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C eea ce s-a \ntâmplat \n
2009 reprezint` pentru
noi to]i o experien]`
pe care nu o vom uita.
Despre dimensiunile

crizei [i efectele nefaste asupra
firmelor, dar [i asupra fiec`rui om
\n parte, am vorbit [i s-a vorbit \n
toat` presa [i \n cadrul oric`rei
discu]ii particulare, \n tot acest an.
Exist`, \ns`, [i aspecte pozitive.

Mul]i filozofi consider` c` va -
loarea izvor`[te din suferin]`, iar
de suferin]` nu am dus lips` \n
2009. Sintagma „s` devenim mai
buni“ a c`p`tat, \n ultima pe-
rioad`, un \n]eles mai practic, a
devenit o necesitate f`r` de care
nu se poate merge mai departe.
Muncim mai mult, pentru ni[te
rezultate pe care anul trecut
le-am fi considerat firimituri, dar
suntem mai entuziasma]i ca
niciodat` de ele. Am \nceput s`
gândim mai mult \n termeni de
valoare real` adus` pe pia]`,
acesta fiind motivul principal pen-
tru care rezist`m - \n condi]iile \n
care „profit zero“ este un rezul-
tat apreciabil \n 2009, pe care s` \l
po]i prezenta partenerilor, dac`
nu cu mândrie (ar fi totu[i exa -
gerat), m`car cu fruntea sus.

Ast`zi, este mai important un
client fidel, care pl`te[te la timp,
decât al]i zece, pe care \ns` nu te
po]i baza, [i acest lucru ne face s`
fim mai aten]i, mai prev`z`tori.
To]i juc`torii de pe pia]` \ncearc`
s` fie al`turi de clien]ii lor, s`-i
\n]eleag`, s` le anticipeze nevoi le.
Suntem gata s` \nv`]`m, s` in -
tr`m \n am`nunte, s` particula -
riz`m serviciile oferite pentru
fiecare client. Acest lucru \n seam -
n` o mai bun` structurare a pie]ei,
o mai u[oar` depistare a furnizo-
rilor de care firmele au nevoie.

De asemenea, competitivita -
tea a devenit esen]ial`, iar multe
firme \[i pun problema eficien-
tiz`rii \n am`nunt a activit`]ii.
Dac` vrei s` rezi[ti, este necesar
s` analizezi [i s` \mbun`t`]e[ti
fiecare procedur`, orice aspect
fiind esen]ial. Acestea sunt lu-
crurile pozitive, care \nseamn` o

cre[tere a calit`]ii atât de
necesar` eco nomiei române[ti.

Cei care \[i bazau activitatea
pe func]ionarea \ntr-o zon` gri nu
au disp`rut nici ei, fie c` este vor -
ba despre neplata taxelor [i im -
pozitelor, despre motorin` furat`,
despre roviniete false, salarii la
negru... |ns` [i ei au fost afecta]i
de criz`, importan]a [i cuantumul
„zonei gri“ a crescut [i, astfel, au
devenit mai vulnerabili, mai u[or
de depistat, iar acest lucru antre-
neaz` inevitabil costuri supli-
mentare - [pag` [i/sau amenzi.

Va fi 2010 un an mai bun? Ul-
timele estim`ri vorbesc despre
un \nceput de revenire eco-
nomic` \n a doua jum`tate a anu-
lui, dar nimeni nu mai crede \n
profe]ii. Cu to]ii ne preg`tim pen-
tru ce este mai r`u [i acesta
poate fi un alt punct pozitiv pen-
tru 2010. Nu mai putem fi lua]i
prin surprindere, multe firme
reu[ind ajustarea costurilor la
nivelul veniturilor mici de ast`zi.

Un lucru este evident pentru
2010 - concuren]a pe pia]` va fi
acerb`, iar pia]a, \n general, va
avea de câ[tigat.

Va fi o lupt` aprig`, iar noi, ca
de obicei, v` vom ]ine la curent cu
[tiri proaspete. Dar, pân` atunci,
v` dorim La Mul]i Ani [i un An
Nou Fericit!
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NOI VERSIUNI S.PR 
DE LA SCHMITZ

Pentru gama de produse
2010, Schmitz Cargobull
prezint` o nou` genera]ie de
semiremorci flatbed S.PR. În
compara]ie cu genera]ia
anterioar`, Schmitz Cargobull
a ranforsat semnificativ [asiul
[i ramele, f`când noul model
potrivit pentru transportul
unor \nc`rc`turi mari pe
drumuri proaste. De
asemenea, produc`torul a
crescut durata dintre sesiunile
de service. Când este utilizat
pe drumuri grele, rama din
apropierea trenului de rulare
este supus` unui stres
suplimentar, iar pentru a face
fa]` acestuia, Schmitz a
montat b`ri suplimentare \n
rama lateral`. Ca rezultat,
for]ele transferate de la
suspensia pneumatic` sunt
distribuite \n mod optim c`tre
rama lateral`. Astfel,
semiremorca r`mâne stabil`
\n orice condi]ii. 

DESC~RCARE
TAHOGRAF 
PRIN DYNAFLEET 

Dynafleet, sistemul
informa]ional online pentru
transporturi Volvo Trucks, a
fost acum extins cu o alt`

func]ie proiectat` pentru a
simplifica activitatea [oferilor,
precum [i a transportatorilor.
Func]ia „Desc`rcare
Tahograf“ garanteaz` c`
toate informa]iile de pe
tahograful digital vor fi
transferate automat prin

internet c`tre responsabilul
parcului auto. 
Transferul de date are loc f`r`
nici o interven]ie din afar`.
Tot ceea ce trebuie s` fac`
[oferul este s`-[i introduc`
propriul card \n tahograful
digital. Transportatorul decide

Începând din 20 noiembrie
2009, a intrat \n vigoare 
Or dinul Ministrului Trans -
porturilor [i Infrastructurii
care aprob` achitarea
tarifului de trecere a
podurilor dun`rene pe baz`
de abonament.
Utilizatorii rutieri pot
achizi]iona abonamente
pentru 50 respectiv 100 de
treceri, pentru un interval de
un an. Abonamentele vor fi
eliberate pe baza cererii
completate de c`tre
utilizatori [i transmise prin
fax la Agen]ia de Control [i

\ncasare Fete[ti, la num`rul
0243.361664, respectiv la
Agen]ia de Control [i
\ncasare Giurgeni la num`rul
0241.870245. Cererile sunt
disponibile pe site-ul
CNADNR, pe pagina
principal`, dar [i la sediul
Direc]iei Regionale de
Drumuri [i Poduri Constan]a.
În baza cererii depuse sau
transmise prin fax, utilizatorii
vor primi tichete matc` –
cupon pentru num`rul de
cereri solicitate. {oferii vor
trebui s` p`streze cuponul
pentru control.

Categoria Tarif pentru Tarif pentru
de vehicule 50 de treceri 100 de treceri

Lei/vehicul Lei/vehicul
Motociclete, inclusiv cele cu ata[ 160 280
Autoturisme, inclusiv cele de teren 320 560
Microbuze, autovehicule cu masa total` 
maxim` autorizat` sub 12 tone 760 1.330
Autobuze, autocare, autovehicule cu masa
total` maxim` autorizat` mai mare sau egal` cu 
12,0 tone [i cu maximum 3 axe (inclusiv) 1.280 2.240
Autovehicule cu masa total` maxim`
autorizat` mai mare sau egal` cu 12,0 tone
[i cu minimum 4 axe (inclusiv) 1.880 3.290

Tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dun`re
la Fete[ti - Cernavod`

Categoria Tarif pentru Tarif pentru
de vehicule 50 de treceri 100 de treceri

Lei/vehicul Lei/vehicul
Motociclete, inclusiv cele cu ata[ 280 490
Autoturisme, inclusiv cele de teren 400 700
Microbuze, autovehicule cu masa total`
maxim` autorizat` sub 12 tone 1.400 2.450
Autobuze, autocare, autovehicule cu masa
total` maxim` autorizat` mai mare sau egal`
cu 12,0 tone [i cu maximum 3 axe (inclusiv) 1.880 3.290
Autovehicule cu masa total` maxim`
autorizat` mai mare sau egal` cu 12,0 tone
[i cu minimum 4 axe (inclusiv) 2.720 4.760

Tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dun`re
la Giurgeni – Vadul Oii

ABONAMENTE PENTRU PODURI
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cât de des vrea s` fie trimise
date de la camion c`tre sediu.
Pentru a avea acces la aceste
informa]ii, compania de
transport are nevoie de un
cititor de carduri [i de un card
codat conectat la sediul
companiei. Aceasta previne
accesul neautorizat la
informa]ii. De la bun \nceput,
Dynafleet a fost proiectat ca
un sistem pan-european,
toate costurile legate de
comunicare fiind incluse \n
abonament. „Desc`rcare
Tahograf“ este destinat
pentru cea mai nou`
genera]ie de tahografe
digitale care suport`
descarcarea de la distan]`.
Pentru tahografele digitale
mai vechi, Volvo Trucks ofer`
Driver Data Upload. 

50.000 DE EURO 
PENTRU A DEVENI
EXPEDITOR

Un grup de 15 firme de
expedi]ie au decis s`
conteste, \n contencios
administrativ, Ordinul
1172/12.11.2009.
Practic, nemul]umirile sunt
legate de modificarea
articolului 136 din Ordinul
1892/2006, prin care licen]a
de intermediere (activit`]i
conexe) se elibereaz` cu un
capital propriu de 50.000 de
euro sau, \n cazul companiilor
nou \nfiin]ate, cu un capital
social de 50.000 de euro.
Totodat`, prin noul ordin este
desfiin]at` posibilitatea de a
acoperi aceast` sum` cu o
asigurare de r`spundere
civil`, fiind necesar` o
scrisoare de garan]ie bancar`.
Firmele care de]in deja 
licen]` de intermediere
trebuie s` fac` dovada c`
dispun de un capital propriu
corespunz`tor pân` la data de
31 martie 2010.
Firmele contestatare
consider` c` aceste 
prevederi sunt 
discriminatorii \n compara]ie
cu ceea ce se \ntâmpl` \n alte
]`ri europene.

Începând din prim`vara
anului 2008, \ntreaga gam`
de camioane DAF (LF, CF [i
XF105) a oferit ca dotare
op]ional` motoriz`rile
ecologice EEV. Dar
\ncepând din luna ianuarie
2010, toate modelele LF cu
motoriz`ri de 4,5 l [i 4
cilindri, utilizate \n special
pentru aplica]ii de distribu]ie
urban`, vor fi echipate cu
propulsoare EEV ca dotare
standard. 
DAF ofer` motorul PACCAR
de 4,5 l pe modelele LF45 cu
mase cuprinse \ntre 7,5 [i 12
t [i LF55 cu mase de la 12 la
15 t. Motoriz`rile sunt
echipate cu sisteme de

injec]ie common-rail
avansate, la care presiunea a
fost crescut` de la 1.600 la
1.800 bar. F`r` utilizarea
unui filtru de particule,
aceste motoare sunt
capabile s` ating`
standardele EEV care,
comparativ cu EURO 5,
impun niveluri de particule
cu 33% mai reduse. 

MOTOARELE EEV, STANDARD PE DAF LF
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ROMÂNIA
la mâna a doua

Utilizatorii 
de vehicule
comerciale au fost 
cel pu]in rezerva]i 
\n privin]a achizi]iilor
\n 2009, iar atunci
când s-au decis s` 
\[i extind` flota, nu
au optat decât foarte
rar pentru vehicule
noi. Peste 85% din
vehiculele comerciale
\nregistrate la RAR 
\n perioada ianuarie -
noiembrie s-au plasat
\n categoria 
second-hand.
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C onform datelor furni  -
zate de Registrul Auto
Român, \n perioada ian-
uarie - noiembrie 2009,
s-au \nscris 64.858 ve   -

hicule comerciale de transport marf̀ ,
dintre care 55.950 la mâna a doua [i
9.268 noi. 

APIA mult 
mai optimist`

Cifrele arat` chiar mai r`u
decât cele publicate de APIA care,
pe segmentul de vehicule comer-
ciale, raporteaz` pentru primele
10 luni ale anului (perioad` mai
scurt` cu o lun` decât cea la care
s-a referit RAR), un num`r de
13.482 de unit`]i (noi) vândute. 

Diferen]a de 4.214 fa]` de
cifrele furnizate de RAR poate fi
explicat` prin clase diferite avute
\n vedere sau (mai degrab`) prin
raport`ri distorsionate, prin care
unii dealeri \ncearc` s` cosme-
tizeze situa]ia dezastuoas` de pe
segmentul vânz`rilor de vehicule
noi pe pia]a româneasc`. Chiar [i
a[a, c`derea consemnat` de APIA
este semnificativ`, de aproape
70% fa]` de perioada similar` a
anului 2008.

–75% sau mult
mai mult?

