile”, a explicat Stancu.
Preşedintele CJ a spus că nu susţine 
ideea ca drumul să fie făcut pe patru 
benzi, conform proiectului iniţial gândit în 
2007, ci pe două benzi, pentru că sunt 
suficiente pentru traficul din această 
zonă a ţării.
Proiectul drumului expres Brăila - Galaţi, 
conceput în urmă cu cinci ani de zile, 
prevedea realizarea unei şosele cu patru 
benzi de mers, construită în paralel cu 
actualul DN 22B (digul Brăila - Galaţi), 
la o distanţă de circa trei kilometri de 
acesta”.
Apărută încă de pe vremea Guvernului 
Adrian Năstase, ideea drumului expres 
care să lege municipiile Galaţi şi Brăila 
nu s-a materializat nici până în prezent.

ZECE ANI DE PROMISIUNI FĂRĂ ACOPERIRE: 
DRUMUL EXPRES GALAŢI - BRĂILA

Studiul de Fezabilitate pentru drumul expres Galaţi - Brăila a fost realizat în 2011, documentaţia 
pentru atribuirea contractului se face în aceste zile.
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“Contractul pentru proiectarea şi execuţia 
lucrărilor de reabilitare şi modernizare a 
Drumului Naţional 28B, Târgu Frumos 
– Botoşani, în lungime de 71,512 km, 
are o valoare estimată a investiţiei de 
268.610.000 lei, fără TVA”, informează 
reprezentanţii Companiei Naţionale de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere. 
Reabilitarea şi modernizarea DN 28 
B, Târgu Frumos – Botoşani sunt în 
prezent finanţate de la Bugetul de Stat. 
Procedurile de obţinere a finanţării 
din partea UE se află în desfăşurare. 
După finalizarea procedurilor, lucrările 
vor fi achitate prin fonduri europene 
nerambursabile.
Durata contractului este de 29 luni, din 
care 5 luni perioada de proiectare şi 24 
luni perioada de execuţie. De asemenea, 
perioada de garanţie a lucrărilor este 
de 5 ani şi poate fi majorată de ofertanţi 
până la un maxim de 8 ani.
Cele trei oferte depuse la data de 
01.06.2019 sunt în procedura de 
evaluare, mai informează CNAIR.

Concluzie parţială
De aici înţelegem aşa: anul acesta se va 
anunţa un câştigător, iar la finalul anului 
viitor, cel mai probabil după contestaţii, 
va fi anunţat din nou un câştigător. Cum 
lucrările vor dura doi ani şi cinci luni, 
drumul Târgu Frumos – Botoşani va fi 
reabilitat în 2022–2023. 
Intenţia de a reabilita acest drum 
a intrat în planurile guvernului în 
urmă cu doi ani. Preşedintele PSD 
Botoşani, senatorul Doina Federovici, 
a anunţat, în 2017, că proiectul de 
modernizare a drumului Botoşani-
Târgu Frumos, în valoare de 80 de 
milioane de euro, a intrat în etapa finală 
– emiterea Hotărârii de Guvern, după 
ce a obţinut avizul Comitetului tehnico-
economic al Ministerului Transportuilor 
şi avizul Comitetului interministerial al 
Guvernului.
Următoarea etapă este redactarea şi 
promovarea Hotărârii de Guvern prin 
care este promovată investiţia, pasul 
următor fiind cel de scoatere la licitaţie 
a proiectării şi execuţiei lucrărilor de 

modernizare a drumului naţional DN 28 
B, Botoşani-Târgu Frumos. 
72 milioane euro a fost suma alocată 
de Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene pentru perioada 2017-2020 
pentru modernizarea a 38 de drumuri 
municipale, orăşeneşti şi comunale, 
6 tronsoane de drumuri judeţene şi 
construcţia de 15 poduri şi podeţe în 56 
de localităţi din judeţ.

