
Am fost acolo ca simpli călători
pentru Dumneavoastră

Radu Dinescu,
Secretar General
UNTRR

IRAN (Republica Islamică)
Suprafața 1.648.195 km2

TURKMENISTAN
Suprafața 491.210 km2

Populație (2011): 74.700.000
Limba: Persană (sau FARSI)
PIB: 482,45 Miliarde $
PIB/cap locuitor: 6.359 $
PIB PPP*: 990,22 miliarde  $
PIB/cap locuitor PPP*: 13.053 $
Moneda: Rial 
Paritate 1$=12.500 Riali (banca) 1$=15-16.000 
riali (neoficial, preponderent), rata variabilă – 
inflație mare 30% anual
Euro – acceptat mai restrâns decât USD
1€=15.000 Riali (banca)
Ora locală – GMT+3h30
Extensie internet: .ir
Cod telefonic internațional: 98

Populație (2009): 5.110.000
Limba: Turkmenă (oficială, foarte 
asemănătoare cu Turca), dar Rusa pentru 
comunicare
PIB: 25,74 miliarde $
PIB/cap locuitor: 4.658 $
PIB PPP: 43,36 miliarde $
PIB/cap locuitor PPP: 7.846 $
Moneda: Manat
Paritate 1$=2,84 Manați rata fixă pe perioadă 
indelungată
Euro – acceptat mai restrâns decât USD
1€=3,54 Manați
Ora locală – GMT+5h00 (nu schimbă ora 
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Există rețele telefonie mobilă doar pentru 
voce și sms, fără transfer date. Voce și sms 
cu disponibilitate teritorială restrânsă pentru 
mobile din România.
Mobilele din Ro – nu funcționează nici voce și 
nici sms dincolo de 200 km est Teheran, chiar 
dacă este rețea. Acces internet doar prin rețele 
fixe – hotel, etc,  însă internetul are anumite 
restricționări.
A 25-a economie din lume după PIB nominal și 
a 18-a după PIB PPP.
Motorina – transportatorii autohtoni beneficiază 
de o cantitate lunară la preț de 1500 Riali/litru 
(pers. fizice nu au autoturisme diesel, ci doar 
benzină 7000 Riali/litru), la liber 3500 Riali/
litru. Pentru Români se plătește în frontieră o 
taxă de 0,70 $/litru corespunzătoare distanței 
parcurse în IRAN, și se obține un card cu 
care se alimentează. Stațiile nu sunt chiar la 
standarde europene, însă puteți găsi ceea ce 
aveți nevoie. 
Stațiile de motorină sunt rare – câte una la 
cca 100 km, stațiile din oraș pentru turisme au 
benzină și CNG, nu au motorină dacă nu au 
acces pentru camioane/autocare. La stațiile 
de benzină și CNG pentru turisme, datorită 
numărului redus, se formează cozi în cursul 
dimineții și serii.

*PPP- Paritatea Puterii de Cumpărare

iarnă/vară) pe timp de vară GMT+4h00
Extensie internet: .tm
Cod telefonic internațional: 993
Nu funcționează mobilele din România. Există 
rețea de telefonie mobilă locală, însă nu este 
interconectată cu alți furnizori.
Internetul poate fi accesat doar prin rețele fixe 
– există internet cafe în centre comerciale, 
hoteluri, etc.

Carburantul este alocat în anumite cote gratuit 
locuitorilor, și subvenționat pentru cantitățile 
cumpărate în afara cotei. Străinii plătesc o 
diferență corespunzătoare cantității utilizate – 
pentru atingerea destinației declarate la intrare. 
Imposibil de schimbat, datorită controalelor 
interne dintre cele 5 regiuni, precum și nevoii 
de a avea asigurarea locală – Turkmenistan nu 
este încă semnatar al Convenției Carte Verde.

Stațiile de alimentare cu carburant sunt mai 
dese decât în Iran, însă nu toate au motorină, 
doar cele aflate pe traseul camioanelor – mai 
spre periferia orașului. Nu am vazut cozi la 
alimentare.
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Am fost acolo ca simpli călători către o conferință în Ashgabat!

Nu am solicitat vreun tratament special la frontiere și nici nu am beneficiat de vreo facilitate, ci am 
trecut prin toate ca niște călători obișnuiți. Am fost Radu Dinescu și Cornel Iordache cu un Audi A4 
diesel obișnuit, fără vreo pregătire specială.

- În Bulgaria puteți încerca 4-5 
rute spre Svilengrad, care este 
lipit de Kapitan Andreevo pentru 
intrarea în Turcia la Kapikule, 
însă de departe ruta cea mai 
bună – drum reabilitat, înălțime 
mică la traversarea munţilor 
este cea prin Ruse – Byala 
– Polski Trambesh - Veliko 
Tarnovo – Gurkovo - Nova 
Zagora  (vezi F1) – Radnevo 
– Galabovo- Simeonovgrad – 
Harmanli – Svilengrad.

Ziua 1. București – Ankara – 1120 km (1070 km fără devieri pe traseu)

Atenție la ieșirea din Veliko Tarnovo, drumul 
spre Nova Zagora prin Gurkovo se desprinde 
spre dreapta, pentru a trece pe sub drumul de 
mers înainte pe sub un pod (F2). Dacă l-ați ratat 
mai aveți o șansă să faceți stânga la 2 km și pe 
un drum secundar ajungeți tot în traseul optim 
(F3). Dacă aici în loc de stânga, continuați 
înainte, veți merge pe Gabrovo, Shipka, Stara 
Zagora – mai lung cu 44 km, și urcați la o 
altitudine mai mare, pe un drum mai îngust și 
mult mai circulat, greu de făcut depășiri chiar și 
ale vehiculelor lente.

F2F1 F3
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Pentru o perioadă drumul are două devieri de la traseul direct, o deviere pe segmentul Nova 
Zagora – Radnevo (direct 25 km), prin est 35 km prin Mlekarevo și Pet mogili sau 39 km dacă se 
evită drumul de categorie inferioară mai scurt din Pet mogili și se merge prin Novoselets.

O a doua deviere este necesară în zona Galabovo-Simeonovgrad – direct distanța este de 15 km, 
însă pentru vehicule sub 3,5t se poate utiliza ocolirea prin Opan – total 43 km.

Pentru vehiculele de peste 3,5 tone, până la reabilitarea 
completă a drumului Galabovo-Simeonovgrad, ruta 
recomandată este de la Nova Zagora prin Stara Zagora, 
Opan, Simeonovgrad. 

O altă variantă este prin Yambol - Elhovo - Hamzabeyli. 
 



5București - Ashgabat

Turcia are autostradă cu 3 benzi pe sens de la intrarea la Kapikule, până la Ankara, cu excepția 
unui segment înainte de Istanbul de cca 60 km cu doar două benzi pe sens. Între Edirne și Istanbul 
sunt doar 3 perechi de benzinării pe autostradă, pe ambele sensuri – BP, Shell și Petrol Ofisi 
(cumpărat de OMV de cca 2 ani).
Segmentul de la ieșirea din punctul de taxare de pe autostradă la Istanbul și punctul de taxare 
la intrarea pe pod se parcurge în medie în cca 60 minute, însă la suprapunerea cu orele de vârf, 
timpul de așteptare se poate dubla și chiar tripla. 
La ieșirea din Istanbul, pentru menținerea direcției spre Ankara este necesară urmărirea 
indicatoarelor, pentru autostradă ieșirea fiind spre dreapta și continuând pe sub drumul spre înainte 
către stânga. E falsă impresia că drumul spre Ankara e cel drept și toate celelalte ies din el. Drumul 
este foarte aglomerat cca 100 km după podul peste Bosfor și moderat de aglomerat încă 100 km 
după Izmit, apoi este destul de liber.
Autostrada spre Ankara urcă semnficiativ la Bolu și ajunge la o altitudine de 1815 m în apropiere de 
Ankara (orașul se află în podișul Anatoliei și altitudinea medie este de cca 1000 m). Sunt benzinării 
și cu facilități pentru camioane și autocare. Pentru autocare sunt preferabile stațiile în care există și 
centre comerciale mari, moderne, nou construite.

Drum expres cu două benzi normale pe sens, în dreptul orașelor mari fiind centuri – nu se trece 
prin oraș. Viteza este limitată la 90 km/h și pentru turisme, cu toleranță până la 105 km/h. Amenda 
pentru 130km/h a fost de 154 Lire Turcești, iar dacă o plătiți în 15 zile – plătiți doar ¾ din valoarea 
acesteia – în cazul nostru 110 Lire Turcești. Românii pot plăti la Ghișeul numărul 53 la ieșirea prin 
Kapikule spre Bulgaria. Astăzi, pe circa 10% din acest drum se mai desfășoară lucrări de întreținere 
sau modernizare. Mare parte din drum este nou – de o calitate mai bună decât autostrăzi noi din 
UE, însă are și două segmente care ating altitudinea de peste 2200 m, ceea ce pare spectaculos, 
însă este relativ spectaculos având în vedere că altitudinea medie pe acest traseu este de 1200-
1400 m, plecând de la cca 1000 m din Ankara. Și acolo unde nu e nou-nouț, drumul își păstrează 

Ziua 2.  Ankara-Dogubeyazit 1180 km,
Ruta: Ankara –Kirikkale-Sivas-Erzincan-Erzurum-Agri-Dogubeyazit 
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lățimea și nu oferă surprize cu gropi.
Dogubeyazit este la 34 de km de punctul 
de frontieră Gurburlak, din Turcia cu Iran, 
Bazargan. 
Pe segmentul de drum de la Erzurum spre 
frontieră, sunt zile fără niciun control, dar 
şi zile bogate în controalele efectuate de 
jandarmeria turcă, inclusiv asupra autocarelor 
care efectuează transport regulat de pasageri 
în zonă. Controalele vizează în principal 
contrabanda cu droguri.
Dogubeyazit deși are un aspect mai cenuşiu, 
ce poate părea un pic înfricoşător la prima 
vedere, nu pune niciun fel de problemă de siguranţă personală sau pentru maşină – lăsată în faţa 
hotelului, pe stradă, în ciuda forfotei şi circulaţiei atât rutiere, cât şi pietonale, nu a fost atinsă sau 
ştearsă de cineva. Datorită nisipului şi prafului ridicat de vânt din zonă, la cea mai mică ploaie, 
maşinile sunt acoperite cu un strat de praf aderent. 
Toate benzinăriile din Turcia acceptă carduri bancare, cel puțin Visa și Mastercard, astfel că nu 
este necesară schimbarea niciunei sume în lire turcești. Ultima benzinărie Shell a fost observată 
pe centură la Erzurum. 

