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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. 
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semnatara 

Cartei Europene a 
Siguranţei Rutiere
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"ȚINEȚI DESCHISE FINANȚELE, 
ENERGIA ȘI TRANSPORTURILE. 
DACĂ NU OPRIȚI MĂSURA DE 
AUTOIZOLARE A ȘOFERILOR 
PROFESIONIȘTI, ÎN 5 ZILE 
POPULAȚIA NU VA MAI GĂSI 
ALIMENTE LA MAGAZINE! 
În contextul intrării României în stare 
de urgență, Uniunea Națională a 
Transportatorilor Rutieri din România 
- UNTRR solicită autorităților române 
măsuri de atenuare a impactului crizei 
COVID-19 asupra sectoarelor esențiale 
ale economiei românești. ȚINEȚI 
DESCHISE FINANȚELE, ENERGIA ȘI 
TRANSPORTURILE! Țineți deschise 
sectoarele care, dacă sunt afectate, 
produc imediat efecte catastrofale!   
Blocarea transporturilor rutiere de 
mărfuri va crea efecte imediate și 
catastrofale iremediabile prin oprirea 
producției și comerțului. Transporturile 
internaționale și naționale de mărfuri și 
transportul intern de persoane, alături de 
sistemul energetic și sistemul financiar, 
trebuie ținute ca linii vitale funcționale, 
întrucât doar așa vor putea funcționa 
sistemele medicale și de alimentație 
publică. 
Este vital ca bunurile și mărfurile să 
circule în continuare în interiorul țării, 
dar și din afara granițelor. Solicităm 
autorităților române să adopte măsuri 
urgente pentru contracararea impactului 
crizei COVID-19 asupra transporturilor 
rutiere, unul din cele mai afectate și 
importante sectoare ale economiei 
României! 
 
MĂSURILE URGENTE 
SOLICITATE DE UNTRR 
AUTORITĂȚILOR ROMÂNE PENTRU 
CONTRACARAREA IMPACTULUI 
CRIZEI COVID-19 ASUPRA 
TRANSPORTURILOR RUTIERE: 
 
1. Excluderea șoferilor profesioniști care 
operează transporturi rutiere 
internaționale de la măsura izolării la 
domiciliu, pentru o perioadă de 14 zile, 
aplicată de CNSSU tuturor persoanelor 
asimptomatice care sosesc în România 
din țările unde sunt confirmate cel puțin 
500 de cazuri. 
Uniunea Națională a Transportatorilor 
Rutieri din România (UNTRR) solicită 

UNTRR - MĂSURI DE ATENUARE A 
IMPACTULUI CRIZEI COVID-19

UNTRR solicită autorităților române măsuri de atenuare a impactului crizei COVID-19 asupra 
sectoarelor esențiale ale economiei.
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autorităților române ca prevederile 
articolului 2, punctul 1, din Hotărârea nr. 
10 din 14.03.2020 a Comitetului Național 
pentru Situații Speciale de Urgență, prin 
care se aprobă instituizarea izolării la 
domiciliu, pentru o perioadă de 14 zile, 
pentru toate persoanele asimptomatice 
care sosesc în România din țările 
unde sunt confirmate cel puțin 500 de 
cazuri, să nu se aplice în cazul șoferilor 
profesioniști care realizează transporturi 
internaționale. 
Totodată, măsura nu ar trebui să se 
aplice nici șoferilor profesioniști care 
vin în țară cu microbuze sau mașini 
personale, iar autoritățile ar trebui să 
verifice faptul că sunt angajați ai firmelor 
de transport rutier din România folosind 
baza de date a Autorității Rutiere 
Române (ARR). 
Dacă măsura de izolare la domiciliu 
pentru o perioadă de 14 zile se va aplica 
și șoferilor profesioniști, săptămâna 
următoare nu o să mai avem cu cine să 
facem transport rutier în România. 
UNTRR este deschisă la măsuri 
suplimentare de controlare a stării 
de sănătate a șoferilor profesioniști 
– controlul temperaturii, urmărirea 
simptomelor, dar aceștia să nu fie trimiși 
automat în carantină sau în autoizolare. 
UNTRR semnalează faptul că 
autoritățile locale aplică legislația fără 
a ține cont de prevederile naționale 
în vigoare. De exemplu, o comună 
din județul Bistrița-Năsăud a trimis în 
autoizolare un șofer profesionist care 
venise cu o zi înainte în țară. Acesta a 
fost la descărcat și, când a ajuns acasă 
a doua zi, Comitetul Local pentru Situații 
de Urgență din comuna respectivă din 
Bistrița-Năsăud a hotărât ca șoferul să 
fie trimis în autoizolare, deși nu prezenta 
simptome. UNTRR solicită Guvernului 
ca astfel de situații să nu mai aibă loc 
la nivel local, astfel toată țara va intra în 
blocaj. 

În țările cu peste 500 de cazuri de 
coronavirus, precum Italia, Spania, 
Franța, Germania, Belgia sau Austria, 
camioanele intră și ies fără restricții, iar 
șoferii nu sunt trimiși în carantină sau 
în autoizolare. La frontiere se măsoară 
temperatura șoferilor, iar la locurile de 
încărcare/descărcare s-au luat măsuri 
speciale - șoferii se dau jos din cabină, 
se spală pe mâini, se dezinfectează 
și apoi preiau documentele. Mărfurile 
sunt încărcate și asigurate de către 
expeditori. 
Italia este al doilea partener comercial al 
României, se transportă rutier 2 milioane 
de tone anual, ceea ce înseamnă 277 
camioane pe zi. Germania reprezintă 
principalul partener comercial al 
României și totalizează 20% din 
comerțul exterior al României, adică 
32,5 miliarde de euro. Toată industria 
automotive a României se blochează în 
7 zile. 
Totodată, precizăm că șoferii de camion 
stau singuri în cabină, au condiții de 
odihnă în cabină, plata taxelor de drum 
se face automat, fiind mai izolați decât 
orice altă categorie socială. 
În România este o criză accentuată 
de șoferi, cu un deficit de 45.000 de 
șoferi profesioniști pentru vehiculele de 
transport marfă și pentru vehiculele de 
transport persoane de peste 1+8 locuri, 
chiar dacă statisticile par să spună 
altceva – că sunt aproape 200.000 
de autovehicule licențiate în România 
pentru transportul de mărfuri (165.000) 
și persoane (35.000) – contra cost și în 
cont propriu și sunt eliberate atestate 
pentru 305.000 conducători auto 
profesioniști, din care aproape jumătate 
sunt plecați în UE și lucrează la firme 
din alte state membre. 
În acest context, UNTRR solicită ca 
toți șoferii profesioniști să nu fie puși 
automat în carantină sau autoizolare, 
altfel economia României se va bloca, 

cu consecințe catastrofale generate de 
lipsa mărfurilor, dar și de închiderea 
unităților de producție și reducerea 
considerabilă a comerțului, ceea ce va 
produce mai multe victime în timp foarte 
scurt comparativ cu noul coronavirus în 
următoarele 90 de zile. 
 
2. Menținerea transportului rutier 
de marfă în mișcare pentru evitarea 
unui blocaj economic, care ar agrava 
impactul COVID-19 în România. 
Transportul rutier are un rol vital pentru 
economia României și cea europeană. 
Producția și distribuția tuturor bunurilor 
de larg consum depinde, la un 
moment dat, de serviciile furnizate de 
operatorii de transport rutier. UNTRR 
își exprimă îngrijorarea față de faptul 
că tot mai multe țări europene își 
închid granițele sau restricționează 
accesul transportatorilor rutieri. 
Semnalăm că blocarea tranzitului 
camioanelor va avea efecte imediate, 
catastrofale și iremediabile asupra 
economiei Uniunii Europene, depășind 
orice impact posibil al COVID-19.  
Este esențial ca autoritățile române 
să susțină funcționarea sectorului 
transportului rutier și libera circulație 
a camioanelor care furnizează mărfuri 
esențiale cetățenilor și economiei, 
precum produsele alimentare și 
produsele medicale. 
3. Derogarea temporară de la aplicarea 
regulilor europene privind timpii de 
conducere și de odihnă pentru șoferii 
profesioniști români, având în vedere 
starea de urgență din România 
determinate de criza COVID 19. 
UNTRR solicită autorităților române să 
acorde o derogare, pentru conducătorii 
auto, de la regulile privind perioadele 
de conducere și de odihnă, conform 
art. 14. al Regulamentului 561/2006 
care prevede că: "În cazuri de urgență, 
statele membre pot acorda o derogare 

ÎN CURÂND ÎN ROMÂNIA,  
NOUL MODEL MAN TGX!

www.man.ro
MHS Truck & Bus

Publicitate
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temporară pe o perioadă de maximum 
treizeci de zile, care se notifică de 
îndată Comisiei". 
De asemenea, UNTRR a solicitat 
autorităților române demersuri 
urgente pe lângă instituțiile europene 
în vederea aplicării unei derogări 
temporare de la interzicerea efectuării 
repausului săptămânal normal în 
cabina autovehiculului în statele UE 
care impun astfel de restricții, pe baza 
Regulamentului (CE) nr. 561/2006 
privind armonizarea anumitor dispoziții 
ale legislației sociale în domeniul 
transporturilor rutiere. Astfel, oferind 
posibilitatea de a efectua repausul 
săptămânal normal de 45 de ore în 
cabina autovehiculului, conducătorii 
auto profesioniști vor fi mai izolați și se 
va reduce riscul de a se infecta cu noul 
coronavirus, decât în situația în care vor 
fi obligați, în continuare, să stea la hotel. 
4. Prorogarea termenului de plată a 
impozitelor și taxelor locale  
UNTRR a solicitat Asociației Municipiilor 
din România (AMR), Ministerului 
Finanțelor Publice (MFP), Primăriilor și 

Consiliilor Locale: 
· autoritățile locale să proroge termenul 
de plată a impozitului pe clădiri, terenuri 
şi mijloace de transport pentru 120 de 
zile, ca măsură de prevenire a intrării în 
faliment a firmelor de transport rutier- 
cod CAEN 493, 494, a firmelor licențiate 
rent-a-car și a agențiilor care vindeau 
bilete de autocar, în urma pierderilor 
provocate de răspândirea virusului 
COVID – 19; 

5. UNTRR solicită BNR să ceară 
sistemului bancar plata doar a 
dobânzilor la credite și leasing, fără 
capital: 
· Suspendarea plății creditelor – pentru 
finanțare vehicule transport persoane - 
pe perioada interzicerii transportului de 
persoane; 
· suspendarea plății creditelor ipotecare 
de către personalul firmelor aflate în 
dificultate; 
· finanțări externe din partea Co-
misiei Europene pentru asigurarea 
continuității activității. 
UNTRR mai solicită Băncii Naționale 

a României (BNR) să ceară sistemului 
bancar să acorde o perioadă de grație 
la plata capitalului pentru finanțările prin 
credit și leasing pe perioada pandemiei 
de coronavirus. Astfel, firmele de trans-
port rutier să plătească doar dobânda 
aferentă, iar plata capitalului să fie amâ-
nată. 
 
6. UNTRR solicită suspendarea plății 
contribuțiilor sociale de către firmele 
afectate. 
UNTRR solicită toate aceste măsuri cu 
caracter urgent pentru evitarea blocării 
activității de transport rutier, principalul 
element în lanțul logistic de aproviziona-
re al capacităților de producție cu materii 
prime și materiale și al populatiei cu 
mărfuri de strictă necesitate, alimente și 
medicamente. 
Blocarea activității de transport rutier 
va atrage imediat intrarea în colaps a 
economiei naționale, cu consecințe ime-
diate și catastrofale.",  se spune într-un 
comunicat de presă al UNTRR, emis pe 
data de 16 martie 2020.
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UNTRR - PROROGAREA TAXELOR ȘI 
IMPOZITELOR LOCALE

UNTRR solicită autorităților locale prorogarea termenului de plată a impozitelor și taxelor locale. 
UNTRR solicită BNR să ceară sistemului bancar plata doar a dobânzilor la credite și leasing, fără 
capital.
"Uniunea Națională a Transportato-
rilor Rutieri din România (UNTRR) 
solicită Președinției României, 
Guvernului, Parlamentului și 
autorităților naționale adoptarea de 
măsuri fiscale și nefiscale identice 
luate de celelalte state din UE pen-
tru a proteja industria de transport 
rutier în urma pierderilor provocate 
de răspândirea virusului COVID – 
19.
UNTRR solicită autorităților 
române să adopte măsuri urgente 
de deblocare a tranzitului camio-
anelor prin Slovenia dinspre Italia, 
în condițiile în care transportatorii 
rutieri au semnalat că țara a în-
chis punctele de trecere a fron-
tierei. Totodată, UNTRR solicită 
autorităților române să ia măsuri 
urgente pe lângă autoritățile 
maghiare, întrucât Ungaria în-
toarce în Slovenia camioanele 
românești care vin dinspre Italia 
spre România. Astfel, camioanele 
românești sunt blocate și nu mai 
pot ajunge în România.
UNTRR solicită o acțiune 
coordonată la nivel european 
pentru susținerea transportului 
de marfă. Blocarea tranzitului va 
crea efecte iremediabile, care vor 
produce mai multe victime într-un 
timp foarte scurt comparativ cu 
noul coronavirus în următoarele 90 
de zile.
UNTRR atrage atenția că firmele 
de transport rutier din România 
sunt deja grav afectate din cauza 
epidemiei cu noul coronavirus iar 
evoluția răspândirii COVID – 19 
care, în următoarele 60-90 de zile, 
când se estimează că epidemia va 
atinge vârful în România, va deter-
mina blocarea activității firmelor de 
transport și falimentarea acestora, 
dacă autoritățile nu vor lua măsuri 
identice cu celelalte state din UE 
pentru a proteja industria de trans-
port.
În aceste condiții, UNTRR solicită 
Asociației Municipiilor din România 
(AMR), Ministerului Finanțelor Pub-
l ice (MFP), Primăriilor și Consilii lor 

Locale: 
- autoritățile locale să proroge 
termenul de plată a impozitului 
pe clădiri, terenuri şi mijloace de 
transport pentru 120 de zile, ca 
măsură de prevenire a intrării în 
faliment a firmelor de transport 
rutier- cod CAEN 493, 494, a 
firmelor licențiate rent-a-car și a 
agențiilor care vindeau bilete de 
autocar, în urma pierderilor pro-
vocate de răspândirea virusului 
COVID – 19;
- Suspendarea plății creditelor – 
pentru finanțare vehicule transport 
persoane - pe perioada interzicerii 
transportului de persoane;
- suspendarea plății contribuțiilor 
sociale de către firmele afectate;
- suspendarea 
plății cred-
itelor ipote-
care de către 
personalul 
firmelor aflate 
în dificultate;
- finanțări 
externe 
din partea 
din partea 
Comisiei Eu-
ropene pentru 
asigurarea 
continuității 
activității. 
UNTRR mai 
solicită Băncii 
Naționale 
a României  
(BNR) să 
ceară 
sistemu-
lui bancar 
să acorde 
o perioadă 
de grație la 
plata capita-
lului pentru 
finanțările prin 
credit și leas-
ing pe perioa-
da pandemiei 
de corona-
virus. Ast-

fel, firmele de transport rutier să 
plătească doar dobânda aferentă, 
iar plata capitalului să fie amânată.
UNTRR solicită toate aceste 
măsuri cu caracter urgent pen-
tru evitarea blocării activității de 
transport rutier, principalul element 
în lanțul logistic de aprovizionare 
al capacităților de producție cu ma-
terii prime și materiale și al popu-
latiei cu mărfuri de strictă necesi-
tate, alimente și medicamente.
Blocarea activității de transport 
rutier va atrage imediat intrarea în 
colaps a economiei naționale, cu 
consecințe imediate și catastro-
fale.", se spune în comunicatul de 
presă al UNTRR din data de 13 
martie 2020.

(

,
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Uniunea Națională a 
Transportatorilor Rutieri din România 
(UNTRR) solicită Guvernului, în 
numele transportatorilor rutieri, 
producătorilor, exportatorilor 
și importatorilor din România, 
eliminarea imediată a măsurii de 
punere în autoizolare 14 zile a 
șoferilor români de camioane care 
fac transport internațional spre 
România. 
Menținerea acestei măsuri va bloca 
economia României, cu efect imediat 
în următoarea săptămână și cu 
consecințe catastrofale, generate de 

lipsa mărfurilor, dar și de închiderea 
unităților de producție și reducerea 
considerabilă a comerțului, ceea 
ce va produce mai multe victime, în 
timp foarte scurt, comparativ cu noul 
coronavirus în următoarele 90 de 
zile. 
Italia nu interzice accesul 
camioanelor și nu a oprit producția și 
comerțul pentru că ar intra imediat în 
colaps. 
Italia este al doilea partener 
comercial al României, după 
Germania, se transportă rutier 
2 milioane de tone anual, ceea 

ce înseamnă 277 camioane pe 
zi. Se pot realiza monitorizări – 
verificare temperatură și simptome, 
completare formulare (atenție – pe 
formular nu se specifică meseria 
persoanei) și, în cazul în care există 
suspiciuni serioase, șoferul să fie 
pus în izolare sau carantină. În Italia 
se procedează la astfel de verificări, 
dar transportul rutier de mărfuri nu 
este blocat. 
Mai nou, inclusiv șoferii români care 
au venit în România din Germania 
au fost puși în autoizolare. Germania 
reprezintă principalul partener 

UNTRR- ÎMPOTRIVA AUTOIZOLĂRII 
ȘOFERILOR PROFESIONIȘTI 

ROMÂNI
UNTRR solicită Guvernului să renunțe la măsura obligatorie de punere în izolare 14 
zile a șoferilor de camioane, în caz contrar economia României se va opri.
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comercial al României și totalizează 
20% din comerțul exterior al 
României, adică 32,5 miliarde de 
euro. Toată industria automotive a 
României se blochează în 7 zile. 
În România este o criză accentuată 
de șoferi, cu un deficit de 45.000 de 
șoferi profesioniști pentru vehiculele 
de transport marfă și pentru 
vehiculele de transport persoane 
de peste 1+8 locuri, chiar dacă 
statisticile par să spună altceva 
– că sunt aproape 200.000 de 
autovehicule licențiate în România 
pentru transportul de mărfuri 
(165.000) și persoane (35.000) – 
contra cost și în cont propriu și sunt 
eliberate atestate pentru 305.000 
conducători auto profesioniști, din 
care aproape jumătate sunt plecați 
în UE și lucrează la firme din alte 
state membre. 
Din estimările UNTRR, în cazul 
transportului rutier național de 
persoane – linii regulate – numărul 
de pasageri a scăzut cu 50%, iar 
pentru transportul de persoane 
ocazional scăderea este aproximativ 
100%. În relația cu Italia, firmele 
de transport rutier românești de 
persoane au oprit total activitatea, iar 
în relațiile cu restul țărilor scăderea 
este nesemnificativă, volumul fiind 
comparabil cu perioada similară 
din anul trecut. În schimb, în cazul 
transportului rutier de persoane – 
curse ocazionale (alte relații decât 
Italia) scăderea este de aproximativ 
100%. 
În ceea ce privește transportul 
rutier de mărfuri intern, acesta 
este neafectat, în timp ce pentru 
transportul rutier de mărfuri 
internațional scăderea generală este 
de aproape 15%, iar unele firme sunt 
mai afectate, cu până la 30%, altele 
nu sunt afectate deloc. 
Transporturile de marfă internațional 
între Italia și alte țări din UE operat 
de transportatorii români nu este 
afectat decât în măsura în care 
clienții din Italia își reduc volumul de 

activitate – valabil în anumite cazuri, 
dar nu generalizat în acest moment. 
Transportul de marfă internațional 
dintre Italia și România este în 
pericol din cauza măsurii de 
autoizolare a șoferilor care revin din 
Italia – aceste operațiuni au început 
să includă costul cu imposibilitatea 
utilizării șoferului 14 zile (peste 
2000 euro), iar UNTRR solicită 
revenirea asupra acestei decizii și 
monitorizarea șoferilor fără a fi puși 
în autoizolare. 
UNTRR solicită Guvernului: 
- suspendarea plății creditorilor - 
pentru finanțare vehicule transport 
persoane - pe perioada interzicerii 
transportului de persoane; 
- suspendarea plății contribuțiilor 
sociale de către firmele afectate; 
- suspendarea plății creditelor 
ipotecare de către personalul 
firmelor aflate în dificultate. 
Concediile medicale nu sunt plătite 
de stat de ani buni în urmă, de multe 
ori plata se face doar în urma unei 
acțiuni în instanță și pe baza unei 
hotărâri definitive obținute în acest 

sens. 
UNTRR solicită autorităților ca, în 
punctele de trecere a frontierei, 
să fie create spații speciale pentru 
verificarea șoferilor profesioniști, 
astfel încât să se evite aglomerația 
și posibilitatea ca aceștia să intre în 
contact cu alte persoane venite din 
diverse colțuri ale lumii. 
UNTRR le reamintește autorităților 
că transportul rutier asigură 
funcționarea corespunzătoare a 
economiei și asigură calitatea vieții 
de care ne bucurăm astăzi. 
O întrerupere sau o oprire a 
serviciului de transport rutier de 
mărfuri are consecințe în aproape 
fiecare aspect al vieții inclusiv 
sănătate, distribuirea alimentelor și 
a energiei. Prin oprirea transportului 
rutier sunt afectate majoritatea 
afacerilor cu care avem contact în 
fiecare zi, întrucât multe dintre ele 
au astăzi stocuri sau provizii mici 
sau aproape inexistente și sunt 
dependente complet de primirea 
livrărilor zilnice la timp. 