Situa]ia este similar` [i pe
segmentul de transport persoane,
unde APIA consemneaz` pentru
primele 10 luni 767 autobuze de
pân` la 22 locuri vândute [i 207 de
peste 22 locuri, relevând o pia]`
redus` cu peste 75% fa]` de 2008. 

În statisticile RAR, apar \ns`
doar 494 astfel de vehicule noi
\nscrise (339 autobuze [i 155
microbuze), adic` aproximativ ju -
m`tate fa]` de raport`rile APIA.
Iar aceasta \n condi]iile \n care
Registrul Auto Român vizeaz` o
perioad` mai mare cu o lun` decât
APIA. Pe de alt` parte, pe seg-
mentul vehiculelor la mâna a doua,
RAR a \nregistrat 2389 de unit`]i
dintre care cea mai mare parte
(1362) autobuze. Num`rul ve-
hiculelor de transport de persoane
dep`[e[te astfel de aproape 5 ori
pe cel al autovehiculelor noi.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Statistica \nregistr`rilor RAR 
\n perioada ianuarie – noiembrie 2009

Categorie Masa Nr.
AUTOMOBIL MIXT <-3500 SH 1227
AUTOMOBIL MIXT >3500 SH 62
AUTOREMORCHER >3500 SH 8
AUTORULOT~ <-3500 SH 12
AUTOSPECIAL~ <-3500 SH 56
AUTOSPECIAL~ >3500 SH 215
AUTOSPECIALIZAT~ <-3500 SH 321
AUTOSPECIALIZAT~ >3500 SH 1103
AUTOTRACTOR >3500 SH 960
AUTOUTILITAR~ <-3500 NOI 3528
AUTOUTILITAR~ <-3500 SH 25329
AUTOUTILITAR~ >3500 NOI 1675
AUTOUTILITAR~ >3500 SH 10557
AUTOVEHICUL SPECAL <-3500 NOI 252
AUTOVEHICUL SPECAL <-3500 SH 242
AUTOVEHICUL SPECAL >3500 NOI 152
AUTOVEHICUL SPECAL >3500 SH 310
REMORC~ <-3500 NOI 3068
REMORC~ <-3500 SH 9831
REMORC~ >3500 NOI 89
REMORC~ >3500 SH 975
REMORC~ LENT~ <-3500 SH 4
REMORC~ LENT~ >3500 NOI 27
REMORC~ LENT~ >3500 SH 19
SEMIREMORC~ >3500 NOI 477
SEMIREMORC~ >3500 SH 4359

Categorie Nou/SH Total
AUTOBUZ NOI 339
AUTOBUZ SH 1362
MICROBUZ NOI 155
MICROBUZ SH 1027

*SH – second-hand

Situa]ia vânz`rilor de vehicule comerciale
potrivit APIA

Vânz`ri 2009 2008 Vânz`ri Vânz`ri Varia]ia
Varia]ia 2009 2008 2008/

Octombrie 10 luni 10 luni 2009

VEHICULE COMERCIALE 1.504 -1,3% 13.482 44.815 -69,9%
Sub 3,5 t GVW 1.303 -5.4% 11.156 32.906 -66,1%
3,5 - 6 t GVW 48 -2% 572 2.308 -75,2%
6 - 18 t GVW 53 32,5% 732 2.670 -72,6%
Peste 18 t GVW 136 43,2% 1.022 6.931 -85,3%
AUTOBUZE 113 44,9% 974 3.986 -75,6%
Pân` la 22 de locuri 93 24% 767 2.576 -70,2%
Peste 22 de locuri 20 567% 207 1.410 -85,3%

Sursa: APIA
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N oile regulamente in  -
cluse \n pachetul ru-
tier recent publicat \n
Jurnalul Uniunii Eu-
ropene vor in tro du -

ce \n cel mult 2 ani modific`ri
importante \n rela]ia dintre c`r`u[
[i autorit`]i. Dup` ce, \n num`rul
anterior, am trecut \n revist` pe
scurt câteva dintre elementele
pre v`zute de legisla]ia european`
proasp`t avizat`, revenim pentru
preciz`ri suplimentare.

Probabil unul dintre cele mai
atent urm`rite segmente, cabota-
jul, ar trebui s` suporte restric]ii
suplimentare din 14 mai 2010.
A[a cum precizam [i \n num`rul
trecut, este vorba despre intro-
ducerea unei limit`ri temporare
de 7 zile petrecute f`r` \ntreru-
pere pe teritoriul na]ional al unui
stat membru UE, perioad` \n care

nu pot fi realizate mai mult de 3
opera]iuni de transport. „Între 1
ianuarie (n.r. momentul \n care se
liberalizeaz` cabotajul pentru
România) [i 14 mai \ns`, no]iunea
de cabotaj este nelimitat`. Acest
lucru este valabil [i pentru opera-
torii români care vor s` transporte
\n UE, dar [i pentru c`r`u[ii din
afara României care doresc s`
abordeze teritoriul nostru na -
]ional“, ne-a explicat Sorin S\rbu,
director al Direc]iei de Transport
Rutier (DTR) din cadrul ministeru-
lui de resort. El a ad`ugat c` e -
xist`, totu[i, unele state membre,
cum este cazul Fran]ei, care au
adoptat prevederile restrictive pre -
v`zute \n regulamentul european
\nc` de la sfâr[itul acestui an.

Capacitatea 
financiar` r`mâne
\n discu]ie

În discu]ie pentru urm`torii
doi ani (perioad` \n care România
ar trebui s` adopte o Lege a
transporturilor \n conformitate cu
noile prevederi europene) sunt [i
prevederile privind capacitatea fi-
nanciar`. „Unul dintre domeniile
pe care trebuie s` le definim se
refer` la capacitatea financiar`. În
aceast` privin]`, p`rerile aso-
cia]iilor patronale din domeniu
sunt \mp`r]ite, pro [i contra
p`str`rii asigur`rii ca document
admis pentru \ndeplinirea acestei
condi]ii“, a men]ionat Sorin S\rbu.
El a precizat c` legisla]ia euro-
pean` admite, prin derogare,
posibilitatea de a demonstra ca-
pacitatea financiar` prin asigu-
rare emis` de o societate de
profil. Acelea[i reglement`ri arat`
\ns` c` fiecare stat membru este
liber s` impun` condi]ii mai stric -
te. „Vom negocia cu patronatele.
Dar, la baza deciziei noastre, va
sta inclusiv un studiu pe care l-am
solicitat ARR pentru a vedea \n ce
stadiu ne afl`m. Exist`, \ns`, o

problem`. Dac` vom decide s`
fim foarte restrictivi privind acce-
sul la pia]`, am putea bloca in-
trarea firmelor române[ti mai
pu]in capitalizate [i am deschide
calea firmelor str`ine s` aca -
pareze pia]a româ neasc` exploa -
tând acest moment“, a subliniat
directorul DTR.

Registrul 
electronic va
func]iona \n 2 ani

În paralel, se va institui re -
gistrul electronic de abateri, care
trebuie s` fie func]ional la sfâr [itul
lui 2011 [i \n cadrul c`ruia abate -
rile vor fi \mp`r]ite \n 3 categorii
(pe care România nu le mo nito -
rizeaz` \n prezent printr-un singur
organism): abateri privind starea
tehnic` (grave, medii [i de risc
mic), pentru \nc`rc`tur`, [i privind
legisla]ia social`. „Noi avem o
problem`. Legisla]ia pri vind dru-
murile este creat` pentru protec]ia
infrastructurii, iar cânt` rirea are ca
obiectiv exclusiv protec]ia infra-
structurii. Conform legisla]iei eu-
ropene, devine foarte important,
din punctul de vedere al siguran]ei
rutiere, controlul privind dep`[irea
sarcinii constructive a autovehicu-
lului. Vor fi verificate toate autove-
hiculele de peste 3,5 tone, dar
acum nici m`car nu avem regle-
ment`ri \n domeniu. În noua lege
a transporturilor, va trebui s` prin-
dem neap`rat acest aspect“, a
afirmat directorul DTR. El a men -
]ionat c` vor fi, de asemenea,
instituite prevederi noi privind o -
no rabilitatea persoanei desem-
nate, care va r`spunde solidar cu
administratorul firmei de transport
[i care, pentru abateri grave pre -
v`zute \n registrul electronic, \[i va
putea pierde aceast` calitate pen-
tru cel pu]in 2 ani. 

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

patru luni
[i jum`tate de

LIBERTATE

Uniunea European` a
decis restric]ionarea
cabotajului la nivelul
statelor membre
exact \n anul \n care
ar fi trebuit s` aib`
acces nelimitat la
pia]a comun` ]`rile
care au aderat \n
ultimul val. De la 
1 ianuarie, \ns`, [i
pân` pe 14 mai (când
intr` \n vigoare
reglement`rile
privind cabotajul din
pachetul rutier),
c`r`u[ii români pot
transporta f`r`
restric]ii \n UE.
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Cum crede]i c` ar trebui
tratat` problema accesului
la pia]a de transport?
A. Num`rul licen]elor de trans-

port public ar trebui limitat pân`
la ie[irea din aceast` perioad` di-
ficil` din punct de vedere eco-
nomic (111 voturi, 26%)

B. Condi]iile de acces la pia]`
ar trebui \nn`sprite, \n a[a fel
\ncât numai companiile cu o pu -
tere financiar` real` s` poat`
intr` pe pia]` (104 voturi, 24%)

C. Ar trebui s` fie p`strate
condi]iile actuale de licen]iere,
f`r` a fi f`cut` nici un fel de mo -
dificare (215 voturi, 50%)

Comentariile 
cititorilor 
la \ntrebarea 
 lunii noiembrie

„Condi]iile de transport din
România ar trebui s` urm`reasc`
standardele UE“.

„Oamenii cinsti]i nu mai au ce
c`uta \n ]ara asta!!!“ 

„Nici una din cele trei variante
nu este realist`. De ce???

1. Tariful UNIC care s` includ`
cheltuielile, d`rile la stat [i profi-
tul ar rezolva atât problema trans-
portatorilor cât [i pe cea a sta tului
(s` fim serio[i, cine pl`te[te ro -
vinieta?). Facturarea exclusiv` cu
suma ce cuprinde toate cele trei
elemente, ]inându-se cont de
cre[terea/sc`derea pre]ului la
combustibil. Exclud orice idee

potrivit c`reia ne plas`m \ntr-o
democra]ie, unde pia]a liber` [i
cererea stabilesc tariful [i pre]ul
real al transportului este dat de
suma format` din cheltuieli, taxe
[i profit.

Pia]a transporturilor a fost
\ngreunat` de c`tre cei cu multe
leasinguri, care mergeau cu 1,9
lei/km cu 40 de tone numai
\nc`rc`tura (exemplu: tabl` din
combinatul Gala]i). |n consecin]`,
num`rul sau condi]iile de acces la
licen]e nu trebuie restric]ionat,
dimpotriv` s` fie cât mai multe
firme române[ti de transport, dar
s` nu mai mearg` la supratonaj,
f`r` roviniet`, f`r` asigurare [i s`
accepte chiar un tarif unic impus
de stat dac` nu sunt \n m`sur` s`
negocieze ei singuri unul pentru
a avea profit.

2. Comenzile de transport s`
fie tipizate cu condi]ii comune
atât pentru casa de expedi]ii, cât
[i pentru transportator. La ora ac-
tual`, doar casa de expedi]ii are

drepturi, transportatorul având
doar obliga]ii.

3. Responsabilizarea Caselor
de Expedi]ii 

- Minim 50.000 euro pentru
\nfiin]area unei CE

- La trei incidente de plat`, s` li
se blocheze conturile (ca \n Vest)

- {i exemplele de reguli ge -
nerale pentru un transport curat
pot continua...

Semnat: Un transportator român
s`tul de mizeria din domeniu“ 

„|n primul rând, ar trebui mo -
dificat` legea care permite \nfiin -
]area unei firme cu r`spundere
limitat` care are capital social de
200 lei. La noi, de ce nu s-ar putea
cere la \nfiin]are 25.000 de euro
capital social, precum \n celelalte
]`ri UE? Bine\n]eles, se mai poate
pune \ntrebarea [i de ce o firm`
care nu are capacitatea financiar`
necesar` (9.000 euro pentru pri -
mul camion licen]iat [i câte 5.000
euro pentru urm`toarele) poate
totu[i s`-[i licen]ieze camionul
pe baza unei a[a-zise asigur`ri de
risc (care oricum nu folose[te la
nimeni [i la nimic \n caz de fali-
ment)? Dup` p`rerea mea, modi-
ficarea acestor dou` puncte ar
duce la \mbun`t`]irea sub-
stan]ial` a situa]iei [i automat la
eliminarea firmelor care nu \[i au
locul \n sistem“

„Transporturile trebuie tratate
cu mai mare interes din partea au-
torit`]ilor pentru c`, \n opinia
mea, aduc cei mai mul]i bani la
buget“.

|ntrebarea din acest num`r 
este urm`toarea:

Vi s-a solicitat [pag` 
de c`tre reprezentan]i 
ai statului român din
domeniul transporturilor?