Drumuri de calitate mai bună decât în multe țări din Vestul UE!!!
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Dacia este mai 
populară în estul 
Turciei decât în vest, 
unde Fiatul are istorie 
mai îndelungată, 
iar urmăritorul este 
Renault made în 
Turkey – Clio, Megane 
sub formă de berline. 
Foarte populare sunt 
Fiat Doblo, VW Caddy, 
Renault Kangoo, Ford 
Connect – mașini ce 
pot căra și persoane 
dar și marfă suficient 
de multă pentru 
nevoile unei afaceri de 
familie. Dacia va avea 
în gamă un model 
similar numit Dokker. 
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Datorită prețului uriaș al motorinei în Turcia 1,7-1,8 Euro/litru, și datorită faptului că nu se pot 
înmatricula (la prima înmatriculare) decât autovehicule noi, în ciuda taxelor măricele (cca 20% 
în plus față de România) parcul de camioane long distance este destul de nou. Doar camioanele 
operate local sau regional pot fi din cele mai vechi, însă tendința este de modernizare și în această 
zonă – Mercedes sau Scania noi – camioane carosate după modelul tradițional cu infuențe 
orientale – privite din spate par vechituri, iar din față realizezi că sunt camioane nou nouțe – de 
multe ori cu axa dublă directoare pe față și dublă motoare pe spate. 8x4
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Deși afară sunt în jur de 20 grade Celsius la oraș, chiar și mai mult spre prânz, la munte zăpada 
rezistă în straturi consistente.

Autocarele de transport regulat pasageri pe rute 
interne, indiferent de rutele operate – în vestul 
Turciei sau în estul îndepărtat, oferă aceleași 
standarde ridicate – autocare Mercedes 
Travego, cu toalete, bar, internet wi-fi, ecrane în 
spătarul fiecărui scaun, cu ceai și cafea oferite 
lângă un fursec, în prețul călătoriei – pentru 200 
km – 11 Euro – standard neîntâlnit la cursele 
interne din România și poate că nici la cele 
externe!

Dacia Logan îș păstrează numele în Turcia – aici pe centura orașului Erzincan (situat la 1050 
km est de Istanbul prin Amasya, sau 1160 km prin Ankara) la 500 de km de granița cu Iranul –
Gurburlak/Bazargan. 
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Autogara din Erzincan!!!

Stație de verificare vehicule comerciale! Prevăzute cu cântare platformă pentru cântărire totală – 
așa zisa cântărire statică – tot vehiculul fiind urcat pe platformă. Astfel de stații de verificare sunt 
vizibile pe tot teritoriul Turciei, majoritatea nefinalizate și neechipate cu cântarele platformă. Eterna 
discuție generată de autoritățile din România – cântărire statică versus cântărire dinamică (trecerea 
cu camionul peste un cântar ce măsoară greutatea pe câte o axă și la final le însumează)! De 
parcă greutatea omului dacă o măsori cu cântar electric sau mecanic nu ar trebui să fie aceeași! 
Sau în cazul termometrelor, parcă ar trebui să ne intereseze dacă temperatura este indicată de 
mercur, alcool, circuite electrice sau mecanice! La 22 de grade toate ar trebui să indice 22 și nimic 
altceva! În maxim un an controalele vehiculelor comerciale în Turcia vor trece la un nivel superior.

Machete de mașini poliție în mărime reală, din profil, amplasate perpendicular pe drum, iar 
girofarurile luminează prin alimentare de la celule fotovoltaice legate la o mică baterie.

La 1000 km est de Ankara, în localități sunt 
prevăzute pasarele pietonale acoperite.
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În Turcia fermierii sau țăranii, cum vreți să îi numiți, sunt preocupați de eficiență – astfel că nu vezi 
pe nimeni lucrând pământul cu sapa! Toți lucrează mecanizat, fie că au tractoare în toată regula, fie 
că au mici dispozitive motorizate portabile pentru diferite întrebuințări – săpatul inclus! În România 
am avut ocazia să văd o săptămână mai târziu oamenii lucrând terenurile cu sapa, ca acum 2000 
de ani!!!  

Rakim înseamnă în turcă Altitudine. 
La intrarea în multe localități puteți vedea 
Populația (număr locuitori) -
Nufus, și Altitudinea – Rakim.
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Muntele Jandarmeriei! Așa s-ar înțelege după 
inscripția Jandarma scrisă suficient de mare 
pe acest munte. Oricum Jandarma este mult 
mai activă în estul Turciei, acționând hotărât 
împotriva traficului cu droguri și a oricăror alte 
activități ilegale. Am întâlnit la retur câte un 
filtru Jandarma la cca 30-50 km în apropierea 
frontierei pe 300-400km

Altitudine 2210 m! Ceva mai mult decât cei 
2140 m de pe Transalpina, însă aici pot merge 
cu ușurință camioane și autocare, în timp ce 
pe Transalpina sunt binevenite doar turismele 
și motocicletele, asta acum cât mai e în lucru 
și un vehicul cu lățime de 2,5 m nu ar putea 
trece pe jumătatea liberă a drumului în dreptul 
săpăturilor pentru podețe, însă nici când va 
fi gata autocarele nu se vor putea cățăra 
prea ușor pe curbele extrem de strânse și cu 
diferență de nivel mult prea mare! Astfel, 2210 
m în Turcia pare o altitudine spectaculoasă, 
dar drumul cu două benzi pe sens urcă mult 
mai lin și are curbe suficient de largi, încât nu 
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oferă vreo senzație specială. Pe Dealul Negru curbele sunt extrem de strânse și rampele suficient 
de mari, comparativ cu Turcia – nu uitați că la astfel de altitudini se ajunge din zona înaltă a podișului 
de cca 1400-1600 m, și nu de la nivelul mării!
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Dogubeyazit în zona apropiată de zona centrală.Zonă pietonală – există și în orașelul aflat 
la 1150 km est de Ankara! Nu are rost să 
încercați comparații autohtone!

Ziua 3. Dogubeyazit – Teheran 940 km, cu trecere prin frontiera Gurburlak/
Bazargan
Ruta: Dogubeyazit-Gurburlak-Bazargan-Maku (Centură) - Marand (centură) – 
Tabriz (centură) – Teheran.
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În Turcia drumul este cu două benzi pe sens. 
Și ceasul cu o oră și jumătate mai târziu decât 
ora Iranului. Astfel, am plecat la 05,30 ora 
Turciei, adică 07,00 ora Iranului. Am ajuns 
în frontieră prima mașină în cca 30 minute și 
am trecut în zona dintre frontiere unde erau o 
mulțime de turci pe jos cu pachete imense de 
textile legate și alții cu butelii goale, în comerțul 
de mic trafic de frontieră. La ora 07,30 ora 
Iranului, 06,00 a Turciei, ni s-a deschis poarta 
de acces în Iran. Politicoși, militarii de la 
frontieră ne-au indicat unde să mergem pentru 
a ne ștampila pașapoartele. Am intrat la poliția 
de frontieră și în 5 minute, după verificarea 
obișnuită a pașapoartelor prin scanare cu 
sisteme moderne, am trecut la vamă, unde un 
vameș politicos ne-a adresat câteva întrebări 
în engleză și ne-a spus că dacă avem și 
documentele pentru autoturism în regulă în 
5 minute urma să ni le verifice un coleg și să 
plecăm. 
Traficul de turisme pe sensul spre Iran este 
relativ redus, străini în plimbare cu caravane, 
mașini importate din UE aduse pe roți și câteva 
utilitare sub 3,5t turcești. Pentru autovehiculele 
sub 3,5t este de preferat utilizarea CPD pentru 
importul temporar al vehiculelor pe teritoriul 
Iranului. În România se poate procura de la 
ACR, pentru care se solicită o garanție de 
16.000 Euro și un carnet costă 500 Euro. Pentru 
autovehiculele care nu sunt în proprietatea 
persoanei fizice care călătorește cu acestea, ci 
pe persoană juridică, este de preferat să existe 
o împuternicire în limba farsi (persană) realizată 
și legalizată de un traducător autorizat, și cu 
o ștampilă a Ambasadei Iranului pe această 
împuternicire. Duplicate, copii simple ale 
acesteia pot fi utile. 
Pentru camioanele care merg și utilizează 
carnete TIR, nu este necesar CPD.  
Camioanele așteaptă la o coadă de câțiva 
kilometri, de-a lungul drumului expres, fie 
doar pe o bandă, fie pe două benzi. Controlul 
fizic la ieșirea din Turcia este realizat rapid, 
la fel și cel realizat la intrarea în Iran. Timpul 
mare de așteptare se datorează procedurilor 
și documentelor necesare a fi procesate pe 
partea iraniană. Turcii au marele avantaj de a 
avea un set de cuvinte comune atât cu iranienii, 