Promisiuni fără acoperire
„Vreau să îi asigur pe toţi cetăţenii din 
Botoşani că, până la finalul acestei 
legislaturi, vom finaliza toate investiţiile 
pe care le-am promis împreună cu colegii 
mei în campania din 2016 cu privire la 
reţeaua de drumuri din judeţul nostru”, 
a precizat preşedintele PSD Botoşani, 
Doina Federovici. Până la finalul 
legislaturii sunt şanse mari ca lucrările 
nici măcar să nu înceapă.

STUDIU DE CAZ. DE LA INTENŢIE  
LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR  

DE REABILITARE TREC ŞASE ANI
CNAIR a anunţat că analizează ofertele pentru reabilitarea drumului Târgu Frumos – Botoşani. 
Acesta era anunţat a fi în analiza guvernului din 2017.
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Ministerul Transporturilor vrea să 
reaprobe indicatorii tehnico - economici 
ai Autostrăzii Braşov - Târgu Mureş 
- Cluj - Oradea, care va avea cu un 
kilometru în plus, 416 km, în loc de 415 
km cât se stabilise iniţial, şi din care mai 
sunt de executat 341 km, necesitând o 
investiţie de 21,87 miliarde lei, inclusiv 
TVA. Sistemul rutier a fost dimensionat, 
va fi construit în plus un tunel, iar în 
toate tunelurile for fi amplasate dotări şi 
echipamente specifice pentru ventilare, 
stingere incedii şi pentru evacuare în caz 
de urgenţă.

Ce a semnat Viorica Dăncilă
„Hotărârea privind reaprobarea 
indicatorilor tehnico - economici  ai 
obiectivului de investiţii „Autostrada 

Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea». 
Guvernul României adoptă prezenta 
hotărâre: 
Art. 1.  – Se reaprobă indicatorii tehnico 
- economici ai obiectivului de investiţii  
„Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj 
- Oradea”, prevăzuţi în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii 
prevăzut la art. 1, se realizează din 
fonduri externe nerambursabile şi de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Transporturilor, în limita sumelor aprobate 
anual cu această destinaţie, precum şi 
din alte surse legal constituite, conform 
programelor de investiţii publice aprobate 
potrivit legii.
Art. 3. – Ministerul Transporturilor, prin 
Compania Naţională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere – S.A., răspunde 
de modul de utilizare a sumelor aprobate 
potrivit prevederilor prezentei hotărâri”, 
se arată în documentul semnat de 
premier.

În Nota de Fundamentare se arată:
Realizarea obiectivului “Autostrada 
Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea” 
conduce la darea în circulaţie a 416 km de 
autostradă ce asigură o legătură directă a 
României cu centrul şi vestul Europei prin 
punctul de trecere al frontierei Borş, cu 
scoaterea traficului greu şi de tranzit din 
interiorul oraşelor situate în prezent de-a 
lungul traseului de legătură, asigurând 
fluenţa traficului şi reducerea timpilor 
de parcurs. Necesitatea şi oportunitatea 
investiţiei precum şi principalii indicatori 

DOCUMENTE. AUTOSTRADA TRANSILVANIA 
VA COSTA 4,7 MILIARDE DE EURO.  

PE 300 DE KILOMETRI NU SE LUCREAZĂ
După ce a plătit peste 1,5 miliarde de euro pentru aproximativ 70 de kilometri din Autostrada 
Transilvania, Ministerul Transporturilor vrea să o reconfigureze, potrivit unei Hotărâri de Guvern 
publicată pe site-ul Ministerul Transporturilor.
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tehnico-economici au fost aprobaţi prin 
Hotărârea Guvernului. nr. 1363 din 18 
noiembrie 2003.
Finanţarea obiectivului de investiţii 
se realizează din fonduri externe 
nerambursabile şi de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Transporturilor, în 
limita sumelor aprobate anual cu această 
destinaţie, precum şi din alte surse legal 
constituite, conform programelor de 
investiţii publice aprobate potrivit legii”.