Publicitate
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UNTRR: ELIBERAȚI ȘOFERII DE CAMIOANE 
DIN AUTOIZOLARE NEJUSTIFICATĂ

"Peste 30.000 de ȘOFERI DE CAMIOANE NU POT VENI/PLECA cu microbuze sau mașini personale 
spre/dinspre Europa de vest, în condițiile în care nu mai sunt zboruri. Peste 2.000 de șoferi de 
camioane sunt zilnic puși în autoizolare pentru 14 zile. Distrugeți România înainte să producă 
Coronavirus prima victimă!

Uniunea Națională a Transportato-
rilor Rutieri din România – UNTRR 
solicită Guvernului excluderea șoferilor 
profesioniști care operează transpor-
turi rutiere internaționale de la măsura 
izolării la domiciliu, pentru o perioadă de 
14 zile aplicată de CNSSU tuturor per-
soanelor asimptomatice care sosesc în 
România din țările unde sunt confirmate 
cel puțin 500 de cazuri. 
Măsura nu ar trebui să se aplice nici 
șoferilor profesioniști care vin sau 
pleacă din țară cu microbuze/auto-

care/mașini personale, iar autoritățile 
ar trebui să verifice faptul că sunt 
angajați ai firmelor de transport rutier 
din România folosind baza de date a 
Autorității Rutiere Române (ARR). 
Dacă măsura de izolare la domiciliu 
pentru o perioadă de 14 zile se va aplica 
și șoferilor profesioniști, săptămâna 
următoare nu o să mai avem cu cine să 
facem transport rutier în România. 
Peste 30.000 de șoferi de camioane nu 
pot veni/pleca cu microbuze spre Eu-
ropa de vest, în condițiile în care nu mai 

sunt zboruri. Peste 2.000 de șoferi de 
camioane sunt zilnic puși în autoizolare 
pentru 14 zile. 
UNTRR este deschisă la măsuri supli-
mentare de control a stării de sănătate 
a șoferilor profesioniști – controlul 
temperaturii, urmărirea simptomelor, 
dar aceștia să nu fie trimiși automat 
în carantină sau în autoizolare. De 
exemplu, în Polonia, doar șoferii cu 
temperatură de peste 38 de grade sunt 
automat direcționați la punctele de 
examinare medicală și sunt trimiși în 
carantină timp de 14 zile. 
La nivelul anului 2019, cifra de afaceri 
a companiilor de transport rutier de 
mărfuri (cod CAEN 4941 și 4942) a fost 
de 44 miliarde lei. 
Companiile de transport rutier aveau 
peste 158.200 de angajați, pentru care 
au achitat venituri de 16,6 miliarde lei 
anul trecut. Profitul înregistrat de firmele 
de transport rutier a fost de 1,43 miliarde 
lei în 2019. 
Estimările UNTRR arată că epidemia 
de COVID-19 a dus la scăderea în 
medie cu 15%-30% a transportului 
rutier internațional de mărfuri efectuat 
de firmele românești, iar efectele se vor 
vedea în 3-4 săptămâni, când peste 
jumătate dintre companiile de trans-
port rutier din România își vor declara 
insolvența. 
Conform Eurostat, transportul 
internațional rutier reprezintă până la 
73% din totalul transporturilor rutiere 
românești. 
Transportul rutier este principalul 
contributor la exportul de servicii al 
României, cu un total de 6,12 miliarde 
euro, în creștere cu 10% față de 2018. 
Transportul rutier generează un sfert din 
exportul total de servicii al României, 
de 26,3 miliarde de euro și peste 
jumătate din soldul total al comerțului 
internațional cu servicii. Cu peste 
50% dintre companii în insolvență și 
aproape de faliment ne putem aștepta 
la înjumătățirea contribuției sectorului la 
exportul de servicii.", se spune într-un 
comunicat de presă UNTRR din seara 
zilei de 17 martie 2020.
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ROMÂNIA NU MAI APLICĂ TEMPORAR 
TIMPII DE CONDUCERE ȘI ODIHNĂ PENTRU 

TRANSPORTUL DE MARFĂ
Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier a notificat Comisia Europeană, pe 
17 martie 2020, că urmează să aplice o derogare de la prevederile art.14 (2) din Regulamentul 
CE nr. 561/2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul 
transporturilor rutiere.

"Ca urmare a situației extraordinare de 
criză din cauza pandemiei de COVID-
19 (Coronavirus), ROMÂNIA a con-
venit cu privire la o scutire temporară și 
limitată a aplicării timpilor de conducere 
și de odihnă pentru șoferii vehiculelor 
care transportă MĂRFURI. Această 
scutire este acordată în conformitate cu 
articolul 14 alineatul (2) din Regulamen-
tul (CE) nr. 561/2006 și scopul acestui 
document este de a notifica de îndată 
Comisia în consecință.
Această scutire temporară se aplică 
începând cu data de 18.03.2020 și 
se va desfășura până la data 
de 16.04.2020. Se va aplica șoferilor 
implicați în transporturi NAȚIONALE/
INTERNAȚIONALE.
ROMÂNIA a precizat că siguranța 
conducătorilor auto și a drumurilor nu 
trebuie compromise. Șoferii nu ar trebui 
să conducă atunci când sunt obosiți - 
angajatorii rămân responsabili pentru 
sănătatea și siguranța angajaților lor și 
a altor participanți la trafic.
Pentru categoria de șoferi menționată 
mai sus, se va face derogare temporară 
de la următoarele dispoziții, după cum 
urmează:
• Derogare de la Articolul 6 alineatul (1) 
din Regulamentul 561/2006: înlocuirea 
limitei maxime zilnice de conducere de 9 
ore cu una de 11 ore;
• Derogare de la Articolul 7 din Regula-

mentul 561/2006: înlocuirea cerințelor 
minime de pauze zilnice prin impunerea 
unei pauze de 45 de minute după 5 ore 
și jumătate;
• Derogare de la Articolul 8 alineatul (1) 
din Regulamentul 561/2006: reducerea 
cerințelor de repaus zilnic de la 11 la 9 
ore;
• Derogare de la Articolul 8 alineatul (6) 
din Regulamentul 561/2006: amânarea 
perioadei de repaus săptămânal la 

peste șase perioade de 24 de ore.
Scutirea temporară a dispozițiilor de-
scrise mai sus reflectă circumstanțele 
excepționale care decurg din apariția fo-
carului de COVID-19. ROMÂNIA dorește 
să sublinieze faptul că, de regulă, ne 
așteptăm ca întreprinderile să planifice 
și să gestioneze riscurile de întrerupere 
a lanțurilor de aprovizionare.", se spune 
în notificarea trimisă Comisiei Europene 
de către ISCTR.
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Uniunea Națională a Transportatorilor 
Rutieri din România (UNTRR) solicită 
Comisarului European pe Transporturi, 
doamna Adina Vălean, Prim-Ministrului 
României, domnul Ludovic Orban, 
Ministrului Transporturilor, Infrastructurii 
și Comunicațiilor, domnul Lucian Bode, 
Ministrului Afacerilor Interne, domnul 
Marcel Vela, Ministrului Afacerilor 
Externe, domnul Bogdan Aurescu, 
Ministrului Economiei, Energiei 
și Mediului de Afaceri, domnul Virgil 
Popescu, Secretarului de stat în 
Ministerul Afacerilor Interne, Șeful 
Departamentului pentru Situații de 
Urgență, domnul Dr. Raed Arafat, să 
permită șoferilor profesioniști români 
care dețin atestat profesional, card 
tahograf digital și contract de muncă 
la firmele de transport rutier românești 
sau străine, să se deplaseze cu avionul, 
microbuzul sau autoturismul personal 

către camioanele aflate în Europa de 
Vest. 

În contextul crizei europene determinate 
de pandemia COVID-19, firmele de 
transport rutier internațional dețin un 
rol vital pentru funcționarea sistemelor 
medicale și de alimentație publică în 
România și în UE, iar în acest sens 
ar trebui să fie permisă deplasarea 
șoferilor români pentru preluarea 
camioanelor care operează transporturi 
internaționale în Europa de Vest, cu 
respectarea prevederilor contractuale 
și ale legislației europene privind 
transporturile rutiere. 

Precizăm că sunt peste 150 000 de 
șoferi români care operează camioane 
în Europa de Vest și care lucrează atât 
pentru firme românești, cât și pentru 
firme din alte State Membre UE. 

În UE, aproape 80% din mărfuri sunt 
transportate pe cale rutieră, astfel 
că blocarea transporturilor rutiere 
de mărfuri va crea efecte imediate și 
catastrofale iremediabile prin oprirea 
producției și comerțului. 

Transportul rutier este 
principalul contributor la exportul de 
servicii al României, cu un total de 6,12 
miliarde euro în 2019, în creștere cu 
10% față de 2018. Transportul rutier 
generează un sfert din exportul total de 
servicii al României, de 26,3 miliarde de 
euro și peste jumătate din soldul total al 
comerțului internațional cu servicii. 

UNTRR solicită autorităților măsuri 
pentru fluidizare a traficului la 
frontierele de intrare în România, 
pentru ca mărfurile esențiale precum 
medicamentele, alimentele și 
echipamentele să nu rămână blocate, 
afectând astfel lanțul de aprovizionare 
și soluțiile de tratament medical pentru 
populație. 

Totodată, UNTRR solicită Comisiei 
Europene stabilirea de coridoare 
europene pentru transportul 
medicamentelor, echipamentelor și 
alimentelor și să nu mai lase loc de 
interpretări și abuzuri din partea statelor 
membre. Criza noului coronavirus 
este o problemă europeană, iar statele 
membre UE trebuie să reacționeze 
în comun, în mod coordonat, în fața 
problemelor comune, ținând cont de 
interdependența activităților economice 
dintre acestea și cu restul economiei 
globale. UNTRR consideră că este 
imperios necesar ca această abordare 
să înceapă acum, în timp real, fără să 
se aștepte finalul acestei crize pentru 
a realiza proceduri pentru o eventuală 
criză similară în viitor.

UNTRR solicită Comisiei Europene și Guvernului să permită deplasarea cu avionul, microbuzul sau 
autoturismul personal către camioanele aflate în Europa de Vest, șoferilor profesioniști români 
care dețin atestat, card tahograf și contract de muncă la firmele de transport rutier românești sau 
străine.

UNTRR - PERMISIUNEA CA ȘOFERII SĂ AJUNGĂ 
LA CAMIOANE CU AVIONUL, MICROBUZUL 

SAU AUTOTURISMUL
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UNTRR solicită Guvernului, BNR și ASF suspendarea plății finanțărilor (credite, leasing) și 
asigurărilor RCA contractate de firmele de transport rutier din România, pentru o perioadă de 3 
luni, în condițiile în care aproape 80% din companiile de transport rutier sunt în pragul insolvenței 
și sunt nevoite să oprească vehiculele în parcări.

UNTRR CERE SUSPENDAREA PLĂȚII 
FINANȚĂRILOR ȘI ASIGURĂRILOR RCA

"Uniunea Națională a Transportatorilor 
Rutieri din România (UNTRR) solicită 
Prim-Ministrului României, domnul 
Ludovic Orban, Guvernatorului BNR, 
domnul Mugur Isărescu, Ministrului 
Finanțelor Publice, domnul Florin Cîțu, 
Ministrului Transporturilor, Infrastructurii 
și Comunicațiilor, domnul Lucian 
Bode, Ministrului Economiei, Energiei 
și Mediului de Afaceri, domnul Virgil 
Popescu și Prim-Vicepreședintelui ASF, 
doamna Doina Dascălu, suspendarea 
plății finanțărilor (credite, leasing) și 
asigurărilor auto obligatorii - RCA 
contractate de firmele de transport rutier 
din România, pentru o perioadă de 3 
luni, în condițiile în care aproape 80% 
din companiile de transport rutier sunt 
în pragul insolvenței și sunt nevoite să 
oprească vehiculele în parcări. 
Având în vedere că în Europa industria 
de automotive s-a oprit, iar în România 
mai multe fabrici precum Dacia, Ford 
sau Pirelli și-au suspendat activitatea, 
firmele de transport rutier de mărfuri 
care lucrează cu acești clienți au 
scădere de 100% a afacerilor. Restul 
firmelor care realizează transport rutier 
internațional înregistrează o scădere de 

80%. 
În cazul transportului rutier național 
de persoane –linii regulate– numărul 
de pasageri a scăzut cu 60-70%, 
iar pentru transportul de persoane 
ocazional scăderea este aproximativ 
100%. În cazul transportului rutier de 
persoane internațional scăderea este de 
aproximativ 100%. 
Aceste firme nu pot folosi activele 
finanțate în această perioadă, astfel 
că toate plățile cu creditele, leasing, 
asigurări ar trebui suspendate și nu 
amânate. Firmele de transport rutier 
nu-și vor putea recupera niciodată 
neîncasările provocate de criza noului 
coronavirus și solicită băncilor, firmelor 
de leasing și firmelor de asigurări 
susținere și găsirea împreună de soluții 
viabile rapide în această perioadă 
dificilă. 
Dacă se face doar o amânare la plată, 
finanțatorii (bănci, companii de leasing) 
și asigurătorii vor solicita banii pentru 
această perioadă la o dată ulterioară, 
iar firmele de transport rutier nu vor 
putea rezista în fața acestei presiuni 
financiare, deoarece nu au derulat nicio 
activitate cu activele finanțate. Astfel, 

UNTRR solicită suspendarea acestor 
plăți pentru industria de transport rutier. 
Reamintim Guvernului, BNR și ASF 
importanța sectorului de transport rutier: 
41.000 de firme cu o cifră de afaceri 
cumulată de 12,3 miliarde euro, 212.000 
de angajați, este principalul contributor 
la exportul de servicii al României, cu un 
total de 6,12 miliarde euro (+10% față 
de 2018). Transportul rutier generează 
un sfert din exportul total de servicii al 
României, de 26,3 miliarde euro.   
Potrivit unui studiu UNTRR, dacă 
Guvernul va adopta o terapie de 
șoc, PIB-ul României va scădea 
semnificativ în trimestrul II 2020, dar 
revenirea o să fie mai rapidă. În acest 
scenariu, UNTRR estimează o scădere 
economică de 5,6% în 2020 și o 
creștere economică de 5,7% în 2021. 
În cazul unei terapii progresive, PIB-ul 
va scădea semnificativ în următoarele 
trei trimestre din 2020, iar revenirea va 
fi mai lentă. Estimăm în 2020 o scădere 
economică de 6,8% și o creștere 
economică de doar 2,6% anul viitor.", 
se spune într-un comunicat de presă al 
UNTRR din data de 19 martie 2020.
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"Adoptați terapia de șoc cu COST 
MARE INIȚIAL PE PERIOADĂ SCURTĂ 
în loc de cost progresiv pe perioadă 
îndelungată. 
Costul total se va dovedi mai mic în 
prima variantă, decât în varianta a doua 
cu costuri lunare mai mici, perioadă 
mai mare și în final ineficientă din 
cauza faptului că firmele vor intra în 
faliment. 
Terapia de șoc și nu tratamentul de 
lungă durată va fi mai eficientă și cu un 
cost total mai mic. 
Prin alocarea unui buget suficient pentru 
plata a 75% din salariile firmelor din 
domeniile afectate, să fie plătite timp de 
90 zile de către guvern direct angajaților. 
În acest fel, timpul de asistență este 
relativ scurt, se oferă un nivel de confort 
personalului și firmelor afectate, care 
vor avea posibilitatea de a reporni 
activitatea, iar firmele și angajații salvați 
se vor putea susține și vor putea genera 

venituri pentru bugetul public. 
Potrivit unui studiu UNTRR, în cazul 
terapiei de șoc, PIB-ul României va 
scăderea semnificativ în trimestrul II 
2020, dar revenirea o să fie mai rapidă. 
În acest scenariu, UNTRR estimează o 
scădere economică de 5,6%, în 2020, și 
o creștere economică de 5,7%, în 2021. 
În cazul terapiei progresive, PIB-ul va 
scăderea semnificativ în următoarele 
trei trimestre din 2020, iar revenirea va fi 
mai lentă. Estimăm, în 2020, o scădere 
economică de 6,8% și o creștere 
economică de doar 2,6% anul viitor. 
Prin adoptarea unor măsuri progresive, 
se alocă un buget progresiv pentru 
suportul firmelor, fără a se cunoaște 
modalitatea administrării acestui 
buget (Pentru ce se alocă? Pentru 
firme? Pentru plată furnizori? Pentru 
plată salarii angajați?), abordare care 
necesită un timp mai îndelungat de 
asistență, cu mai multă incertitudine 

pentru firme și angajați, cu rezultate 
incerte și costuri de oportunitate 
crescute. În măsura în care o parte 
semnificativă dintre firmele asistate nu 
vor putea relua activitatea și astfel se 
pierde posibilitatea de a recupera parte 
din bugetul alocat deoarece aceste firme 
nu vor mai putea genera venituri pentru 
bugetul public, ci, dimpotrivă, presiunea 
pentru ajutoare sociale se va extinde pe 
o perioadă de timp îndelungată. 
UNTRR solicită Guvernului decât 
să adopte multe măsuri care să 
se dovedească complicat de 
implementat, adică o puzderie 
de ”purici”, mai bine să adopte o 
wsingură măsură clară, rapidă și 
eficientă, respectiv plata a 75% din 
salariul tuturor angajaților firmelor aflate 
în dificultate pentru următoarele 90 zile. 
De exemplu, firmele care realizează 
transport rutier de persoane -național, 
internațional, ocazional/turistic- și 
care au înregistrat o scădere a cifrei 
de afaceri între 60%-100% ar putea 
beneficia de o astfel de măsură 
rapidă. ARR licențiază operatorii de 
transport rutier și operatorii economici 
care efectuează activități conexe 
transportului rutier și eliberează licențele 
de traseu operatorilor care efectuează 
transport rutier de persoane prin servicii 
regulate (național și internațional) 
și servicii de transport ocazionale. 
Ministerul Transporturilor cunoaște 
traseele și activitatea firmelor de 
transport persoane, astfel că statul ar 
putea cu ușurință să le ofere ajutor. 
Măsuri similare au fost adoptate de state 
precum Danemarca, unde Guvernul 
va achita timp de trei luni salariile 
angajațiilor afectați până la un maximum 
de 23.000 de coroane daneze (3.418 
dolari/lună), în timp ce companiile vor 
achita restul de 25%, sau Austria, unde 
Guvernul a alocat 4 miliarde de euro 
pentru a ajuta economia să treacă peste 
criza coronavirusului. 
 
I. Scenariul 1 – Abordare proactivă: 
asistență tip șoc – buget mare alocat 
pentru 3 luni: 

1. Timp scurt de asistență bugetară; 

UNTRR VREA BANI DE LA GUVERN PENTRU 
ANGAJAȚII FIRMELOR AFLATE ÎN DIFICULTATE

UNTRR solicită Guvernului României să aloce un buget suficient pentru a plăti 75% din salariul 
tuturor angajaților firmelor aflate în dificultate pentru următoarele 90 zile. 

Publicitate
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2. Buget mare alocat lunar; 
3. Predictibilitate ridicată și relativ 
confort (orizont de timp clar pentru 
reluare activitate firme și angajați) 
pentru firmele și angajații afectați; 
4. Număr firme salvate – crescut; 
5. Număr angajați salvați - crescut; 
6. COST TOTAL APROPIAT DE CEL 
ESTIMAT INIȚIAL; 
7. COST TOTAL DIRECT APROPIAT 
DE CEL TOTAL ȘI DE COSTUL 
INIȚIAL; 
8. COST TOTAL DE OPORTUNTATE 
REDUS DATORITĂ EFICIENȚEI 
ABORDĂRII (CERTITUDINEA 
MENȚINE FIRMELE ȘI ANGAJAȚII 
CARE NU ÎȘI PIERD LOCURILE 
DE MUNCĂ) și datorită veniturilor 
recuperate de la firmele salvate și 
angajații acestora.
 