dar, și mai mult, se pot ințelege cu azerii și cu 
turkmenii. Pentru români, este destul de dificil 
să te înțelegi. Partea bună este că în orice punct 
de frontieră al Iranului vameșii sunt politicoși 
și cel puțin unul pe tură, de obicei un adjunct 
al șefului vămii, vorbește engleza. Atenție la 
comisionarii vamali, însă, care încearcă să 
scoată maximum de la dumneavoastră, mai 
ales când văd că sunteți la prima călătorie și 
nu cunoașteți tarife și proceduri. Aici vă putem 
recomanda un agent recomandat de camera 
de comerț, industrie și minereuri din Teheran.
În cazul nostru, cum nu am avut CPD, nu am 
putut trece așa repede și au fost chemați niște 
comisionari/agenți vamali privaţi. Unul dintre 
aceștia a făcut actele pentru francezii care 
călătoreau cu o mașină tip casă pe roți, iar alții 
ne-au făcut nouă – plini de bunăvoință, ne-au 
oferit ceai și cafea, ne-au asigurat că iau în 
calcul perioada de tranzit spre Turkmenistan, 
dar şi returul, au întocmit documentele preventiv 
pentru mai multe zile – în loc de maxim 5 au pus 
7 zile, ne-au întrebat dacă dorim să utilizăm mai 
multe puncte de frontieră pentru ieșire/intrare 
spre/dinspre Turkmenistan, însă ne-am limitat 
doar la unul singur la Bajgiran, aflat la 35 km de 
Ashgabat. Lucru bun pentru că drumurile în Iran 
sunt foarte bune, în timp ce în Turkmenistan din 
cei 500 km de la Marea Caspică (Turkmenbasi) 
la Ashgabat, doar cca 150 km sunt reabilitați, 
restul fiind în lucru. 
Lucrul neplăcut a fost că acei comisionari care 
ne-au procesat nouă documentele, ne-au ținut 
foarte mult în vamă – pentru operațiuni ce pot 
fi făcute în 20-40 minute, am stat 4 ore, și în 
plus am plătit 600 $, și am obținut cu greu 
documente care să ateste plata sumei – au 
ștampile, documente, însă evită să emită așa 
ceva. Având în vedere costul unui CPD în 
România și garanția aferentă, am considerat că 
pentru tur/retur poate fi considerat acceptabil 
costul, prin comparaţie, doar timpul lung 
petrecut ne-a stricat un pic graficul de circulație.
În Iran NU funcționează cardurile bancare 
Visa sau Mastercard, ci doar carduri emise de 
băncile locale.
Rezervările pentru cazare se pot face prin 
pagini de internet în engleză, dar axate pe 
cazare în orient, și nu după site-uri populare în 
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UE. De asemenea, hărți pot fi găsite pe site-uri 
care tratează orientul cu predilecție. O variantă 
ușoară de lucru o constituie încărcarea unui 
traseu pe mobil sau GPS din google maps 
de pe o legătură la internet înainte de a intra 
în Iran, ulterior folosind poziționarea pe harta 
încărcată – rămasă în memorie, fără conectare 
la date – oricum indisponibilă.
Informația legată de orarul punctului de frontieră 
de la Bajgiran, prin care trebuia să trecem a 
doua zi în Turkmenistan, care funcționează 
doar 6 ore pe zi de la 08,00-14,00, ne-a 
accelerat în drumul spre Teheran aflat la peste 
900 de km de Bazargan unde ne aflam noi. 
Iar de la Teheran la Bajgiran erau de parcurs 
a doua zi, înainte de ora 14,00 alți 900 km! Era 
ora 12,00 la prânz și aveam 1800 km de făcut 
până a doua zi înainte de ora 14,00!! 
Partea foarte bună este că toate indicatoarele 
rutiere, fie de orientare, fie de circulație – limitări 
viteză, etc - sunt și în limba engleză, ceea ce 
face imposibil să pierzi drumul căutat.

În Iran singurul segment de drum cu o bandă 
pe sens este cel de 200 km de la Bazargan 
la Marand, care străbate și câteva localități în 
care mai sunt în desfășurare lucrări, astfel că 
pe timpul zilei traficul poate fi ușor îngreunat. 
Poliție foarte multă, toate echipajele cu 
radar. Mașinile de poliție sunt albe, unele 
inscripționate cu albastru, scrie Police și în 
engleză, și înregistrează imagini din ambele 
sensuri de trafic. Radarele sunt portabile, sunt 
ținute în mâini de polițiști sau puse pe trepied. 
Pentru vehiculele comerciale nu sunt probleme 
cu limitele de viteză – pe drum cu o bandă 
pe sens limită este 85 km/h noaptea și 95 
km/h ziua, la fel ca și pentru turisme, pe drum 
expres turismele au 110km/h, pe banda 2, iar 
camioanele și autobuzele, ca și turismele 100 
km/h pe banda 1, iar pe autostradă turismele 
au 120 km/h, pe benzile 2 și 3, iar pe banda 
1 viteza e limitată la 110 km/h pentru turisme, 
camioane și autocare.
În secțiunea de la Bazargan până la Marand 
am avut ocazia să cunoaștem poliția rutieră de 
2 ori. Prima dată polițistul din mijlocul drumului 
ne-a oprit și a zis că am depășit o mașină pe 
dungă continuă, însă la verificarea înregistrării 

video din mașină – au ecrane de cca 40 cm 
în dreptul pasagerului dreapta sub bord, 
s-a constatat că intrasem la loc înainte de 
începerea secțiunii cu interdicție de depășire, 
astfel că am fost lăsați să ne continuăm drumul. 
A doua oprire a fost făcută în ultimul moment de 
un agent din mijlocul străzii, când a realizat că 
mașina are numere străine. Poliția rutieră poate 
opri și vehiculele comerciale, însă există și un 
organism de control pentru profesioniști.
De la Marand la Tabriz, cca 70 km este un drum 
expres, cu două benzi pe sens, fără taxe. 
De la Tabriz la Teheran, 630 km, este disponibilă 
autostrada cu 3 benzi pe sens cu taxare 
modică, sau un drum național, paralel. Taxarea 
pentru turism, pe segmente, a fost de 5000 
Riali, 15000 Riali, 18000 Riali, adică un total de 
cca 3 dolari, conform rată schimb bancă. 
De la circa 150 km înainte de Teheran, 
autostrada este luminată, la fel ca și în zona 
nodurilor rutiere din apropierea orașelor pe 
lângă care trece.
Cu 150 km înainte de Teheran am convenit o 
întâlnire la hotelul la care am stat, și am reușit 
să ajungem cu 20 minute întârziere, din care 
10 minute pentru că am ratat ieșirea spre hotel 
și a trebuit să mai facem un ocol. Am putut 
ajunge așa ușor, pentru că Teheranul deși este 
uriaș, are bulevarde cu câte 3 și 4 benzi pe 
sens care nu se întretaie la același nivel, ci au 
pasaje supraterane și subterane, precum și un 
sistem interesant de evitare a virajului la stânga 
în intersecție – mergi obligatoriu spre dreapta și 
la o distanță de până într-un km, este prevăzut 
câte un loc de întoarcere cu scuar separat de 
două benzi, lățit suplimentar atât din drumul 
de pe care se iese și care permite întoarcerea 
având protecția scuarului față de fluxul din 
sensul pe care se execută întoarcerea pe 
câteva sute de metri, după care bulevardele 
revin la lățimea inițială de 2, 3 sau 4 benzi. Am 
petrecut cu Excelența Sa Domnul Ambasador 
Cristian Teodorescu și cu Domnul Director 
Esmaeil Tekyeh Sadat două ore, după care am 
dormit 3 ore. 
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Muntele ARARAT DIN ARMENIA este suficient 
de aproape încât să poată fi văzut cu ochiul 
liber. 
Muntele este poziționat în zona aflată la frontiera 
Turciei cu Iranul și cu enclava Azerbaidjanului 
din Armenia. Turcia nu are niciun punct de 
frontieră deschis cu Armenia din 1993. Pentru 
a ajunge la Erevan, capitala Armeniei, trebuie 
urmat traseul prin Georgia. Cetățenii Români 
nu au nevoie de viză în Georgia, dar au nevoie 
de viză pentru Armenia. Erevan - orașul 
celebrelor bancuri de pe vremuri cu radio 
Erevan unde ascultătorii întrebau și postul de 
radio le răspundea la întrebări. 
Un radioascultător întreabă „Iaste adievărat că 
în urma acsidientului nucliear di la Chernobal 
a început să cadă dinții la oameni?” Radio 
Erevan raspunde: „Iaste adievărat! Șine nu iși 

ține gura, îi cade dinții!”. 
Sau un alt radioascultător întreabă „Iaste 
adievărat că se poati conducie un automobil 
Volga cu viteza de 125 km/h în curbă?” Radio 
Erevan răspunde: „Iaste adievărat! Dar o 
singură dată!”, 
Un alt radioascultător întreabă „Iaste adievărat 
că în Rusia cucuruzul crește nalt cât stâlpul 
de telegraf?” Radio Erevan răspunde: „Iaste 
adievărat! Dar tot la fel de rar!”). 
Un radioascultător întreabă „Iaste adievărat 
că în urma iexcursiei tovarășului Iuri Gagarin 
în spațiu, dânsul a primit un automobil Volga?” 
Radio Erevan răspunde: „Iaste adievarat! Cu 
următoariele trei mențiuni: 1. Nu iera Volga, ci 
iera Pobeda. 2. Nu iera automobil, ci iera cieas. 
3. Nu a primit, ci i s-a furat!”.
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Șirul de camioane pe două rânduri se întinde 
pe 3-5 km. Adică între 300-500 camioane. În 
anumite situații șirul poate urcă la 7-8 km, ceea 
ce înseamnă minim o zi de așteptare și trecerea 
frontierei în ziua următoare. Șirul de camioane 
pe două rânduri se întinde pe 3-5 km. Adică 
între 300-500 camioane. În anumite situații șirul 
poate urca la 7-8 km, ceea ce înseamnă minim 
o zi de așteptare și trecerea frontierei în ziua 
următoare.