Care este stadiul Autostrăzii
În prezent, stadiul autostrăzii este 
îngrozitor: se circulă pe 75 de kilometri, 
se lucrează pe 39, sunt în procedură de 
achiziţie sau de elaborare a documentelor 
(nu se lucrează) 155 km şi au Studiu de 
Fezbilitate iniţial (ce trebuie revizuit) 145 
de kilometri. Pe 150 de kilometri nu se 
întâmplă nimic.
-sunt daţi în circulaţie 74,95 km, 
constând în următoarele tronsoane: 
Subsecţiunea 1C3: Ungheni - Ogra (10 
km), Subsecţiunea 2A1 Ogra - Iernut (3 
km), Secţiunea 2B Câmpia Turzii - Gilău 
( 52 km) şi Subsecţiunea 3A1 Gilău - 
Nădăşelu (8km);
-sunt în execuţie 38,95 km, constând în 
următoarele tronsoane: Subsecţiunile 
2A2 Iernut - Cheţani (18 km), 2A3 
Cheţani - Câmpia Turzii (16 km) şi 3C3 
Biharia - Borş (7 km);
-se află în procedură de achiziţie publică 
execuţia lucrărilor pentru 115,3 km, 

constând în următoarele tronsoane: 
Subsecţiunile 1C2 Târgu Mureş - 
Ungheni şi drum de legătură 4,5 km, 
3A2 Nădăşelu - Mihăieşti (17 km), 3B1 
Topa Mică - Zimbor (13 km), 3B2 Zimbor 
- Poarta Sălajului (13 km), Nuşfalău - 
Suplacu de Barcău(14 km), 3C1 Suplacu 
de Barcău - Chiribiş (26 km) şi 3C2 
Chiribiş - Biharia (19 km);
-sunt în pregătire documentaţiile de 
licitaţie pentru atribuirea contractelor de 
execuţie a lucrărilor pe 41 km, constând 
în Subsecţiunile 3B3 Poarta Sălajului - 
Zalău (15 km) şi 3B4 Zalău – Nuşfalău 
(25 km);
-se află în stadiul de Studiu de fezabilitate 
iniţial şi corecţii de traseu aprobate 
în 2007/2008 o lungime de 145,8 km, 
constând în Secţiunile 1A Braşov - 
Făgăraş , 1B Făgăraş -Sighişoara şi 
Subsecţiunea 1C1 Sighişoara - Târgu 
Mureş, potrivit documentului.

Ce s-a modificat
„Faţă de Studiul de fezabilitate iniţial, 
unele soluţii tehnice au fost adaptate 
prevederilor normelor, normativelor, 
standardelor în vigoare (cu revizuiri 
ulterioare), adaptate la rezultatele/ 
concluziile studiilor de teren aprofundate, 
cerinţelor acordului de mediu, etc.
-lungimea autostrăzii s-a stabilit la 416 
km, rezultaţi din măsurătorile topografice 
de detaliu, faţă de 415 km estimaţi la 
SF;