II. Scenariul 2 – abordare reactivă: 
asistență progresivă – buget moderat 
alocat pentru 3  luni 
 
1. Timp îndelungat de asistență 
bugetară; 
2. Buget moderat alocat lunar; 
3. Predictibilitate scăzută și bulversare 
(Teama de faliment și teama de lipsa 
unui loc de muncă) pentru firmele și 

angajații afectați; 
4. Număr fime salvate - redus; 
5. Număr angajați salvați - redus; 
6. COST TOTAL MULT PESTE CEL 
ESTIMAT INIȚIAL; 
7. COST TOTAL DIRECT PESTE 
CEL DIN SCENARIUL I DIN CAUZA 
PERIOADEI ÎNDELUNGATE; 
8. COST TOTAL DE OPORTUNITATE 

RIDICAT DIN CAUZA INEFICIENȚEI 
ABORDĂRII (INCERTITUDINEA 
ÎNCHIDE FIRMELE ȘI ANGAJAȚII 
ÎȘI PIERD LOCURILE DE MUNCĂ) și 
pierderii veniturilor de la firmele 
și angajații salvați.", se spune în 
comunicatul de presă al UNTRR din 
data de 18 martie 2020. 

Publicitate
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"Uniunea Națională a Transportatorilor 
Rutieri din România (UNTRR) solicită 
Autorității de Supraveghere Financiară 
(ASF) modificarea legii nr.132/2017 
privind asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru prejudicii 
produse terților prin accidente de vehicule 
și tramvaie și a Normei nr. 20/2017 
privind asigurările auto din România, 
astfel încât firmele de transport rutier 
din România afectate de criza noului 
coronavirus să-și poată suspenda 
asigurările RCA fără a depune plăcuțele 
de înmatriculare/înregistrare la autoritatea 
care le-a eliberat. 
Deși această posibilitate este prevăzută 
în cadrul legii 132/2017, nu poate fi 
operată deoarece nu există o procedură 
pentru returnarea plăcuțelor de 
înmatriculare. 
Din cauza crizei provocate de pandemia 
de coronavirus, firmele de transport rutier 
de mărfuri românești care realizează 
transport rutier internațional au raportat 
o scădere de 80% a afacerilor. În plus, 
firmele de transport rutier de mărfuri 
care activează în zona de automotive 
înregistrează scăderi de 100%, după ce 
în Europa industria de automotive s-a 
oprit, iar în România mai multe fabrici 
precum Dacia, Ford sau Pirelli și-au 

suspendat activitatea.
În cazul transportului rutier național 
de persoane – linii regulate – numărul 
de pasageri a scăzut cu 60-70%, 
iar pentru transportul de persoane 
ocazional scăderea este aproximativ 
100%. În cazul transportului rutier de 
persoane internațional scăderea este de 
aproximativ 100%. 
Astfel, firmele de transport rutier nu-și pot 
folosi activele și de aceea este necesară 
o suspendare a asigurărilor RCA. 

UNTRR a solicitat Prim-Ministrului 
României, domnul Ludovic Orban, 
Guvernatorului BNR, domnul Mugur 
Isărescu, Ministrului Finanțelor 
Publice, domnul Florin Cîțu, Ministrului 
Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor, domnul Lucian Bode, 
Ministrului Economiei, Energiei și 
Mediului de Afaceri, domnul Virgil 
Popescu și Prim-Vicepreședintelui ASF, 
doamna Doina Dascălu,  suspendarea 
plății finanțărilor (credite, leasing) și 
asigurărilor auto obligatorii - RCA 
contractate de firmele de transport rutier 
din România, pentru o perioadă de 3 
luni, în condițiile în care aproape 80% 
din companiile de transport rutier sunt 
în pragul insolvenței și sunt nevoite să 
oprească vehiculele în parcări. 
Reamintim Guvernului, BNR și ASF 
importanța sectorului de transport rutier: 
41.000 de firme cu o cifră de afaceri 
cumulată de 12,3 miliarde euro, 212.000 
de angajați, este principalul contributor 
la exportul de servicii al României, 
cu un total de 6,12 miliarde euro în 
2019 (+10% față de 2018). Transportul 
rutier generează un sfert din exportul total 
de servicii al României, de 26,3 miliarde 
euro.", se spune într-un comunicat 
UNTRR din data de 20 martie 2020. 

UNTRR solicită ASF modificarea legislației pentru ca firmele de transport rutier din România să-și 
poată suspenda asigurările RCA fără depunerea plăcuțelor de înmatriculare.

UNTRR VREA SUSPENDAREA RCA FĂRĂ 
DEPUNEREA PLĂCUȚELOR DE ÎNMATRICULARE
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Această suspendare se aplică 
liniilor de producție a utilajelor 
agricole, a utilajelor de construcții, a 
vehiculelor comerciale și a vehiculelor 
specializate. Majoritatea fabricilor care 
asamblează componente vor rămâne 
operaționale la capacitate redusă, 
respectând cu strictețe directivele 
naționale de sănătate, pentru a asigura 
continuarea aprovizionării către liniile 
de producție ale companiei situate în 

afara Europei. Depozitele europene 
de piese de schimb și cele mai multe 
locații ale dealerilor vor rămâne, de 
asemenea, deschise pentru a menține 
neîntrerupte serviciile oferite clienților 
companiei. CNH Industrial lucrează 
în strânsă colaborare cu sindicatele 
și consiliile de muncă pentru 
implementarea închiderilor temporare 
și redeschiderii fabricilor.
Alături de aceste măsuri și de cele 

deja existente în locațiile companiei 
din întreaga lume, grupul de lucru 
global COVID-19 al CNH Industrial 
monitorizează constant situația 
tuturor piețelor în care operează și 
va lua măsuri suplimentare la nevoie, 
continuând să răspundă cererilor 
din piețe pentru servicii destinate 
misiunilor critice.

IVECO - PRODUCȚIA SUSPENDATĂ PENTRU 
DOUĂ SĂPTĂMÂNI

CNH Industrial NV, grupul care produce vehiculele comerciale IVECO, a anunțat, vineri, 20 
martie 2020, că, având în vedere că fluxul de furnizare a pieselor necesare producției este sub 
tensiune extremă ca urmare a situației de urgență create de COVID-19, în Europa se suspendă 
majoritatea operațiunilor de asamblare pentru o perioadă de două săptămâni.

Publicitate
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"Uniunea Națională a Transportatorilor 
Rutieri din România (UNTRR) solicită 
domnului Lucian Bode, Ministrul 
Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor să semneze cu celeritate 
Acordul multilateral special M 324 
referitor la prelungirea valabilității 
certificatului de pregătire profesională 
a conducătorului auto ADR și a 
certificatului de pregătire profesională 
a consilierilor de siguranță pentru 
transportul mărfurilor periculoase și 
a Acordului multilateral M 325, care 
se referă la prelungirea valabilității 
Inspecției periodice sau intermediare ale 
cisternelor în conformitate cu 6.8.2.4.2, 
6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 
6.9.5.2 și 6.10.4 din ADR și certificatul 
de omologare pentru vehicule în 
conformitate cu 9.1.3.4 din ADR. 
În actuala criză europeană cauzată de 
pandemia COVID-19, este evident 
rolul vital al transportului rutier 
internațional ADR pentru transportul 
substanțelor biocide, a medicamentelor 
și a altor substanțe sau mărfuri care 
cad sub incidența transporturilor 

periculoase între statele membre ale UE 
și în interiorul acestor state. 
Conform legislației internaționale în 
vigoare, pentru desfășurarea activității 
de transport a mărfurilor 
periculoase sunt necesare atât 
certificatul de pregătire profesională a 
conducătorului auto și a certificatului de 
pregătire profesională a consilierilor de 
siguranță, cât și inspecția periodică a 
cisternelor și a certificatelor de agreere 
ADR. 
Având în vedere situația 
creată datorită pandemiei cu COVID-
19, Luxemburg, Germania, Austria, 
Norvegia, Franța, Irlanda, San Marino, 
Regatul Țărilor de Jos, Republica 
Cehă, Elveția, Marea Britanie, Spania 
și Belgia au semnat Acordul Special 
Multilateral M324 referitor la prelungirea 
valabilității certificatelor de pregătire a 
șoferilor și a consilierilor de siguranță 
pentru transportul mărfurilor periculoase 
a căror perioadă de valabilitate 
expiră între 1 martie 2020 și 1 noiembrie 
2020 pentru a rămâne valabile până la 
30 noiembrie 2020. 

De asemenea, Luxemburg, Norvegia, 
Franța, Germania, Austria, Spania, 
Elveția și Belgia au semnat și Acordul 
Special Multilateral M325, referitor 
la prelungirea până la 30 august 2020 
a tuturor inspecțiilor periodice sau 
intermediare ale cisternelor a căror 
valabilitate se încheie între 1 martie 
2020 și 1 august 2020. 
În condițiile actuale de efectuare a 
transporturilor internaționale impuse 
de statele Europei și nu numai, prin 
aderarea României la aceste Acorduri 
Speciale Multilaterale cu caracter 
temporar, activitatea transportatorilor 
care efectuează transporturi de 
mărfuri periculoase se va putea 
desfășura și în continuare fără restricțiile 
impuse de expirarea perioadei de 
valabilitate a certificatelor de pregătire a 
șoferilor și a consilierilor în materie 
de siguranță a mărfurilor periculoase, 
precum și, a inspecțiilor periodice ale 
cisternelor agreate ADR.", se spune în 
comunicatul de presă al UNTRR de pe 
data de 24 martie 2020.

UNTRR CERE PRELUNGIREA CERTIFICATELOR 
DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

UNTRR îi solicită lui Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
să semneze cu celeritate Acordurile Multilaterale Speciale cu caracter temporar referitoare la 
prelungirea valabilității certificatelor de pregătire profesională a șoferilor și a consilierilor de 
siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase precum și prelungirea valabilității Inspecției 
periodice a cisternelor și a certificatelor de agreare ADR.
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"ACORD MULTILATERAL ADR - M324
Aducem la cunoștința tuturor celor 
interesați faptul că România a aderat 
la Acord Multilateral M324 (RO, EN) 
cu privire la certificatele de pregătire 
profesională ADR ale conducătorilor 
auto și certificate consilierilor de 
siguranță pentru transportul mărfurilor 
periculoase
 
În aceste condiții:
• Prin derogare de la dispozițiile primului 
paragraf de la 8.2.2.8.2 din ADR, toate 
certificatele de pregătire profesională 
ale conducătorilor auto a căror 
valabilitate expiră între 1 martie 2020 
și 1 noiembrie 2020 rămân valabile 
până la 30 noiembrie 2020. Aceste 
certificate se reînnoiesc pentru 5 ani 
dacă conducătorul auto face dovada 
participării la cursul de pregătire în 
conformitate cu 8.2.2.5 din ADR și a 
promovat examenul în conformitate cu 
8.2.2.7 din ADR înainte de 1 decembrie 
2020. Noua perioadă de valabilitate 
începe de la data inițială de expirare a 
certificatului care trebuie reînnoit.
 
• Prin derogare de la dispozițiile de la 

1.8.3.16.1 din ADR, toate certificatele de 
pregătire profesională a consilierilor de 
siguranță pentru transportul de mărfuri 
periculoase a căror valabilitate expiră 
între 1 martie 2020 și 1 noiembrie 2020 
rămân valabile până la 30 noiembrie 
2020. Valabilitatea acestor certificate 
se prelungește de la data de expirare 
inițială, cu 5 ani, dacă deținătorii lor au 
promovat examenul în conformitate 

cu 1.8.3.16.2 din ADR înainte de 1 
decembrie 2020.
 • Prezentul acord este valabil până la 
1 decembrie 2020 pentru transportul 
pe teritoriile părților contractante ADR 
semnatare ale acestui acord.
• Până la data semnării de către 
România, acordul a mai fost semnat, 
și deci prevederile sunt aplicabile, 
în: Luxembourg, Germania, Austria, 
Norvegia, Franța, Irlanda, San Marino, 
Olanda (Țările de Jos), Cehia, Elveția, 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord, Spania, Slovacia, Belgia, Italia, 
Letonia, Ungaria și Bulgaria.
•  Lista actualizată a statelor semnatare 
este disponibilă aici: http://www.unece.
org/trans/danger/multi/multi.html
• În situația în care certificatul ADR 
al conducătorului auto se încadrează 
în derogarea de la primul alineat, 
recomandăm păstrarea unei copii a 
acordului M324 la bordul vehiculului 
pentru a fi prezentată cu ocazia 
controalelor.", se spune în comunicatul 
Autorității Rutiere Române de pe data 
de 26 martie 2020.

CERTIFICATELE DE PREGĂTIRE 
PROFESIONALĂ ADR SE PRELUNGESC

UNTRR CERE RIDICAREA RESTRICȚIILOR DE 
PE DN1 PENTRU CAMIOANE

Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a semnat, pe 25 martie 2020, un document ce conține o 
serie de derogări de la Acordul Multilateral ADR - M324, printre care și prelungirea valabilității 
certificatelor de pregătire profesională ale conducătorilor auto care transportă mărfuri 
periculoase.

UNTRR solicită Guvernului, MT, MAI și CNAIR ridicarea 
restricției de circulație pe DN1 pentru vehiculele rutiere 
cu MTMA >= cu 7,5 tone și AMR suspendarea restricțiilor 
de acces în orașe.

"Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România 
(UNTRR) solicită Guvernului, Ministerului Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor (MT), Ministerului Afacerilor 
Interne (MAI) și Companiei Naționale de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ridicarea restricției de circulație 
pentru vehiculele rutiere cu masă totală maximă autorizată 
mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate 
exclusiv transportului de persoane, pe drumul național DN 1 
(E60), pentru sectorul km 67+400 Ploiești (intersecție DN1 cu 
DJ236) - Brașov (intersecție DN1 cu DN1A). 
Ridicarea restricției se impune deoarece activitatea turistică 
în zona stațiunilor de pe Valea Prahovei a fost suspendată și, 
având în vedere necesitatea spitalelor și magazinelor pentru 

aprovizionare, traseul Ploiești – Brașov pe DN1 este mult 
mai rapid, iar mărfurile pot ajunge într-un timp mai scurt în 
localitățile din centrul țării. 
Din cauza crizei provocate de noul coronavirus, mai toate 
țările din Uniunea Europeană au ridicat restricțiile de 
circulație, astfel că UNTRR solicită suspendarea tuturor 
restricțiilor care nu vizează siguranța rutieră, cum ar fi un pod 
afectat sau un sector de drum aflat în reparații. 
Totodată, UNTRR solicită Asociației Municipiilor din 
România (AMR) suspendarea restricțiilor de acces în orașe, 
pentru a permite aprovizionarea. Reamintim autorităților că 
pandemia de coronavirus a perturbat traficul de mărfuri în 
toată Europa, înregistrându-se timpi de așteptare de zeci de 
ore la frontiere. Mărfurile esențiale trebuie să ajungă cât mai 
repede în spitale și magazine, astfel că nu se mai impune 
menținerea anumitor ore destinate accesului în orașe.", se 
spune în comunicatul UNTRR de pe data de 25 martie 2020.
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"Uniunea Națională a Transportatorilor 
Rutieri din România (UNTRR) 
solicită Prim-Ministrului României, 
domnul Ludovic Orban, Ministrului 
Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor, domnul Lucian Bode, 
Ministrului Afacerilor Interne, domnul 
Marcel Vela, Ministrului Sănătății, 
domnul Virgil Costache, Secretarului 
de stat în Ministerul Afacerilor Interne, 
Șeful Departamentului pentru Situații 
de Urgență, domnul Dr. Raed Arafat, 
ca prevederile articolului 5, punctul 1, 
din Ordonanța militară nr. 3 din data de 
24.03.2020, prin care toate persoanele 
care intră în România sunt izolate la 
domiciliu/ carantină, să nu se aplice în 
cazul conducătorilor autovehiculelor de 
transport marfă cu capacitatea maximă 
autorizată mai mare de 2,4 tone care 
realizează transporturi internaționale, 
dacă aceștia nu prezintă simptome 
asociate noului coronavirus (COVID-19). 

Blocarea transporturilor rutiere de mărfuri 
va crea efecte imediate și catastrofale 
iremediabile prin oprirea producției și 
comerțului. Transporturile internaționale 
și naționale de mărfuri, alături de 
sistemul energetic și sistemul financiar, 
trebuie ținute ca linii vitale funcționale, 
întrucât doar așa vor putea funcționa 
sistemele medicale și de alimentație 
publică. 
UNTRR aduce la cunoștință că, prin 
Ordonanța Militară nr. 1 din 17.03.2020, 
șoferii profesioniști erau excluși din 
cadrul măsurii de autoizolare sau 
carantină timp de 14 zile, însă, în acest 
moment, situația nu este clară odată cu 
intrarea în vigoare a Ordonanței Militare 
nr. 3 din 24.03.2020. 
Totodată, UNTRR solicită Guvernului să 
transmită instrucțiuni clare funcționarilor 
Direcțiilor de Sănătate Publică, Poliției, 
Jandarmeriei, să nu mai informeze 
eronat șoferii profesioniști că trebuie 

să intre în carantină, inclusiv familiile 
acestora. Dacă trebuie să facă cercetări 
suplimentare privind statutul de angajat 
la o firmă de transport, aceasta poate 
furniza toate documentele cerute, iar 
după șoferul trebuie să fie scos de pe 
lista persoanelor carantinate. 
Legea trebuie să fie clară și trebuie 
aplicată unitar de toate autoritățile 
statului, astfel este lăsat loc pentru 
abuzuri. 
UNTRR solicită ca forțele de ordine să nu 
solicite șoferilor profesioniști prezentarea 
declarației pe proprie răspundere privind 
deplasarea, în condițiile în care șoferul 
se află în camion și are asupra sa mai 
multe documente doveditoare, precum 
contractul de muncă, CMR, legitimație 
de serviciu, card tahograf, atestatul 
profesional pentru transport marfă. 
De asemenea, atragem atenția că sunt 
unele Prefecturi, precum cea din Satu 
Mare, care au venit cu recomandări 
privind cazarea șoferilor profesioniști în 
alte spații la întoarcerea în țară decât 
cu familia, ca excepție la Ordonanțele 
militare nr.1 și nr. 2. La fel, această 
măsură este abuzivă și nu poate fi 
aplicată atâta timp cât șoferii profesioniști 
sunt excluși de la autoizolare/ carantină 
dacă nu prezintă simptome asociate 
coronavirusului. 
UNTRR solicită Guvernului să vină 
urgent cu lămuriri asupra excluderii 
conducătorilor autovehiculelor de 
transport marfă cu capacitatea maximă 
autorizată mai mare de 2,4 tone din 
aplicarea Ordonanței militare nr. 3 din 
24.03.2020 și cu informații precise privind 
controlul realizat asupra acestora de 
către autorități, altfel economia României 
se va bloca, cu consecințe catastrofale 
generate de lipsa mărfurilor, dar și de 
închiderea unităților de producție și 
reducerea considerabilă a comerțului, 
ceea ce va produce mai multe victime 
în timp foarte scurt comparativ cu noul 
coronavirus în următoarele 90 de zile.", 
se spune în comunicatul de presă 
UNTRR din data de 25 martie 2020.

UNTRR-EXCLUDEREA ȘOFERILOR 
PROFESIONIȘTI DIN ORDONANȚA MILITARĂ 

TREI
UNTRR solicită Guvernului excluderea șoferilor profesioniști de la aplicarea Ordonanței militare 
nr.3/24.03.2020 și uniformizarea acțiunilor de control la nivelul DSP, Poliției și Jandarmeriei.
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"Alături de medici, asistente, lucrătorii 
comerciali din magazine, curieri și de toți 
ceilalți aflați în prima linie, șoferii sunt 
la datorie, eroii nevăzuți ai acestor zile, 
munca lor fiind indispensabilă pentru 
economie. Deși șoferii nu sunt oameni 
cu super-puteri (au și ei sentimentul 
de frică, de nesiguranță, de grijă față 
de familiile rămase acasă; oare se 
îmbolnăvesc și ei?), aceștia continuă 
să transporte materiale și produse 
necesare spitalelor, medicamente 
necesare pacienților și alimente pe 
drumurile Europei aflate în carantină. 
În acest sens, UNTRR solicită 
Guvernului ca prevederile articolului 
5, punctul 1, din Ordonanța militară 
nr. 3 din data de 24.03.2020, prin care 
toate persoanele care intră în România 
sunt izolate la domiciliu/carantină, să 
nu se aplice în cazul conducătorilor 
autovehiculelor de transport marfă 
cu capacitatea maximă autorizată 
mai mare de 2,4 tone care realizează 
transporturi internaționale, dacă aceștia 
nu prezintă simptome asociate noului 
coronavirus (COVID-19). 
Totodată, UNTRR solicită Guvernului 
să permită șoferilor profesioniști români 
care dețin atestat profesional, card 
tahograf digital și contract de muncă 
la firmele de transport rutier românești 
sau străine, să se deplaseze cu avionul, 
microbuzul sau autoturismul personal 
către camioanele aflate în Europa de 
Vest. 
Reamintim că, potrivit comunicării 
Comisiei Europene 2020/C 96 I/01, 
statele membre trebuie să ia măsuri 
pentru a asigura libera circulație în UE a 
tuturor lucrătorilor implicați în transportul 
internațional, din toate modurile de 
transport, precum conducătorii auto, 
navigatorii, piloții, echipajele, inspectorii 
de vagoane, lucrătorii de întreținere etc. 
CE arată că ar trebui să se renunțe la 
norme precum restricțiile de călătorie și 
carantina obligatorie a lucrătorilor din 
sectorul transporturilor care nu prezintă 
simptome, iar lucrătorii nu ar trebui 
să fie împiedicați să treacă o frontieră 

internă pentru a-și îndeplini funcțiile în 
domeniul transporturilor: certificatele de 
competență profesională recunoscute 
la nivel internațional ar trebui să 
fie considerate suficiente pentru a 
demonstra că un lucrător este activ în 
domeniul transportului internațional. 