Atât Turcia cât și Iranul susțin că lucrează non-stop sau 24h din 
24h în PCTF Gurburlak/Bazargan. Cu mențiunea că, însumat, 
timpul în care sunt toți funcționarii la toate posturile se limitează la 
6 ore zilnic – între 08-14 ora Iranului. În rest, mai lipsește câte un 
oficial din vreo poziție fără de care nu poți trece. Gurile rele spun că 
Turcia a cerut Iranului să fie de acord să mai deschidă un PCTF, 
susținând că cel existent nu are capacitatea necesară pentru a 
prelua fluxul de camioane, autocare, autoturisme și persoane, iar 
că Turcia face tot posibilul să dovedească necesitatea unui nou 
punct de frontieră prin menținerea unor cozi uriașe și a unor timpi 
de așteptare considerabili. Disensiunile legate de amplasarea 
și deschiderea unui nou punct de frontieră, afectează în special 
transporturile internaționale pe distanță lungă și mai puțin micul sau 
marele trafic de frontieră – care se face cu căruciorul, cu mașina 
mică, cu dubiță sau papuc, sau cu camioane în toată regula, chiar 
dacă mai vechiuțe.
Mercedes din categoria L (1924) și frații lui au fost produși în 
Germania din 1959 până în 1995!! Mult timp după ieșirea din uz 
pe piața Germaniei, camionul s-a produs și vândut datorită foarte 
bunei aprecieri din partea utilizatorilor care multă vreme au plătit 
mai mult pentru apă decât pentru motorină! Modelele 1924 și 2624 
sunt produse sub numele Khavar în continuare de Iran Khodro 
Diesel Company alături de Actros, Axor, Atego, dar și de Faraz de 
la Sinotruck, și alte utilitare Hyundai precum Mighty.

Scania Vabis L76 din 
anii 1967 este popular 
în partea de vest a 
Iranului.
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Mack modele R600 și RS RL 700 fabricate între 
anii 1966-1979, de Mack Iran Kaveh, sunt cele 
mai răspândite, dar mai pot fi găsite și câteva 
modele mai vechi.

Scania T 143 H de la începutul anilor ’90 este 
folosit și la transporturi internaționale limitrofe.
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Leyland (astăzi „a Paccar” company, 
lucrează DAF) și Chevrolet din anii 60 sunt 
exotice chiar și pentru șoselele din Iran.

Mercedes 1924L 
și 2624LK au 
fost produse 
între 1959-1995 
în Germania, iar 
în prezent cele 
două modele 
sunt produse în 
continuare de Iran 
Khodro Diesel 
Company, fosta 
Iran National, 
alături de 
modelele actuale 
de Actros, Axor 
și Atego, precum 
și de fabrica 
de motoare 
Mercedes.

Zamyad – extrem de popular. Poate 
fi întâlnit în orice culoare, doar să fie 
albastru!
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O VESTE BUNĂ: MATER 
sau BUCSA eroul din 
desenele animate CARS/
MAȘINUȚE EXISTĂ în 
REALITATE, aici lângă 
Meyamey în Iran!

Singurul segment de drum cu o bandă pe sens este cel dintre Bazargan și Marand, cca 200 km. 
Aici am putut face cunoștință cu istoria vie a autocamioanelor de acum 40 de ani: Mercedes, 
Mack, Scania, Volvo și Leyland modelele frumoase cu nas, circulă în continuare multe dintre ele 
aflate într-o stare bună și greu de înțeles cum au putut fi menținute atât ca și tăblăraie, dar și 
ca motoare – încărcate serios, puține scoteau fum vizibil. Mercedesurile și Mackurile sunt însă 
cele mai răspândite atât în vestul țării, cât și în est, fiind extrem de prezente până la frontieră cu 
Turkmenistanul, și parcă cele din est, dinspre Mashhad spre Afganistan, sunt mai îngrijite decât 
cele din vestul țării.
Există și camioane moderne SAIPA DIESEL și AMICO, produse în Iran de câțiva producători – 
care asamblează diferite modele de turisme și camioane atât sub licență, dar și dezvoltate intern. 
Iranul este al 12-lea producător de automobile din lume, cu o producție anuală de cca 1,4 milioane 
de autoturisme și cca 35.000 de autovehicule comerciale, iar industria auto din Iran este cea de 
a două ca mărime din această țară, contribuind cu cca 10 % la PIB. Deși există mai mult de 12 
producători de automobile, primele doua firme sunt Iran Khodro și SAIPA, împreună reprezentând 
peste 90% din piață. 
Iran Khodro Company (IKCO) este fostul Iran National fondat în 1962 și este cel mai mare 
producător de autovehicule din Iran. IKCO are 12 locații de producție, din care 6 pe teritoriul Iranului. 

Pentru mai mult de 30 de ani Iran Khodro a produs Paykan, un autoturism dezvoltat din gama 
Rootes Group’s Rootes Arrow, mai cunoscut ca Hillman Hunter. Producția berlinei Paykan a fost 
sistată în 2005, la aproape 30 de ani de la sistarea producției Arrow (mai târziu Chrysler Hunter) 
în Marea Britanie. Versiunea Paykan pick-up este încă în producție denumită Paykan Bardo. Pe 
drumul dintre Tabriz și Teheran se pot vedea cum se transportă caroseriile spre Tabriz și mașinile 
finale spre Teheran. Paykan vă livrează mașina în orice culoare doar să fie crem! Similar cu deviza 
lui Henry Ford la promovarea modelului T: vi-l oferim în orice culoare, doar să fie neagră – singura 
disponibilă de altfel! Dacă doriți să achiziționați un Paykan, ar trebui să vă grăbiți pentru că este 
prevăzută înlocuirea sa cu un pick-up din familia Samand.
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Autoturismul Samand, proiectat de IKCO, înlocuiește Paykan-ul ca “mașina națională” în Iran și 
oferă propulsie alternativă Gaz Natural Comprimat / benzină pe varianta Soren. Benzina în Iran 
este considerată extrem de scumpă fiind 7000 de riali litrul, sau 2 litri la un dolar, într-adevăr scump 
în comparație cu motorina – care subvenționată se achiziționează la 1500 riali/litru și la liber cu 
3500 riali/litru. 
IKCO asamblează Peugeot 206, Peugeot Pars, Peugeot 405, Peugeot Roa, și Samand berlina, 
exportate în  Azerbaidjan, Irak, Armenia, Uzbekistan, Turkmenistan, Siria și Afghanistan.
Loganul este popular în Iran, însă aici e cunoscut sub numele de Renault Tondar. Este produs de 
Renault Pars Company – înființat în 2003, cu 51% Renault din Franța și 49% deținut de IKCO, 
SAIPA și Organizația pentru Dezvoltare și Renovare Industrială din Iran. 

La adresa www.ikco.com puteți viziona întreaga gamă de modele de turisme.
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IKCO produce camioane, autobuze și autoturisme clasa E sub licența Mercedes, dar are cooperări 
și cu Suzuki – Grand Vitara.
IKCO produce camioane Mercedes Actros, Axor, Atego și încă mai produce 1924LK și 2624 LK!!! 
Și la camioane și la autoturisme produce și ultimele noutăți dar și istorie! 

Gama de camioane poate fi vizualizată la http://www.ikd-co.com

SAIPA – (acronim pentru firma franceză Société Anonyme Iranienne de Production Automobile) a 
fost înființată în 1966 deținută de Iran în proporție de 75%, pentru a asambla Citroen sub licență 
pentru piața locală. Astăzi construiește în principal autoturisme coreene, are colaborare cu Proton 
din Malaezia pentru înlocuirea SAIPA Pride, însă are și produse proprii. Principalele subsidiare ale 
SAIPA sunt SAIPA DIESEL, Pars Khodro și Zamyad Co.
SAIPA DIESEL http://www.saipadiesel.com produce camioane Volvo FH12 – FH480(4X2), 
FH440(4X2), FH440(6X2), FH440(6X4), FH610(6X4), Volvo FH16 (6X4), Volvo FM9 - 
FM440(6X4), SAIPA DIESEL Budsun, Saipa Diesel Budsun NB8, Nissan Diesel Alborz T375 (4x2 
și 6x4), camioane distribuție Volvo FM 330 (4x2), FM440 (6X4), FM 440 (8X4), Renault Midlum 
și Nissan Diesel Aumark în câteva variante fiecare. Partenerii la construcția de camioane sunt 
VOLVO, RENAULT, DONGFENG, și FOTON, iar la autocare este și YUTONG.
Pars Khodro http://www.parskhodro.ir produce Renault Tondar 90, Megane, Nissan Murano, 
Roniz, Maxima, Pickup, Teana, Qashqai.