-sistemul rutier a fost dimensionat şi 
verificat în baza traficului recenzat în anul 
2010, cu perspectiva de evoluţie pentru 
30 ani pentru 180,45 km la Subsecţiunile 
1C2 Târgu Mureş - Ungheni şi drum de 
legătură 4,5 km, 1C3 Ungheni - Ogra, 
3A1 Gilău - Nădăşelu, 3A2 Nădăşelu - 
Mihăieşti, 3B1 Topa Mică - Zimbor, 3B2 
Zimbor - Poarta Sălajului, 3B3 Poarta 
Sălajului - Zalău, 3B4 Zalău - Nuşfalău, 
3B5 Nuşfalău - Suplacu de Barcău, 
3C1 Suplacu de Barcău - Chiribiş, 3C2 
Chiribiş - Biharia şi 3C3 Biharia - Borş, 
cu îmbunătăţiri ale straturilor de formă, 
faţă de structura dimensionată la SF-ul 
iniţial”, arată documentul.
-sistemul rutier a fost dimensionat şi 
verificat în baza traficului recenzat în anul 
2015 pentru 37,2 km Subsecţiunile 2A1 
Ogra - Iernut, 2A2 Iernut - Cheţani şi 2A3 
Cheţani - Câmpia Turzii, cu îmbunătăţiri 
ale straturilor de formă, faţă de structura 
dimensionată la Studiul de fezabilitate 
iniţial.
-Pentru traversarea Munţilor Meseş 
s-a adoptat soluţia tehnică de tunel 
pentru înlocuirea debleelor adânci de 
aproximativ 42 m si 120 m lăţime la 
altitudine de peste 504 m prevăzute în 
Studiul de Fezabilitate din anul 2003, 
având în vedere impactul deosebit 
asupra mediului, calitatea proastă a 
solului şi măsurile ample de consolidare 
şi stabilizare ale soluţiei iniţale. Prin 
avizul CTE-CNADNR nr. 3260 din 
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18.02.2009 a fost avizată înlocuirea 
soluţiei de traversare a Munţilor Meseş 
prevăzută a fi un debleu adânc în Studiul 
de Fezabilitate iniţial, cu un tunel având 
lungimea medie de 2800 m, având 
prevăzute galerii independente pentru 
fiecare cale/sens a autostrăzii.
-din punct de vedere al altor categorii 
de cheltuieli, faţă de devizul general 
estimat în anul 2003, unde acestea 
nu au fost prevăzute, au fost cuprinse 
următoarele cheltuieli pentru: auditul 
de siguranţă rutieră, organizarea de 
şantier, cheltuieli diverse şi neprevăzute 
(aferent restului de executat), probe şi 
încercări, verificarea tehnică de calitate 
a proiectelor, consultanţă”, se arată în 
Hotărâre.

Suprafaţa estimată a terenului ocupat 
permanent/temporar
Faţă de suprafaţa estimată la SF-ul iniţial, 
au fost necesare exproprieri suplimentare 
conform Hotărârilor Guvernului pentru 
exproprierea suplimentară a imobilelor, 
reprezentând 948.783,28 mp. Suprafeţele 
suplimentare au fost necesare pentru 
execuţia lucrărilor hidrotehnice, de 
relocare utilităţi şi drumuri agricole, 
lucrări suplimentare de consolidare, 
pentru drumuri de întreţinere a autostrăzii 
precum şi pentru lucrări la rampele 
pasajelor peste autostradă.

Caracteristici tehnice adoptate pentru 
Autostrada Braşov – Târgu Mureş – 
Cluj – Oradea
Caracteristicile tehnice ale autostrăzii 
au fost adoptate în conformitate cu 
normativele româneşti şi normele TEM 
(Trans-European Motorway) elaborate 
de UNECE (United Nations Economic 
Commission for Europe).
Pentru Secţiunile 1A Braşov - Făgăraş, 
1B Făgăraş - Sighişoara  şi 1C1 
Sighişoara - Târgu Mureş, soluţiile de 
proiectare nu au fost reactualizate faţă 
de Studiul de Fezabilitate iniţial. Pentru 
celelalte secţiuni, soluţiile de proiectare 
au fost adaptate prevederilor normelor, 
normativelor, standardelor în vigoare 
şi rezultatelor/ concluziilor studiilor de 
teren aprofundate precum şi a cerinţelor 
acordului de mediu.

Viteza de proiectare
Deoarece traseul autostrăzii traversează 
diverse categorii de relief, viteza de 
proiectare minimă adoptată se menţine 
conform Studiului de fezabilitate iniţial, 
fiind :
-120 km/h în zonele de câmpie;
-100 km/h în zonele de deal şi de 
munte.
Lăţimea proiectată a platformei 

autostrăzii Braşov – Târgu Mureş – Cluj 
– Oradea se menţine conform Studiului 
de fezabilitate iniţial, de 26 m, din care 
lăţimea părţii carosabile este de 15 m, iar 
pentru sectoarele cu banda a 3-a pentru 
vehicule lente lăţimea platformei este  
28 m.