UNTRR solicită Comisiei Europene și 
membrilor Parlamentului European să 
intervină pe lângă statele membre să 
permită circulația șoferilor, indiferent de 
mijlocul de transport ales. 
Transporturile rutiere reprezintă un 
domeniu fundamental pentru economie 
și societate și permit creșterea 
economică și crearea de locuri de 
muncă. 
În aceste zile de cumpănă, șoferii 
români sunt în prima linie a frontului 
făcându-și datoria nu numai față de 
firmele de transport dar mai ales față 
de cetățenii acestei țări, iar, pentru 
efortul lor, România ar trebui să le 
fie recunoscătoare.", se spune în 
comunicatul UNTRR din 26 martie 2020.

UNTRR: ȘOFERII DE CAMION SUNT EROII 
ZILELOR NOASTRE

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) solicită autorităților române 
să acorde o mai mare atenție nevoilor șoferilor profesioniști, deoarece aceștia sunt eroii zilelor 
noastre și datorită lor avem medicamente, echipamente și alimente.
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"Toate companiile de transport care 
operează pe contracte au menținut 
înțelegerile precedente, iar cursele spot 
România – Italia au fost singurele care 
au înregistrat creșteri de tarife, din cauza 
incertitudinii situației conducătorilor auto 
la întoarcerea în țară. Eventualele costuri 
generate de întârzierea la frontiere sunt 
absolut modice. 
Trebuie înțeles că un camion de 40 tone 
care poate transporta 24 de tone de 
produse este plătit în jur de 3 lei/km la 
intern. Astfel, acest tip de transport, la 
modul general, nu se poate opera decât 
cu autovehicule mai vechi de 8 ani, total 
amortizate, și care încă sunt suficient de 
fiabile să nu necesite bugete de reparații 
(uzual acestea se duc în medie la peste 
600 euro/lună). 
Costul transportului este doar o 
componentă extrem de mică a oricărui 
produs furnizat, de maximum 1%, în 
condițiile în care cele mai mari costuri 
sunt cele cu materia primă, forța de 
muncă, utilități, chiria/amortizarea 
spațiilor de producție, promovare, 
taxe și impozite, costul cu produsele 

nevândute, profitul producătorului, profitul 
magazinelor unde se vând produsele. 
Dacă tariful transportului s-ar dubla, 
atunci impactul în costul total al 
produsului ar fi de 2% în loc de 1%. 
Pentru a transporta o marfă de 24 
de tone pe o distanță de 100 km, 
producătorul plătește circa 300 lei. De 
exemplu, o pâine are o greutate de 500 
grame, practic, costul de transport este 
insignifiant, iar 90% din transporturile 
interne sunt sub 100 km. 
La un produs de 10 lei, 
o ipotetică dublare a costurilor cu 
transportul de 1% ar însemna 0,1 lei în 
plus. 
Clienții pot face singuri calcule să vadă 
că, și pentru produse la care ponderea 
costurilor cu transportul ar fi de 5%, 
dublarea acestui cost ar însemna 
adăugarea la prețul existent al unui 
produs de 10 lei la raft a unei valori de 
0,5 lei. 
Este cel puțin exagerat să spună cineva 
că va crește prețul produselor din cauza 
unei scumpiri inexistente la transport. 
UNTRR consideră absolut inacceptabilă 

abordarea acelor comercianți care 
doresc să speculeze momentul de 
criză generat de COVID-19 pe spatele 
firmelor de transport rutier și a angajaților 
acestora care se expun pentru a livra 
alimente, medicamente și echipamente. 
Pentru a realiza transport intern cu 
camioane noi, tariful pe intern ar trebui 
să fie 4,6-4,9 lei/km. Totodată, având 
în vedere că România este o țară cu o 
balanță comercială externă negativă, 
fluxul de marfă pentru export este mult 
mai mic, iar camioanele pleacă la export 
cu tarife extrem de mici doar pentru a 
putea recupera din costurile de relocare. 
În acest moment, peste tot în Europa 
este disponibilă o supracapacitate de 
transport din cauza faptului că o serie de 
industrii și-au oprit activitatea și implicit 
camioanele care deserveau aceste 
industrii nu mai au ce transporta.  
Când oferta de transport este mai mare 
decât cererea, sigur nu se poate vorbi de 
o creștere a tarifului de transport. Dar nici 
nu se poate opera transport intern cu un 
camion nou de 40 tone care costă peste 
100.000 de euro la tarif de taxi.

UNTRR: TARIFELE TRANSPORTULUI RUTIER 
DE MĂRFURI NU AU CRESCUT ÎN ACEASTĂ 

PERIOADĂ
Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) atrage atenția că anumite 
asociații ale producătorilor de alimente dezinformează masiv în media că tarifele pentru 
transportul rutier de mărfuri au crescut în contextul crizei provocate de noul coronavirus, pentru 
a justifica astfel creșterea prețurilor alimentelor la raft. 
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"În contextul în care traversăm o 
perioadă cu mari provocări pentru 
siguranța noastră și a celor din jur, 
Cefin Trucks se implică în societate, 
alăturându-se acțiunilor Societății 
Naționale Crucea Roșie România. 
Credem cu putere în rolul social al 
companiilor și, în măsura în care putem, 
ne vom implica în continuare în astfel de 
proiecte.
Împreună mergem mai departe, oricât 
de grele ar fi drumurile!", se spune în 
comunicatul de la finalul lunii martie 
2020 emis de CEFIN Trucks - unicul 
importator și distribuitor în România al 
Ford Trucks.
Compania activează de peste 20 de 
ani în sectorul auto, ca furnizor de 
produse și servicii integrate pentru 
lumea transportatorilor profesioniști, 
fiind cunoscută ca unul dintre cei mai 
mari distribuitori de vehicule comerciale 
din România. În decembrie 2016, Cefin 
Trucks a fost numit unicul importator și 
distribuitor în România al Ford Trucks și, 
din mai 2017, a început activitatea din 

acest nou rol. 
Serviciile companiei, atât de service 
cât și de vânzări, sunt în continuare la 
dispoziție în condițiile programului zilnic 
cunoscut. Asigurăm prevederea tuturor 
măsurilor de siguranță pentru clienți și 
angajați.

Ford Trucks furnizează vehicule 
comerciale pentru curățenia orașului, 
construcții și transporturi, contribuind 
astfel la susținerea acestor activități 
esențiale pentru societate în aceste 
momente. 

SCHMITZ CARGOBULL CONTINUĂ LIVRAREA 
VEHICULELOR DE LA TOATE FABRICILE

FORD TRUCKS, TRANSPORTATOR AL CRUCII 
ROȘII ROMÂNE

Noul Ford F-MAX va fi transportator al donațiilor primite de Crucea Roșie Română și distribuite 
către principalele spitale și centre ce au mare nevoie de ele.

"În aceste timpuri foarte provocatoare, întreaga industrie 
logistică, în special șoferii, contribuie fundamental la 
menținerea aprovizionării publice. Pentru a oferi sprijinin în 
acest sens, Schmitz Cargobull a luat măsuri de protecție 
cuprinzătoare la toate facilitățile sale de producție pentru a 
se asigura că livrările de vehicule pot continua cât mai bine. 
Livrarea vehiculelor este în prezent posibilă în toate locațiile, 
în conformitate cu reglementările locale.
În fiecare locație, oferim facilități sanitare pentru șoferi, care 
sunt deschise non-stop cât mai mult posibil. Toate facilitățile 
sunt echipate cu distribuitoare de igienizare pentru siguranța 
suplimentară a șoferilor, iar informațiile sunt furnizate prin 
anunțuri multilingve privind igiena și distanțarea socială.
La ridicarea vehiculului se ține cont și de bunăstarea șoferului. 
Băuturile calde și reci, precum și diverse gustări sunt 
disponibile gratuit. Acestea sunt predate parțial de la mașinării 
sau sub formă de gustări preambalate igienic.
Toți cei de la Schmitz Cargobull dorim să le mulțumim tuturor 
șoferilor al căror angajament se asigură că transportul de 
mărfuri continuă să funcționeze cât mai ușor și să se mențină 
aprovizionarea tuturor. MULȚUMIM!
Aveți grijă și vă dorim multă sănătate!", se spune în 
comunicatul de presă al SCHMITZ CARGOBULL AG din data 
de 25 martie 2020.
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1.000 de lei
Un șofer de camion primește o 
amendă de 1.000 de lei pentru că nu a 
respectat timpii de conducere și odihnă. 
"Cine nu muncește, nu greșește!", 
concluzionează conducătorul auto.
Inspectorul ISCTR oprește un șofer 
de camion în trafic. El verifică actele 
șoferului profesionist, îi cere copia 
conformă, rovinieta și cere să verifice 
tahograful. Șoferul de camion i le 
înmânează, apoi inspectorul îi cere 
cardul tahograf pentru verificare.
Inspector: Vă aștept cu el la mașină.
Șofer: Și rovinieta?
Inspector: Și rovinieta, obligatoriu.
Inspectorul se îndepărtează și se duce 
la mașina ICSTR pentru o verificare 
online.
Inspector:  În perioada cuprinsă între 
30.05, orele 21,02, și 31.05, orele 
04,51, ați efectuat o odihnă normală, 
minimă de doar 7 ore și 49 de minute, 
odihna minimă fiind de 9 ore. Avem 
aici diagrama dumneavoastră din acea 
perioadă.  
Șofer: Mă mir. Se poate.
Inspector: Ați mai lucrat ulterior o oră 

și 11 minute dar ziua se închide la ora 
4 și 51 de minute, iar în perioada asta 
odihna minimă efectuată este de 7 ore 
și 49 de minute. 
Șofer: Se poate. Cine nu muncește, nu 
greșește. 
Inspector: O să vă dau o amendă.
Șofer: E posibil, dar mă mir. Eu la orele 

17–18 mă opresc.
Inspector: Facem un proces-verbal și 
o amendă în cuantum de 1.000 de lei și 
300 de lei plătibili în 15 zile.
Șoferul semnează actele prin care își 
recunoaște fapta.
 
Inspector: Amenda va veni la sediul 
societății comerciale și aveți 15 zile de 
când ajunge să plătiți suma minimă.
Șoferul primește toate documentele 
înapoi. 
Șofer: Toți greșim, se mai întâmplă. Nu 
trebuie făcut un caz sau să te cerți cu 
inspectorii ISCTR care își fac datoria.

600 de lei
Un șofer de autobuz se alege cu o 
amendă de 600 de lei.
Inspectorul ISCTR verifică documentele 
șoferului de autocar.  
Inspector: Vreau să vă întreb. Ați băgat 
diagrama la ora 16 și aici aveți pauza…
15 cu 30 de minute?
Șofer: Asta e singura pe care am...
Inspector: Este încălicată cumva?
Șofer: Nu. M-a trimis să iau oamenii de 
la angajare.
Inspector: Trebuia să faceți pauza de 
45 de minute.
Șofer: Am făcut-o pe aia de 15 minute. 
Inspector: ... și următoare de 30 dar nu 

VIDEO: CONTROALELE ISCTR S02E03: CINE 
MUNCEȘTE GREȘEȘTE!

Patru șoferi profesioniști sunt verificați de inspectori în cel de-al treilea episod al sezonului 02 al 
serialului viral "CONTROALELE ISCTR". 
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ați... (inspectorul verifică documentele) 
ați plecat la 3 și 5 minute.
Șofer: Da, dimineața. 
Inspector: Dumneata, exact cinci 
ore și 35 de minute ai condus ieri 
continuu. Prima pauză de cât este? 
Pauza este de 15 minute și apoi găsim 
și a doua pauză (inspectorul verifică 
documentele).
Șofer: De la 6 jumătate la 7 fără un 
sfert. 
Inspector: Ați stat 15 minute. Și obligat 
ești să faci 15 minute cu 30. Ori 45, ori 
15 cu 30. Aveți 6 ore și 35 conduse. 
Pentru încălcarea conducerii continue 
cu până la 0,5 ore maxim la o oră, 
jumătate se sancționează societatea 
comercială cu o amendă de 600 de lei, 
300 de lei plătibili în 15 zile.
Șofer: Procesul verbal ajunge la firmă?
Inspector: Evident. Am rugămintea să 
semnați.
Șoferul semnează de luare la 
cunoștință. Diagrama rămâne la 
inspectorul ISCTR. 

300 de lei
Un șofer turc închide lista amendaților, 
cu 300 de lei. El face scandal că trebuie 
să își plătească amenda la bancă sau 
la poștă și că nu poate să plătească 
întreaga sumă cu cardul.
Inspectorul analizează documentele 
șoferului.  
Inspector: Dânsul a scos cartela 
tahograf la un kilometru și a băgat 
cartela tahograf la alt kilometru pe 
aceeași mașină. În perioada respectivă 
nu știu cine a condus. Dânsul a făcut 
înregistrarea manual pe internațional. 
Dacă era acasă era posibil orice, să fie 
alt coleg sau să conducă în garaj. Dar, 
fiind pe internațional, să vedem cine a 
condus. 
Inspectorul îi spune șoferului să 

parcheze camionul. Șoferul se 
conformează și mută camionul în 
parcare. Șoferul de camion nu cunoaște 
limba engleză și nu îi poate spune 
inspectorului ISCTR cine a condus în 
perioada indicată de inspector. Sau 
poate nu vrea pentru că a condus el 
peste program. Șoferul semnează 
documentele că a luat la cunoștință. 
Inspector: Trebuie să mergeți la Poșta 
Română să achitați suma de 300 de lei 
în termen de două săptămâni. 
Șoferul este supărat pentru că nu poate 
plăti cu cardul direct la autovehiculul 
inspectorilor ISCTR.

Fără amendă
Cel de-al patrulea șofer profesionist 
scapă neamendat dar are și el o serie 
de nemulțumire legată de starea 
drumurilor din România.
Șoferul de camion așteaptă să i se 
verifice documentele după ce a fost tras 
pe dreapta. 
Inspector: Nu aveți abateri.
Șofer: Sunt discplinat. Nu ne jucăm. 
Facem extern – Germania. E pentru 
siguranța mea.

Alergăm, ne plimbăm, vedem și lumea. 
Mai rău cu drumurile de la noi că sunt 
așa cum sunt, sunt parcări puține. 
Mergem stresați de la un punct la altul 
să ne facem programul. Nu m-am dat 
înapoi de la niciun control. Sunt legal, 
nu am abateri.

Primul sezon al serialului 
CONTROALELE ISCTR a fost filmat 
pe raza Inspectoratului Teritorial nr. 1- 
municipiul București și județul Ilfov. 
Cel de-al doilea sezon vă prezintă 
situații din activitatea de zi cu zi a 
inspectorilor de trafic din județul Giurgiu 
(Inspectoratul Teritorial nr. 7). 
Vă întâlniți astfel cu situații în care 
șoferii profesioniști controlați sunt găsiți 
în regulă din punct de vedere legal, dar 
și cazuri în care sunt amendați.
 
SEZONUL 02 EPISODUL 02
În cel de-al doilea episod al sezonului 
02 al serialului viral "CONTROALELE 
ISCTR", aveți întâlnire cu trei șoferi 
profesioniști. 
Primul a luat o amendă de 1.000 de lei 
după ce s-a încurcat în explicații despre 
cum a ajuns, în mod "miraculos", din 
Grecia până în România, pe camion, cu 
<<colegu' și șefu'>>. 
Un șofer turc a fost amendat tot cu 
1.000 de lei pentru că nu a respectat 
timpii de odihnă.
Al treilea șofer profesionist se declară 
mulțumit de firma la care lucrează, 
în special pentru că ajunge în fiecare 
seară acasă, la familie.

SEZONUL 02 EPISODUL 01
Serialul viral "CONTROALELE ISCTR" 
a revenit, la finalul anului 2019, cu un 
nou sezon. În deschiderea sezonului 
02, Florin Gagea, inspector de stat 
șef al Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier 
(ISCTR), a răspuns "tirului" întrebărilor 
jurnaliștilor TIR Magazin.
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"Dacă Ordonanța nu este revizuită, astfel 
încât familiile șoferilor să nu fie plasate 
automat în carantină timp de 14 zile, 
dacă nu se renunță la formulare și la 
izolare pentru șoferii de camion, atunci 
niciun conducător auto nu va mai dori să 
meargă în curse.", spune UNTRR.
Uniunea a făcut și o listă cu comentariile 
pe care le-a primit de la firmele de 
transport rutier și șoferi:
"1. cel mai bine ar fi să se renunțe și la 
formulare și la izolare pentru șoferii de 
camion asimptomatici! 
2. nicio țară din Europa de vest în afară 
de România nu își izolează șoferii de 
camion; 
3. șoferilor de camion li se măsoară 
temperatura doar la ieșire din Italia; 
4. șoferii nu intră în marile aglomerări 
urbane, ocolesc orașele utilizând 
șoselele de centură și centrele logistice 
sunt în afara localităților sau la periferie, 
astfel că riscul de contaminare scade 
foarte mult; 
5. datorită derogărilor la Regulamentul 
561/2006 privind timpul de conducere și 
odihnă, șoferii opresc mai rar în parcări 
și nu mai socializează între ei, păstrând 
distanțarea socială; 
6. uneori șoferii sunt singurele persoane 
din familie care aduc un venit și atunci 
sunt foarte atenți să respecte toate 
regulile de igienă, de distanțare socială;  
7. cine va susține economia României? 
Dacă nu mai are cine să transporte 
marfă cum vom exporta și importa 
bunuri? Centrele logistice, magazinele, 
producătorii, exportatorii vor apela la 
firme din afara României. 
8. cine va suporta costurile de izolare? 
Statul? Nu cred! Cetățeanul prin prețul 
produselor! 
9. șoferii refuză să plece în curse de 
teama izolării lor și a familiilor lor la retur 
din cursă; 
10. procedură birocratică inutilă - cu 
creșterea timpului de așteptare la 
frontiere; 
11. creșterea expunerii riscului de 
contaminare; 
12. managementul firmelor de transport 
se preocupă în mod constant de starea 
de sănătate a șoferilor și este primul 
care poate raporta eventuale cazuri cu 
simptome; 
13. nu se blochează transportul rutier; 
14. la intrarea în România pe 4 puncte 

de trecere a frontierei timpul de așteptare 
este mai mare decât la intrare din Austria 
în Ungaria, în condițiile în care fluxul 
de vehicule comerciale care intră în 
România este considerabil diminuat de 
autovehiculele care merg spre Croația, 
Serbia, cele care au destinație Ungaria. 
Acest lucru se datorează formularelor 
inutile pentru șoferi; 
15. se generează costuri suplimentare 
autorităților DSP și poliției locale cu 
vânătoarea șoferilor în localitățile de 
domiciliu; 
16. de ce vameșii, polițiștii, jandarmii, 
armata, care sunt cu mult mai expuși 
zilele acestea, față de șoferi, nu intră în 
izolare împreună cu familia? Ei după ce 
ies din tură, au dreptul să stea cu familia, 
iar noi, șoferii, nu! 
17. șoferii sunt speriați și refuză să mai 
plece în cursă dacă de fiecare dată apar 
atâtea discuții la nivelul autorităților din 
România cu privire la situația lor; 
18. măsura este costisitoare și 
inutilă, atât prin practica țărilor vestice 
dar și prin comparație cu alte segmente 
sociale cu risc real sporit de contaminare 
- spre care ar trebui canalizată atenția 
și efortul și bugetul autorităților DSP și 
prefecturilor și consiliilor locale; 
19. șoferii de camion sunt super izolați 
pe toată durata cursei - fiind singuri în 
cabina sau cel mult în echipaj; 
20. șoferii de camion sunt expuși la 
contaminare cu Covid 19 tocmai prin 
procedurile de control de la frontiere - 
unde trebuie să se dea jos din cabină 
să meargă la corturile DSP; 
21. dacă sunt izolați la domiciliu nu avem 
cu ce transporta produsele alimentare 
pentru populație; 
22. dacă sunt izolați la domiciliu nu avem 
cu ce transporta medicamentele pentru 
spitale și populație; 
23. dacă sunt izolați la domiciliu nu 
avem cu ce transporta tehnica medicală, 
produsele pentru dezinfectare, curățenie 
pentru spitale și populație; 
24. în marea majoritate a cazurilor nu 
încarcă și nu descarcă/ mărfurile, nu 
au contact cu alte persoane, zonele 
de încărcare/ descărcare sunt zone 
care în principiu sunt bine controlate 
epidemiologic; 
25. șoferilor le este verificată temperatura 
de cele mai multe ori la locul de 
încărcare si descărcare a mărfii; 

26. șoferii de camion intră în contact 
cu extrem de puțini oameni în timpul 
unei curse, cu excepția controlului la 
frontierele România (la intrare în Ungaria, 
Poliția de frontieră este amplasată la 
nivelul cabinei camioanelor și șoferii nu 
se dau jos din cabină); 
27. familiile șoferilor fac subiectul 
izolării până la 14 zile, chiar dacă șoferii 
stau doar o zi sau două acasă, iar de 
multe ori membrii familiei sunt implicați în 
furnizarea de servicii vitale; 
28. Ungaria, care a introdus pe 
27.03.2020 conceptul de autoizolare 
a șoferilor maghiari la întoarcerea din 
curse pe teritoriul Ungariei, a renunțat la 
această măsură pe 28.03.2020; 
29. Lucrătorii din Poliția de frontieră și 
DSP ar trebui să se autoizoleze 14 zile 
după fiecare zi de lucru - având în vedere 
că vin în contact zilnic cu sute de oameni 
care intră în România provenind din zone 
roșii COVID19; 
30. Dacă lucrătorii din Poliția de 
frontieră și DSP merg acasă la familie, 
familiile acestor lucrători ar trebui 
să se autoizoleze 14 zile și membrii 
familiilor ar trebui să stea acasă cu 75% 
din banii de la asigurări de stat. Mulți 
membri de familie (soți, părinți, copii) ai 
șoferilor lucrează în domenii strategice 
pentru zilele acestea: poliție, spitale, 
jandarmerie, comerț. Vor fi astfel afectate 
și alte firme care pentru moment pot 
lucra și pot aduce taxe la stat. În alte 
cazuri, membri familiei își pot pierde locul 
de muncă; 
31. dacă un șofer face tur-retur și stă 
doar 2-3 zile acasă, ar însemna că pe 
întreaga perioadă a stării de urgență 
(care poate dura luni de zile), să nu își 
vadă familia, fără a-i pune în izolare. 
Sunt în primul rând oameni. Dacă vin din 
alte zone, în regim comunitar, și au liber 
doar 3-4 săptămâni, jumătate din această 
perioadă o petrec departe de familie 
pentru "a-i proteja". Dacă economia 
depinde de ei, de ce nu îi testează. Așa 
ar fi în siguranță și ei și familiile lor.". 
UNTRR așteaptă cât mai multe 
argumente de la firmele de transport 
rutier și șoferi pentru a le prezenta de 
urgență autorităților pentru a elimina 
formulare, proceduri, birocrație – nu 
inutile, ci păguboase pentru România!