A. Niciodat` 
B. O singur` dat` 
C. De câteva ori 
D. De nenum`rate ori

Ne pute]i transmite op]iunile dumneavoastr` direct pe site-ul www.ziuacargo.ro sau la adresa de e-mail 
redactia@ziuacargo.ro. Tot acolo, pute]i propune teme care s` fac` subiectul unor sondaje \n numerele urm`toare ale revistei.

430 de voturi pentru \ntrebarea lunii noiembrie

Spune-]i p`rerea!

DDEESSPPRREE
{{PPAAGG~~
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P otrivit prevederilor
OUG nr. 34/2009, \n -
cepând cu data de 1
mai 2009, TVA afe -
rent` achizi]iilor de

vehicule rutiere motorizate, care
sunt destinate exclusiv pentru trans-
portul rutier de persoane, cu greu-
tate maxim` autorizat` de pân` la
3.500 kg [i care nu au mai mult de
9 scaune de pasageri, inclusiv
scaunul [oferului, nu se deduce. 

Trebuie avut \n vedere c`, \n
categoria vehiculelor rutiere la
achizi]ia c`rora nu se deduce
TVA, intr` vehiculele care, potrivit
prevederilor OUG nr. 109/2005
privind transporturile rutiere, prin
construc]ia [i din echiparea lor
rezult` c` sunt destinate exclusiv
pentru transportul de persoane.
|n cazul achizi]iilor intracomu-
nitare de vehicule, dac` TVA este
integral nedeductibil`, rezult` c`
aceasta este \n totalitate o tax`
nerecuperabil` [i devine parte a
costului de achizi]ie. 

MONOGRAFIE CONTABIL~

Amortizarea  mijloacelor de transport

6811 = 2813

Opera]ii privind decont`rile cu furnizorii

„Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobiliz`rilor“

„Amortizarea instala]iilor, mijloa -
celor de transport, animalelor [i
planta]iilor“

Pentru mijloacele de transport intrate \n patrimoniul societ`]ii prin
modalit`]ile prev`zute la punctul A \ncepând cu prima lun` de la punerea
\n func]iune a bunului, se va \nregistra amortizarea \n func]ie de regimul
de amortizare aplicabil, prin formula contabil`:

a) Decontarea pe baz` de efecte comerciale a datoriilor fa]` de furnizorii
de imobiliz`ri:  

„Furnizori de imobiliz`ri“ „Efecte de pl`tit pentru imobiliz`ri“

„Furnizori de imobiliz`ri“ „Furnizori debitori“

404 = 405

404 = 409

TVA aferent` achizi]iei mijloacelor de transport

b) Decontarea avansurilor acordate furnizorilor:

c) Valoarea sconturilor ob]inute de la furnizori:

d) Plata furnizorului:

404 = 767

404 = 5121

„Furnizori de imobiliz`ri“ „Furnizori debitori“

„Furnizori de imobiliz`ri“ „Conturi la b`nci \n lei“
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U NTRR a \nfiin]at, \n
ultimii ani, servicii
dedicate operato-
rilor de transport.
Contactul strâns [i

permanent cu membrii s`i a per-
mis Uniunii s` dezvolte produse
ce r`spund nevoilor specifice ale
transportatorilor, fiind uneori pre-
miere pentru pia]a româneasc`.

Este [i cazul proiectului pe
care \l dezvolt` Vector Broker.

Monitorizare
prin GPS

Transportatorii, ast`zi mai
mult ca niciodat`, caut` metode
pentru diminuarea costurilor, iar
asigur`rile reprezint` unul dintre
elementele la care nu se poate
renun]a. Acestea acoper` ni[te
riscuri care, neasigurate, pot duce
chiar [i la falimentul firmei.

„UNTRR, prin Vector Broker,
\ncearc` s` ofere servicii specia -
lizate pentru fiecare client. Anul
2009 a fost unul cu mult mai
pu]in` activitate fa]` de 2008.
Num`rul de km parcur[i a sc`zut
pentru mul]i transportatori la
jum`tate. În aceste condi]ii, [i
riscurile producerii unor eveni-
mente s-au redus. Ne-am gândit
la o variant` de monitorizare prin
GPS, prin care s` putem cunoa[ -
te num`rul de km parcur[i, dru-
murile pe care se merge, viteza

cu care se circul`, starea caro -
sabilului, a vremii, stilul de con-
dus... Astfel, transportatorii ar
ajunge s` pl`teasc` pentru asi -
gur`ri \n func]ie de cât [i cum
merg. Astfel de servicii sunt deja
disponibile \n ]`ri precum Fran]a,
Italia, Anglia, Spania...“, a precizat
Dan Dumitrescu, director execu-
tiv Vector Broker.

Fiind vorba despre foarte
multe variabile, acest proiect cere
extrem de mult` munc` [i timp. În
primul rând, este necesar un soft
performant, care s` poat` pro -
cesa toate datele. Preluarea
datelor va fi asigurat` de cei care
vor oferi sistemul GPS.

Exist` unele sisteme de ur -
m`rire [i management al flotei
utilizate de c`tre transportatori [i
care pot furniza aceste date. În
celelalte cazuri, se va recurge la
montarea unui sistem nou.

Pre]ul corect

„Din discu]iile deja purtate,
tran sportatorii s-au ar`tat \ncân -
ta]i de posibilitatea leg`rii cos -
turilor cu asigur`rile de km par  cur[i.
Astfel, costurile fixe devin vari-
abile. În acest mod, [i stabilirea
unui tarif de transport pe km va fi
mai u[or de calculat“, a declarat
Dan Dumitrescu.

La ora actual`, foarte pu]ine
firme de transport din România

dispun de un management per-
formant al parcului. Un produs
precum cel preg`tit de Vector
Broker ar putea reprezenta inclu-
siv un instrument eficient de ma -
nagement. Prin costurile ge ne rate,
managerii de transport vor putea
descoperi [oferii mai slabi [i
rutele mai costisitoare.

„Vector Broker \[i dore[te s` se
specializeze pe servicii dedicate
transportatorilor. Nu putem sus]ine
c` oferim cele mai mici pre]uri, dar,
\n mod sigur, serviciile vor fi cele mai
bune [i cele mai corecte. În plus, ne
dorim ca produsul oferit s` fie o
asigurare complet ,̀ care s  ̀acopere
toate nevoile transpor tatorului. As -
t`zi, toat` lumea \n cearc` s`-[i
p`c` leasc` partenerii. De exemplu,
pentru o ma[in` care se afl` \n serv-
ice, trebuie s  ̀pl̀ te[ti [i pe perioada
imobiliz`rii ratele pentru asigurare“,
a spus Dan Dumitrescu. 

Având \n vedere complexi-
tatea produsului, reprezentan]ii
Vector Broker consider` c` va fi
disponibil pe pia]` \n toamna anu -
lui viitor.

„C`ut`m inclusiv modalit`]i
de stimulare a clien ]ilor - retur -
narea unor sume de bani dac`
nu se produc daune. În plus, am
discutat cu societ`]ile de asigu-
rare despre un set de reguli atât
de bun` conduit` cât [i de
riscuri. Transportatorii ar putea
contribui, la rândul lor, la pro-
movarea unui asemenea pro-
dus. Ne pot ajuta punându-ne la
dispozi]ie un istoric al eveni-
mentelor legate de asigur`ri.
Din p`cate, la ora actual`, nu
exist` o baz` de date centra -
lizat` \n acest sens“, a precizat
Dan Dumitrescu.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Vector Broker, societate apar]inând UNTRR
(Uniunea Na]ional` a Transportatorilor
Rutieri din România), a \nceput dezvoltarea
unui proiect ambi]ios [i, totodat`, extrem
de interesant - un produs de asigurare
complet, destinat transportatorilor [i având
tariful \n direct` leg`tur` cu num`rul de
kilometri parcur[i.

AASSIIGGUURRAARREE
ppee  kkmm  ppaarrccuurrss
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2 010 marcheaz` nou -
t`]i \n domeniul asi -
gur`rilor auto, prin
de mararea procedu -
rii electronice de

emitere a poli]elor RCA, dar [i prin
corelarea primelor de asigurare cu
comportamentul [oferilor. Altfel
spus, sistemul bo nus- malus va
stabili cât pl`te[te fiecare, \n
func]ie de num`rul incidentelor de
circula]ie de care se face [oferul
\n cauz` vinovat. Concret, exist` o
categorie de baz` B0 (atribuit`
unui asigurat nou, f`r` istoric), c` -
reia i se a daug` 14 clase de bonus
[i 8 clase de malus. Redu cerea
sau majorarea stabilit` conform
sistemului bonus-malus se aplic`
tarifelor practicate de societatea
de asigurare, iar perioada de
referin]` este anul calendaristic
anterior datei de emitere a poli]ei. 

50 sau 200%?

Pentru aplicarea unui malus,
sunt luate \n calcul evenimentele
pentru care a fost pl`tit` cel pu]in
o daun` \n perioada de referin]`,
indiferent cine a condus vehiculul
\n momentul producerii accidentu-
lui. Dac`, \ns`, la momentul pro-
ducerii accidentului, vehiculul era
\nsu[it [i folosit f`r` acordul pro-
prietarului [i acest lucru a fost se-
sizat \n scris poli]iei, coeficientul
de bonus-malus al asi guratului nu
este influen]at. Atunci când, \n pe-
rioada de referin]`, nu au fost \n -
registrate daune pl`tite, asigura]ii
beneficiaz` de un bonus, respec-
tiv de o reducere a primei de asi -
gurare cu o clas`, \n cazul \n care

poli]a se \ncheie pentru o perioad`
de 6 luni [i cu dou` clase la un an.

Pe de alt` parte, dac` \n pe-
rioada de referin]` au fost \nregis-
trate daune pl`tite, asigura]ii sunt
penaliza]i prin aplicarea unui ma -
lus, ceea ce duce la majorarea
primei de asigurare. Pentru o pe-
rioad` de referin]` se aplic` o ma -
lusare, cel mult. Prac tic, pentru
con duit` bun` se poate ajunge la

o reducere la ju m` tate a primei de
asigurare \ntr-o perioad` de 5 ani,
\n timp ce acciden tele pot ge nera
dubla rea costului de asigurare. 

Mai multe ma[ini,
mai multe eviden]e

Conform normelor emise de
CSA, \n situa]ia \n care un asigurat

BONUS SAU... MALUS
Normele care reglementeaz` aplicarea
sistemului bonus-malus pentru poli]ele 
de r`spundere auto (RCA) au fost publicate
\n Monitorul Oficial \n data de 27 noiembrie.
Actul normativ prevede, 
de asemenea, majorarea limitelor 
pân` la care societ`]ile de asigurare 
trebuie s` acorde desp`gubirile.

Cât ne cost` RCA cu 

Tabel cu coeficien]ii claselor
de bonus-malus

Clasa bonus-malus Coeficient aplicat
asupra primei de asigurare

%

B14 50
B13 53
B12 56
B11 59
B10 62
B9 65
B8 68
B7 71
B6 74
B5 78
B4 82
B3 86
B2 90
B1 95
B0 100
M1 105
M2 110
M3 120
M4 130
M5 145
M6 160
M7 180
M8 200
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de]ine mai multe ma[ini, sistemul
bonus-malus se aplic` distinct
pentru fiecare vehicul \n parte. Iar
\n cazul \nstr`in`rii sau radierii ve-
hicului asigurat, stabilirea noii
clase de bonus-malus pentru un
vehicul nou dobândit se face de la
clasa de bonus-malus pe care
asiguratul a avut-o anterior.

Cresc limitele
de desp`gubire

Normele publicate recent \n
Monitorul Oficial stabilesc c`,
pentru pagubele materiale afe -
rente accidentelor produse \n
2010, limita de desp`gubire a
RCA este de 500.000 de euro, fa]`
de 300.000 de euro \n 2009, \n
timp ce pentru v`t`m`ri corporale
[i decese se poate ajunge pân` la
2,5 milioane euro fa]` de 1,5 mi -
lioane euro \n 2009. 

În 2011, limi tele maxime ale
desp`gubirilor vor urca la 750.000
[i, respectiv, 3,5 milioane euro.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Modul de aplicare a sistemului bonus-
malus \n func]ie de num`rul de daune

Clauza bonus-malus Clasele de re\nnoire \n func]ie de daunele observate

1 daun` 2 daune 3 daune [i mai multe daune

B14 B10 B7 B4
B13 B9 B6 B3
B12 B8 B5 B2
B11 B7 B4 B1
B10 B6 B3 B0
B9 B5 B2 M1
B8 B4 B1 M2
B7 B3 B0 M3
B6 B2 M1 M4
B5 B1 M2 M5
B4 B0 M3 M6
B3 M1 M4 M7
B2 M2 M5 M8
B1 M3 M6 M8
B0 M4 M7 M8
M1 M5 M8 M8
M2 M6 M8 M8
M3 M7 M8 M8
M4 M8 M8 M8
M5 M8 M8 M8
M6 M8 M8 M8
M7 M8 M8 M8
M8 M8 M8 M8
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15 ani \n seamn`
o vârst` im -
por tant` pentru
o com panie ro  -
mâneasc`, iar

\n aceast` perioad` International
Laz`r Company a cunoscut o dez-
voltare impresionant`, devenind
una dintre companiile de referin]`
pentru transportul rutier din ]ara
noastr`.