Zamyad  - a fost înființată în 1963 ca parte a Grupului Industrial RENA în Teheran. În 1974 firma a 
început producția de camioane Volvo model N. În 1998 SAIPA a preluat firma Zamyad și început 
producția modelului albastru Z24, pe baza unei 
licențe a versiunii Nissan Junior produs în anii 
70-80, cu un motor de 2,4 litri, iar din 2003 a 
fost vândut sub marca Zamyad.  
Firma AMICO -  Azar Motor Industrial COmpany 
(înființată în 1989),
http://www.amicoir.com/en  produce camioane 
grele și ușoare, foarte asemănatoare cu MAN.
Camioanele MAN sunt produse în Iran de firma 
Fath Khodro.
Arya Diesel Motor înființată în 2005 în Iran, 
produce camioane Renault Premium, Magnum 
și Kerax.
Renault Trucks din Franța este membru AB 
Volvo Company, celelate firme fiind Volvo 
Trucks, Mack Trucks și Nissan Diesel Trucks. 
Renault are mai puțin de 20% din acțiunile AB 
Volvo. 
AB Volvo este al doilea producător de camioane 
în lume și primul în Europa – spune site-ul http://
www.aryadiesel.com 
Cel mai mare producător de camioane din lume 
este Daimler AG (Mercedes-Benz, Freightliner 
Trucks, Sterling Trucks, Unimog, Western Star, 
Fuso, BharatBenz). 
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BAHMAN GROUP înființată în 1952, http://www.bahmangroup.com produce sub licența Mazda 
2 și 3, FAW J6 Cap Tractor (licență China), Capra Pickup, Siba Van, Isuzu Minibus, Isuzu Truck, 
Mazda Pickup 2000.

Un alt producător este Rakhsh Khodro Diesel care produce camionete ușoare după licență 
chinezească JAC (Jianghuai Automobile Co Ltd), camioane după KAMAZ și  http://www.
rakhshkhodro.com

Ziua 4. Teheran – Ashgabat 941 km
Ruta: Teheran - Semnan (centură) - Damghan (centură) - Shahrud (drumul 
ocolește orașul) – Sabzevar (centură și parțial oraș) – Quchan – Bajgiran – 
Ashgabat.

Noi am încercat ieșirea din Teheran spre FirouzKouh, datorită segmentului de 30 km de autostradă, 
paralel cu un drum expres cu 3 benzi pe sens, însă localitățile traversate de după autostradă până 
la Firouzkoih și drumul cu o bandă, de 60 km, de la Firouzkouh la Semnan, arată că merită utilizat 
traseul direct Teheran – Seman pe drumul expres cu 2 benzi ce iese prin sud-est din Teheran.
Dumul Teheran -  Mashhad, este cu două benzi pe sens. Noi am mers de la Sabzevar spre Quchan 
160 km și apoi spre Bajgiran încă 80 km, acești ultimi 240 km fiind pe drum cu o bandă pe sens, 
însă de foarte bună calitate, cu excepția unui segment de cca 15 km. 

La 03,30 dimineața, după mai puțin de 3 ore de ”dormit”, am plecat spre Bajgiran, să ajungem 
înainte de ora 14,00. În ciuda faptului că drumul expres cu câte două benzi pe sens este impecabil, 
deoarece rețeaua electrică spre Mashhad (2,7 milioane locuitori) – al doilea oraș din Iran după 
Teheran, aflat la 950 km est de acesta, aproape de frontiera cu Afganistan, este construită pe lângă 
sau între sensurile duble de circulație ale acestui drum, la fiecare 3-4 km este câte o cameră radar 
fixă, iar între acestea mai sunt la fiecare 10-20 km și politiști cu aparate radar și sisteme sofisticate 
de detectare de la distanță și înregistrare pentru viteza participanților la trafic. La maxim 50 km, 
există stații fixe de poliție, în care poți găsi polițiști la orice oră din zi și din noapte, chiar dacă nu 
neapărat în acțiune (sunt cazați în acele puncte – de știut în caz de nevoie) și la majoritatea stațiilor 
de poliție sunt limitări speciale de viteză inclusiv cu obstacole pe șosea, pentru veritabile puncte 
de control. 
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Cu circa 9 milioane de locuitori Teheranul este cel mai mare oraș din Iran. Lângă Teheran pe o 
rază de 30-40 km mai sunt o mulţime de orașe satelit, dintre care Karaj cu 1,7 milioane de locuitori, 
Am reuşit să ajungem la 13,40 în punctul de frontieră de la Bajgiran, unde iarăși am găsit un vameș 
iranian politicos și vorbitor de engleză, poliția de frontieră operativă cu controlul pașapoartelor, dar 
doi comisionari vamali s-au luat la ceartă pentru a ne procesa documentele de ieșire (cu toate că la 
ieșire nu mai e vorba de vreun tarif, ci pur și simplu de o atenție doar pentru comisionar de maxim 
20$). Disputa se purta între comisionarul vamal care ne preluase documentele și comisionarul 
care era corespondentul celor de la Bazargan de la intrare în Iran. Procedura nu a durat mai 
mult de 30 minute, vama și pașapoarte, însă spre surpriza noastră comisionarul vamal ne reținea 
tranzitul pentru mașină și ne explica că la întoarcere facem altul. Am refuzat să îi dăm știind de la 
cei din Bazargan că documentul de tranzit e valabil și pentru retur. I-am sunat pe cei din Bazargan 
utilizând mobilul comisionarului local, și acum ne-au confirmat că e valabil doar pe un sens! Drăguți 
oameni! Trebuie reținut că niciun lucrător vamal nu a cerut și nu a lăsat de înțeles că vrea vreo 
atenție sau ceva de la noi. Am dat documentele și am ieșit din Iran. În Iran, atât la intrarea în zona 
de vamă, cât și la ieșire trebuie înregistrate pașapoartele și vizele de către militari în registru special 
– procedură ce durează maxim 2-3 minute. 
Am intrat în Turkmenistan și procedura de înregistrare a pașapoartelor (simple) s-a desfășurat 
rapid și am înaintat 100 m către terminalul din Golestan. Am intrat și am prezentat pașapoartele 
ofițerului de la control pașapoarte, însă ne-a refuzat ferm spunând că trebuie mai întâi să mergem 
la bancă, ceea ce am și făcut, orientându-ne în sala goală de așteptare către o ușă pe care scria 
Bank, însă deși era deschis, nu era nimeni înăuntru. Am așteptat 15 minute și nu s-a întâmplat 
nimic. Am revenit la ofițerul de la pașapoarte de această dată având în mână invitația la conferința 
organizată de guvernul din Turkmenistan, în limba rusă semnată de ministrul afacerilor externe. 
Ofițerul ne-a spus politicos, atât cât putea el vorbi engleza și noi rusa, că trebuie să plătim mai întâi 
câte 10$ de fiecare la Bank și apoi să revenim. Am mai stat 15 minute fără vreun rezultat, timp 
în care am început să citim hârtiile de pe pereți și am ajuns să vedem ceva și în limba română: 
lista cu 74 de medicamente și subsțante interzise să fie introduse în Turkmenistan, printre care 
și orice medicament cu conținut de codeină – destul de drastic, mai ales că mi-am amintit de ce 
îmi spusese cineva în Iran că un cunoscut a făcut 6 luni de închisoare în Turkmenistan pentru 
deținerea unor subsțante interzise, deși erau prescrise de un medic din Iran. Dacă medicamentele 
sunt găsite la controlul minuțios de la intrare, ele sunt reţinute, însă se completează un formular 
pe care îl semnează fiecare călător, prin care declară că nu are niciun medicament sau substanță 
interzisă asupra lui. Ulterior, dacă se găsește asupra călătorului ceva interzis se pare că e bai!  
Am solicitat asistența unui militar de la scanare bagaje și ne-a dat de înțeles că vine cineva la 
Bank. După cca o oră, a venit o femeie imbrăcată tradițional cu rochie lungă și pantofi cu model, 
care știa un pic de engleză și draguța ne-a luat 22 $ și a făcut o singură chitanță pentru ambele 
pașapoarte, acceptată imediat apoi de ofițerul de la pașapoarte, care după ce ne-a ștampilat 
pașapoartele ne-a urat „Bine ați venit!” în limba engleză. Am continuat cu scanarea bagajelor, 
urmată de deschiderea lor într-un spațiu special amenajat și scoaterea tuturor medicamentelor 
din bagaj și examinarea amănunțită pe o masă specială de către o femeie ofițer – lucru foarte bun 
în condițiile reglementărilor severe, că nimeni nu își dorește pentru o aspirină sau mai știu eu ce 
să își prelungească sejurul la răcoare în Turkmenistan. Am semnat formularele că nu avem nimic 
interzis la noi și am intrat ca persoane în Turkmenistan. Pentru mașină a urmat o procedură de 
verificare a seriei de șasiu și de plată a diferitelor taxe, ce e drept grupate pe aceeași hârtie, însă 
plata și avize și ștampile în tot atâtea locuri diferite potrivit tipului de taxă plătit și, foarte probabil, 
gestionat de către o autoritate separată, cam cum era și pe la noi nu demult. După ce mașina a 
stârnit mirarea tuturor – pentru că este diesel și nimeni nu are mașină pe motorină nici în Iran și 
nici în Turkmenistan, am reușit să ne punem bagajele în mașină și să coborâm 25 km de drum 
de munte până la punctul de ieșire din zona securizată de frontieră, unde în 5 minute au fost   
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înregistrate pașapoartele și vizele și gata! În mai puțin de 10 km am intrat pe sub o poartă albă cu 
auriu în zona orașului nou, pe sub pasaje rutiere de dimensiuni impresionante, unde toate clădirile 
sunt îmbrăcate în marmură albă, asfaltul de cea mai bună calitate, semafoarele sunt cu leduri, 
pe galben fiind amplasate cronometre, afișaje digitale despre timp și alte indicatoare rutiere, totul 
pe schelete de inox strălucitor. Bulevardul Archabil, o arteră cu câte 4 benzi pe sens, este flancat 
stânga și dreapta de câte o stradă cu circulație în ambele sensuri pentru acces la obiectivele 
de pe marginea bulevardului! Prețul benzinei, dincolo de cota lunară de 120 litri acordată gratuit 
fiecărui cetățean, are un preț de cca 0,60 manati/litru, adică cca 5 litri la 1$! Din informațiile noastre, 
populația nu plătește consumul de gaz, curent sau încălzire toate fiind suportate de stat, chiar și o 
subvenție la pâine și alimentele de bază în anumite cantități. Flota de avioane este nouă, iar biletul 
de avion de la Ashgabat la Turkmenbasy este de ordinul a 20 dolari, pentru 570 km. 