UNTRR: DE CE NU AR TREBUI IZOLAȚI ȘOFERII 
DE CAMIOANE DIN TRANSPORTURILE RUTIERE 

INTERNAȚIONALE?
Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) solicită Guvernului revizuirea Ordonanței Militare 
nr. 4 din 29.03.2020, prin excluderea clară a conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă 
autorizată mai mare de 2,4 tone care realizează transporturi internaționale de la măsurile de izolare/carantinare, dacă 
aceștia nu prezintă simptome asociate noului coronavirus (COVID-19).
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"Uniunea Națională a Transportatorilor 
Rutieri din România (UNTRR) atrage 
atenția că există unele voci la nivelul 
autorităților române care doresc 
reducerea ponderii transportului 
internațional și, implicit, a importului, 
pentru a promova producătorii autohtoni. 
UNTRR atenționează că, deși măsura 
este bună la nivel teoretic, în practică, 
independența alimentară se construiește 
pe o perioadă de mai mulți ani, prin 
creșterea productivității și competitivității 
producătorilor și nu prin blocarea 
artificială a importurilor. 
Totodată, construirea acestei 
independențe nu poate demara într-o 
perioadă în care este instituită starea de 
urgență, iar principalele libertăți garantate 
de Constituție sunt suspendate: 
libera circulație, dreptul de proprietate 
privată, libertatea economică, libertatea 
întrunirilor. 
Reamintim că peste două treimi din 
exporturile țării se realizează cu importuri 
de completare iar, prin diminuarea 
transportului internațional, prin măsura 
de trimitere în izolare/carantinare a 
șoferilor profesioniști asimptomatici 
și a familiilor acestora timp de 14 
zile, România va fi lipsită de posibilitatea 
importului pe cale rutieră de materiale și 
echipamente medicale pentru rețeaua 
sanitară și de bunuri pentru populație. 
În plus, nici mărfurile românești nu vor 
mai putea fi livrate partenerilor externi, 
indiferent de natura acestor mărfuri. 
Începând de mâine, sâmbătă 4 aprilie, 
vor fi exact 14 zile până la Sărbătorile 
Pascale, astfel că, având în vedere 

aplicarea defectuoasă a ordonanței 
militare nr.4/2020, majoritatea șoferilor 
vor refuza să mai meargă în curse 
pentru a fi acasă cu familiile lor de 
Paște. Măsura de izolare a șoferilor 
profesioniști asimptomatici și a familiilor 
lor timp de 14 zile va duce la un blocaj 
în economia României în următoarele 
săptămâni, și așa grav afectată de criza 
provocată de noul coronavirus COVID-
19. 
UNTRR solicită Guvernului modificarea 
imediată a prevederilor articolului 4 din 

Ordonanța militară 4, prin excluderea 
clară a conducătorilor autovehiculelor de 
transport marfă cu capacitatea maximă 
autorizată mai mare de 2,4 tone care 
realizează transporturi internaționale de 
la măsurile de izolare/carantinare, dacă 
aceștia nu prezintă simptome asociate 
noului coronavirus (COVID-19), dar și a 
familiilor acestora de a nu intra în izolare 
până la 14 zile.", se spune în comunicatul 
UNTRR din data de 03 aprilie 2020. 

A trecut în neființă, în seara zilei de 04 
aprilie 2020, după o lungă suferință, 
comisarul-șef în rezervă Marian 
Niculescu, fost șef al Serviciului 
Educație Rutieră din cadrul Direcției 
Rutiere din IGPR.
Marian Niculescu era un fost jurnalist, 

care a intrat în Poliție în primăvara anului 
1990. S-a născut pe 23 iunie 1954, în 
București, și era absolvent al Facultății 
de Jurnalism.
Marian Niculescu era împlinit și pe plan 
personal: avea doi copii, amândoi medici.
"De la începutul activității în cadrul 
Direcției Poliției Rutiere a fost preocupat 
de activitatea de prevenire a accidentelor, 
cu precădere prin intermediul presei 
scrise. În acest context, a publicat 
numeroase articole cu tematică rutieră 
pentru informarea participanților la trafic.
Totodată, a contribuit substanțial la 
redactarea și tipărirea manualelor școlare 
de circulație pentru elevii din clasele 
I- XII.
Concomitent, a participat efectiv la 
acțiuni de prevenire în stradă, atât în 
București cât și alături de colegii de la 
județele din țară.
A fost un coleg sociabil, care a căutat 

să îi ajute pe cei din jurul său și totodată 
să își perfecționeze abilitățile de polițist 
în acest domeniu, ținând o legătură 
permanentă cu presa.
Foștii colegi din Direcția Rutieră sunt 
alături de familia îndoliată.", a declarat 
generalul în rezervă Nicolae Avramescu, 
fost șef al Direcției Rutiere din IGPR.

UNTRR: INDEPENDENȚA ALIMENTARĂ A 
ROMÂNIEI SE CONSTRUIEȘTE ÎN TIMP

COMISARUL-ȘEF MARIAN NICULESCU S-A STINS 
DIN VIAȚĂ

UNTRR atrage atenția că independența alimentară a României se construiește în timp, nu în stare de urgență și nu prin 
blocarea transportului internațional de mărfuri.
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"Uniunea Națională a 
Transportatorilor Rutieri din România 
(UNTRR) solicită Prim-Ministrului 
României, domnul Ludovic Orban, și 
Ministrului Finanțelor Publice, domnul 
Florin Cîțu, acordarea unei reduceri de 
10% firmelor care își plătesc integral 
taxele aferente lunii februarie până la 
31.03.2020 – impozit pe salarii, CAS, 
CASS, impozit pentru microîntreprinderi, 
impozit pe dividende, contribuția 
asiguratorie pentru muncă, TVA, în 
condițiile în care, pentru obligațiile 
fiscale scadente și neachitate, nu se 
calculează și nu se datorează dobânzi și 
penalități de întârziere, pe perioada stării 
de urgență și 30 de zile după încetarea 
acesteia. 
Firmele care încă au activitate și 
posibilități financiare de a achita aceste 
taxe și impozite vor fi tentate să amâne 
plata lor pentru a-și menține fluxul de 
bani, astfel că bugetul statului va fi 
văduvit de aceste contribuții tocmai într-o 
perioadă în care are nevoie cel mai mult 
de fonduri. 
Considerăm că Guvernul ar trebui să 
aprecieze eforturile celor bun-platnici și 
să ofere o reducere de 10% pentru cei 
care au plătit sau vor plăti integral taxele 
până la 31 martie 2020, integral pentru 
martie - până la 30 aprilie și integral 
pentru aprilie - până la 31 mai 2020. 
Sistemul este similar cu bonificația 
de 10% primită la plata integrală a 

impozitelor locale până la finalul lunii 
martie a fiecărui an. 
Prin oferirea unei reduceri de 10% la 
plata la zi a taxelor și impozitelor și 
încurajarea firmelor sănătoase financiar 
să achite aceste obligații, statul practic 
va avea de câștigat costul de finanțare 
și cheltuielile administrative pe care ar 
trebui să le plătească dacă banii nu se 
încasează. Dacă statul încasează taxele 
și impozitele de la firme, se reduce 
instant nevoia de finanțare. 
Guvernul trebuie să fie conștient că 
situația de criză provocată de noul 
coronavirus este de-abia la început și 
ar putea dura o perioadă îndelungată 
până când situația va reveni la normal 
din punct de vedere economic, astfel 
că este necesar nu doar acordarea de 
ajutoare firmelor care și-au redus/închis 
activitatea, dar și încurajarea celor care 
încă funcționează să-și achite obligațiile 
fiscale prin oferirea de beneficii la plata 
taxelor și impozitelor. 
Guvernul ar trebui să ofere suport 
firmelor corecte, cu zero datorii la stat 
la finalul lunii februarie 2020, și ar 
trebui să primească ajutor, cu prioritate, 
companiile care sunt serioase, oricare 
ar fi situația economică și nu companiile 
oportuniste, indiferent de industrie. 
Firmele serioase vor încerca să treacă 
peste criza care se prefigurează, însă 
trebuie avut în vedere riscul ca firmele 
neserioase doar să atragă niște fonduri și 

după criză să închidă. 
Totodată, având în vedere importanța 
sectorului de transport rutier, UNTRR 
solicită Guvernului aplicarea de măsuri 
astfel încât furnizorii de carburant să 
ofere o amânare la plata facturilor de 
motorină firmelor de transport rutier 
încă active, în condițiile în care există o 
problemă mare de lichiditate în piață. 
UNTRR solicită și suspendarea plății 
finanțărilor (credite, leasing financiar, 
leasing operațional) și asigurărilor 
auto obligatorii – RCA, CMR, CASCO 
contractate de firmele de transport rutier 
din România, pentru o perioadă de 3 
luni, în condițiile în care aproape 80% 
din companiile de transport rutier sunt 
în pragul insolvenței și sunt nevoite să 
oprească vehiculele în parcări. În cazul 
asigurărilor, vehiculele pot fi duse într-o 
parcare și încheiată o poliță CASCO de 
stoc pentru camioanele care nu sunt 
utilizate. 
Aceste firme nu pot folosi activele 
finanțate în această perioadă, astfel 
că toate plățile cu creditele, leasing, 
asigurări ar trebui suspendate și nu 
amânate. Firmele de transport rutier 
nu-și vor putea recupera niciodată 
neîncasările provocate de criza noului 
coronavirus. 
Dacă se face doar o amânare la plată, 
finanțatorii (bănci, companii de leasing) 
și asigurătorii vor solicita banii pentru 
această perioadă la o dată ulterioară, iar 
firmele de transport rutier nu vor putea 
rezista în fața acestei presiuni financiare, 
deoarece nu au derulat nicio activitate 
cu activele finanțate. Astfel, UNTRR 
solicită suspendarea acestor plăți pentru 
industria de transport rutier. 
Reamintim Guvernului importanța 
sectorului de transport rutier: 41.000 de 
firme cu o cifră de afaceri cumulată de 
12,3 miliarde euro, 212.000 de angajați, 
este principalul contributor la exportul 
de servicii al României, cu un total de 
6,12 miliarde euro în 2019 (+10% față 
de 2018). Transportul rutier generează 
un sfert din exportul total de servicii 
al României, de 26,3 miliarde euro.", 
se spune în comunicatul de presă al 
UNTRR din data de 27 martie 2020.

UNTRR CERE O REDUCERE PENTRU FIRMELE 
CARE ÎȘI PLĂTESC TAXELE

UNTRR solicită Guvernului acordarea unei reduceri de 10% firmelor care își plătesc integral și la 
scadență taxele aferente lunilor februarie, martie și aprilie.
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UNTRR solicită Guvernului rezolvarea 
urgentă a problemelor transportatorilor 
rutieri afectați de criza COVID-19, în caz 
contrar alimentele și medicamentele 
populației vor fi raționalizate, iar 
transportul va fi efectuat doar cu vehicule 
militare. 
Desprinderea Guvernului de realitățile 
din teren cu privire la aplicarea Articolului 
nr. 4 din Ordonanța Militară nr. 4, 
agravează situația transporturilor rutiere 
de marfă internaționale, șoferii refuză 
să plece în curse chiar și cu încărcături 
de medicamente și alimente, pentru că 
riscă să își pună familia în autoizolare 
până la 14 zile și chiar și pe ei, pentru 
că așa înțeleg autoritățile locale și 
DSP aplicarea articolului amintit din 
Ordonanța Militară nr. 4. 
Observăm o pasivitate inexplicabilă a 
factorilor de decizie, dar și din partea 
media, de parcă transporturile de 
alimente, medicamente și echipamente 
sunt doar treaba unor nebuni să deruleze 
activitate în această perioadă – firme de 
transport și șoferi de camion! 
Atragem un mare semnal de alarmă 
– nu se mai livrează echipamente, 
medicamente și alimente, întârzierile 
au început să crească considerabil, iar 
capacitatea de transport activă se reduce 

de la o zi la alta, datorită șoferilor obligați 
la autoizolare! Industria transporturilor 
rutiere, a alimentației publice și cea 
farmaceutică sunt în pericol iminent! 
Deși am avut întâlnire cu prim-ministrul, 
ministrul Transporturilor, pe această 
temă – constatăm că nu cred nimic din 
ceea ce le transmitem, dar cred strict 
raportările ierarhice ale celor care se țin 
de scaune și raportează că totul este în 
control și totul funcționează perfect! 
Solicităm, în al douăsprezecelea ceas, 
măsuri de corecție prin text al unei 
Ordonanțe militare! Toate explicațiile 
oferite pe orice canal media au fost 
inutile – în sensul că nu au produs niciun 
efect în modul de aplicare de către 
DSP și prefecturi și consilii locale. 
Autoritatea pentru Supraveghere 
Financiară este împotriva suspendării 
polițelor RCA! Au avut nevoie de 9 zile 
pentru a scrie un răspuns într-o situație 
de criză! ASF îți mulțumim că ne sprijini 
să murim! 
Unele firme de asigurări au început 
aplicarea de penalități pentru primele 
neachitate la termen! Unii finanțatori, în 
ciuda enunțurilor frumoase că vor trata 
de la caz la caz cu înțelegere clienții 
buni, vor doar să ia maximum de pe 
clienții buni acum! Cu această atitudine, 

se refuză șansa la viață economică după 
această criză și celor mai bune firme 
care activează astazi în diferite domenii! 
Cu această abordare de acum miros a 
mort toate firmele care beneficiază de 
acest comportament! 
Cu această atitudine generalizată 
împotriva mediului de afaceri – România 
este condamnată să devină un 
supercimitir economic! 
Solicităm implicarea responsabilă și 
imediată a tuturor factorilor de decizie! În 
caz contrar, această paralizie decizională 
și rea voință din partea unor actori va 
genera, nu o epidemie de insolvențe 
după trecerea pandemiei covid-19, ci o 
hemoragie de falimente imediate.  
Mergeți în magazine și vedeți ce mai 
găsiți, și încă există stocuri, săptămâna 
următoare situația se va deprecia 
semnificativ în lipsa unor măsuri concrete 
imediate. 
Uniunea Națională a Transportatorilor 
Rutieri din România (UNTRR) solicită 
Guvernului:
 
1.Modificarea imediată a prevederilor 
articolului 4 din Ordonanța militară 4, 
prin excluderea clară a conducătorilor 
autovehiculelor de transport marfă cu 
capacitatea maximă autorizată mai mare 

UNTRR ACUZĂ GUVERNUL DE INDIFERENȚĂ 
ȘI INCAPACITATE

"Indiferența și incapacitatea Guvernului de a reacționa în mod rapid și real la problemele 
reale, calicia ASF, a unor firme de asigurare și a unor finanțatori, condamnă România la moarte 
economică instant", spune Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) 
într-un comunicat de presă din data de 02 aprilie 2020.
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de 2,4 tone care realizează transporturi 
internaționale de la măsurile de izolare/
carantinare, dacă aceștia nu prezintă 
simptome asociate noului coronavirus 
(COVID-19), dar și a familiilor acestora de 
a nu intra în izolare până la 14 zile. 

Modificarea imediată a formularului 
pe care șoferii (români) profesioniști ai 
autovehiculelor de transport marfă îl 
completează la intrarea în țară astfel:
 
· prin includerea unei secțiuni în care 
să se menționeze meseria, respectiv 
conducător; 
· locul de descărcare al mărfurilor; 
· locul de parcare al autovehiculului;
· adresa de domiciliu a șoferului; 
· menționat clar că familiile șoferilor 
profesioniști nu sunt obligate să rămână 
în izolare până la 14 zile după plecarea 
șoferilor asimptomatici în curse.
 
Digitalizarea formularului DSP în cazul 
șoferilor profesioniști prin coordonarea 
bazelor de date de la STS și ARR, iar 
declarațiile să fie predefinite înainte ca 
șoferul să ajungă la punctul de frontieră.
 
Permiterea șoferilor profesioniști români 
care dețin atestat profesional, card 
tahograf digital și contract de muncă 
la firmele de transport rutier românești 
sau străine, să se deplaseze cu avionul, 
microbuzul sau autoturismul personal 
către camioanele aflate în Europa de 
Vest, iar la întoarcere să nu fie plasați 
direct în carantină/izolare. 

2.Suspendarea pentru 9 luni a 
rambursării ratelor să fie făcută pentru 
toate tipurile de împrumuturi: linie de 
credit, credit la termen, leasing financiar, 

leasing operațional. 
Suspendarea să fie făcută doar pentru 
rata de capital, iar dobânda să fie 
exceptată de la suspendare, iar în felul 
acesta se asigură continuitatea veniturilor 
instituțiilor financiare.
 
3.Realizarea unei proceduri simple 
la nivelul ASF și MAI de notificare 
electronică a suspendării utilizării 
vehiculului și a asigurării RCA.  
Legea nr.132/2017 privind asigurarea 
obligatorie de răspundere civilă auto 
pentru prejudicii produse terților prin 
accidente de vehicule și tramvaie și 
Norma nr. 20/2017 privind asigurările 
auto din România ar trebui modificate, 
astfel încât firmele de transport rutier 
din România afectate de criza noului 
coronavirus să-și poată suspenda 
asigurările RCA fără a depune plăcuțele 
de înmatriculare/înregistrare la 
autoritatea care le-a eliberat.  
Deși această posibilitate este prevăzută 
în cadrul legii 132/2017, nu poate fi 
operată deoarece nu există o procedură 
pentru returnarea plăcuțelor de 
înmatriculare. 
Solicităm posibilitatea ca firmele să 
suspende înmatricularea vehiculelor și 
asigurarea RCA prin completarea unei 
declarații pe proprie răspundere. 
Autovehiculele vor fi puse în parcări 
sigure, păzite, unde nu vor exista riscuri 
precum cel de furt sau de incendiu. 
Totodată, s-ar putea încheia o poliță 
CASCO de stoc pentru camioanele 
parcate.
 
4.Modificarea Ordonanței nr. 30/2020, 
astfel încât să fie aplicată real și firmelor 
de transport rutier. 
Industria de transport rutier pornește, 

ca sectorul construcțiilor, cu un volum 
redus în ianuarie și apoi în februarie și 
martie crește volumul, astfel că lunile 
de referință sunt slabe pentru a putea 
dovedi 25% mai puțin în martie decât 
în ianuarie și februarie. Soluția poate 
fi o comparație cu luna martie 2019, și 
de asemenea după 15 zile în aprilie - 
pentru că se înregistrează scăderi în 
continuare la volumele transportate pe 
măsură ce se opresc diferite industrii. 
Pe textul actual, firmele de transport cu 
activitate redusă cu peste 80% la final 
de martie nu vor putea cere suport de 
la stat decât după închiderea situațiilor 
pe luna aprilie și depunerea acestora pe 
25 mai, mult prea târziu pentru a putea 
menține angajații și astfel sunt nevoite 
să procedeze la concedieri imediate. 