Ce lucrări mai sunt necesare
Ulterior anului 2011, pentru secţiunile 
care au suferit reproiectări, lucrările 
de consolidare au fost dimensionate 
conform prevederilor din EUROCOD-uri.
Lucrările de consolidare şi susţinere 
devenite necesare sunt în general de 
tipul zidurilor de sprijin din beton armat, 
fundate direct sau indirect pe piloţi foraţi 
sau ziduri de pământ armat.

Lucrări hidrotehnice
Traseul autostrăzii traversează sau se 
desfăşoară de-a lungul mai multor cursuri 
de apă, cadastrate sau necadastrate. 
Lucrările hidrotehnice constau în principal 
din protejarea rambleului autostrăzii de 
acţiunea apelor cu care intră în contact şi 

în regularizarea cursurilor de apă, astfel 
încât să se asigure deplina siguranţă şi 
stabilitate a lucrărilor executate.
S-a ţinut cont de constrângerile din 
Acordurile de Mediu obţinute precum 
şi din avizele specifice de gospodărire 
a apelor emise de catre Administraţia 
Naţională Apele Române.

Dotări ale drumului/spaţii de servicii 
(parcări)
Frecvenţa Spaţiilor de Servicii pe 
autostradă şi a Centrelor de Întreţinere şi 
a Punctelor de Sprijin pentru Întreţinere 
au fost prevăzute în conformitate cu 
PD 162-2002 şi corelate cu necesităţile 
stabilite de către Beneficiar.
Se menţine numărul de amenajări 
prevăzute iniţial cu acest scop, cu 
menţinunea că un Centru de Întreţinere 

din Secţiunea 2B Câmpia Turzii - Gilău a 
fost transformat în Punct de Sprijin, fiind 
executat în cadrul contractului pentru 
Subsecţiunea 2A3 Cheţani - Câmpia 
Turzii.

Mutări şi protejări de instalaţii
În baza avizelor obţinute conform 
Certificatelor de Urbanism emise, au fost 
identificate utilităţile ce interferează cu 
traseul autostrăzii şi necesită relocare/ 
protejare după caz.

Autostrada la suprapreţ
Până în anul 2017, s-a plătit pentru toate 
lucrările suma de 1,5 miliarde euro, 
deşi s-a făcut cam 20% din întreaga 
autostradă. Americanii au încasat 68% 
din banii estimaţi iniţial. Se poate aprecia 
că, în medie, statul a plătit 20 de milioane 
de euro pe kilometru, cam cât probabil 
ar costa un kilometru de autostradă pe 
Valea Prahovei sau pe Valea Oltului. Spre 
comparaţie, acum, pentru nouă kilometri 
între Gilău şi Nădăşelu, firma Spedition 
UMB deţinută de Dorinel Umbrărescu 

primeşte 258 milioane lei, adică 6,3 
milioane euro pe kilometru, fără TVA.
 
Istoria unui eşec de proporţii
Întreaga Autostradă Transilvania ar fi 
trebuit construită de americanii de la 
Bechtel. Din cauza că aceştia nu s-au 
înţeles cu statul, au finalizat doar în mică 
parte lucrările, doar pe unele porţiuni 
ale traseului şoselei şi au abandonat 
celelalte şantiere. În consecinţă, după 
rezilierea contractului cu Bechtel, 
Compania Naţională de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a 
reîmpărţit şoseaua în loturi pe care le-a 
scos la licitaţie. Planificarea realizării 
drumului n-a fost, însă, prea inspirată 
şi a dat naştere unor situaţii nedorite. 
Spre exemplu, un lot de şosea de 
mare vitează dintre Gilău şi Nădăşelu, 
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deşi finalizat, a rămas nefolosit vreme 
de un an din cauză că se termina 
pe un maidan. Abia după ce o altă 
societate, contractată în baza unei 
licitaţii diferite, a construit legătura 
cu reţeaua rutieră, a putut fi dat în 
circulaţie respectivul lot de “autostradă 
muzeu”. În ani, cu poticneli, Autostrada 
Transilvania a reînceput să prindă 
contur. 