Și o poveste complicată, din neatenția noastră..... sau lecția iraniană - jos pălăria! 
Am plecat pe 12 mai din București și am ajuns pe 15 mai la Ashgabat - prin Iran, cu mașina Audi 
A4 diesel, ca orice om obișnuit.

La retur am avut ceva peripeții - ne-au prins cu 193 km/h la 45 km de Sabzevar spre Teheran 
(600km est de Teheran), am discutat prietenos, le-am dat 50$ și am plecat. Aveam rezervare pentru 
2 nopți la Hotel Espinas în Teheran. A doua zi urma să facem o vizită Ambasadoruui României în 
Teheran, Excelența sa Domnul Cristian Teodorescu, un excelent vorbitor de farsi academic – fapt 
recunoscut instant de către orice interlocutor persan.

400km mai târziu, la un control al poliției am realizat că Cornel nu avea pașaportul la el. Am explicat 
polițistului că a uitat pașaportul la poliție la 400 km în spate, însă el nu înțelegea nimic până nu i-am 
arătat pașaportul meu și i-am gesticulat că al lui e la ... Meyamey (un oraș nici la vreo 260 km, al 
cărui nume l-am reținut prin analogie cu o pronunție interesantă a numelui orașului Miami), iar omul 
a fost de înțeles și ne-a făcut semn să ne ducem înapoi după el, însă că nu mai are voie să mai 
conducă Cornel, așa că am trecut la aparat.  

Aici, înainte să plecăm, pentru că aveam semnal la telefon și mergea (200 km mai la est ai semnal, 
dar telefoanele noastre Vodafone, sau Cosmote sunt inutilizabile) am apucat să sun un prieten din 
Teheran să îi zic ce și cum. Era 18,30. {L-am sunat și pe domnul ambasadorul, i-am dat și sms, 
dar nu prea a funcționat comunicarea. Cu prietenul meu și cu domnul ambasadorul luasem cina 
la tranzitul prin Teheran spre Ashgabat. Ne-am dat întalnire de la 150 km, am ajuns cu 10 min 
întârziere, am luat cina între orele 22-24 înainte de a pleca spre Ashgabat după 2 ore de somn 
(vama la Bajgiran/Gaudan în Turkmenistan funcționa doar până la ora 14,00), la fel ca și cea 
de la Bazargan spre Turcia.} Întoarcerea presupune câțiva kilometri buni de mers, și oricum am 
întors pe spațiul neamenajat dintre sensurile de circulație, acolo unde am avut cât de cât acces și 
posibilitatea de a rula pe zona de mijloc, altfel dacă aștepți un loc special amenajat, poate fi la zeci 
de kilometri. La ieșirea din orașe există în câțiva km câte una sau două posibilități de întoarcere 
U-turn, pentru cei ce realizează că au plecat în direcția greșită, însă aici mai aveam 20-30 până la 
oraș, și în sensul acesta nu exista întoarcere.

Înainte să pierdem semnalul la telefon, am sunat și la un număr de urgențe 110, unde mi s-a 
răspuns prompt, însă bariera limbii mi-a închis telefonul cam abrupt, ceea ce m-a determinat să 
mai încerc de două ori, din păcate cu același rezultat – aici nu ar strica să aibă la dispeceratul de 
urgență și o persoană vorbitoare de engleză, așa cum au în punctele de frontieră. Apoi am mers 
eu cei 400 km înapoi în 2 ore jumătate! La 21,00 am ajuns în zonă și am început să ne oprim 
la stațiile de poliție din zona în care credeam că poate fi echipajul care ne oprise în timpul zilei. 
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Polițiștii, zâmbitori, încercau să ajute, însă limba era o barieră extrem de serioasă – după zece 
minute de explicații și gesticulații, cu arătat pașaport propriu, arătat spre Cornel că nu îl are și apoi 
că pașaportul lui e la ei la poliție, și după ceva discuții între polițiști, nu am reușit nimic. 

Am ajuns pe întuneric la Sabzevar și am găsit un hotel Kamelia - ok, greu să te întelegi cu ei, dar 
în schimbul de noapte a intrat un tânăr vorbitor de engleză. I-am dat 50 Euro și i-am spus să caute 
pașaportul. A zis că soția lui cu care era în tură mai are conexiuni prin niște rude la poliția locală.

Aici în estul Iranului, chiar dacă ai semnal la telefon - NU FUNCȚIONEAZĂ! Nici sms și nici voce!

La miezul nopții eu eram în holul hotelului că aveau wireless, am anulat prima noapte la hotelul din 
Teheran unde ar fi trebuit să fim cazați și le-am zis că venim a doua noapte. Între timp omul de la 
recepție, Mostafa Arshian a venit și mi-a zis că a găsit pașaportul - e la șeful poliției locale, însă e cu 
referat pentru viteză 193km/h și cu o bancnotă de 50 $ atașată - tentativă de mituire !!!!!!!!!!!!! L-am 
rugat pe Mostafa să ne asiste a doua zi peste tot să scăpăm basma curată!

La ora 08,00 după ce a ieșit din tură, Mostafa a mers împreună cu soția lui cu noi la poliția rutieră, 
unde șeful avea pașaportul pe masă alături de referat și 50$. Șeful poliției rutiere, un om calm și 
educat, ne-a zis că nu are ce face decât să urmeze procedura. A semnat Cornel un document în 
persană și l-am rugat pe Mostafa (omul nostru) să menționeze că noi am considerat suma de 50$ 
plătită drept amendă și în niciun caz mită!!! A înscris la mențiuni acest lucru. Cu documentele de la 
poliția rutieră date în plic sigilat (fară pașaport) am fost trimiși la poliția verde care face investigații 
- gen procuratură, intri în incinta cu sârma ghimpată și păzită de soldați cu arme, fără mobil - le 
lași la intrare în unitate, la poartă în cutiuțe cu cheie. Înăuntru erau celule deschise și au adus 3 cu 
mașina de teren papuc - pe platformă, unii cu cătușe, alții fără. Toți soldații aveau pistol și cătușe la 
brâu. Au deschis dosar, au făcut o mulțime de hârtii, apoi ne-au dat un soldat și am mers împreună 
cu mașina la judecător. Dacă judecătorul ar fi dat verdict „repaus” - soldatul executa cu siguranță. 
Am încercat să îi explic judecătorului că noi credem că Iranul este diferit de imaginea prezentată în 
media vestică, și că de asta mergem 4000 km cu mașina să vedem condițiile pentru transportatori 
și să le putem recomanda ruta. I-am explicat că am considerat suma amendă și nu șpagă, dar 
dacă vrea să ne sancționeze să o facă moderat, doar ca să ne învețe minte, însă nu pentru mită. 
Judecătorul - un tip luminat, îmbrăcat la costum, la vreo 40 și ceva de ani,  mă întreabă zâmbind "Și 
de unde ați știut cât este amenda pentru fapta voastră?" Nu puteam să îi zic că polițiștii ne-au cerut 
50$, cum a fost în realitate, așa că i-am explicat că noi știam că în Iran 20$ e o amendă destul de 
mare, așa că pentru o încălcare serioasă am considerat că 50$ este o sumă acoperitoare. Omul 
a deschis codul penal, evident în persană, dar la paginile cu contur roșu ne-a arătat că pedeapsa 
pentru mită este 3-6 luni pușcărie! Mostafa care ne traducea, a confirmat că într-adevăr așa scria 
acolo. Judecătorul a mai vorbit cu noi, după care a zis că vrea să ne arate adevărata față a poporului 
iranian - primitoare și tolerantă, astfel că va da dovadă de clemență maximă – ceea ce a și făcut - și 
ne-a dat banii înapoi - cei 50$ - și ne-a făcut documentele de închidere caz. Să îi dea Cel de Sus 
sănătate, viață lungă și îmbelșugată! Chiar a arătat o față extraordinară!!! Apoi am reluat circuitul, la 
procuratură au mai făcut ceva documente și apoi la poliția rutieră unde au făcut iarăși documente 
și referate și au trimis pe fax și au așteptat o aprobare de la Mashad. Șeful poliției rutiere ne-a ținut 
la el în birou, ne-a servit cu ceai, cafea și am purtat discuții legate de siguranța rutieră în Iran și în 
Europa. În incinta secției de poliție, aflată la intrarea în Sabzevar dinspre Teheran, erau o mulțime 
de monitoare pe pereți, care preluau imagini și date de la camerele video aflate pe traseul aflat în 
zona lor de observație – de câțiva zeci de kilometri cel puțin. 