5.Acordarea unei reduceri de 10% 
firmelor care își plătesc integral taxele – 
impozit pe salarii, CAS, CASS, impozit 
pentru microîntreprinderi, impozit pe 
dividende, contribuția asiguratorie pentru 
muncă, în condițiile în care, pentru 
obligațiile fiscale scadente și neachitate, 
nu se calculează și nu se datorează 
dobânzi și penalități de întârziere, pe 
perioada stării de urgență și 30 de zile 
după încetarea acesteia.  
Firmele care încă au activitate și 
posibilități financiare de a achita aceste 
taxe și impozite vor fi tentate să amâne 
plata lor pentru a-și menține fluxul de 
bani, astfel că bugetul statului va fi 
văduvit de aceste contribuții tocmai într-o 
perioadă în care are nevoie cel mai mult 
de fonduri. 
O facilitate similară este oferită de statul 
elen companiilor din Grecia, acestea 
urmând să primească o reducere de 
25% pentru plata integrală și la timp a 
impozitelor și contribuțiilor sociale. 

6.Ridicarea restricției de circulație pentru 
vehiculele rutiere cu masă totală maximă 
autorizată mai mare sau egală cu 7,5 
tone, altele decât cele destinate exclusiv 
transportului de persoane, pe drumul 
național DN 1 (E60), pentru sectorul 
km 67+400 Ploiești (intersecție DN1 cu 
DJ236) - Brașov (intersecție DN1 cu 
DN1A) și suspendarea tuturor restricțiilor 
care nu vizează siguranța rutieră, cum ar 
fi un pod afectat sau un sector de drum 
aflat în reparații.
 
SOLICITĂM GUVERNULUI ȘI 
PARLAMENTULUI MĂSURI FERME, 
COORDONATE ȘI IMEDIATE PENTRU 
A STOPA SINUCIDEREA ECONOMICĂ 
A ROMÂNIEI!", se spune în comunicatul 
UNTRR. 
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ROMÂNIA AR PUTEA DA ÎN JUDECATĂ UE PE 
PACHETUL DE MOBILITATE 1

România, Polonia, Bulgaria şi alte state din Europa de Est iau în calcul să conteste în instanţă 
noile reglementări rutiere care forţează camioanele lor să revină acasă la fiecare opt săptămâni, 
o modificare care ar afecta semnificativ companiile de transport rutier.

La București se fac analize 
În acest context, Ministrul Transpor-
turilor, Lucian Bode, a declarat că 
România ia în calcul posibilitatea de 
ataca în instanță împreună cu Polonia 
și Bulgaria noile reglementări europene 
în transporturi, care prevăd, între altele, 
obligarea camioanelor de a reveni acasă 
la fiecare opt săptămâni. Bode a mai 
spus că noile reglementări, adoptate 
recent în comisia TRAN din Parlamentul 
European, vor fi discutate într-o ședință 
de guvern și că vor avea loc întâlniri la 
Bruxelles în februarie cu toate statele 
care se opun noilor reglementări. În 
esență, noile reguli aduc costuri supli-
mentare transportatorilor est-europeni, 
care riscă să devină necompetitivi în 
relația cu cei din vest.
”Da, explorăm această posibilitate. 
Speța este în analiză în acest moment 
în Ministerul Transporturilor și Ministerul 
Afacerilor Externe. Cele două ministere 
elaborează o notă comună pe acest 
subiect, care va intra în curând pe 
agenda unei ședințe de guvern. De ase-
menea, pe 17 – 18 februarie vom avea 
la Bruxelles întâlniri cu toate statele 
care se opun pachetului de mobilitate 1. 
România și Polonia joacă un rol cheie.  
În aceeași perioadă, vom avea întâlniri 
cu reprezentanții Comisiei Europene”, a 
declarat Lucian Bode. 

Reforma amplă. Cine câștigă
Revizuirea reglementărilor rutiere este 
promovată de statele UE mai bogate, 
inclusiv Franţa şi Olanda, iar disputa 
ameninţă să adâncească diviziunile 
dintre flancul estic şi cel vestic al UE, 
subminând unitatea blocului comunitar, 
afectată de Brexit. 
Ţările UE mai sărace din Europa de 
Est vor să câştige oferind servicii la 
preţuri mai scăzute, pentru a-şi dezvolta 
economiile şi a prinde din urmă statele 
mai bogate. În timp ce camioanele şi 

şoferii lor traversează UE, Franţa şi alte 
state sunt îngrijorate că aceste practici îi 
afectează pe proprii lor lucrători. 
Majoritatea ţărilor membre ale UE au 
fost de acord în decembrie să reformeze 
sectorul rutier al blocului comunitar, 
inclusiv să dea dreptul şoferilor de 
camioane care lucrează în străinătate 
să revină acasă la fiecare trei-patru 
săptămâni, stipulând că odihna lor 
săptămânală de cel puţin 45 de ore 
trebuie petrecută în afara vehiculului şi 
nu în parcări, iar angajatorii trebuie să 
plătească pentru cazare.

Estul merge la tribunal 
Noile reglementări vor forţa, de aseme-
nea, camioanele implicate în transportul 
internaţional să revină la sediile cen-
trale ale companiei lor la fiecare opt 
săptămâni, o decizie menită să lupte 
împotriva practicilor privind înregistrarea 
firmelor de transport în ţări cu impozite 
mai scăzute, dar fără a opera de fapt 
acolo. 
Dar Bulgaria, România, Polonia, Un-
garia, Letonia, Lituania, Estonia, Malta 
şi Cipru sunt împotrivă, conform surselor 
diplomatice. Ele vor schimbarea noilor 
reglementări, care ar urmau să fie 
discutate în Parlamentul European în 
următoarele luni. 
"Un grup de ţări care împărtăşesc 
aceeaşi viziune vor modificarea 
reglementării legate de cele opt 
săptămâni. Vom urmări cât de departe 
vor merge negocierile sau vom contesta 
în instanţă reglementările", a declarat 
pentru Reuters un diplomat UE. "Aceste 
reglementări afectează semnificativ 
companiile noastre. Dacă nu vom avea 
altă soluţie, ne vom adresa Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene (CJUE)", a 
declarat un al doilea diplomat din ţările 
nemulţumite de noile reglementări, mai 
scrie Reuters. 

Ce conține pachetul de Mobilitate 1
Negociatorii Parlamentului European 
și ai celor 28 de țări ale UE au ajuns, 
la 12 decembrie 2019, la un preacord 
privind Pachetul Mobilitate 1, un dosar 
ultrasensibil marcat de opoziția dintre 
Est și Vest.
Propusă de Comisia Europeană, în 
mai 2017, reforma a dat naștere unei 
lupte de peste doi ani și jumătate între 
cele două tabere, pe fondul puternicei 
concurențe în acest sector sensibil.
De o parte, Vestul (Franța, Germania, 
Benelux), partizanii unei legislații stricte. 
De cealaltă, țările din Europa de Est 
(România, Ungaria, Bulgaria, Polonia, 
Letonia și Lituania), care pledează 
pentru o viziune mai suplă. Prima 
tabără o acuză pe a doua de dump-
ing social, a doua o acuză pe prima de 
protecționism.
Pentru cei din Vest, o înfrângere majoră 
dar așteptată: regulile privind detașarea 
(care prevede o remunerație potrivit 
regulilor țării unde lucrează șoferul: 
salariu minim, dar și prime) nu se aplică 
șoferilor care realizează un traseu din 
țara de origine a companiei lor spre o 
altă țară.
Mai exact: un român care face un drum 
dus - întors România-Franța este plătit 
potrivit regimului din România.
În schimb, în dosarul exploziv al șoferilor 
care efectuează cabotaj - mai multe 
curse într-o țară unde un conducător a 
ajuns în cadrul unei livrări internaționale, 
se prevede aplicarea regulilor detașării.
Concret, un șofer român, care 
efectuează mai multe curse în Olanda, 
va trebui să fie plătit cu remunerația 
aplicabilă în Olanda.
Au fost înregistrate avansuri majore 
pentru partizanii unei legislații stricte, a 
subliniat eurodeputatul ecologist francez 
Karima Delli, președintele Comisiei 
transporturi din Parlament.
"Un șofer nu va dormi în mașina sa 
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în cadrul pauzelor săptămânale mai 
mult de 45 de ore, ci într-o locuință 
adevărată, plătită de angajator. El va 
trebui, de asemenea, să revină la domi-
ciliu cel puțin o dată la patru săptămâni, 
indiferent de țara de reședință din UE", 
a spus ea.
Au fost, de asemenea, înăsprite de 
manieră semnificativă criteriile privind 
sediul companiilor de transport: "S-a 
terminat cu societățile cutii poștale", a 
afirmat Delli.

Noile reglementări ar trebui să 
respecte libertățile fundamentale
“În forma actuală, prevederile acestui 
Pachet de inițiative Mobilitate 1 vor 
avea un impact sever asupra transpor-
tatorilor români, a economiei naționale 
și europene și a climei, din perspec-

tiva emisiilor de CO2 din transportul 
rutier. Sunt aspecte ce nu sunt corect 
reglementate, astfel încât Pachetul 
Mobilitate 1 să prevadă măsuri echita-
bile tuturor transportatorilor din Europa. 
Trebuie accentuată nevoia de unitate 
pe piața europeană și nu de diviziune 
între statele periferice din punct de 
vedere geografic și cele din centrul 
Europei. Noile reglementări ar trebui 
să respecte libertățile fundamentale pe 
care se întemeiază Uniunea Europeană 
și piața unică, dar și obiectivele prin-
cipale pentru domeniul transporturilor 
rutiere, precum asigurarea siguranței 
și securității rutiere, dar și a mărfurilor 
și a celor implicați în acest sector, 
îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru 
conducătorii auto, reducerea emisiilor 
din transportul rutier, asigurarea cadrului 

legislativ pentru concurență loială în 
transporturi, reducerea birocrației, 
eficientizarea controlului, creșterea 
gradului de digitalizare în transpor-
turi. Suntem dezamăgiți, pentru că, 
în locul acestor obiective, atinse doar 
parțial, se prefigurează o distorsionare a 
principiilor de funcționare a Uniunii Euro-
pene, disfuncționalități în lanțurile de 
aprovizionare europene, fragmentarea 
pieței transporturilor și creșterea netă 
a emisiilor din transporturi”, a declarat 
Lucian Bode, ministrul Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor.
Explozia pandemiei de coronavirus pare 
să fi pus în așteptare, pentru moment, 
orice modificare legislativă legată de 
transporturile rutiere europene.

"Eu am fost pe 18 (februarie, n. red.) la Bruxelles. Suntem 
nouă state care am votat împotrivă şi în Consiliu. Urmează 
votul în comisie, în Parlament. Noi vom depune amendamente 
pentru toate chestiunile cu care nu suntem de acord, dar 
cea mai gravă, cea mai gravă reglementare, dacă va fi 
implementată, este cea legată de întoarcerea camioanelor 
o dată la opt săptămâni. Dacă la opt săptămâni camioanele 
trebuie să se întoarcă acasă, în statul membru, practic vorbim 
despre falimentarea acestei industrii, o industrie care produce 
şi aduce venituri la buget de aproximativ 5,9 miliarde de euro. 
Nu ne imaginăm că acest lucru se poate întâmpla", a spus 
ministrul Transporturilor, Lucian Bode. 
El a dat asigurări că partea română va apela la toate 
pârghiile politice din Parlamentul European şi va fi depus un 
amendament la acest pachet legislativ. 

Problema întoarcerii acasă 
"Vom uza de toate pârghiile politice din Parlamentul European, 
vom depune amendament să vedem dacă trece. Suntem nouă 
ţări, suntem încă în minoritate. Dacă trece un amendament, 
trebuie să reluăm dialogul. Dacă nu trece, am spus după 
deplasarea din 18, că luăm în calcul foarte serios să atacăm 
la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene acest demers. 
Ar fi un dezastru pentru transportul de marfă din România 
dacă acest demers s-ar duce la bun sfârşit şi ar trebui să fie 
implementat în 18 luni de la adoptare. Dincolo de celelalte 
reglementări care ţin de Pachetul Roma 1, cu pachetul de 
salarizare a şoferilor, de condiţiile de odihnă, de cabotaj, de 
tahografe pentru camioane mai mici de 7,5 tone, Mobilitate 1 
este un pachet la care ne uităm cu maximă atenţie şi sperăm 
să reuşim să modificăm cel puţin reglementarea legată de 
întoarcerea camioanelor", a explicat Lucian Bode.

Firmele românești, în pericol 
Măsurile protecţioniste propuse în Pachetul Mobilitate 1 
duc la excluderea firmelor de transport româneşti din piaţa 
europeană de resort, ceea ce va genera o creştere cu 50% 
a deficitului de cont curent al României, a atras atenţia, pe 
28 februarie, într-un comunicat de presă, Uniunea Naţională 
a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), care a 
solicitat autorităţilor contestarea cât mai urgentă a acordului 
privind acest pachet normativ la Curtea Europeană de Justiţie. 
Transportatorii menţionează că transportul rutier a fost şi în 
2019 principalul contributor la exportul de servicii al României, 
cu un total de 6,12 miliarde euro, în creştere cu 10% faţă 
de 2018, din care 5,95 miliarde euro reprezintă transportul 
rutier de mărfuri, restul fiind generat de transportul rutier 
de pasageri (52 milioane euro) şi alte tipuri de transport 
rutier (112 milioane euro), potrivit datelor Băncii Naţionale a 
României (BNR). 

ROMÂNIA S-AR PUTEA ADRESA CURȚII DE 
JUSTIȚIE PE TEMA PACHETULUI MOBILITATE 1

România ia în calcul foarte serios atacarea Pachetului Mobilitate 1 la Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene, dacă va trece în forma actuală, întrucât implementarea lui ar însemna un dezastru 
pentru transportul de marfă românesc.
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BONUSURI DE MII DE LEI, LUNAR, LA 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR PENTRU 

BOLI CARE NU EXISTĂ
La Ministerul Transporturilor, mii de oameni lucrează în „condiții grele, vătămătoare și 
periculoase”. Pentru asta sunt recompensați cu sute sau chiar mii de lei lunar.
În România există slujbe de mare 
periculozitate. Spre exemplu, cei care 
lucrează în mine, în furnale, în fabrici 
de armament sau chimice, în turnătorii. 
Toți aceștia primesc un surplus la salariu 
denumit spor pentru condiții grele și 
vătămătoare de muncă. Sporul, potrivit 
unei legi din anul 2017, nu poate fi mai 
mare de 15% din salariu.
Angajații din Ministerul Transporturilor 
se folosesc abuziv de această lege 
pentru că, din fața calculatorului și din 
sediul cu multe etaje de lângă Gara de 
Nord, luptă cu niște afecțiuni „teribile” 
printre care praful, stresul, bacteriile (pe 
care le întâlnești peste tot), dar și pentru 
că sunt radiați de la antenele aflate 
deasupra clădirii. 
Deși se află în pericol mortal, angajații 
din Ministerul Transporturilor vin, totuși, 
zilnic, la muncă pentru câteva sute sau 
chiar mii de lei în plus la salariu. 
Desigur, în realitate, afecțiunile pentru 
care angajații din minister primesc spo-
ruri există doar pe hârtie.

Sporuri record
Deși șoferii sunt cei care își riscă viața 
plecând la drum pe șosele înguste și 
pline de gropi ale patriei, se consideră 
că, în pericol mai mare sunt angajații 
din Ministerul Transporturilor. Ministrul 
este supereroul instituției pentru că 
nu își consideră viața periclitată și nu 

încasează spor pentru condiții pericu-
loase de muncă. În schimb, secretarul 
general al instituției ia spor de 1.160 
de lei, directorii generali – 1.400 de lei, 
adjuncții -1.200 lei, șefii serviciu – 1.100 
lei, consilierii – 800 lei, iar magazionerii 
– 480 lei. 
În 2018, cu numai un an în urmă, sporul 
era simbolic, de 15 lei.
Clădirea Ministerul Transporturilor 
se află lângă Gara de Nord. Ceilalți 
cetățeni, din împrejurimi, se simt bine și 
nu au nevoie de compensații la locul de 
muncă.
În replică, Ministerul Transporturilor 
spune că ”sporul pentru condiții de 
muncă vătămătoare se acordă potrivit 
Legii numărul 153/2017 privind sala-
rizarea personalului plătit din fonduri 
publice. Acordarea sporului se face 
potrivit determinărilor efectuate conform 
HG 917/2017 și are în vedere existența 
antenelor de pe clădirea în care ne 
desfășurăm activitate. În luna septemb-
rie 2019, ministerul a plătit spor pentru 
condiții vătămătoare în cuantum de 
206.268 lei.”

Care sunt sporurile pentru 
condiții vătămătoare acordate 
în Ministerul Transporturilor
-secretar general – spor pentru condiții 
grave și vătămătoare de muncă - 1.684 

de lei lunar;
-secretar general adjunct – spor pentru 
condiții grave și vătămătoare de muncă - 
1.619 de lei lunar;
-director general – spor pentru condiții 
grave și vătămătoare de muncă - 1.258 
de lei lunar;
-director – spor pentru condiții grave și 
vătămătoare de muncă - 1.259 de lei 
lunar;
-director sdjunct – spor pentru condiții 
grave și vătămătoare de muncă - 1.684 
de lei lunar;
-șef serviciu – spor pentru condiții grave 
și vătămătoare de muncă - 1.090 de lei 
lunar;
-auditor, gradația 5 – 888 lei pe lună;
-auditor, gradația 3 – 839 lei;
-consilier, consilier juridic, expert, in-
spector – superior, gradația 5 – 884 lei;
-consilier, consilier juridic, expert, in-
spector gradația 4- 818 lei;
-consilier, consilier juridic, expert, in-
spector – gradația 3 – 798 lei;
-consilier, consilier juridic, expert, in-
spector -principal, gradația 5 – 748 lei;
-consilier, consilier juridic, expert, in-
spector – principal, gradația 4 -730 lei;
-consilier, consilier juridic, expert, in-
spector – principal, gradația 3 – 712 lei;
-consilier, consilier juridic, expert, in-
spector – principal, gradația 2 – 679 lei;
-consilier, consilier juridic, expert, in-
spector – asistent 4 - 476 lei;
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-consilier, consilier juridic, expert, in-
spector – asistent 3 - 461 lei;
-consilier, consilier juridic, expert, in-
spector – asistent 2 - 439 lei;
-consilier, consilier juridic, expert, in-
spector - asistent 1 - 418 lei;
-consiglier, consilier juridic, expert, 
inspector – asistent 0 – 493 lei;
-consilier, consilier juridic, expert, in-
spector – debutant – 614 lei;
-referent superior 5 – 338 lei;
-referent superior 4 -329 lei;
-director de cabinet, gradația 5 – 839 lei;
-director de cabinet, gradația 4 -819 lei;
-director de cabinet, gradația 3 -799 lei; 
-director de cabinet, gradația 0 -855 lei; 
-consilier personal, gradația 5- 839 lei; 
-consilier personal, gradația 4 -819 lei;
-consilier personal, gradația 3 -798 lei; 
-consilier personal, gradația 2 -761 lei; 
-consilier personal, gradația 1 – 724 lei;
-consilier personal, gradația 0 – 674 lei;
-consilier II – 661 lei;
-consilier pentru afaceri europene 5 – 
934 lei;
-consilier pentru afaceri europene 4 – 
897 lei;
-consilier pentru afaceri europene 3 – 
875 lei;
-şofer I – 347 lei;
-magazioner – 482 lei;
-casier – 298 lei.

În cadrul Ministerului Transporturilor, 

conform Legii-cadru nr. 153/2017, 
beneficiază de indemnizație lunară pen-
tru titlul științific de doctor, în valoare de 
950 lei, un număr de 6 persoane. 
Personalul din cadrul Direcției Generale 
Organism Intermediar pentru Transport 
beneficiază de salarii similare cu per-
sonalul care gestionează fonduri comu-
nitare din cadrul Ministerului Fondurilor 
Europene.

Potrivit art. 23 din Legea - cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea per-
sonalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, 
“locurile de muncă şi categoriile de 
personal, precum şi mărimea concretă 
a sporului pentru condiţii de muncă 
prevăzut în anexele nr. I - VIII şi 
condiţiile de acordare a acestuia se 
stabilesc, în cel mult 60 de zile de la 
publicarea prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, prin regula-
ment-cadru elaborat de către fiecare 
dintre ministerele coordonatoare ale 
celor 6 domenii de activitate bugetară, 
respectiv învăţământ, sănătate şi 
asistenţă socială, cultură, diplomaţie, 
justiţie, administraţie, de către instituţiile 
de apărare, ordine publică şi securitate 
naţională, precum şi de către autorităţile 
publice centrale autonome, care se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea fiecăruia dintre ministerele. 