Tot ce ţine de acest proiect avansează 
cu mare dificultate.
Spre exemplu, pe segmentul Suplacu de 
Barcău-Borş -capătul vestic al A3- nu se ştie 
încă nici măcar când vor începe lucrările. 
În cazul primelor două loturi ale acestui seg-
ment de drum - adică al celor dintre Suplacu 
de Barcău-Chiribiş (26,35 kilometri) şi Chi-
ribiş-Biharia (28,55 kilometri)- CNAIR încă 
reevaluează ofertele depuse de construc-
tori. Doar pentru construcţia lotului care 
încheie A3, la graniţa cu Ungaria -adică 
pentru cel dintre Biharia şi Borş (5,35 ki-
lometri), care ar putea face legătură cu 
M4- s-a semnat la finele lunii decembrie 
un contact.
 
Cuc ameninţă
Ministrul Răzvan Cuc a ameninţat, la 
începutul verii, cu rezilierea contractului 
pe lotul Câmpia Turzii - Cheţani. Iar 
lucrurile nu s-au îmbunătăţit.
“Pe lotul Câmpia Turzii - Cheţani, parte 
din Autostrada A3, cei de la Straco au 

acelaşi ritm de execuţie extrem de lent. 
Soluţionarea problemelor financiare 
cauzate de insolvenţă se lasă aşteptată, 
iar mobilizarea în teren este grăitoare. 
Dacă până la începutul verii progresul a 
fost unul rezonabil la principalele structuri 
ale sectorului Cheţani-Hădăreni, se pare 
că şi aici muncitorii au dispărut, dând 
senzaţia unui şantier părăsit. Nodul rutier 
Cheţani este singurul loc unde mobilizarea 

este apropiată de normalitate”, arată 
Asociaţia Pro Infrastructura.
 
Un ciot care nu ne leagă de unguri
În acest moment, pe Autostrada 
Transilvania se doreşte începerea 
lucrărilor pe un ciot de autostradă de 
5 kilometri de la graniţa cu Ungaria. 
Asociaţia Pro Infrastructura a anunţat 
că autorizaţia de construire pentru 
„ciotul” de 4,5 km al Autostrăzii A3, între 
Aeroportul Transilvania (Ungheni) şi sud-
vestul oraşului Târgu Mureş, nu mai este 
valabilă. Câteva zile mai târziu, CNAIR 
a reacţionat spunând că Valabilitatea 
Autorizaţiei de Construcţie a fost 
prelungită de Ministerul Transporturilor 
până pe data de 27 aprilie 2020, în 
conformitate cu prevederilie legii şi 
vizează executarea lucrărilor pe Lotul 1 
Târgu Mureş- Ungheni (km 0+000 – km 
4+500). Precizăm că, în acest moment, 
se aşteaptă decizia motivată a instanţei 
pentru a putea fi declanşată procedura 

de semnare a contractului între CNAIR 
SA şi firma declarată câştigătoare în urma 
acţiunilor în justiţie. Durata lucrărilor este 
de un an şi trei luni.

Ungurii iau viteză
De celalată parte, Ungaria a anunţat 
că va ajunge cu autostrada la graniţă. 
Maghiarii vor finaliza, până în ianuarie 
2020, construcţia capătului Autostrăzii 

M4, care va ajunge până la graniţa vestică 
a României. Budapesta a construit, în 
doar un an şi jumătate, mai bine de 23 
kilometri de autostradă şi a inaugurat, 
în 20 decembrie 2018, la doar 20 de 
kilometri de graniţa cu România, ultimul 
tronson al autostrăzii M35, plus primii 4,5 
kilometri din autostrada M4, care se va 
uni cu viitoarea autostradă Transilvania. 
În prezent, autorităţile maghiare mai au 
de făcut doar 26 kilometri ca să ajungă la 
graniţa cu România, care vor fi inauguraţi 
la începutul anului 2020, lucrările fiind 
realizate în ritm alert, la fel ca în cazul 
tronsonului deja predat. 
“Am inaugurat ultimul tronson al autostrăzii 
M35, mai exact 18,7 kilometri lungime 
şi un alt segment de 4,5 kilometri din 
autostrada M4. Această realizare este 
foarte importantă. În 2013 a fost ultima 
dată când am predat un tronson de o 
lungime atât de mare”, a declarat Robert 
Nagy, directorul Companiei de Dezvoltare 
a Infrastructurii iarna trecută.
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Roadtraffic-technology.com a prezentat 
cele mai lungi zece autostrăzi din lume.