După 6 ore, în care am avut dosar, judecată, rezoluție și aplicare, am plecat la 14,00 spre Teheran. 
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În România, nu putem să facem o comparație, pentru aceeași procedură ar dura poate 6 luni până 
la 2 ani. Pe drum spre Tehran, la Semnan (200 km est de Teheran) am pierdut 1 oră să găsim 
motorina - doar pentru camioane, stațiile de benzină pentru turisme au doar benzină pentru că 
nu există turisme pe motorină în Iran, așa că deși logica ne-a zis că mergând pe centură până 
în celălalt capăt al orașului vom găsi o stație și cu motorină, ei bine nu a fost așa, și a trebuit să 
întoarcem în următorii 7-9 km, să intrăm în oraș. Am oprit la un militar care era la post pe marginea 
drumului și l-am întrebat de „gazoil, not benzin”, iar omul ne-a indicat cu mâna o stație – care s-a 
dovedit a fi închisă (sau mai bine zis nedeschisă, că era nouă și în construcție la finisaje finale); 
curios militarul arăta spre noi și întreaba ceva în farsi, însă cum nu înțelegeam, el completează 
întrebător „Americani?” Puțeti să vă dați ce vreți voi oriunde în lumea asta, însă credeți-mă nu e 
momentul să te dai american în fața unui soldat din Iran. Am mai făcut câteva bucle și ne-am oprit 
în fața unui showroom auto care avea o mașină de teren mare în interior după geamul de sticlă 
– gen Toyota Tundra, și un om care venise cu Peugeotul vechi să îl arate pentru buyback, ne-a 
ghidat până în cealaltă parte a orașului la o stație cu motorină – unde am întâlnit cel mai corect 
„benzinar”, care a dat restul la ultima mie de riali și fără să facă vreo manevră de preț, etc. La 
ieșire, am ales logic să mergem înapoi pe centura orașului și nu prin oraș, fiind deja sub presiunea 
timpului. Ne oprește poliția doar pentru că avem numere de România! De data asta niște polițiști 
supărați că nu le dăm ce vor ei, însă ei vorbeau farsi, așa că am vorbit și noi româna, că oricum nu 
era nici o diferență față de engleză. Când s-a încins situația, am sunat la prietenul meu din Teheran 
și l-am pus la telefon (aici începe să meargă telefonul) să îi explice polițistului ce și cum, iar mie 
mi-a spus că polițistul vrea documentele vamale de tranzit pentru mașină – le-am arătat, însă și 
polițiștii au mai primit un telefon și ne-au lăsat, plecând în grabă.

Am ajuns la 23,00 la restaurantul unde aveam întâlnire în nordul Teheranului - un oraș de 8,5 
milioane locuitori oficial, iar neoficial se vehiculează cifre un pic cam prea rotunde de aproape 
20 mil locuitori .... Am ajuns greu, pentru că am mers după orientare cardinală mai mult, știind că 
e în nord, însă asemănarea între denumirea a două străzi din zona de nord, cu pronunție foarte 
diferită – noi căutam strada Daraband, însă foarte mare era strada Darabad. Cam la fel, nu? Ei 
bine, Darabad se pronunță cum se scrie, însă când spui Daraband toți ne trimiteau la Darabad pe 
care deja o parcurseserăm până la capăt. La final am aflat că Daraband se pronunță ceva de genul 
Daarbnd! Oricum, distanța cât de mică poate părea pe orice hartă, în teren se măsoară în circa 10 
km, o nimica toată la dimensiunile și infrastructura uriașului oraș.

Am plecat din restaurant la 02 dimineața și ne-am dus pe la ambasador la reședință. Am luat decizia 
să rămânem la hotel - aveam o rezervare - ne-am dus la Espinas ..... dar o anulaseră oamenii de 
la Espinas... Am mers la Laleh și aici tarifele erau doar în persană, însă domnul ambasador știe 
și vorbește limba la modul academic - a văzut că tariful este 160 $ însă l-am rugat să îl și întrebe 
pe omul de la recepție, așa pentru confirmare - care a răspuns 260$!!! Păi aici scrie 160! (doar în 
persană) „Da, dar pe străini îi taxăm dublu sau oricum mai mult!!!” 
Am zis ok, însă am dat bani pentru schimb la bazar și a doua zi am plătit în riali și am plătit rata 
mai mică....!!!!!!!!!!!!!

Ne-am întâlnit cu șeful TIR - amic mai vechi - la el la birou, mi-a dat o hârtie către șeful vămii din 
Bazargan și a vorbit cu el să îmi arate cum procesează camioanele, și apoi am plecat la Tabriz, 
mergând legal, exemplar. Am plecat la 4,30 spre Bazargan și am ajuns la 08,00. La 08,30 ora 
Iranului (07,00 Turcia) eram gata cu documentele, un comisionar vamal de la fața locului ne-a ajutat 
inclusiv cu pașaport controlat în fața cozii, și mai ales cu documentele de vamă pentru mașină - 
Iran nu e semnatar al Convenției de import temporar. Pe lângă noi mai gravita un individ uscat, 
care ne-a cerut bacșiș știind că suntem din România, pe care l-am refuzat politicos arătându-i că 
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noi avem treabă cu comisionarul nostru vamal - care nici măcar nu ne-a cerut bani, ci ne-a lăsat să 
îi dăm cât vrem - am dat 20$ ca și în cealaltă frontieră.

Am tras în prima linie la poarta glisantă de ieșire din Iran, la fel de închisă ca și cea a turcilor, lăsând 
spațiu doar cât să treacă persoanele pe jos. Totul părea ok și doar o problemă de timp să intrăm 
în Turcia.

Apare brusc un om cu o legitimație de gât, care ne mai întrebase de două ori ceva legat de mașină 
și motorină, însă acum hotărât că otobus plătește gazoil tax 1000 euro și să plătim și noi la fel. 
Ridică tonul când îi zic că asta e „araba” și nu otobus! Atunci zbiară că e taxi și că trebuie tax! Să 
mergem 5 km înapoi să plătim tax! Cum să mai mergem când nu mai aveam niciun document 
pentru mașină, totul era închis și predat la comisionar, aveam în pașaport ștampila de ieșire. Cât 
e tax? 50 Euro! Ok, îți dăm 50 euro! Omul, supărat deja, vorbea la telefon agitat și țipa la noi NO 
EXIT TURKEY! A luat 50 euro, dar a zis că mai trebuie 10 pentru el, că merge el să plătească! 
I-am dat încă 10 euro! Și el tot turuia la telefon! Așa că am scos o hârtie în persană de la camera 
de comerț adresată șefului vămii și i-am arătat-o! A plecat imediat! După 5 minute apare cu două 
pahare cu apă fierbinte, le pune pe portbagajul mașinii, scoate ceai la plicuri sigilate, zăhar cubic. 
S-a dus să vorbească cu turcii să ne lase mai repede și apoi a dispărut! Fără să dea banii înapoi!

După o oră de așteptare s-a deschis poarta iraniană și apoi cea turcească și am intrat cu încă 11 
auto iraniene.

Am așteptat jumătate de oră procesarea documentelor și apoi actele noastre au fost date special 
în mâna unui lucrător care ne-a zis „follow me! 1 minut! white car!” - ne-a dus cu mașina la un 
terminal la care ne-a pus să scoatem bagajele din mașină și să mergem la scanat în interior alături 
de pasagerii unui autocar din Siria.

Am scanat bagajele, le-am pus înapoi în mașină și omul nostru vine zâmbitor „1 minut! follow 
me!” Am plecat cu mașina după el și după traseu, spre terminal camioane, am înțeles că mergem 
să scanăm mașina. Ne-a pus să dăm jos bagajele și apoi mașina a fost băgată în hangarul cu 
scanerul și lăsată acolo. Am așteptat ca omul nostru să ne dea voie să o luăm dupa scanare. Ne-a 
zis că e ok și acum putem pune bagajele înapoi. Tocmai ce am închis portbagajul cu bagajele 
reașezate înăuntru, că apare val vârtej omul de la comanda scanner, foarte grăbit să dăm toate 
bagajele jos! Tot! Tot! Tot! Și mai repede! Dăm tot jos, ridică placa de la portbagaj, o scoate afară 
și ne cere să scoatem roata de rezervă, o scoatem și ajungem la ... baterie, care la Audi e în 
portbagaj. Dezamăgit de descoperire, continuă căutările pe la motor și în jurul mașinii. Punem 
bagajele înapoi. Omul nostru zâmbitor ne cere din nou 1 minut! Follow me! 