Funcționarii publici și personalul con-
tractual pot beneficia de un spor pentru 
condiţii periculoase sau vătămătoare 
de până la 15% din salariul de bază, 
corespunzător timpului lucrat. Locurile 
de muncă, categoriile de personal, 
mărimea concretă a sporului, precum 
şi condiţiile de acordare a acestora se 
stabilesc de ordonatorul principal de 
credite, având la bază buletinele de 
determinare sau expertizare, emise de 
către autorităţile abilitate în acest sens.
Sporul pentru condiții deosebit de 
periculoase, condiții periculoase și 
condiții periculoase sau vătămătoare de 
muncă se acordă potrivit buletinelor de 
determinare prin expertizare a locurilor 
de muncă, ce se eliberează pe baza 
următoarelor criterii:
a) înregistrarea de îmbolnăviri profesion-
ale ca urmare a activității desfășurate la 
locul de muncă;
b) gradul de creștere a indicilor de mor-
biditate la locurile de muncă respective;
c) înregistrarea unor cazuri de accidente 
de muncă produse la locul de muncă.
Cuatumul sporului pentru condiții 
vătămătoare de lucru este de 10% din 
salariu.
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"Sănătatea și bunăstarea clienților și a 
personalului sunt prioritatea IVECO, iar 
atelierele sale pun în aplicare normele 
guvernamentale în materie de igienă și 
siguranță.
Brandul IVECO mulțumește 
tuturor mecanicilor, tehnicienilor, 
transportatorilor și șoferilor pentru 
efortul și angajamentul lor extraordinar 
de a menține funcțională rețeaua de 
aprovizionare a societății noastre.
Lumea transporturilor nu se poate 
opri și, la fel, nici rețeaua de service 
IVECO, fiind necesară garantarea 
furnizării mărfurilor. Pentru a sprijini 
transporturile în efortul pe care îl 
depun, IVECO își menține toți dealerii 
și atelierele autorizate la dispoziția lor.
Tehnicienii și mecanicii IVECO 
lucrează pentru a asigura cele mai 
bune servicii clienților. Acolo unde este 
posibil, efectuează reparații prin tele-
diagnoză și reparații la distanță pentru 
vehiculele IVECO S-WAY și New Daily, 
păstrând vehiculele în funcțiune, pe 
drum fără opriri sau vizite la atelier.
Siguranța angajaților rețelei de 
ditribuție sau din atelierele de service 
și a clienților este prioritatea IVECO. 
Toate atelierele pun în aplicare 
normele de igienă și siguranță oferite 
de Ministerul Sănătății, au introdus 
măsuri stricte pentru curățarea 
instalațiilor și își actualizează regulat 
procedurile conform celor mai recente 
recomandări. Pentru asigurarea 
siguranței prin distanțare, tehnicienii 
și mecanicii de service lucrează în 
echipe mai mici, iar atelierele sunt 
împărțite în zone de separare marcate. 

Ei folosesc mănuși de unică folosință și 
măști. Fiecare vehicul este dezinfectat 
complet, de la tabloul de bord până la 
scaun și capacele volanului, înainte de 
începerea reparației și, mai mult decât 
oricând, sunt folosite huse de protecție 
din plastic pentru scaune și volan 
pentru a asigura implementarea strictă 
a protocolului sanitar. 
IVECO recomandă clienților să facă 
o programare la cel mai apropiat 
atelier, atât timp cât nu este o situație 
de urgență, caz în care atelierele vor 
răspunde la solicitarea lor cât mai 

curând posibil. Pentru aceste tipuri de 
reparații, IVECO va ajuta clienții prin 
serviciul său de asistență non-stop.
În această situație fără precedent, 
IVECO face tot posibilul pentru a 
ajuta eroii care în acest moment 
dificil conduc mii de kilometri pentru a 
menține lanțul de aprovizionare pentru 
alimente și servicii sanitare in stare de 
funcționare eficientă. Pentru că doar 
împreună, suntem de neoprit!", se 
spune în comunicatul de presă.

IVECO - MENȚINEREA TRANSPORTURILOR 
OPERAȚIONALE

IVECO a anunțat, printr-un comunicat de presă, că "asigură service-ul și întreținerea vehiculelor 
sale pentru a ajuta la menținerea transporturilor operaționale".
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George Niță, director general 
Holleman, Mircea Mănescu, director 
general Ahead Logistics, Cosmin 
Pândaru, director general TAP 1 SA, și 
Cristian Dolofan, director general Dolo 
Trans Olimp, sunt protagoniștii celor 7 
episoade ale noului sezon din show-ul 
executivilor din transporturile rutiere 
românești.

Alina Anton-Pop, Director 
Marketing&PR Revista TIR Magazin: 
Ce credeți că ar trebui să facă 
autoritățile, patronatele, sindicatele 
și firmele de transport rutier pentru a 
rezolva, chiar și parțial, criza șoferilor 
profesioniști?

George Niță, director general 
Holleman: Trebuie să existe un dialog 

și o explicare mai concretă a ceea ce 
înseamnă să fii șofer. Și o explicație 
asupra veniturilor. Trebuie ca toate 
firmele de transport, cei care decid 
nivelul salarial, să știe că șoferul 
trebuie plătit pe un anumit nivel al 
pieței. Dacă este plătit, poate face 
treabă. Autoritățile, sindicatele dacă își 
pot aduce contribuția în vreun fel, de 
exemplu de a reduce din taxare, cum 
s-a întâmplat în construcții, sau poate 
au idei mai bune, sunt binevenite. Dar, 
soluțiile sunt întotdeauna în domeniul 
privat. Firmele de transport sunt firme 
care își decid singure soarta și au știut 
să se adapteze la mediul înconjurător.

Mircea Mănescu, director general 
Ahead Logistics: Ar trebui mers pe 
două componente. Una ar fi partea 
de fiscalitate, în sensul că diurnele pe 
parcursul intern să fie impozitate ca 
cele de pe parcursul extern. Adică la 
87 euro diurna externă, ar trebui să 
fie și la intern același tratament fiscal. 
Pe a doua componentă, ne referim la 
faptul că ar trebui dezvoltate școlile 
profesionale și în special partea care 
vizează domeniul transporturilor. Este 
o criză nu doar pe partea de șoferi dar 
și de service, mentenanță. Există o 
problemă generală.
 
Cosmin Pândaru, director general 
TAP 1 SA:  Autoritățile ar trebui să vină 
în sprijinul firmelor de transport, așa 
cum au făcut în domeniul construcțiilor, 
reducând taxele salariale pentru șoferii 
profesioniști cât și mărirea diurnei pe 
România.

Cristian Dolofan, director general 
Dolo Trans Olimp: Sunt câteva 
măsuri esențiale care ar trebui 
puse în practică în perioada imediat 
următoare. Avem nevoie de investiții 
majore în infrastructură, unele cu un 
impact major. Altfel, nu putem anticipa 
demersurile noilor aleși, dar sperăm că 
ele să fie într-o zonă pozitivă.

VERSUS este un serial produs în 
exclusivitate pentru TIRMagazin.
ro și Facebook.com/TIRMagazin. 
În fiecare dintre cele 7 episoade ale 
show-ului, patru executivi din firme 
de transport rutier răspund la câte o 
întrebare lansată de jurnaliștii revistei 
TIR Magazin. Cele 7 întrebări sunt 

VERSUS S02E03 - AUTORITĂȚI, PATRONATE, 
SINDICATE ȘI TRANSPORTUL RUTIER

"Ce credeți că ar trebui să facă autoritățile, patronatele, sindicatele și firmele de transport rutier 
pentru a rezolva, chiar și parțial, criza șoferilor profesioniști? - aceasta este întrebarea episodu-
lului 03 din cel de-al doilea sezon al serialului VERSUS.
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formulate după o minuțioasă analiză 
a celor mai importate subiecte de 
business, care îi frământă în prezent pe 
transportatorii români.

S02E02 - MIGRAREA SPRE VEST 
A ȘOFERILOR PROFESIONIȘTI 
ROMÂNI
"În ultimii ani, firmele de transport rutier 
se confruntă cu o criză profundă de 
șoferi profesioniști. Credeți că intrarea 
în vigoare, în 2020, av Pachetului 
Mobilitate 1 va duce la o migrare mai 
accentuată a șoferilor spre Vest?" - 
aceasta este întrebarea episodulului 02 
din cel de-al doilea sezon al serialului 
VERSUS.

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

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

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

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

Cristian Dolofan, Director General 
Dolo Trans Olimp: Pachetul de  
Mobilitate nu are ca efect negativ 
doar migrarea șoferilor noștri în Vest, 
care se va intensifica, cu siguranță. 
A fost o mișcare gândită în detaliu 

și cu urmări pe măsură. Șoferii care 
aleg să lucreze pentru companiile din 
Vest își vor lua cu ei familiile, membrii 
acestora. Ei reprezintă o forță de 
muncă, pentru vestici, cu costuri zero. 
Așadar, beneficiile acestor măsuri se 
vor amplifica.  

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

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

Georghe Niță, Director General 
Holleman: Transporturile urmează 
tendința economiei. Dacă există 
probleme în economie, apar probleme 
în transporturi. Iar transportatorii simt 
între primii problemele din economie, 
pozitive sau negative. Simt creșterile, 
simt crizele. Din ceea ce știu, din 
analizele pe care le-am ascultat, 
recent, pentru anul 2020 nu sunt 
vești prea bune. Europa are destule 
probleme în multe țări și, în mod 
deosebit, în Germania, care stagnează. 
Economia României este legată de 
economia Germaniei și prevăd că vor 
fi mai puține comenzi de transport. 
Acest fapt trebuie să ne alerteze și să 
ne determine să fim atenți la activitatea 
noastră, la modul în care dispunem de 

resurse, la modul în care găsim clienți 
la momentul oportun. Așa vom putea 
contrabalansa aceste tendințe care par 
negative.

Mircea Mănescu, Director General 
Ahead Logistics: Prognozele noastre 
pentru 2020 sunt în aceeași zonă ca și 
cele pentru anul acesta. În sensul că 
nu vedem schimbări majore pe piață, 
nu vedem scăderi de volume, doar, 
poate, niște mici creșteri de volume pe 
transportul intern.
 
Cosmin Pândaru, Director General 
General TAP 1 SA: Statisticile 
financiare preconizate pentru anul 
2020 arată o ușoară scădere de 3,2% 
preconizată pentru România, astfel 
încât creșterea salariului minim pe 
economie pentru 2020 va merge tot 
în consum. Economia României, fiind 
bazată pe o economie de consum, 
piața transporturilor nu va suferi o 
modificare în 2020. Preconizăm o 
oarecare creștere a activității de 
transport.

Cristian Dolofan, Director General 
Dolo Trans Olimp: Din 2017 până 

astăzi, ne-am confruntat cu numeroase 
modificări legislative. Cu toate acestea, 
piața de logistică și transport rutier a 
avut o creștere constantă. Investițiile 
semnificative în domeniu se simt. 
România a devenit unul dintre cei mai 
activi jucători de pe piața de transport 
de mărfuri la nivel european. Numărul 
companiilor noi de transport a crescut 
de la un an la altul. Consider că se 
va menține și în 2020 același trend 
ascendent în domeniu.  
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CONCEPTUL SERIALULUI
Serialul “DOI ȘOFERI” este o producție a 
CROWN COMMUNICATIONS, realizată 
în exclusivitate pentru TIRMagazin.ro. 
Echipa serialului, devenit viral, 
“CONTROALELE ISCTR” s-a reunit 
pentru o nouă producție. De această 
dată, cu scopul de a le smulge un zâmbet 
tuturor celor care vizionează serialul 
pe www.TIRMagazin.ro sau pe www.
Facebook.com/TIRMagazin.
În rolurile principale din acest serial au 
fost distribuiți: Emil Mitrache, cunoscut 
publicului pentru rolul “Americanul” din 
serialul “La bloc” de la Pro TV, și Nae 
Alexandru, starul noii generații de actori 
ai Teatrului “Constantin Tănase” din 
București.
Serialul prezintă episoade diferite din 
viața de zi cu zi a doi șoferi profesioniști, 
Ghiță și Liță.
Pentru că își propune nu doar să amuze, 
ci și să sondeze preferințele tuturor celor 
care compun piața transporturilor rutiere 
din România, fiecare episod vine cu un 
gen diferit de umor. 
”Am considerat că acest experiment este 
util, dar și interesant, în același timp, 
pentru că publicul căruia i se adresează 
serialul este unul extrem de eterogen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Episodul 05
Ghiță și Liță nu sunt lăsați să doarmă în 
cabină de răcnetele unui om al străzii. 
Morți de oboseală, cei doi șoferi sunt 
siliți să își cumpere cu bani tot mai mulți 
liniștea. 
GUEST STAR este, în episodul 05 al 
serialului, Cristian Simion, cunoscutul 
actor al Teatrului “Constantin Tănase” din 
București.
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IRU a efectuat cercetări între 
companiile mici și mijlocii de transport 
și logistică într-o serie de țări europene, 
arătând că deficitul de șoferi comerciali 
de marfă pe continent crește, de la 
23%, în 2019, la 36%, în 2020.
Conform raportului IRU, Polonia 
și România sunt două dintre țările 
europene cele mai afectate. În Polonia, 
deficitul de șoferi este de 22% și este 
de așteptat să crească cu 15 puncte 
procentule în acest an.
În România, situația este și mai critică, 
întrucât deficitul de șoferi de 50%, 
înregistrat în 2019, este prevăzut să 
ajungă la 62% în acest an.

Lipsa de femei agravează deficitul de 
șoferi
Polonia și România înregistrează cele 
mai mici rate de șoferi de sex feminin 
din Europa - 2% din forța de muncă 
reprezentată de șoferii de pe vehicule 
comerciale. Motivele care descurajează 
femeile să intre în profesie includ 
condiții de muncă dificile, lipsa spațiilor 
de parcare sigure și perioadele lungi 
petrecute departe de casă.
Jan Buczek, președintele Asociației 
Transportatorilor Internaționali din 
Polonia (ZMPD) a comentat: „Pentru 
a încuraja mai multe femei și tineri să 
intre în profesie, este esențial să se 
îmbunătățească condițiile de muncă. 
De asemenea, trebuie să existe o 
implicare mai mare a statului pentru 
a facilita tinerilor să devină șoferi 
calificați și să îi ajute să depășească 
costurile ridicate necesare pentru 
instruire și calificări. De asemenea, este 
necesară modificarea reglementărilor 
de transport. 
Reglementările le permit să muncească 
numai după ce au împlinit vârsta de 
21 de ani. Există riscul ca, înainte de 
a împlini această vârstă, să înceapă 
să lucreze în altă parte și să nu se mai 
întoarcă la această profesie.".
În ceea ce privește șoferii tineri, 11% din 
forța de muncă din Polonia are vârsta 
mai mică de 25 de ani. În România, 
vârsta medie a șoferilor se află la 41 
de ani. Deși aceste cifre sunt mai bune 
decât media europeană - 7% dintre 
șoferii europeni au sub 25 de ani, iar 

vârsta medie a șoferilor comerciali este 
de 45 de ani în Europa, rămân multe 
de făcut atunci când vine vorba de 
apropierea profesiei de tineri.
Rata mare de emigrare care 
înrăutățește deficitul de șoferi în 
România
În România, o cauză-cheie a deficitului 
de șoferi este numărul mare de oameni 
care emigrează. Cifrele oficiale arată 
că, în ultimii 10 ani, 3,4 milioane de 
români au părăsit țara. 
Constantin Isac, președintele UNTRR 
- Uniunea Națională a Transportatorilor 
Rutieri din România, a comentat: 
„Există o serie de lucruri care pot fi 
făcute pentru a atenua agravararea 
deficitului de șoferi din România. Printre 
acestea: instruirea pentru reconversia 
profesională, mai ales a oamenilor care 
sunt șomeri; scăderea vârstei minime 
pentru șoferii din țară de la 21 la 18 ani; 
importul unei forțe de muncă calificate 
din afara UE”.

Soluții concrete
Lipsa de șoferi rămâne o problemă 
universală în toată Europa și nu numai, 
dar și una prin care IRU se angajează 
să lucreze cu membrii și factorii de 

decizie pentru a ajuta la rezolvarea 
acestora.
Unele dintre acțiunile concrete ale IRU 
și soluțiile propuse includ:
• Reducerea și armonizarea vârstei 
minime la care poți deveni șofer 
profesionist.
• Dezvoltarea unei Carte comune 
împreună cu Consiliul Expeditorilor 
Europeni (ESC) pentru îmbunătățirea 
tratamentului șoferilor la locurile de 
livrare.
• Crearea și finanțarea mai multor zone 
sigure de parcare pentru camioane.
IRU înregistrează deja progrese 
semnificative în combaterea deficitului 
european de șoferi, asigurând o 
finanțare UE în valoare de 60 de 
milioane de euro pentru dezvoltarea 
zonelor de parcare sigure și securizate 
pentru camioane (SSTPA) și crearea 
inițiativei „Femei în transporturi” pentru 
a încuraja mai multe femei să intre în 
profesie. 
În plus, IRU a format o serie 
de parteneriate, inclusiv cu ILO 
(Autoritatea Internațională a Muncii) 
și ETF (Federația Europeană a 
Muncitorilor în Transport).

IRU PROGNOZEAZĂ O CREȘTERE ALARMANTĂ 
A DEFICITULUI DE ȘOFERI ÎN EUROPA

Potrivit studiilor IRU, sectorul european de transport rutier se va confrunta cu o creștere de 13% a 
deficitului de șoferi în 2020.

Umberto de Pretto, secretar general IRU
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CUM A MODIFICAT CORONAVIRUSUL 
TRANSPORTUL RUTIER: PROPUNERI ȘI 

MĂSURI 
Comisia Europeană dar și autoritățile de la București au anunțat o serie de măsuri pentru ca 
traficul de camioane să se desfășoare cu ușurință în contextul în care mobilitatea este afectată de 
criza coronavirus.

Unele dintre măsurile pe care le vom 
prezenta mai jos sunt în faza de proiect, 
altele sunt inițiative singulare și altele au 
fost implementate. 
De reținut, că extaordinara evoluție 
a pandemiei de coronavirus poate 
modifica, peste noapte, sau poate anula 
unele dintre aceste măsuri.

Ce s-a decis de la Bruxelles
Comisarul european pentru Transport, 
Adina Vălean, a declarat că a transmis 
statelor membre o serie de cereri 
pentru fluidizarea transportului de 
mărfuri în UE, un transport ”esențial” 
pentru asigurarea produselor necesare 
combaterii crizei de coronavirus.
Adina Vălean a spus că le-a cerut 
statelor membre să dea următoarele 
derogări de la regulile existente pentru 
șoferii care transportă mărfuri în UE:
– timpul de odihnă săptămânal să fie 
petrecut în cabină și nu în afara ei, 
pentru a facilita distanțarea socială a 
șoferilor, 
– să crească timpul de condus de la 4 
ore și jumătate la 5 ore și jumătate, 
– numărul de ore de condus zilnic să 
crească de la 9 ore la 11 ore, 
– odihna săptămânală: să fie amânată 
de la după 6 zile la după 7 zile și timpul 
de odihnă ar putea fi restricționat la 24 
de ore.

Ce recomandări sunt
„Fluiditatea transportului de marfă e de 
importanță excepțională, cu atât mai 
mult cu cât vedem măsuri de închidere 
a circulației. Transportul de mărfuri e 
esențial pentru că, fără aprovizionarea 
piețelor naționale, oamenii și 
companiile pot avea probleme cu 
produsele esențiale necesare pentru 
echipamentele medicale, de exemplu.
Am făcut recomandări operaționale 
pentru toate statele membre și am 
insistat că fluiditatea trebuie asigurată 
pentru toate bunurile, nu trebuie 
să existe prioritizări. Un exemplu: 
numărul mare de produse chimice 

folosite la producția medicamentelor 
sau plasticul pentru producerea 
ventilatoarelor mecanice, care are 2.500 
de componente. (...) Am insistat foarte 
mult că toate bunurile și toate tipurile de 
vehicule de transport de marfă trebuie 
lăsate să treacă”, a declarat Vălean.
„Am stabilit deja cu miniștrii de transport 
o rețea de puncte de contact în fiecare 
stat membru. Suntem în permanentă 
legătură cu fiecare stat pentru 
implementare, să vedem ce derogări au 
nevoie de la Comisia Europeană, dacă 
există neclarități.

(...) Punctual ne angajăm în dialog cu 
toate statele membre. Sunt probleme 
mari nu doar la granița Ungariei cu 
România, probleme mari sunt pe tot 
culoarul de acces către țările baltice prin 
Polonia, multe focare pe care alergăm 
să le stingem. Aceste reguli așteptate de 
toată lumea sper să rezolve problemele 
în ansamblu”.