„Nivelul la care am ajuns ne
permite s` r`mânem \n conti -
nuare o afacere de familie, chiar
dac` suntem un grup de firme, iar
[oferii [i camioanele au r`mas [i
ast`zi la fel de importan]i ca la
\nceput. Practic, aceast` afacere
depinde \n propor]ie de 60% de
[oferi“, a declarat Daniela Mid-
vichi, director comercial Interna-
tional Laz`r Company.

exist` \nc`
OPORTUNIT~}I

15 ani pentru International Laz`r Company

Acceptarea [i chiar
c`utarea de noi
provoc`ri,
capacitatea de a
\nv`]a permanent,
de a \mbun`t`]i
activitatea, viteza
de reac]ie,
\ncrederea \n
angaja]i [i
fidelizarea acestora
\ntr-un grad ridicat
sunt câteva dintre
principiile care au
stat la baza
dezvolt`rii uneia
dintre cele mai
frumoase afaceri
100% române[ti.

„Dup` 15 ani de activitate, ne
gândim la urm`torii 15, \n
care nu va fi u[or s`
men]inem ritmul evolu]iei de
pân` azi. Pentru noi, \ns`, cu
cât mai greu, cu atât mai in-
teresant!“

Ion Laz`r, 
patron International

Laz`r Company: 
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Un deceniu 
[i jum`tate 
de investi]ii

Totul a \nceput \n 1994 cu vân-
zarea de piese de schimb.

„De la prima activitate desf` -
[urat`, comercializarea de piese
de schimb, am decis s` trecem la
transportul rutier, deoarece am
considerat c` acest segment ofe -
r` bune oportunit`]i de dez-
voltare. Comercializarea pieselor
de schimb a reprezentat cea mai
eficient` perioad`, \ns` nu putea
fi o afacere pe termen lung“, a ex-
plicat Daniela Midvichi.

International Laz`r Company
s-a perfec]ionat rapid [i, practic,
a \nceput s` ofere servicii de

transport la o calitate compara-
bil` cu ceea ce se \ntâmpl` pe
pie]ele Vest-europene, cu mult
\nainte de anul 2007.

„Am adoptat un mod de lucru
european, chiar dac` nu am avut
\n spate corpora]ii interna]ionale.
Dotarea material`, r`spunsul ra -
pid la solicit`rile clien]ilor, proce-
durile de lucru sunt aspecte care
au atins un nivel european \nc`
din 2002 la International Laz`r
Company. Am \nv`]at de la clien]ii
no[tri, dar [i de la partenerii no[ -
tri. Asocierea cu compania aus-
triac` Hoedlmayr a reprezentat
un moment de cotitur`, iar joint-
venture-ul ce a rezultat func]io -
neaz` [i ast`zi foarte bine“, a
explicat Daniela Midvichi.

Un moment important l-a con-
stituit achizi]ia unor \ntreprinderi
ale statului - BAT Bascov, Me -
canpetrol G`e[ti, Agromec Topo -
loveni. Acum, aceste investi]ii \[i
demonstreaz` importan]a, reu -
[ind s` ob]in` profit. Este vorba
despre firme care au fost preluate
cu datorii, ce activeaz` \n sec-
toare diferite fa]` de transporturi. 

Sectorul de logistic` este un
alt domeniu accesat de compania
pite[tean`. „A fost dezvoltat
pentru a completa oferta c`tre
clien]ii no[tri. În prima faz`, nu
am dispus de propria baz` mate-
rial`, ci am \nchiriat platforme \n
diferite puncte din ]ar`. În 2007,
am pornit investi]ia de la Bascov,
iar ast`zi suntem proprietarii [i
utilizatorii acestui depozit. Ori -
cum, \nc` din 2004, dispu neam
de platforme de cross-docking la
Bucure[ti, Cluj, Bac`u, Timi[oara,
operând \n aceste locuri trans-

porturi de distribu]ie, coletaj,
consolidare pentru ca mioane
mari. Vom dezvolta, \n contin-
uare, partea de logistic`, care
credem c` are viitor \n Ro mânia.
Pia]a nu este \nc` saturat`.
Oricum, tot ce dezvolt`m noi
este exclusiv pentru clien]ii pe
care \i avem“, a precizat Da niela
Midvichi.

Apetit pentru 
produse premium

International Laz`r Company
nu a ezitat niciodat` atunci când a
venit vorba despre implemen -
tarea de tehnologii moderne de -
di cate transporturilor. Aceste
achizi]ii implic` [i o preg`tire per-
manent` a angaja]ilor.

„Este vorba despre investi]ii
mari, care se recupereaz` mai re-
pede dac` tehnologia este uti-
lizat` la capacitate maxim`. Un
camion EURO 5 se conduce altfel
decât camioanele de acum 10 ani.
Nu to]i [oferii [tiu s` exploateze
camionul la adev`ratele lui per-
forman]e. Lucr`m la preg`tirea
[oferilor pe partea de conducere
eco [i le-am demonstrat unor
[oferi cu experien]` de 30-40 de
ani c` mai au ce \nv`]a. De
asemenea, le-am ar`tat dispece -
rilor c` un sistem precum cel
furnizat de Transics poate fi uti-
lizat \n mai multe moduri decât
GPS [i navigator“, a spus direc-
torul comercial International
Laz`r Company.

La fel ca multe alte firme
române[ti, International Laz`r
Company a decis \n general s` in-
ternalizeze un num`r mare de ac-

„International Laz`r Com-
pany s-a dezvoltat \n princi-
pal datorit` a dou` motive -
curajul aproape nebunesc [i
energia [i viteza maxime, iar
aceste aspecte sunt impri-
mate tuturor angaja]ilor.“

Daniela Midvichi, 
director comercial

International 
Laz`r Company:
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tivit`]i conexe transporturilor.
Astfel, compania dispune de pro-
priul service, sta]ie de alimentare,
sp`l`torie auto, [coal` pentru
[oferi, etc.

„Criza ne-a obligat la opti-
mizare, iar pentru noi acest lucru
a \nsemnat internalizarea unor ac-
tivit`]i. Credem \n capacitatea
noastr` de a optimiza activit`]ile
de care ne ocup`m. Avem o
structur` administrativ` suficient
de bun` [i de bogat` pentru a
putea sus]ine aceste activit`]i“, a
explicat Daniela Midvichi.

International Laz`r Company a
avut [i continu` s` aib` un apetit
dezvoltat pentru produse premium.
Investi]iile sunt realizate pe
criterii de performan]` ale pro -
duselor achizi]ionate, pre]ul ne fiind,
ca \n cazul multor altor companii,
singurul aspect important.

„Domnul Laz`r ]ine la calitate,
la performan]` [i nu face rabat la
alocarea resurselor financiare ne -
cesare. Oricum, politica noas tr`
este s` lucr`m cu mai mul]i furni-
zori [i chiar s` \i schimb`m peri-
odic, iar rela]ia cu ace[tia este
gestionat` cu mare grij` - s` nu
simt` c` nu sunt verifica]i. Asigu -
r`m o competi]ie \ntre furnizorii
no[tri, a[a cum ni se \ntâmpl` [i
nou` \n transporturi“, a completat
Daniela Midvichi.

Politica de achizi]ionare a
produselor premium aduce nu-
meroase avantaje - imagine \n
fa]a clien]ilor [i exploatare mai
facil` pentru angaja]i care, toto-
dat`, se simt mai motiva]i.

Angaja]ii - 
cea mai important`
investi]ie

International Laz`r Company a
dezvoltat o politic` de personal
corect`, iar acesta este un ele-
ment de baz` pentru companie.

Talentul patronului a stat la baza
creion`rii unei culturi organiza -
]ionale func]ionale cu un poten]ial
ridicat de a motiva angaja]ii.

„Atâta vreme cât firma se dez-
volt`, te oblig` [i pe tine ca
persoan` s` te dezvol]i, ai perma -
nent provoc`ri, apar [i beneficii
materiale [i, astfel, putem vorbi

de o \mbun`t`]ire a vie]ii atât pe
plan profesional cât [i personal.
Oamenii [tiu care sunt limitele de
sus [i de jos, iar lucrurile se \nva]`
prin munc`, mai ales c` majori-
tatea angaja]ilor a fost format`
aici. Sunt pu]ine cazurile când am
angajat oameni din bran[` - nu
vân`m angaja]ii altor companii.
Aceast` politic` a fost aplicat`
atât \n ceea ce prive[te perso -
nalul administrativ, cât [i [oferii“,
a spus directorul comercial Inter-
national Laz`r Company.

Fidelizarea angaja]ilor [i, \n
special, a echipei manageriale
face posibil` cre[terea num`rului
de activit`]i, p`strându-se carac-
terul de afacere de familie.

„Avem \ncredere unii \n al]ii,
exist` [i posibilitatea de avan -
sare, dar, mai mult decât atât, noi
avem familii \n cadrul companiei,
avem fini [i na[i, domnul Laz`r a
cununat câ]iva manageri ai com-
paniei... În plus, deciziile se iau
foarte repede aici [i datorit`
faptului c` avem pu]ine nivele ie -
rarhice, iar domnul Laz`r este
foarte accesibil din punct de
vedere al managerilor. Pentru noi,
viteza este esen]ial`“, a explicat
Daniela Midvichi.

Logistica se va
dezvolta puternic

În ciuda dimensiunilor atinse,
International Laz`r Company con-

tinu` s` dezvolte noi activit`]i cu
o energie rar \ntâlnit` la marile
companii.

Printre activit`]ile prestate se
num`r` [i distribuirea de sisteme
GPS pentru camioane. De aseme-
nea, compania se ocup` cu repa -
rarea semiremorcilor specializate
pentru transportul de ma[ini, fiind
service autorizat Lohr.

Totodat`, exist` proiecte \n
curs de desf`[urare pentru trans-
port intermodal, pe rela]ii precum
Italia [i Germania. Este vorba
des pre transport de containere [i
cutii mobile.

„Ne vom dezvolta \n conti -
nuare. Compania are [i ast`zi o
mare prospe]ime, pentru c` sunt
numeroase lucruri pe care ne-am
propus s` le realiz`m. C`ut`m s`
dezvolt`m o echip` comercial`
l`rgit`, având \n vedere c`, pân` \n
2007, nu a fost necesar acest
lucru, pentru c` nu aveam nevoie
de noi clien]i. De asemenea, vom
dezvolta o nou` facilitate logis-
tic`“, a precizat Daniela Midvichi.

Nici aspectele legate de sigu-
ran]a rutier` nu sunt neglijate,
acesta fiind unul dintre capitolele
aflate, \n permanen]`, \n aten]ia
conducerii companiei.

„Suntem semnatari ai Cartei
Europene a Siguran]ei Rutiere,
ini]iat` de Comunitatea Euro-
pean`. Ne-am luat ni[te angaja-
mente, printre care [i aceea de a
ne limita viteza maxim` a cami -
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oanelor la 85 km/h“, a declarat
Daniela Midvichi.

Dimensiunea 
social`

La dimensiunile pe care le are,
compania are [i un important im-
pact social.

Numai International Laz`r
Company are peste 500 de an-
gaja]i, iar \mpreun` cu celelalte
com panii din grup dep`[e[te
1.200. Dar asta nu este tot. „În
fiecare an, de s`rb`tori, se orga-

nizeaz` o petrecere pentru copiii
angaja]ilor. De asemenea, \n ul-
timii ani, sunt distribuite câteva
mii de pachete pentru copiii din
satele [i comunele din zonele
Arge[, Vâlcea, unde locu iesc oa-
meni destul de s`raci. În plus,
domnul Laz`r a dotat numeroase
[coli din zon`. Totodat`, sunt
nenum`rate sponsoriz`ri reali -
zate pentru cazuri umanitare“, a
explicat directorul comercial In-
ternational Laz`r Company.

Nici lumea sportului nu a fost
neglijat`, iar din acest an Interna-

tional Curtea de Arge[ evolueaz`
\n Liga 1 de fotbal, reprezentând
un important câ[tig de imagine
pentru firm`.

„Echipa de fotbal este o pasi-
une personal` a domnului Laz`r,
care asigur` investi]iile necesare
din fonduri proprii. Ast`zi, a de-
venit [i o provocare pentru exer -
sarea talentului managerial
\n  tr-un domeniu nou“, a comple-
tat Daniela Midvichi.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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E ste un pas firesc pe
care constructorul ger -
man \l realizeaz` pen -
tru a asigura servicii
af ter-sales la o cali-

tate cât mai ridicat`.
Prin noua investi]ie, Mer-

cedes-Benz România estimeaz`
c`, \n luna decembrie 2009, pro-
centul de onorare a comenzilor
primite de la centrele autorizate
cu piesele aflate pe stoc la de-
pozitul din Oradea va fi de 82%.
În plus, termenul de livrare va fi
de o zi c`tre centrele autorizate
din \ntreaga ]ar`.

