Nr. 593/30.03.2020
Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
Domnului Nistor DUVAL – Inspector de stat șef

Ref: mulțumiri pentru implicarea în ajutorarea celor 19 șoferi iranieni blocați din data de
18.03.2020 la punctul de trecere a frontierei Calafat
Stimate Domnule Inspector de stat șef,
Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) vă mulțumește pentru
implicarea operativă în ajutorarea celor 19 șoferi iranieni blocați la punctul de trecere a
frontierei Calafat, mulți dintre acești șoferi aflându-se acolo încă din data de 18.03.2020,
astazi aflându-se în a 13-a zi de staționare la Calafat și în a peste 40-a zi a cursei, începută în
Iran din 20.02.2020.
APRECIEM IMPLICAREA DUMNEAVOASTRĂ IMEDIAT CE V-AM SEMNALAT SITUAȚIA ÎN
ZIUA DE DUMINICĂ 29.03.2020 ! În primul rând pentru indentificarea acestor șoferi și
camioane, aflați în parcări diferite și pentru gruparea lor într-o singură parcare !
VĂ MULȚUMESC ȘI ÎN NUMELE CAMEREI DE COMERȚ, INDUSTRIE, MINERIT ȘI
AGRICULTURĂ DIN IRAN (ICCIMA), MEMBRĂ A UNIUNII INTERNAȚIONALE A
TRANSPORTURILOR RUTIER (IRU) PENTRU CĂ AȚI OFERIT MÂNCARE ADECVATĂ ȘI APĂ
ȘOFERILOR IRANIENI PENTRU URMĂTOARELE 10 ZILE, PRECUM ȘI MĂȘTI ȘI MĂNUȘI
NECESARE LA TRECEREA FRONTIEREI!!
Am primit confirmări de la Asociația Transportatorior Internaționali din Bulgaria – AEBTRI, că
autoritățile din Bulgaria vor permite tranzitul camioanelor și șoferilor iranieni și sperăm să se
confirme și oficial acest suport, și sperăm să fie primit și suportul autorităților din Turcia.
O soluție posibilă pentru ca șoferii iranieni să ajungă acasă, dacă este acceptată de autoritățile din
Bulgaria și Turcia, este să fie testați de COVID-19, iar dacă rezultatul este negativ să li se emită un
document în acest sens și să le fie permis tranzitul prin Bulgaria și Turcia. Am solicitat sprijinul
Primului ministru al României și Ministrului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor și sperăm
să avem suportul autorităților române în rezolvarea imediată a acestei situații.
APRECIEM EFORTURILE DUMNEAVOASTRĂ pentru mobilizarea și suportul oferit imediat
în cazul acestor șoferi iranieni, în particular, UN GEST UMANITAR IMPORTANT, dar și pentru
toate eforturile depuse și pentru toate acțiunile desfășurate în această perioadă.
VĂ MULȚUMIM PENTRU IMPLICAREA DUMNEAVOASTRĂ PERSONALĂ ȘI A ÎNTREGII
ECHIPE ISCTR PENTRU SPRIJINIREA DERULĂRII TRANSPORTURILOR RUTIERE ÎN
CONDIȚII CÂT MAI BUNE POSIBILE ȚINÂND CONT DE CIRCUMSTANȚELE GENERATE LA
NIVEL GLOBAL DE COVID 19.
Vă mulțumim și vă rugăm să primiți expresia înaltei noastre considerații.
Cu deosebită stimă,
Secretar General
Radu DINESCU