1.Autostrada Pan Americană
Autostrada Pan Americană cuprinde 
întregul sistem de autostrăzi interstatale 
din SUA şi este cea mai lungă autostradă 
din lume ce se întinde pe o lungime de 
aproximativ 48.000 km.
Alcătuită din autostrăzi interconectante, 
face legătura între mai mult de 20 de ţări 
din America, cu excepţia unei distanţe 
de 100 km, situată între Panama şi 
Columbia, cunoscută sub numele de 
Darién Gap.
Proiectul de autostradă a fost conceput 
în 1923 şi se întinde de la Buenos Aires, 
America de Sud, până la Edmonton 
în America de Nord. Prima porţiune a 
autostrăzii a fost finalizată de Mexic în 
1950.
Mexicul şi-a construit singur reţeaua 
de autostrăzi în timp ce secţiunile din 
ţările mai mici din America Centrală sunt 
construite cu asistenţa SUA.

2.Autostrada 1, Australia
Autostrada 1 din Australia este a doua 
cea mai lungă autostradă din lume şi 
cea mai lungă autostradă naţională. 

Acesta acoperă 14.500 km, cuprinzând 
autostrăzi interconectate.
Autostrada 1 a fost înscrisă ca autostradă 
naţională în 1955. Traseul interferează 

CELE MAI LUNGI AUTOSTRĂZI DIN LUME
Majoritatea celor mai lungi zece autostrăzi din lume sunt situate în SUA, inclusiv cea mai lungă 
din lume - Autostrada Pan Americană - ce acoperă 48.000 km. 
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cu toate statele existente în Australia, 
cu excepţia Brisbane şi Darwin, care nu 
sunt direct conectate. Autostrada împarte 
majoritatea traseului cu Autostrada 
Naţională a Australiei.
Traseul iniţial al Autostrăzii 1, propus în 
1955, a fost realiniat în 1959, 1974 şi 
1998. Autostrada transportă peste un 
milion de oameni pe zi.

3.Autostrada Transiberiană
Autostrada Transiberiană, de 11.000 
km lungime, este a treia cea mai lungă 
autostradă din lume. Se întinde de la 
Sankt Petersburg la Vladivostok, în 
Rusia. Secţiunea drumului care se 
întinde pe reţeaua de autostrăzi asiatice 
se numeşte AH6.
Autostrada cuprinde şapte autostrăzi 
federale de-a lungul întinderii sale, 
coincide şi cu drumul european E30 şi 
trece prin Kazahstan. Cea mai lungă 
secţiune a autostrăzii este Autostrada 
Rusă M58 sau Autostrada Amur, o 
autostradă federală din Rusia, care se 
întinde pe 2.100 km de la Chita până la 
Khabarovsk.

4.Autostrada Trans-Canada
Autostrada Trans-Canada, cu o lungime 
totală actuală de aproximativ 7.821 km, 
este a patra cea mai lungă autostradă din 
lume şi a doua cea mai lungă autostradă 
naţională.
Construcţia autostrăzii a început în 1950 
şi inaugurarea a avut loc în 1962, în 
timp ce alte lucrări conexe au continuat 
până în 1971. Investiţiile totale au atins 
aproximativ 1 miliard de dolari.
Autostrada se extinde spre est-vest de 
Victoria, în Columbia Britanică, până 
la St. John’s City, în Newfoundland şi 
Labrador. Aceasta trece prin toate cele 
zece provincii canadiene şi leagă toate 
oraşele importante din ţară.