Suprafa]a depozitului este de
4.000 mp, iar \n prezent con]ine
un stoc permanent de piese cu o
valoare de vânzare de aproxima-
tiv 5.000.000 euro.

„Mercedes-Benz România con-
tinu` s` \[i consolideze po zi]ia
pentru momentul \n care vom
putea vorbi din nou de cre[teri \n
pia]`, iar depozitul de la Oradea
reprezint` un angajament \n acest
sens fa]` de clien]ii [i partenerii
no[tri“, a declarat Michael Grewe,
CEO [i Pre [edinte Mercedes-
Benz România. 

Piese 
[i din România

Noul depozit central de pie -
se originale Mercedes-Benz cu -
prin de circa 13.500 de repere
dis tincte din diferite categorii,
\n  cepând de la siguran]e pân` la
agregate (motoare [i cutii de
vitez`). La nivelul lunii noiembrie
2008, existau 7.500 de repere, iar
volumul maxim de stocare al de-
pozitului este de aproximativ
23.000 de repere, volum pe care
compania dore[te s` \l ob]in` \n
urm`toarele [ase luni. Stabilirea
loca]iei pieselor reprezint` rezul-
tatul a patru factori principali:
volumul, cantitatea, greutatea [i
mi[carea stocurilor. Pentru a sta-
bili loca]ia optim` a pieselor de
schimb este folosit un software
special, care recomand`, \n
func]ie de factorii men]iona]i an-
terior, loca]ii pentru fiecare pies`
care nu este adus` pentru prima
dat` \n depozit.

Stocul permanent de piese
cuprinde piese originale pentru
m`rcile Mercedes-Benz, Smart,
Chrysler, Jeep, Dodge [i Mit-

La finalul acestui an, Mercedes-Benz
România a inaugurat un depozit de piese la
Oradea. Prin aceast` investi]ie, de circa 3
milioane de euro, activitatea de distribu]ie a
pieselor de schimb la nivel na]ional devine
mai eficient` [i, totodat`, mult mai rapid`.

„Începutul anului va fi
unul dificil. În 2010, vor
ap` rea primele semne 
de revenire, dar când [i
cât vor ]ine nimeni nu
poate spune. Planurile
noastre pentru 2010 iau
\n consi derare un volum
al vân z`rilor asem`n`tor
cu cel din 2009. 
Provocarea pentru anul
viitor va fi aceea de a nu
mai practica pre ]urile
mici din acest an.“

Michael Grewe, 
CEO [i Pre[edinte
Mercedes-Benz

România: 

noul depozit

MERCEDES-BENZ
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subishi Fuso Canter. Acest stoc de
repere include, de asemenea, [i
piese auto fabricate \n România, la
Cugir, \n cadrul unei alte companii
Daimler. Printre piesele de schimb
produse la Cugir se num`r` ro]i
din]ate, \ntinz`toare de lan]uri, ar-
bori cu came [i semifabricate.

Dezvoltarea stocului a con-
dus la cre[terea gradului de ser -
vice (procentajul de piese de
schimb comandate de c`tre cen-
trele autorizate ce pot fi livrate
direct de pe stocul din depozitul
de la Oradea). Valoarea gradului
de service este estimat` la 82%

pen tru luna decembrie 2009,
com pa rativ cu 68,7% \n decem-
brie 2008. Factorul de rota]ie
este un alt indicator specific
pentru un depozit de piese, re -
pre zentând de câte ori a fost vân-
dut stocul mediu \ntr-o anumit`
perioad` de timp. Dac` \n luna
noiembrie a anului trecut factorul
de rota]ie al depozitului atingea
15,72, \n aceea[i perioad` a anu-
lui curent factorul de rota]ie a
ajuns la o valoare de 8,72. Va -
loarea factorului de rota]ie este
strâns legat` de gradul de serv-
ice. Prin urmare, cu cât factorul

de rota]ie este mai mare, cu atât
gradul de service este mai
sc`zut. De asemenea, un factor
de rota]ie ridicat \n seamn`
renun]area la men ]inerea \n stoc
a pieselor de schimb cu mi[care
lent`. Valoarea ideal` pentru fac-
torul de rota]ie este cuprins`
\ntre 6 [i 8, iar valoarea estimat`
pentru finalul anului 2009 a fac-
torului de rota]ie este de 7,5.

În depozitul de la Oradea lu-
creaz` 17 persoane.

Lan] logistic 
optimizat

Aproximativ 1.000 de repere
sunt livrate zilnic de la depozitul
central din Oradea c`tre centrele
autorizate Mercedes-Benz din
]ar`. Astfel, s-a ob]inut reducerea
semnificativ` a timpului de a[ -
teptare \n cazul clientului final.
Practic, livrarea se face \ntr-o zi
dup` comanda efectuat` de c`tre
centrul autorizat. În cazul \n care
piesele solicitate nu sunt disponi-
bile \n depozitul de la Oradea, ele
sunt comandate de la depozitul
central Daimler din Germania,
tim pul de livrare crescând cu \nc`
o zi. Zilnic, sunt recep]ionate 300
de repere ce nu se reg`sesc \n de-
pozitul de la Oradea, iar la acestea
se adaug` 1.500 de re pere dis -
tincte recep]ionate s`pt` mânal
pentru completarea stocului.

În plus, a fost optimizat \n -
tregul lan] logistic (transportul
pieselor din Germania la Oradea
[i, intern, de la Oradea c`tre cen-
trele autorizate) [i a proceselor
interne \n depozit. În acest mod,
a fost posibil` extinderea orarului
de comenzi efectuate de c`tre
centrele autorizate (comenzile
pot fi plasate acum pân` la ora
17:00 [i, pentru cazurile de ur -
gen]`, pân` la ora 19:00), iar
piesele ajung la centrele auto -
rizate \nainte de ora 10:00 \n ziua
urm`toare. Noul sistem logistic a
antrenat o sc`dere a costurilor cu
aproximativ 10%.

Re]eaua Mercedes-Benz \n
România este format` din 29 de
centre autorizate.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Cum a fost 2009 pentru
ING Lease?
A fost un an foarte greu pen-

tru industria leasingului, iar noi
suntem parte a acesteia. Pozi]ia
ING Lease este, \ns`, diferit` \n
mod fundamental de cea a altor
companii de profil, care sunt
active \n special pe segmentul fi -
nan]`rilor cu valoare redus` (au -
to vehicule, echipamente). În
plus, juc`torii existen]i s-au
concen trat pe majorarea cotei
de pia]` \n ultimii ani [i nu au
acordat prea mult` aten]ie pro-
cedurilor interne privind analiza
clien]ilor. Pia]a româneasc` de
leasing a fost [i \nc` este una
care a[eaz` \n pozi]ia central`
bunul. Nu se verific` temeinic
bilan]urile contabile, declara]iile
de profit [i pierderi, proprietarul
bunului... Dar anul acesta au de-
venit mai precau]i. ING Lease
este \ns` complet diferit`.
Ne-am concentrat pe finan]area
de echipamente [i pe real es-
tate, ne-am analizat \ntotdeauna
clien]ii \n am`nunt, am lucrat cu
firme care au pozi]ii mai bune
pentru a suporta „furtunile“
acestei crize economice. Da-
torit` procedurilor [i organiz`rii
avem [i un alt avantaj: ne-am
confruntat cu mai pu]ine cazuri
de fraud`. Fraudele constituie
ast`zi o problem` uria[` pe
pia]`. Unii antreprenori români
au profitat de anumite situa]ii,

Procedurile interne 
au ferit ING Lease
Romania IFN de
„furtunile“ eco nomice
din acest an. Acum,
compania se afl` 
\ntr-o pozi]ie
favorabil` pentru 
a-[i dezvolta re]eaua.
Am \n cercat s` afl`m
de la Bas Hoekstra,
Managing Director 
al ING Lease Romania
IFN, cum va ar`ta
rela]ia cu clientul 
\n 2010, dup` 
un 2009 \n care
nivelul finan]`rilor s-a
redus semnificativ.

BAS
HOEKSTRA:
„Nu cred c` ratele dobânzii
vor mai cre[te \n 2010“
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au furat ma[inile, camioanele; se
folosesc de orice metod` la \nde -
mân` pentru a frauda. 

Cum a evoluat 
portofoliul pe care 
\l ave]i \n România?
Ne-am men]inut portofoliul pe

un nivel similar celui de anul tre-
cut, chiar l-am [i crescut pu]in.
Am preluat prin reposesie bunuri
pe care apoi le-am vândut \n
pierdere, dar am fost capabili s`
compens`m aceste pierderi cu
venituri. Avem \n Europa o re]ea
foarte bine pus` la punct de com-
panii de leasing prin care reu[im
s` vindem bunurile reposedate.
Am fost proteja]i de procedurile
proprii [i de pia]a de ni[` pe care
ne-am pozi]ionat. 

Care este rela]ia dintre ING
Lease cu sectoarele de
transport [i logistic`?
Ca orice companie de leasing

din România care a crescut \n ul-
timii 4-5 ani, am finan]at foarte
multe echipamente de transport,
camioane [i semiremorci, auto-
buze [i echipamente de construc]ii.
Avem aproximativ 2.500-3.000 ve-
hicule \nmatriculate, \n leasing fi-
nanciar, flote de autoturisme, dar
nu acesta este segmentul pe care
ne-am concentrat. Mul]i dintre
clien]ii no[tri companii de trans-
port au dezvoltat activit`]i logis-
tice \n ultimii ani, dar, \n mare
parte, nu au gândit foarte bine
conceptul. Câ[ti gau foarte mult
pe segmentul transporturilor [i
s-au gândit s` construiasc`, de
asemenea, depozite. Dar, din
p`cate, aceste depozite nu sunt
conduse bine [i nu lucreaz` la ca-
pacitate. 35-40-50% din spa]iu
este gol. Chiar [i \nainte de criz`,
nu utilizau suprafe]ele \n mod
optim. Dar \nva]`. 

Autocarele constituie un domeniu
foarte special, care este puternic lovit
de criza economic .̀ Transportul pu -
blic merge \nainte, dar cel privat de
lung  ̀distan]̀ , intern [i interna]ional,
reprezint̀  o pia]̀  foarte dificil̀  pen-
tru moment. 

Ce ne pute]i spune despre
reposesii?
Am luat \napoi un num r̀ destul de

important de vehicule anul acesta,
folosite \n special \n domeniul con-

struc]iilor [i \n transporturi de m r̀furi
generale. Principalul motiv a fost, \n
mod evident, neplata ratelor de lea -
sing. Cele mai multe vehicule le-am
luat \napoi pe cale amiabil̀ ; unele re-
posesii au fost, \ns ,̀ mai dificile, clien-
tul \ncercând s  ̀ amâne procedura.
Dup  ̀reposesie, verific`m vehiculele
[i le facem mentenan]a pentru ca, ul-
terior, s  ̀le post̀ m pe site-ul de inter-
net. ING Lease este prezent̀  \n 14 ]̀ ri
din Europa [i pot ap r̀ea cereri de ori-
unde. Vindem aceste vehicule direct
utilizatorilor finali \n Europa, dar [i
unor dealeri mari. În Olanda, sunt
câ]iva dealeri mari de camioane. Unul
dintre ei este Klein Trucks, altul este
Bas Trucks. Klein vinde aproximativ
7.000 unit`]i pe an, iar Bas vo lume
similare. Ei vin cu bani ghea]  ̀ [i
cump`r  ̀ parcuri \ntregi. Acum, nu
avem probleme cu stocurile. 

Cred c` multe companii de
leasing [i b`nci nu recunosc \nc`
toate problemele pe care le au cu
clien]ii [i reposesiile. În prezent,
pe pia]`, se practic` schimbarea
contractelor [i ree[alonarea unor
rate. Pe de alt` parte, nu \[i no -
teaz` \nc` pierderile [i p`s treaz`
stocurile de bunuri reposedate. În
consecin]`, cred c` se va \nregis-
tra un al doilea val de reposesii
sau pierderi majore \n 2010, când
se vor face bilan]urile. 

Cum vede]i anul viitor?
Toat` lumea r`mâne destul de

pesimist` \n leg`tur` cu anul viitor.
Pân` \n martie-aprilie, nu vom
vedea investi]ii majore \n Româ-
nia. Din punctul de vedere al pie]ei
leasingului, aceasta finan]a apro -
ximativ 4% din PIB-ul României \n
2007-2008. Ast`zi, pia]a de leasing
a c`zut cu apro ximativ 80%. În
2008, pia]a de lea sing avea un
volum de aproape 5 miliarde de
euro, iar \n acest an va fi \n jur de
1,2 miliarde. Anul viitor, va fi simi-

lar cu anul acesta sau un pic mai
bun, dar nu vom vedea volumele
din 2007 sau 2008. Unul dintre mo-
tive \l constituie supra-investi]iile.
În ultimii ani, s-a investit mai mult
decât era necesar. Numai dac`
nivelul consumului se va majora
considerabil, pia]a va re\ncepe s`
fac` investi]ii substan]iale. 