De data asta ajungem la un garaj cu rampă de vizitare și diferite ustensile de scos anvelopele de 
pe jante, pompe pentru scos carburant din rezervor, o mașină de Iran prăfuită prin fundul garajului 
și trei cuști, fiecare cu câte un câine, încastrate într-un perete lateral. O ușă cu geam cu folie nu 
te lasă să vezi dincolo nimic. Imediat apare un om cu o cameră endoscopică și display portabil și 
începe investigarea mașinii pe dedesubt, iar omul nostru zâmbitor ia un scanner portabil și intră în 
mașină și scanează tavanul în zona dintre stâlpi! După toate, raportul dat de scannerul mare arăta 
în 3 pătrățele zone pe care nu le-a putut scana: motorul (V6) bordul și plafonul în dreptul centurii 
de rezistență transversale dintre stâlpii mașinii! 
Nu vedem prin motor! Problem! Super tare! Am sunat la cineva din Turcia din Ankara și i-am zis 
că deja e prea mult! Au sunat la vama centrală și vama centrală din Ankara a sunat la șeful vămii 
Gurburlak. L-am sunat și pe ambasadorul nostru din Ankara, și mă intreabă de ce nu am anunțat 
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în prealabil - și i-am spus că vreau să văd tratamentul cetățeanului obișnuit! Atunci  Excelența Sa 
Domnul Ambasador îmi spune - foarte bine aflați-l ! Asta e! I-am mulțumit călduros! Domnia sa mi-a 
recomandat ca altădată să informez în prealabil ca să evit aceste situații! Mi-a promis că va vedea 
ce se poate face!

După circa 30 minute apare șeful vămii și, mai mult prin semne, zice Radu? Face semn - telefon 
Ankara? Dau din cap că da, foarte supărat de modul de tratament! 

Atunci scoate mașina de pe rampa de vizitare și dechide capota! Pune mâna pe motor! Verifică cât 
e de cald! Și apoi dă drumul la un câine din cușcă, care se învârte mirosind mașina de jur împrejur. 
Apoi câinele este urcat de 5 ori pe motor! Să miroasă eventuale substanțe ciudate! 

Rezultat ok, așa că șeful vămii pornește mașina și ne conduce la biroul lui și ne servește cu câte o 
cafea, așa să ne despărțim prieteni!

Doua ore mai târziu ofițerul de legătură român din Turcia mă sună și îmi spune că acum două luni 
au prins o mașină cu numere de România cu 30 kg heroină! 

Cât de nebuni! Dacă ar băga în micuțele mașini iraniene Saipa, Paykan, Peugeot 405 (modelul 
vechi cu tracțiune spate și arcuri foi, modelul nou arcuri elicoidale și tracțiune față) care trec frontiera 
zilnic cu zecile și nu sunt scanate, în buteliile de CNG, ar face super business! 

Subsemnatul alături de 
Directorul ECO - Economic 
Cooperation Organisation - 
Domnul Esmaeil Tekyeh Sadat 
și Excelența Sa Ambasadorul 
României în Iran - Domnul 
Cristian Teodorescu.

La retur, la intrare în Iran, pentru că nu au putut să 
descopere seria motorului (singurul motor diesel 
pe un autoturism în Iran, acolo autoturismele 
având motorizare doar pe benzină) ne-au rugat 
politicos să ne sigilăm motorul!!! Le-am explicat 
că și noi vedem motorul pentru prima dată ca și 
ei, că noi mergem cu mașina. Salvarea a venit 
de la un mecanic specialist chemat de unul 
dintre comisionarii vamali, care a sigilat sigur 
pe el motorul - sigiliu de care nu a mai întrebat 
nimeni, nici măcar la ieșirea din Iran.
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Excelența Sa 
A m b a s a d o r u l 
României în Iran 
- Domnul Cristian 
Te o d o r e s c u , 
D i r e c t o r u l 
departamentului 
TIR din Camera de 
Comerț, Industrie și 
Minerale a Iranului 
- Domnul Behnam 
Faramarzian.
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Împreună cu Mostafa Arshian 
- omul care ne-a ajutat enorm 
în soluționarea problemei din 
Sabzevar, pentru că vorbea 
engleza foarte bine și pentru că 
a fost alături de noi împreună cu 
soția sa de la 08,00 de la ieșirea 
din tura de noapte de la recepția hotelului, până la ora 14,00 când am recuperat pașaportul lui 
Cornel și am plecat spre Teheran - 24h mai târziu decât planul de călătorie, însă scăpați de acuzația 
de mituire ofițeri - după parcurgerea circuitului poliție rutieră, procuratură, judecătorie și pe rând din 
nou la retur.
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Eșapamentul Audi după 3000 km de utilizare motorină din Iran - cifra cetanică bună, motorul 
funcționează fără probleme, însă sulful se pare că este abundent, la un moment dat depunerile din 
eșapament au început să ardă și să scoată fum ca niște fumigene atașate mașinii.

Arcul Neutralității, având în vârf statuia în mărime naturală, din aur masiv a fostului președinte 
Niyazov, decedat în 2006. Inițial monumentul era amplasat în centrul orașului, iar statuia se rotea 
după soare în timpul zilei. Astăzi monumentul este amplasat într-o zonă special amenajată în 
apropierea bulevardului Archabil. 
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Roata interioară cu 24 de cabine, cu 47 de 
m înălțime și 57 m lățime la bază. Conține 
un centru de distracție - Alem, care include 
bowlling, cinematografe, restaurante, și un 
planetarium.  

Moscheea de lângă Ashgabat și în prim plan 
Mausoleul dedicat victimelor unui cutremur 
puternic din anii '40. 

Memorialul și mausoleul dedicat victimelor 
cutremurului din 1948, amplaste lângă 
moscheea uriașă.
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În Ashgabat se află una dintre cele mai mari moschee din Asia Centrală  - moscheea Kipchak, 
numită și  'Turkmenbashi Ruhy Metjidi', construită în  2001 de președintele Niyazov, pe locul în care 
mama și frații săi au decedat în cutremurul din 1948. Minaretele au 91 metri înălțime. Circa 10.000 
de pelerini pot vizita moscheea în același timp. În spatele moscheei există spații special amenajate 
pentru servirea de mâncare după ritualuri.

Interiorul noului hotel Novotel din Ashgabat (tavanul interior) 
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Rolls Royce Phantom IV cu 
numere verzi - de stat. 
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Monumentul Independenței amplasat într-un cadru somptuos cu statui uriașe din bronz 
suflate cu aur, și cu o serie de fântâni arteziene și apă curgătoare.
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Universitatea din Ashgabat 
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Muzeul Covoarelor. 
Fiecăreia din cele 5 
regiuni administrative 
care compun 
Turkmenistanul, îi 
corespunde câte un 
model de covor, aici 
reprezentate cele 5 
modele pe fațada 
muzeului.  
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Televizunea din Turkmenistan - clădire 
impresionantă aflată pe dealul din apropierea 
orașului.
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Ministerul Educației - amplasat tot de-a lungul 
impresionantului bulevard Archabil, o clădire 
sub formă de carte! Clădirile impresionante sunt 
construite  de aproape 20 de ani de către firma 
franceză BOYGUES, recent, de circa 2 ani, intrând 
pe piață și firma VINCI.

Ministerul Comunicațiilor - tot pe 
Bulevardul Archabil, unii susțin că 
văd o formă de telefon în arhitectura 
acestei clădiri.
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Hotel President tot pe bulevardul Archabil, bulevard 
cu același nume cu localitatea de lângă Ashgabat în 
care locuiește Președintele Republicii Gurbangulî 
Berdimuhamedov, această rută fiind zilnic parcursă 
spre birou și înapoi.  

Centrul Oncologic  

Ministerul Sănătații Universitatea Medicală din Ashgabat 

Complexul Sporturilor de Iarnă - Palatul de gheață   
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Institutul Politehnic din Ashgabat Aeroportul  Ashgabat



Concluzie: 

Iranul este o destinație extrem de interesantă și atractivă pentru o serie de afaceri, inclusiv transportul rutier 
internațional. Cu documentele necesare și puțină răbdare, cursele suficient de lungi și de bine plătite, cu 
costuri semnificativ mai mici decât în UE, aduc un profit interesant și nu vă mențin în afacere doar ocupați, 
eleganți și cu profit neglijabil, precum cursele din UE. Micile obstacole, datorate în principal barierei lingvistice, 
se pot depăși ușor pentru cine își dorește să (re)cucerească piețe operate de români în condițiile dificile de 
acum câțiva zeci de ani.  

Turkmenistanul este atractiv și peste Marea Caspică, prin feribot de la Baku-Azerbaidjan la Turkmenbasy-
Turkmenistan, de preferat să țineți tractoarele la Baku și să trimiteți semiremorcile cu feribotul, iar în 
Turkmenistan să contractați un cărăuș să o tracteze la destinație și să o pună la feribot pentru retur la Baku. În 
Turkmenistan sunt 93 de firme de transport, iar reglementările aplicate cu strictețe fac imposibile evenimente 
de genul dispariției semiremorcilor, etc. 

Pentru cei interesați, UNTRR poate facilita contactele și asistența necesară, în vederea desfășurării 
operațiunilor de transport spre cele două țări.

Palatul Căsătoriilor - aici celebrează căsătoriile cei 
mai cu dare de mână.

Președintele Turkmenistanului 