5.Cadrilaterul de autostrăzi din India
Cuprinzând o reţea de autostrăzi, care 
leagă cele patru mari oraşe indiene 
Delhi, Mumbai, Chennai şi Kolkata, 
Cadrilaterul de Aur este a cincea cea 
mai lungă autostradă din lume. Lucrările 
de planificare a autostrăzii de 5.846 
km lungime au fost finalizate în 1999, 
construcţia a început în 2001 şi a fost 
finalizată în ianuarie 2012.
Autostrada a fost construită cu o 
investiţie de 9,2 miliarde de dolari şi este 
întreţinută de Autoritatea Naţională de 
Autostrăzi din India din cadrul Ministerului 
Transporturilor şi Autostrăzilor.
Autostrada are patru până la şase 
benzi de-a lungul întregului traseu. Este 
construită pe patru secţiuni, fiecare 
atribuită contractanţilor diferiţi.
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6.Autostrada Naţională China 010
Autostrada Naţională Chineză 010, 
cunoscută şi sub denumirea de Tongsan 
Expressway, are o lungime de 5.700 km, 
clasându-se ca a şasea cea mai lungă 
autostradă din lume. De asemenea, este 
cea mai lungă autostradă naţională a 
Chinei.
Drumul se întinde din oraşul Tongjiang 
din estul provinciei Heilongjiang până 
la Sanya, în provincia Hainan. Este una 
dintre cele cinci autostrăzi nord-sud şi a 
şaptea autostradă est-vest din China.
Trece prin provinciile Heilongjiang, Jilin, 
Liaoning, Shandong, Jiangsu, Shanghai, 
Zhejiang, Fujian şi Guangdong. Are o 
porţiune care lipseşte, în strâmtoarea 
Qiongzhou la Hai’an, în Guangdong.

7.Ruta 20, SUA
Ruta 20, din SUA, se întinde pe 5.415 
km într-o direcţie est-vest de la Boston, 
Massachusetts, până la Newport, 
Oregon. Este cea mai lungă a şaptea 
autostradă din lume.
Autostrada a fost proiectată în 1926 şi 
a fost extinsă în 1940. Este împărţită în 
două de Parcul Naţional Yellowstone din 
Wyoming.
Ruta iniţială 20 a SUA se încheia în 
Parcul Naţional Yellowstone înainte de 
extinderea sa în 1940. 

8.Ruta 6, SUA
Ruta 6 a SUA, se întinde de la Bishop, 
California, până la Provincetown, Massa-
chusetts. Întinzându-se pe 5.158 km, este 
cea mai lungă a opta autostradă din lume. 

Iniţial a fost numită Roosevelt Highway 
în anii 1920 şi ‘30 şi apoi Midway Trail 
Roadway, înainte de a fi numită oficial de 
către American Association of State Hi-
ghway Officials (AASHO), care a adoptat 
sistemul american de numerotare pentru 
autostrăzile statelor naţionale.

9.Interstate 90 (I-90), SUA
Interstate 90 (I-90) se întinde de la 
Boston, Massachusetts, la Seattle, 
Washington. Autostrada are o lungime 
de 4.860,2 km, clasându-se a noua cea 
mai lungă rută din lume şi fiind cea mai 
lungă autostradă Interstatală din SUA.
Autostrada merge în paralel cu Ruta 20 în 

cea mai mare parte şi trece prin 13 state. 
Construcţia I-90 a început în anii ‘50. 
Întreaga autostradă a fost finalizată în 
1985 şi a încorporat drumuri existente.
Autostrada străbate două poduri 
plutitoare: Memorialul Lacey V. Murrow 
Bridge şi Podul Memorial Homer Hadley

10.Interstate 80 (I-80), SUA
Interstate 80 (I-80), cunoscută şi ca 
autostrada Christofor Columb în anumite 
părţi de-a lungul traseului său, este o 
autostradă lungă de 4.666 km, ceea ce o 
face a 10-a cea mai lungă autostradă din 
lume şi a doua cea mai lungă autostradă 
interstatală din SUA.
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