Se vor majora costurile de
finan]are?
Când sunt bani pu]ini, cos-

turile cresc. Ratele dobânzilor
s-au triplat, dac` nu cumva au
crescut de patru ori \n ultimul an
[i jum`tate. Pentru to]i clien]ii,
bani au devenit cu mult mai
scumpi decât \nainte [i mai pu]in
disponibili. Iar condi]iile de a ob -
]ine bani, dac` ace[tia sunt dis -
ponibili, au devenit din ce \n ce
mai restrictive. Aceste condi]ii vor
r`mâne \n vigoare pentru o
vreme. În urm` cu un an sau un an
[i jum`tate, se puteau lua bani cu
dobânzi cotate la EURIBOR plus
1,5-2%, iar azi EURIBOR plus 4-
5%. Acest lucru va avea un impact
serios asupra modului \n care
clien]ii no[tri \[i conduc afacerile.
Trebuie s` fie mai inteligen]i, tre-
buie s` câ[tige mai mult, s` \[i
maximizeze profitabilitatea. Dar
nu cred c` ratele dobânzii vor mai
cre[te \n 2010. 

Dar nivelul avansurilor?
În privin]a avansurilor, con-

sider c` schimb`rile majore au
avut loc anul acesta. Am fost mar-
torii cre[terilor de pre]uri, de
avansuri. 2010 va fi anul stabi-
liz`rii, dup` p`rerea mea. Noi
analiz`m \ntotdeauna balan]ele
clien]ilor [i stabilim avansul ca
rezultat al acestor analize. De
asemenea, avem speciali[ti \n
cadrul firmei care ne spun pe ce
termen poate fi finan]at un anu-
mit camion. Dac` clientul este
bun, produsul finan]at nu mai
este atât de important, dar dac`
clientul este mediocru, acorzi mai
mult` aten]ie garan]iilor pentru
securizarea investi]iei. Dar con-
sider c` avansurile vor r`mâne la
un nivel serios.

V` mul]umim pentru timpul
acordat.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziucargo.ro
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A jutoarele finan ciare
se acord` pentru:
spri   jinirea \nfiin]`rii
mi cro \ntreprinderilor
din mediul rural [i

dez voltarea celor din mediul ur -
ban, pentru \ncurajarea ac ti  vit`]ilor
turistice din mediul rural, dar [i
pentru dezvoltarea [i mo  dernizarea
in frastructurii de tu  rism privind va -
lo rificarea re       sur  selor naturale [i
cre[  terea calit̀ ]ii serviciilor turistice. 

De asemenea, \ncepând cu 1
decembrie 2009, se lanseaz` [i
programul pentru sprijinirea in-
vesti]iilor \n modernizarea [i rea -
lizarea de noi capacit`]i de
pro  ducere a energiei electrice [i
termice, prin valorificarea re -
surselor energetice regenerabile. 

Obiectivele programului ur -
m`resc: reducerea dependen]ei
de importurile de resurse de e -

nergie primar` (\n principal com-
bustibili fosili) [i \mbun`t`]irea
siguran]ei \n aprovizionare, pro-
tec]ia mediului prin reducerea
emisiilor poluante [i combaterea
schimb`rilor climatice; diversifi-
carea surselor de producere a
energiei, tehnologiilor [i infra -
struc turii pentru produc]ia de e -
nergie electric`/termic .̀ So        li   ci   tan]ii
eligibili sunt societ`]i comerciale
care se \ncadreaz` \n categoria
micro \ntreprinderilor, \ntreprin -
derilor mici, mijlocii [i mari, \nre -
gistrate \n localit`]ile urbane.

Activit`]ile eligibile vizeaz`
realizarea de noi capacit`]i de
producere a energiei electrice [i
termice, dar [i proiecte de mo -
dernizare a capacit`]ilor de pro-
ducere, atât pentru consumul
propriu cât [i pentru furnizarea
de energie \n re]eaua de trans-

port [i distribu]ie, prin valorifi-
carea resurselor regenerabile de
energie (a biomasei, a resurselor
micro hidroenergetice, eoliene,
a biocombustibilului, a resur selor
geotermale [i a altor resurse re-
generabile). Valoarea total` a
proiectelor poate s` fie cuprins`
\ntre 400.000 lei [i echivalentul \n
lei a 50.000.000 euro.

Exist` exemple
de succes!

Finan]`rile europene atrag
din ce \n ce mai mult aten]ia ma -
rilor [i micilor companii \n ultima
vreme. De[i liniile de finan]are
structurale au fost deschise pen-
tru prima dat` \n 2008, exist` e -
xemple de succes pentru pro iecte
ce au fost aprobate la sfâr[itul
anului trecut [i \n cursului anului

La sfâr[itul lunii noiembrie 2009,
au fost lansate noi linii de
finan]are nerambursabile
acordate de Uniunea European`
[i Guvernul României pentru
societ`]ile comerciale din ]ara
noastr`, disponibile prin
Fondurile Structurale (Programul
Na]ional pentru Dezvoltare
Rural`, Programul Opera]ional
Regional, Programul Opera]ional
Sectorial Cre[terea
Competitivit`]ii Economice).

„Ninge“ cu 
LINII DE FINAN}ARE
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2009, iar \n momentul de fa]` sunt
\n plin proces de implementare. În
acest context, \ncep s` apar` pe
lâng` problemele de accesare [i
ob]inerea acordului de finan]are
din partea autorit`]ilor pentru
proiectul propus [i mici obstacole
legate de implementarea proiec-
tului aprobat. 

Atât lipsa de experien]  ̀ a au -
torit̀ ]ilor \n gestionarea fon durilor, cât
[i lentoarea pro   ce    sului de evaluare a
proiectelor re pre zint̀  situa]ii care se
vor \mbu n t̀̀ ]i de la an la an. Deja \n -
cepând din 2009, s-a constatat o
disponibilitate crescut  ̀a repre zen -
tan]ilor statului de a colabora din ce \n
ce mai strâns cu po ten]ialii solicitan]i
de finan]`ri nerambursabile \n pe-
rioada de preg`tire a dosarului de
finan ]are, dar [i intensificarea re -
la  ]iilor de colaborare \n perioada
de realizare [i implementare a
unui proiect.

Interesul crescut pentru acce -
sarea fondurilor europene dispo -
nibile pentru ]ara noastr` este un
subiect de interes maxim atât
pentru beneficiari, cât [i pentru
autorit`]ile române, care sunt mo-
tivate de m`rirea ratei de ab-
sorb]ie \nregistrate \n prezent,

pentru evitarea pierderii de fon-
duri europene ce ar putea ajuta
economia na]ional`, mai ales da-
torit` contextului actual econo -
mico-financiar afectat de criz`.

Greu, dar 
nu imposibil

Procedura de accesare a
finan]`rilor nerambursabile este
perceput` de majoritatea apli-
can]ilor ca fiind foarte „biro-
cratic`“, de aceea o mare parte
din cei care ar putea beneficia de
pe urma acestui ajutor financiar,
renun]` f`r` ca m`car s` \ncerce.
Documenta]ia ce se \ntocme[te
pentru dosarul cererii de fi nan]are
este complex`, dar nu imposibil
de realizat - ea implic` rigurozi-
tate, planificare \n realizarea in-
vesti]iei, dar [i existen]a unei
strategii de dezvoltare a firmei pe
termen scurt, mediu [i lung.

Un dosar de finan]are corect
\ntocmit se poate realiza [i f`r` a
se apela la o firm` de consultan]`
dac` beneficiarul [tie foarte clar
ce vrea s` realizeze cu ajutorul
fondurilor nerambursabile, dac`
aloc` suficient timp structur`rii [i

planific`rii proiectului de in-
vesti]ie [i dac` dispune de expe-
rien]a anterioar` \n management
de proiect. În acela[i timp, ape -
larea la o firm` de consultan]`
specializat` poate fi de un real
folos pentru solicitantul de finan -
]are nerambursabil`. Cu cât rela]ia
de cola borare \ntre aceasta [i ben-
eficiar este de la \nceput bazat`
pe numeroase discu]ii preliminare
cât mai detaliate, cu privire la
cerin]ele liniei de finan]are, la
modalitatea de implementare a
proiectului, la necesarul de in -
forma]ii pentru realizarea docu -
menta]iei, cu atât [ansele rea li z`rii
unui proiect de succes cresc. 

Pentru a beneficia de oportu-
nitatea finan]`rilor nerambur-
sabile oferit` \ntreprinderilor din
România de c`tre Uniunea Euro-
pean` [i Guvernul României, tot
ce le r`mâne poten]ialilor benefi-
ciari este s` se informeze pentru
a g`si cea mai bun` solu]ie de
finan]are adaptat` propriilor ne -
voi investi]ionale [i apoi s` ia
ac]iune prin accesarea liniilor de
finan]are disponibile.

Diana PARIZIANU
www.bepa.ro
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Cât de important este s` ai
ast`zi o strategie?
Este foarte important s` ai o

strategie, dar men]inerea flexibi -
lit`]ii activit`]ii este la fel de im -
por tant`. Uneori, dac` o com  panie
are o strategie pe care vrea s` o
urmeze cu stricte]e, devine foarte
rigid` [i se poate plasa \ntr-o situ -
a]ie nefavorabil`. Fiecare com -
panie trebuie s` aib` \ns`
o biec tive [i o direc]ie de urmat.
Unele companii din România nu
au direc]iile suficient delimitate.
Azi spun c` trebuie s` reduc`
toate costurile, mâine c` este
necesar s` \mbun`t`]easc` ser-
viciile, a treia zi c` trebuie s` in-
vesteasc` \n noi resurse, a patra
altceva... [i a[a mai departe. Iar
aceste direc]ii intr` \n conflict una
cu cealalt`. Astfel de atitudini,
valabile mai ales \n cazul com-
paniilor mici [i medii (dar [i \n al
celor mari), nu se limiteaz` numai
la România. Realiz`m proiecte de
management pentru supravie -
]uirea \n aceast` perioad` [i \ntot-
deauna am discu]ii importante cu
clien]ii \n leg`tur` cu acest as-
pect. O companie poate fi con-
centrat` pe costuri, pe servicii sau
pe inova]ie. În func]ie de aceasta
se proiecteaz` [i supply-chain-ul.
Pe de alt` parte, orice firm` poate
oferi mai multe tipuri de produse:
low-cost [i de top (pentru pie]e
foarte speciale). În acest caz, tre-
buie s` organizeze separat lan]ul
de distribu]ie \n jurul produselor
„commodity“ [i al celor premium.
Nu po]i oferi acela[i tip de servicii

pentru produsele low-cost [i pen-
tru cele premium. 

Cum poate fi \mp`cat`
tendin]a de reducere
drastic` a costurilor 
cu cea de consolidare
a afacerii pentru viitor?
În ultimul an, toat` lumea s-a

concentrat \n special pe reduce -
rea costurilor. Este vorba despre
supravie]uire, dar [i de optimizare
pentru viitor: ce activitate s` fac
eu \nsumi, ce pot s` externalizez,
cum s` organizez, pe ce nivel,
low-cost, premium etc. De exem-
plu, este foarte important` sta-
bilirea unei structuri corecte a
comenzilor. Dac` este vorba des -
pre clien]i premium, este esen ]ial
contactul direct cu be  ne  fi ciarul,
dar atunci când este vorba despre
produse low-cost, interfa]a poate
fi asigurat` prin intermediul unui
sistem electronic (eventual pe
web), sistemul computerizat au-
tomat fiind cel care administreaz`
datele de livrare, documentele,
modalit`]ile de transport etc. Ne
a[tept`m ca pia]a s` \nceap` s`
creasc` de anul viitor, iar com-
paniile se vor gândi la o reorgani-
zare fundamental`.