Ce s-a reglementat la 
București
Ministrul Lucian Bode a solicitat 
omologilor din Uniunea Europeană și 
reprezentanților Comisiei Europene 
stabilirea de urgență a unor coridoare 
de transport care să permită operatorilor 
din industria de profil să își desfășoare 
activitatea la un nivel cât mai apropiat 
de cel optim. Totodată, pentru a veni 
în sprijinul operatorilor de transport, 
ministrul Lucian Bode a precizat că 
măsuri precum exceptarea de la 
Regulamentul (CE) nr.561/ 2006, 
privind perioadele de conducere și de 
odihnă ale conducătorilor auto, pentru 
transportul rutier național și internațional 
de mărfuri, pentru o perioadă de 30 de 
zile, pe care România a implementat-o, 
trebuie identificate și aplicate cu 
celeritate. Un alt subiect de interes a 
fost posibilitatea de a sprijini mediului 
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În contextul discuțiilor purtate la nivel 
european cu privire la asigurarea unor 
culoare de tranzit pentru transportul de 
marfă care să le permită operatorilor din 
industria de profil, din statele membre 
ale UE și non-UE, să își desfășoare 
activitatea în condiții normale, MT și MAI 
au decis următoarele trasee de tranzit pe 
teritoriul României:
 
Culoarul 1
Varianta 1:
 Nădlac (punct trecere frontieră) –Arad 
– Timișoara - Lugoj- Ilia – Deva – 
Simeria – Sebeș -Sibiu- Râmnicu Vâlcea 
– Pitești – București – Giurgiu (punct 
trecere frontieră).

Varianta 2:
Borș (punct trecere frontiera) – Oradea – 
Cluj Napoca – Alba Iulia - Sebeș -Sibiu- 
Râmnicu Vâlcea – Pitești – București – 

Giurgiu (punct trecere frontieră). Culoar 
suplimentar de la București la Constanța 
A2.

Culoarul 2 
Giurgiu (punct trecere frontiera) – 
București – Urziceni – Buzău – Focșani 
– Bacău – Suceava - Siret (punct trecere 
frontieră).

Culoarul 3
Nădlac (punct trecere frontieră) - Arad 
– Timișoara - Lugoj – Caransebeș 
– Orșova- Drobeta Turnu Severin – 
Șimian – Maglavit- Calafat (punct trecere 
frontieră).

Culoarul 4 
Moravița (punct trecere frontieră) – 
Timișoara – Arad – Oradea- Satu Mare 
– Halmeu (punct trecere frontieră).

Culoarul 5
Nădlac (punct trecere frontieră)- Arad 

– Timișoara – Lugoj – Ilia – Deva – 

Simeria – Sebeș – Sibiu – Brașov 

– Târgu Secuiesc – Lepșa – Focșani – 

Tesila – Tecuci – Bârlad – Huși – Albița 

(punct trecere frontieră).

Prin stabilirea acestor culoare, se 

asigură operatorilor de transport un 

instrument predictibil necesar pentru 

desfășurarea activității. 

Astfel transportul de marfă, inclusiv de 

alimente, echipamente medicale precum 

și medicamente va avea continuitate, 

protecție și siguranță în Starea de 

Urgență pentru limitarea infectării cu 

noul coronavirus SARS-COV 2.

CELE CINCI CULOARE DE TRANZITARE A 
ROMÂNIEI PENTRU TRANSPORTATORI ȘI 

ȘOFERII DE CAMION
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor împreună cu Ministerul Afacerilor 
Interne au stabilit cinci coridoare de transport în România.

de afaceri, dar și companiile de stat prin 
aplicarea unor instrumente comunitare 
de finanțare, astfel încât activitatea să 
nu le fie grav afectată de această criză.
 
Lista măsurilor
În cadrul discuțiilor, ministrul Lucian 
Bode a precizat că este necesară 
facilitarea circulației rutiere, feroviare și 
navale a mărfurilor prin toate punctele 
de frontieră, inclusiv cele închise 
publicului, pentru asigurarea bunei 
aprovizionări cu medicamente, produse 
alimentare, carburanți și alte produse de 
primă necesitate.
Subliniind faptul că sistemele de 
transport sunt alături de sistemele 
financiar-bancar și cel energetic, linii 
vitale pentru economia europeană ce 
trebuie obligatoriu menținute funcționale, 
ministrul Lucian Bode a prezentat o 
parte din măsurile care au fost deja 
luate, dintre care amintim:
- sistarea transportului internațional de 

persoane pe relația cu Italia;
- stabilirea seturilor de măsuri (sanitare, 
referitoare la echipamentul de protecție, 
verificarea medicală etc) pe care 
șoferii care transportă mărfuri cu 
autocamioane de peste 3,5t trebuie 
să le respecte pentru ca, în momentul 
intrării pe teritoriul României, să nu intre 
în autoizolare sau carantină. Măsura 
a fost necesară pentru a nu fi blocate 
transporturile la frontiera României;
- suspendarea tuturor curselor spre și 
dinspre Italia și Spania pentru 14 zile;
- carantinarea navelor din zonele roșii 
pentru 14 zile;
- suspendarea anumitor trase feroviare 
de călători până la 31 martie 2020.
Totodată ministrul român a prezentat 
principalele soluții care pot fi aplicate 
la nivelul european, soluții ce asigură 
funcționarea optimă a industriei de 
transport națională și europeană:
- Menținerea coridoarelor de marfă pe 
rețeaua principală (CORE TEN-T) pe 
toate modurile de transport;

- Operaționalizarea imediată a unui 
Punct Focal de Comunicare pentru 
menținerea fluxurilor de Marfă la 
nivelul Comisiei Europene şi în 
contact cu Ministerele Transporturilor 
din toate statele membre pentru a 
facilita comunicarea, dar şi informarea 
companiilor de transport şi a populației 
în timp real;
- Solicitarea, către Statele Membre, de 
menținere a transportului de marfă pe 
Dunăre, cu controale efectuate doar prin 
sistemul electronic RIS;
- Susținerea unor măsuri coordonate, 
la nivelul UE, în vederea adoptării 
unei decizii de prelungirea valabilității 
documentelor navigatorilor care se află 
la bordul navelor și nu au posibilitatea 
debarcării și repatrierii, pentru 6 luni;
- Derogarea temporară a aplicării 
Regulamentului nr.317/2019 pentru a 
ține cont de situații excepționale precum 
este impactul crizei COVID-19 asupra 
furnizorilor de servicii de navigație 
aeriană, care au pierderi semnificative.
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De pe patul de spital, el a avut 
amabilitatea să ne ofere un interviu în 
exclusivitate. 
Alin Goga este cunoscut cititorilor 
revistei noastre pentru că a prezentat 
cele șapte episoade ale serialului 
"DRUMURI ROMÂNEȘTI", produs de 
TIR Magazin.
Pandemia de coronavirus ne-a pus 
pe toți în situații pe care cu greu le 
putem gestiona. Cei mai mulți dintre 
noi încercăm să ne reconstruim viețile, 
izolați în propriile locuințe. 
Guvernele reduc, treptat, tot mai mult 
drepturile și libertățile cetățenești. 
Vorbim mereu despre cei infectați ca 
și cum nouă nu ni s-ar putea întâmpla. 
Coronavirusul pare o abstracțiune iar 
unii sunt chiar tentați să spună că nu 
există. 
Alin Goga, fostul director juridic al 
Companiei Naționale de Autostrăzi 
și Drumuri Naționale din România 
(CNADNR), actuala CNAIR, a prezentat 
șapte episoade din serialul produs de noi 
„Drumuri românești”. 
Într-o zi de martie 2020 i s-a făcut rău, 
a fost internat de urgență, i s-au făcut 

analize și s-a constatat că este printre 
primii români infectați cu COVID 19. 
Alin Goga este Pacientul 37.

Alin Anton, director Marketing&PR 
TIR Magazin: Când ați simțit că 
e ceva în neregulă cu sănătatea 
dumneavoastră?
  
Alin Goga: Am simțit că e ceva în 
neregulă cu sănătatea mea de când am 
revenit în țară. Am vrut să îndepărtez 
suspiciunile și am fost la medic. Direcția 
de Sănătate Publică a spus că nu este 
nicio problemă. Ulterior, m-am simțit 
mai rău, ca și cum aș fi avut o răceală. 
Această stare de neputință și durere 
musculară a durat până la 9 martie, 
când am fost la serviciu. La 9 martie, 
simțindu-mă rău, am fost trimis la spital, 
unde mi s-au făcut testele de gripa A 
și gripa B, care au ieșit negative. Pe 10 
martie, am revenit cu rezultatul la Victor 
Babeș și am cerut internarea. Am fost 
internat în Departamentul special D4 
pentru suspiciune de coronavirus. Mi 
s-a făcut testul și, în 11 martie, am fost 
declarat ca fiind bolnav de coronavirus. 

Bolnavul numărul 37.
Ulterior, am ajuns la terapie intensivă, 
unde am beneficiat de medicamentație 
și îngrijire foarte bună, excepțională și 
mulțumesc pentru toate eforturile. 
Am fost scos de la ATI pe 25 martie. 
Până astăzi 6 radiografii mi-au ieșit bine. 
La ultima, mi-a ieșit o afectare pe partea 
de plământ drept, care va trebui operată.

Alin Anton, director Marketing&PR 
TIR Magazin: Ați slăbit foarte mult. Care 
este starea sănătății în acest moment?

Alin Goga: Starea de sănătate este, 
conform datelor medicale, două 
confirmări negative de coronavirus iar 
ieri am avut încă un test, tot negativ. 
Teoretic, sunt vindecat de coronavirus, 
dar există probleme rămase la nivel 
pulmonar, care înseamnă altă perioadă 
de refacere din punct de vedere 
medical. E vorba de modul de refacere 
a organismului față de afecțiunea 
puternică la nivelul plămânilor.

Alin Anton, director Marketing&PR 
TIR Magazin: Cum a trecut familia 

VIDEO EXCLUSIV: CORONAVIRUS - UN 
INTERVIU CU PACIENTUL 37

Alin Goga, fostul director juridic al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale 
din România (CNADNR), actuala CNAIR, este românul cu numărul 37 testat pozitiv la infecția cu 
coronavirus.
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dumneavoastră prin această experiență 
traumatizantă?

Alin Goga: Îngrozitor. În primul rând 
că, atunci când s-a auzit că sunt bolnav, 
au fost presiuni din partea colegilor, a 
colectivelor copiilor mei de la școală. 
Copilul cel mic a fost foarte afectat. 
Au stat atâtea zile și nu au știut nimic 
de mine fiind la terapie intensivă. 
Comunicarea era foarte greoaie. A fost 
și este o perioadă în care sunt despărțit 
de familie și prin care nu doresc să 
treacă nimeni. Este o perioadă cumplită 
sufletească, de încercare psihică. O 
despărțire brutală și neașteptată, care te 
dezechilibrează psihic.

Alin Anton, director Marketing&PR 
TIR Magazin: Prin ce trece un bolnav 
diagnosticat cu coronavirus în actualul 
sistem de sănătate?

Alin Goga: Aici am fost impresionat de 
modul profesionist, de procedurile care 
s-au respectat. Absolut toate lucrurile 
care aveau cea mai mică suspiciune de 
contaminare de biohazard erau puse 
în pachete speciale pentru a fi distruse. 
Dezechipările se făceau sub atenta 
supraveghere a unor echipe. Erau încă 
două persoane care urmăreau cum se 
dezechipează medicul de costumul cu 
care intra la mine. Nu am văzut cea mai 
mică excepție de la curățenie. Eu eram 
un organism patogen care putea să 
atace oricare dintre medici și asistenți. 
De aceea, procedurile au fost respectate 
maxim, atenția foarte mare. Am urmărit 
modul în care se echipau, se dezechipau 
și câte mănuși foloseau după fiecare 
atingere a unei fiole, a oricărei 
medicamentații, erau îndepărtate și puse 
în recipimente speciale. Toate lucrurile 
normale procedural erau respectate 
și lucrurile acestea m-au impresionat 
profund.

Alin Anton, director Marketing&PR 
TIR Magazin: Ați mai interacționat cu 
alte persoane infectate cu coronavirus în 
această perioadă?

Alin Goga: La Victor Babeș sunt nouă 
rezerve de terapie intensivă. Au fost și 
alți bolnavi lângă mine, am fost obligat 
să port mască, dar au fost mutați rapid 
pentru că aveau alte afecțiuni precum 
diabet.

Alin Anton, director Marketing&PR 
TIR Magazin: Ce le spuneți celor care 
nu cred că acest virus este un pericol?

Alin Goga: Să se uite unde sunt eu, 
ceea mi s-a întâmplat și prin ce am 
trecut. Să conștientizeze că este unul 
dintre cele mai mari riscuri și pericole. 
Spun cu toată responsabilitatea că am 
trecut pe lângă moarte. Să fie atenți, că 
nu e joacă. Cine va crede altfel, să aibă 
parte de tratamentul și de norocul pe 

care l-am avut eu.
Alin Anton, director Marketing&PR 
TIR Magazin: Cum vi s-a schimbat 
sistemul personal de valori după această 
experiență traumatizantă?

Alin Goga: Tot ce era important sau 
credeam că e important până ieri e 
fum. Sunt trei lucruri importante pentru 
mine: credința, familia și sănătatea. Nu 
există nimic mai important. Sunt alt om, 
sunt schimbat complet. Îmi dau seama 
că am alergat după prostii, după lucruri 
neimportante. După ce m-am trezit, 
mi-am dat seama care sunt lucrurile 
importante. Vă spun două lucruri care 
s-a putea să vă mire. M-am bucurat 
privind pe geam cum zboară pescărușii. 
Al doilea lucru simplu este dorința să 
mănânc o porție de cartofi cu mult 
usturoi. Nu există lucruri complicate în 
viață. Trebuie să vezi cum e viața cu 
adevărat și să te bucuri de ea.
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„Miercuri,  22.01.2020, CNAIR a ridicat 
suspendarea procedurii "Elaborare 
Studiu de Fezabilitate Drum de mare 
viteză Baia Mare - Suceava: Lot 1 Baia 
Mare - Bistrița, Lot 2 Bistrița - Vatra 
Dornei și Lot 3 Vatra Dornei - Suceava”" 
publicând răspunsul consolidat la 
clarificarile adresate de către operatorii 
economici până la termenul limită 
menționat în cadrul documentației de 
atribuire.
Odată cu ridicarea suspendării 
procedurii, a fost stabilit noul termen 
limită de depunere al ofertelor până la 
data de 06.02.2020.
Valoarea estimata a procedurii este 
de 53.508.132,47 lei fără TVA, din care 
19.415.185,95 lei fără TVA pentru Lotul 
1, 16.497.789,72 lei fără TVA pentru 
Lotul 2 și 17.595.156,80 lei fără TVA 
pentru Lotul 3.
Durata fiecarui contract este de 18 
luni din care 14 luni pentru elaborarea 
studiului de fezabilitate și 4 luni pentru 
asistența tehnică necesară elaborării 
documentațiilor pentru lansarea licitațiilor 
de lucrări”, a anunțat CNAIR

Se reia procedura
De fapt un prim anunț a postat CNAIR 
în noiembrie 2019 dar a fost nevoie de 6 
luni pentru a răspunde la clarificări. 
„Compania de Drumuri a făcut primul 
pas către realizarea unei şosele de 
mare viteză în nordul ţării. Mai exact, 
a publicat anunţul de licitaţie pentru 
elaborarea studiului de fezabilitate al 
Drumului Expres Baia Mare–Suceava. În 
prezent, distanţa dintre oraşele Baia 
Mare şi Suceava, de 338 de kilometri, 
poate fi parcursă în peste cinci ore”, 
scria presa pe 9 noimebrie 2019.

Dar poate fi și mai rău
„Autostrada Nordului” (Satu Mare-Baia 
Mare-Dej-Bistriţa-Vatra Dornei-Suceava) 
este o idee veche.
În 1996, în planul de amenajare 
teritorială, Guvernul Văcăroiu cuprindea 
acest drum pentru o viitoare autostradă. 
În 2006, Guvernul Tăriceanu aproba 
un nou plan în care apărea din nou 
autostrada cu o mică schimbare de 
traseu. Acest traseu apare, şi în 2008, în 
strategia guvernamentală şi în căile de 
comunicaţie negociate atunci de Guvern 
cu UE ca posibile autostrăzi. Peste 2,4 
milioane de locuitori sunt în judeţele prin 
care ar trebui să treacă autostrada. 
De drum și-a adus aminte, în 2017, 
Răzvan Cuc. „În Master Planul General 
de Transport, pentru legătură Petea 
– Satu Mare – Baia Mare – Dej – 
Bistriţa – Vatra Dornei – Suceava sunt 

prevăzute următoarele tipuri de proiecte 
de infrastructură rutieră: drum expres 
pentru sectorul Petea – Bistriţa şi drum 
transregio pentru sectorul Bistriţa – 
Suceava”, preciza ministrul la acea dată.
„Legătura cu autostrada M3 din 
Ungaria va fi asigurată prin Satu 
Mare prin sectorul de drum expres 
nod Livada – Petea, cu o lungime de 
29,21 km, perioada de implementare 
2030-2032, valoarea estimată fiind de 
139,91 milioane de euro fără TVA, iar 
acest proiect face parte din legătura cu 
drumul expres DX4, Turda – Hamleu, 
cu o lungime de 320,20 km, având ca 
perioadă de implementare 2028-2032 şi 
o valoare estimată de 1713,21 milioane 
de euro fără TVA”, a clamat Cuc.
Apoi, s-a așternut praful.

SE DAU BANI PENTRU UN DRUM EXPRES 
CARE TREBUIA CONSTRUIT DE NICOLAE 

VĂCĂROIU
A fost de atât de multe ori promis încât nimeni nu mai crede că Drumul Expres Baia Mare – 
Suceava se va face vreodată.
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FORMULAR PENTRU
ABONAMENT LA 

REVISTA TIR

:
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Astfel, potrivit datelor de la finalul lui 
2019, în ţara noastră existau 16.291 
de motocicliste (cat. A), dar şi 16.349 
de şoferiţe de camion (cat. C), 2.013 
şoferiţe de autobuz şi alte autovehicule 
de transport persoane (cat. D), 1.858 de 
şoferiţe de troleibuz, precum şi 1.167 de 
vatmaniţe.

Peste 2.600 de tractoriste 
De asemenea, datele DRPCIV arată 
că 2.609 femei deţin şi carnet de 
conducere pentru tractoare agricole sau 
forestiere. 
Potrivit unui sondaj desfăşurat online în 
cadrul campaniei "Cu stil, în trafic", la 
care au participat 7.591 de persoane, 
doar 33% dintre participanţii la trafic 
consideră că genul nu influenţează în 
nicio formă abilităţile de condus atunci 
când vine vorba de conducători auto cu 
experienţă de condus similară. 
Totodată, un participant din cinci vede 
sau aude zilnic mesaje care sugerează 
inabilitatea femeilor de a şofa, în timp 
ce 49% experimentează acest lucru 
de câteva ori pe lună, iar alţi 23% de 

câteva ori pe an. Cu toate acestea, 
74% dintre respondenţi sunt de acord 
cu afirmaţia "Femeile sunt şoferi mai 
prudenţi decât bărbaţii": 34% sunt de 
acord într-o oarecare măsură, 17% 
într-o mare măsură, iar 23% într-o mică 
măsură. 

Bărbații sunt mai buni 
Stereotipurile vizează însă şi partea 
masculină, 90% dintre respondenţi fiind 
de acord cu afirmaţia "Bărbaţii sunt 
şoferi mai agresivi decât femeile": 42% 
sunt de acord într-o mare măsură, 36% 
într-o oarecare măsură, iar 12% într-o 
mică măsură. 
Întrebaţi dacă sunt de acord cu fraza 
"Femeile nu ştiu să parcheze", 81% 
dintre participanţii la sondaj şi-au 
exprimat acordul: 34% sunt de acord 
într-o oarecare măsură, 24% într-o mică 
măsură, iar 23% într-o mare măsură. 
Doar 19% şi-au exprimat un dezacord 
total privind această afirmaţie. 
De asemenea, 72% dintre respondenţi 
sunt de acord cu fraza "Bărbaţii sunt 
şoferi mai buni decât femeile": 30% sunt 

de acord într-o oarecare măsură, 24% 
într-o mare măsură, iar 18% într-o mică 
măsură. Doar 28% dintre participanţii la 
sondaj şi-au exprimat dezacordul total 
cu această afirmaţie. 
Aproape două treimi (61%) dintre 
respondenţi sunt de părere că expresia 
"femeie la volan" are un sens peiorativ, 
în timp ce 34% consideră că este o 
expresie neutră. 

Cum s-a făcut 
La sondajul desfăşurat online în 
cadrul campaniei "Cu stil, în trafic" au 
participat 7.591 de persoane, dintre 
care 6.774 de şoferi (89%). 60% dintre 
respondenţi au vârsta cuprinsă între 
18 - 25 de ani, 17% între 35 şi 55 de 
ani, 15% între 26 şi 34 de ani. De 
asemenea, 24% dintre participanţii la 
sondaj sunt femei, iar 76% bărbaţi. 
Mai mult de două treimi (68%) dintre 
şoferii care au participat la sondaj 
conduc zilnic, 21% de câteva ori pe 
săptămână, iar 7% de câteva ori pe 
lună.

ROMÂNIA ARE PESTE 16.000 DE ȘOFERIȚE 
DE CAMION

Femeile reprezentau la finalul anului trecut circa o treime (2,67 milioane) din totalul celor 7,9 
milioane de persoane care deţineau carnet de conducere în ţara noastră, conform datelor Direcţiei 
Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).
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