Care sunt avantajele
pe care le ofer` 
consilierea \n business?
Cred c` percep]ia de pe pia]a

româneasc` \n privin]a consilierii
\n afaceri este c` nu aduce sufi-
ciente vânz`ri. Desigur, eu am o
opinie diferit`. Motivul este c`, \n

multe dintre proiecte, dup` ce ne
ne facem intrarea \ntr-o companie
[i discut`m cu reprezentan]ii con-
ducerii [i angaja]ii, constat`m c`
exist` o viziune limitat` asupra
activit`]ii. Ceea ce aducem este
percep]ia din afar` [i o privire de
ansamblu. De exemplu, acum
câ]iva ani, \n cadrul unui astfel de
proiect de consultan]` privind op-
timizarea supply-chain-ului, am
descoperit c` societatea \n cauz`
de]inea un depozit \n Elve]ia, des -
pre care conducerea sus]inea c`
fusese vândut cu doi ani \n urm`.
În \ntâlnirea cu board-ul, i-am
rugat s` sune la depozitul \n
cauz` [i au aflat, astfel, c`, de
fapt, depozitul func]iona \n con-
tinuare, iar salariile se pl`teau din
firm`. Este un exemplu extrem,
dar arat` faptul c` o companie
beneficiaz` de mai multe in-
forma]ii dup` ce noi \i studiem
supply-chain-ul. Întotdeauna des -
coperi mai mult decât reprezen-
tan]ii societ`]ii \[i \nchipuie. Chiar
dac` nu este posibil s` ai o com-
panie complet orientat` pe pro-
cese, po]i realiza conexiunile
corecte \ntre func]iuni [i procese.
Astfel, departamentul de achizi]ii
face numai achizi]ii, dar dac` nu
pui activitatea respectiv` \n linie
cu celelalte procese, nu po]i op-
timiza activitatea. Recent, am
avut un proiect cu o companie de
produse chimice, pentru care am
studiat organizarea logistic` pen-
tru \ntreaga Europ` Central` [i de
Est. F`ceau \nc` livr`rile cu ca -
mioane direct de la fabrici c`tre

Cum s` reduci costurile exact atât cât tre -
buie. Cum s`-]i define[ti o strategie. Cum s`
te pozi]ionezi pe pia]`. {i mai ales cum s`-]i
\n]elegi clientul. Lucruri \n care consultantul
poate avea un cuvânt greu de spus. Am stat
de vorb` despre cum arat` jocul pie]ei [i cum
trebuie el interpretat cu Robin Martens,
General Manager al Archicom Romania.

cum s` r`mâi
|N JOC
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toate ]`rile. I-am ajutat prin ad`u -
garea unei linii feroviare \ntre
Vestul [i Estul Europei, care a
condus la reduceri de costuri de
15%.  {i \n România, studiem so -
lu]ii care implic` [i calea ferat`.
Problema cea mai mare const`
\ns` \n absen]a unor terminale
comerciale de dimensiuni mari.
România este suficient de mare
ca s` utilizeze [i transport intern
pe calea ferat` mult mai mult
decât \n prezent, inclusiv pentru
distribu]ia c`tre Vest. Totul se
face din Bucure[ti cu camionul.
Transportul feroviar se poate uti-
liza pe conexiunile principale,
apoi se poate face distribu]ia cu
camionul. Nu cred c` asta se va
realiza \n urm`torii 2-3 ani, dar
peste 5 ani poate deveni realitate.
Poate fi o solu]ie de transport cu
cost mai redus, dac` este vorba
despre volume mari, dac` se pune
la punct un sistem [i dac` exist`
aceste terminale. Primul pas este
dezvoltarea terminalelor cheie de
care are nevoie aceast` ]ar`, apoi
dezvoltarea re]elelor intermodale. 

Cum vor evolua chiriile
pentru depozite?
Lucrul bun este c` vor fi

disponibile construc]ii de calitate
mai bun` la pre]uri mai reduse \n
compara]ie cu 2008, pentru c`
dezvoltatorii nu reu[esc s` \[i
ocupe facilit`]ile. Media chiriei pe
mp se situeaz` ast`zi, \n cazul
unui depozit de calitate, la peste
4 euro, dar nu cred c` va sc`dea,
din cauza pre]ului ridicat al te -
renurilor [i pentru c` nu este
ieftin s` construie[ti \n România.
Chiar dac` mâna de lucru cost`
mai pu]in, exist` mari probleme
legate de eficien]a pe segmentul
construc]iilor [i de accesul la
utilit`]i. În alte state din Europa
de Est, chiriile pe mp se situeaz`
undeva la 3,5 euro, iar \n Olanda
sunt de aproximativ 4 euro/mp.

Tariful de depozitare nu este
atât de interesant. Nu este mai
mare sau mai mic decât \n alte ]`ri
din UE. Problema apare atunci
când vorbim despre exploatarea
lui. În România, aceea[i cantitate
de marf` care afar` este grupat`,
de exemplu, pe 1.000 de pale]i, se
r`spânde[te pe 2.000 de pale]i,
iar costurile sunt automat mai
mari. Problema nu este, de fapt,

\n costul pe palet, ci \n eficien]`;
nu am pale]i \ntregi sau jum`t`]i,
ci n-am aproape nimic pe palet.
Este o consecin]` a faptului c`
fie care \[i face propria logistic`.
Singura solu]ie const` \n exter-
nalizare. Ast`zi a crescut aten]ia
privind structura costurilor totale.
Dac` \n trecut nu erau atât de im-
portante pierderile din sistemul de
distribu]ie, la nivelul distribuito-
rilor care aveau propria marf`,
pentru c` erau profituri mari pe
partea comercial`, ast`zi, cos-
turile suplimentare nu mai pot fi
sus]inute. Se are \n vedere doar
partea principal` a afacerii, iar
transportul [i logistica se exter-
nalizeaz`.

Vor mai sc`dea tarifele de
transport?
Nu cred c` vor mai sc`dea. {i

a[a, sunt incredibil de sc`zute.
Problema este c` sunt multe
companii cu camioane vechi care
s-au depreciat la 0 [i nu se pot
gândi la a le \nlocui (nu iau \n cal-
cul costurile de depreciere). Dar
a[a nu po]i concura din punct de
vedere al afacerilor. Este nevoie
de calitate. Dac` nu \i permi]i
partenerului de afaceri s` \[i recu-
pereze investi]ia, atunci acea
com panie va da faliment \ntr-o zi
[i marfa nu \]i va mai fi distribuit`
[i vei avea probleme cu clien]ii.
Merit` asta? 

Probabil c` vor fi multe com-
panii care vor da faliment \n
urm`toarea perioad`, [i \n trans-
porturi [i \n logistic`, \n România
mai mult decât \n Vestul Europei. 

Care e re]eta 
de supravie]uire?
Re]eta ]ine de modul \n care

\n]elegi care sunt necesit`]ile
clien]ilor. Întrebarea pe care ar
trebui s` [i-o pun` este: ce sun-
tem noi pentru clien]ii no[tri? De
ce ne cump`r` produsele [i ser-
viciile? Care este adev`ratul mo -
tiv? Acesta trebuie g`sit [i
analizat \n compara]ie cu struc-
tura existent` a afacerii com-
paniei respective. Acest lucru
trebuie f`cut de companiile ro -
mâne[ti iar misiunea mea \n cali-
tate de consultant este s` le \nv`]
cum s` fac` acest lucru. Trebuie
s` identifice care sunt criteriile
pentru care un client cum p`r` un

produs. Fiecare popor are parti -
cularit`]ile sale, care trebuie de-
scoperite. De asemenea, trebuie
s` fii deschis, comunicativ, trans-
parent \n raport cu clientul. 

Cât de important` 
este oferirea de servicii 
cu valoare ad`ugat`
pe lan]ul de distribu]ie?
Companiile care ofer` astfel

de servicii vor cre[te. Sunt dou`
segmente diferite. Din cauza  cri -
zei economice [i din vânz`ri,
unele companii au idei noi: de e -
xemplu, s` combine diverse pro-
duse (co-packing). Acest lucru se
face la nivelul depozitelor de c` -
tre operatorul logistic \n numele
clientului. Al doilea segment se
refer` mai mult la customizarea [i
la partea final` a asambl`rii unui
produs. Acesta este domeniul \n
care România poate face pa[i
mari. Poate deveni „linia de a -
sam blare“ a Europei Centrale [i
de Est. Companiile foarte mari ar
trebui s` aib` \n vedere s` de-
schid` centre de asamblare final`
\n România, a[a cum a f`cut
Nokia. Principalele criterii care ar
trebui s` \i fac` s` se gândeasc`
la aceast` solu]ie sunt timpul,
costurile [i riscurile. Din punctul
de vedere al timpului, nu este
avantajos s` asambleze, de exem-
plu, \n China [i s` vând` \n Eu-
ropa, pentru c` transportul ia luni
\ntregi. Ar putea alege România [i
din ra]iuni de cost, mâna de lucru
fiind mai ieftin` decât \n Vestul
Europei. Comparativ cu Olan da,
de exemplu, salariul me diu este
de 3-4 ori mai mic sau de dou` ori
mai mic decât \n Ungaria. Iar a -
cesta este unul dintre ele mentele
majore \n calculul cos turilor pen -
tru o companie. A ceast` asam-
blare final` se face, de asemenea,
\n Olanda, Belgia sau Nordul
Fran ]ei, dar pia]a Est-european`
a devenit suficient de mare pen-
tru a avea un al doilea centru de
asamblare \n aceast` regiune. De
asemenea, colec tarea [i reciclarea
aparaturii uzate implic` mult` mun  -
c` [i ar putea fi f`cut` \n România. 

V` mul]umim pentru timpul
acordat.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro
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F oarte important este
sistemul informatic de
care dispunem, prin in-
termediul c`ruia putem
oferi clien]ilor date \n

timp real, a ]inut s` precizeze,
\nc` de la \nceput, Denis Renard,
director general al Gefco Roma-
nia. „Am investit foarte mult \n
sistemul informatic, care este
unic la nivelul \ntregii re]ele a
Grupului Gefco. Putem opera u -
[or informa]ia de la plecare pân`
la destina]ia m`rfurilor. Targetul
este s` construim o solu]ie po -
trivit` pentru a oferi clientului
aceste servicii door-to-door. Trans-
portul rutier, pe mare sau pe cale
ferat`, [i depozitarea pot fi in-
cluse \n astfel de solu]ii persona -
lizate“, a men]ionat Denis Renard.

O asemenea solu]ie croit` e -
xact dup` ne voile clientului a dez-
voltat Gefco pentru Dacia. 

Furnizorul de servicii logistice
realizeaz` distribu]ia vehiculelor
Dacia \n Italia. Iar volumele sunt
cel pu]in semnificative. 

Volume duble,
solu]ii noi

„Concret, trebuie s` transpor -
t`m ma[ini de la fabric` la dealerii
finali din Italia. Ini]ial, am avut \n
vedere transportul vehiculelor cu

camionul de la fa bric` la platforma
noastr` din Italia, de unde realiz`m
ulterior distribu]ia c`tre dealeri“, a
explicat directorul Gefco Romania,
ad`ugând c` Dacia Groupe
Renault dispune de o aplica]ie e -
lectronic` prin care transmite co -
menzile, Gefco \nc`rcând \n
a cela[i sistem datele necesare
pentru ca beneficiarul s` [tie dac`
autoturismele au fost ridicate, se
afl` pe platforma Gefco din Italia
sau au fost livrate c`tre dealeri.
„Datele se transfer` automat din
sistemul nostru c`tre al lor, lucru
foarte important ]inând cont de
faptul c` este vorba des pre vo -
lume foarte mari“.

De altfel, ca urmare a vo -
lumelor duble fa]` de cele avute
\n vedere ini]ial, camionul nu mai
putea fi luat \n calcul ca unic mij -
loc de transport. „Pentru a furniza
[i a asigura transportul ma[inilor
\n termenul dat, trebuia s` punem
la punct rapid o solu]ie nou`. Tre-
buia s` asigur`m o capacitate su-
plimentar` de transport pentru a
putea securiza volumele. Am de -
cis, \n acest context, s` adu cem
un tren. Din noiembrie, plea c`
s`pt`mânal un tren de la Mio veni
c`tre Italia“. 

Denis Renard a ar`tat c` pen-
tru a oferi stabilitate \n livrare,
compania a pus \n aplicare, \n

Solu]iile multimodale
se pot aplica cu
succes [i \n
România. Atunci
când volumele le
justific`. Dar numai
de c`tre cei care
[tiu cum s` o fac`.
Experien]a pe care
Gefco o are \n
domeniu [i-a spus
cuvântul \n
momentul \n care
Dacia a avut nevoie
de supracapacitate
de transport.

GEFCO
urc`
DACIA
pe tren
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situa]ii speciale, solu]ii de trans-
port pe mare din Constan]a. „Am
construit solu]ia de transport na -
val \ntr-o perioad` foarte scurt`.
{i, chiar dac` termenul a fost
foarte strict, am reu[it s` \l de-
vans`m. Practic, utiliz`m trenul
pân` la Constan]a, unde coman -
d`m un vas specializat \n trans-
portul de ma[ini. Este vorba
despre un vas mic, cu o capaci-
tate de pân` la 1.000 de vehicule.
Solu]iile multimodale sunt mai di-
ficil de pus \n practic` [i de ope -
rat. Acestea sunt valabile numai
pentru industrii care ofer` volume
mari pentru distan]e lungi“, a sub-
liniat directorul general Gefco Ro-
mania, ar`tând c` aceast` solu]ie
multimodal` a fost construit` pe
baza unei nevoi reale a Dacia,
care export` volume mari de
ma[ini. În opinia lui Denis Renard,
calea ferat` poate fi competitiv`
la aceste volume. „Este un trans-
port «one way» pentru c`, din
p`cate, dup` ce s-a instalat criza,
aproa pe c` nu s-a mai importat \n
România. Vorbim de mai mult de
20.000 de vehicule care merg
c`tre Italia. Transport`m pu]in
mai mult de 200 de vehicule pe un
tren, \nlocuind astfel 30 de ca -
mioane. {tim cum s` punem
fluxu rile \n balan]`, iar platforma
noastr` din Italia este conectat`
la calea ferat`“. Concret, un ciclu
de transport cu trenul se \ncheie
\ntr-o s`pt`mân` (\nc`rcare la
Dacia, deplasare, desc`rcare la
platforma Gefco din Italia, \n -
toarcere la Mioveni). De men -
]ionat c` Gefco are o echip` de
10 oameni pe platforma de la
Mioveni, care gestioneaz` \nc`r -
carea autoturismelor pe tren. 

Experien]a \[i
spune cuvântul

}inând cont c` este vorba
des pre o rut` care traverseaz`
mai multe ]`ri (România - Ungaria
- Austria - Italia), Gefco trebuie s`
opereze cu operatori diferi]i,
situa]ia fiind complex`. „Trans-
port`m de mult timp pe cale
ferat` ca grup [i suntem obi[nui]i
s` trat`m cu operatori diferi]i. Am

pus la punct reguli pentru a clasi-
fica avariile care pot ap`rea.
Oricum, obiectivul este s` ofer o
calitate bun`, chiar dac` sunt se-
curizat din punctul de vedere al
costurilor. În general, transportul
pe cale ferat` poate crea mai
multe prejudicii decât transportul
pe [osea, pentru c`, atunci când
transpor]i 8-10 turisme cu un
camion, este mult mai u[or s` le
manevrezi, s` controlezi situa]ia.
Mai sunt ni[te factori externi \n
cazul c`ii ferate: trenul \nce-
tine[te, se opre[te ca s` schimbe

locomotiva, pe unele tronsoane
trebuie s` a[tep]i [i asta este cea
mai dificil` problem`. Atunci ri[ti
vandalism sau apari]ia unor gru -
puri organizate s` fure. Noi a -
sigur`m paza [i c`ut`m cea mai
bun` rut` pentru a evita blocajele
sau diminuarea vitezei de mers.
De asemenea, evit`m cât de mult
putem, mai ales când trecem
dintr-o ]ar` \n alta, s` schimb`m
locomotiva. Toate pentru a nu
risca. Uneori, furniz`m paz` spe-
cializat` pentru tren pe toat` dis-
tan]a, alteori numai pe o parte a
traseului (acolo unde consider`m
c` sunt riscuri)“, a mai ar`tat
Denis Renard, subliniind c` foarte
important este s` cau]i excelen]a
\n tot ceea ce faci. Iar capacitatea
de a reac]iona rapid [i de a
adapta solu]iile este esen]ial`

pentru un serviciu de calitate.
„Vagoanele sunt proprietatea
Grupului Gefco. Suntem cel mai
mare operator pe cale ferat`, a -
vem mai mult de 4.300 de va -
goane. Suntem num`rul unu din
punctul de vedere al transportu-
lui de ma[ini \n Europa“, a mai
spus directorul general Gefco
Romania. El a ar`tat, de aseme-
nea, c` Gefco a fost primul furni-
zor de servicii care a transportat
ma[ini Dacia pe vas \n 2007.
„Dacia a \n]eles c` vasele [i
calea ferat` sunt importante pen-
tru a-[i securiza transportul. De
aceea au organizat vase shuttle
din Constan]a c`tre Sudul Fran -
]ei, Spania [i Algeria. La nivelul
grupului Gefco, transport`m 1/3
pe cale rutier`, 1/3 pe cale ferat`
[i 1/3 pe cale naval`“.

Pe segmentul de transport ru-
tier, Gefco subcontracteaz`, soli -
citând partenerilor condi]ii stric te
pentru a asigura calitatea serviciu-
lui. „Lucr`m cu mul]i transportatori
români, dar avem cerin]e speciale
privind echipamentele, asigu r` -
rile... De asemenea, \i evalu`m \n
termeni privind calitatea serviciului
oferit [i le impunem respectarea
legisla]iei \n vigoare. La nivelul
grupului, ope r`m mai mult de
10.000 de ca mioane pe zi“, a afir-
mat Denis Renard.

Compania s-a reorientat odat`
cu criza economic` [i \nspre alte
industrii, dar sectorul auto r` -
mâne cel mai important \n econo-
mia grupului, reprezentând circa
50% din activitate.

Gefco România vizeaz` pen-
tru 2010 o consolidare a pozi]iei
sale pe pia]a local` prin dez-
voltarea serviciilor [i solu]iilor in-
terna]ionale door-to-door.

Fiind, \n principal, concentrat`
pe clien]i din zona industrial` [i
auto, Gefco estimeaz` o redu cere
cu 10% a veniturilor fa]` de 2008,
pe fondul cre[terii cu 15% a volu-
mului serviciilor prestate c`tre
clien]i din afara zonei auto. În 2008,
compania a realizat o cifr` de afa -
ceri de 23,4 milioane de euro.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Denis Renard



P ractic, este vorba des -
pre firmele „condam -
nate“, din lips` de alte
posibilit`]i, la  or ga -
nizarea propriei dis -

tribu]ii a produselor comer cia li zate,
cu propriile ma[ini.

Dacoda a intrat pe acest seg-
ment de pia]`, pu]in acoperit, pu -
nând la punct un serviciu ce ofer`
clien]ilor tarife mici [i o bun` pre-
dictibilitate a costurilor de transport.

„La Dacoda am reu[it s` pu -
nem la punct un serviciu de grupaj
de marf`, care reprezint` o ofert`
de transport pe unitate de volum
sau mas` (\n func]ie de natura
m`rfii), f`r` a lua \n calcul ma[ina
utilizat` sau distan]a exact` par-
curs`. De exemplu, o ton` trans-
portat` din Bucure[ti are acela[i
pre] pân` la linia Bra[ovului, dup`
aceast` linie pân` la Cluj are un alt
pre], iar jude]ele mai dep`rtate
intr` \n a treia treapt` de tarifare“,

a precizat Dan Cotenescu, ma -
nager Dacoda.

Mai bine decât 
cu ma[ina proprie

Acest sistem de transport \n
grupaj func]ioneaz` de nou` ani
[i [i-a dovedit deja utilitatea pen-
tru numeroase firme.

„Acum zece ani aveam deja
aceast` idee, dar \ntâmplarea a
f`cut ca ea s` capete contur
\ntr-o colaborare, care continu` [i
ast`zi, cu un mare distribuitor de
lubrifian]i, care mi-a cerut s` \i
pun la punct un sistem de trans-
port pentru orice punct din ]ar`,
dar s` fie facturat la tona trans-
portat`. Activitatea fiind nou` atât
pentru client cât [i pentru compa-
nia de expedi]ii Dacoda, am sta-
bilit c` va fi un parteneriat de
aten]ie reciproc` privind cos-
turile“, a spus Dan Cotenescu.

Specificul pie]ei din ]ara noas -
tr` a f`cut ca acest servicu s` fie
gândit dinspre Bucure[ti c`tre
restul ]`rii.

„Transport de grupaj pre-
supune s` te bazezi pe un flux
constant de m`rfuri din toate
direc]iile c`tre toate direc]iile.
Tendin]a din România (care s-a
mai atenuat \n ultima vreme) este
aceea c` traficul de distribuire a
m`rfurilor are loc dinspre Bu-
cure[ti spre restul ]`rii. Este
vorba despre m`rfuri de consum,
fast moving goods, materiale
pentru industria serviciilor... Pe
retur, nu exist` acest flux de
m`rfuri, chiar dac` Bucure[tiul
este centru important de con-
sum“, a explicat Dan Cotenescu.

Serviciul a avut la baz` orga-
nizarea de transporturi care s` fie
pl`tite doar pe un sens. Dacoda
dispune de numero[i par teneri
transportatori, cu ma[ini de 7,5 t,
care cunosc faptul c` ofer` \n
general m`rfuri din Bucure[ti
c`tre ]ar`, cu desc`rc`ri multiple
[i folosesc ma[inile pe un singur
sens. În acest fel, sunt reduse dis-
loc`rile ma[inii [i se diminueaz`
costurile.

Firma Dacoda a pus la punct un sistem 
de grupaj, ce poate deservi firmele 
ce nu dispun de resursele financiare 
[i nici volume destul de mari de m`rfuri
pentru a lucra cu marii logisticieni.
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„Cheia este g`sirea unui echi -
libru \ntre bugetul oferit de o
curs` de grupaje [i costul aces-
teia. Trebuie s` oferim clien]ilor o
solu]ie mai ieftin` decât folosirea
propriei ma[ini. Livrarea este re-
alizat`, \n medie, \n 40 de ore de
la formularea comenzii. În con -
di]iile \n care multe firme con-
sider` c` folosirea propriei ma[ini
antreneaz` doar salariul [oferului
[i costul motorinei, este destul de
greu s` ne men]inem la un tarif
atractiv. Sigur, folosirea propriei
ma[ini \nseamn` [i faptul c` furni-
zorul m`rfii p`streaz` leg`tura di-
rect` cu clientul s`u. Pentru a
a coperi [i acest aspect, serviciul
nostru include [i interfa]a cu
clien tul m`rfii. Cerem [i primim
coordonatele clientului respectiv
[i \l anun]`m telefonic asupra li -
vr`rii. Sunt evitate, astfel, nepl` -
ceri cum ar fi neg`sirea des ti na ta  -
rului, gre[eli privind adresa etc“,
a declarat managerul Dacoda.

România
pe opt axe

Sistematizarea activit`]ii pre-
supune luarea \n considerare a nu-
meroase elemente. }ara a fost
\mp`r]it` \n opt direc]ii principale
de transport, iar pentru optimizarea
deciziilor este utilizat un soft dedi-
cat acestei activit`]i. Chiar [i a[a,
pot ap`rea anumite nepl`ceri.

„Încerc s` grupez, cu ajutorul
unui produs soft dezvoltat con-
form propriilor cerin]e, comenzile
venite de la mai mul]i clien]i \n
aceea[i zi. Se \ntâmpl`, \n unele
zile, s` avem nevoie de mai multe
ma[ini pentru aceea[i ax`. Acest
serviciu este dedicat firmelor care
au nevoi constante de transport,
dar am realizat transporturi inclu-
siv pentru persoane fizice. Pre-
fer`m firmele datorit` faptului c`
acestea dispun de spa]ii adecvate
pentru manipularea m`rfii, iar
\nc`rcarea/desc`rcarea nu pre-
supune, \n general, intrarea \n
aglomera]ii urbane, unde exist`
restric]ii privind tonajul. De sem-
nalat sunt transporturile realizate
pentru hipermarketuri. Acestea \[i
fac, de regul`, propriile legi,
\ndreptate \ntotdeauna \mpotriva
transportatorului. De exemplu, mi
se pare de neconceput ca trans-

portatorul s` preia un palet \nfo-
liat, cu documente de \nso]ire
ample, care specific` faptul c`
acesta a fost preluat \nfoliat -
paletul include 30-40 de sor -
timente de produse - iar la hiper -
market se procedeaz` la des -
 fa cerea paletului [i se face o
recep]ie am`nun]it`. Astfel, trans-
portatorul este obligat s` piard`
\ntreaga zi. Pe lâng` timpul pier-
dut, transportatorul risc` s` nu-[i
\ncaseze banii dac` se constat`
c` lipsesc produse“, a precizat
Dan Cotenescu.

Livrare \n maximum
72 de ore

Dezvoltarea acestui serviciu
de grupaje ar putea s` includ`
platforme logistice \n ]ar`, care s`
fie alimentate de camioane mari
plecate din Bucure[ti.

„La nivelul acestor platforme,
ar trebui asigurat` desc`rcarea
camioanelor \n func]ie de progra-
mul de transport interjude]ean
(a[a este denumit de c`tre Da-
coda). Iar de pe platform` ar tre-
bui s` fie realizate livr`rile la nivel
zonal. Am \ncercat acest lucru cu
parteneri \n ]ar` - transportatori
ce dispuneau de un minim spa]iu
de depozitare, care puteau face
aceste opera]ii de cross-docking
[i se angajau s` livreze m`rfurile
a doua zi. Îns`, când te lansezi
\ntr-un asemenea proiect, trebuie
s` fii preg`tit s` finan]ezi activi-
tatea pân` când atingi un anumit
volum de m`rfuri - costurile cresc
atunci când ai transport succe-
siv“, a declarat Dan Cotenescu.

Astfel, s-a mers pe un sistem
de livrare direct`, care poate
asigura men]inerea tarifelor sc` -

zute, fiind, totodat`, rentabil la un
volum al activit`]ii ce poate cobor\
pân` la 1.000 de tone pe lun`.

„La un transport de grupaj, nu
po]i judeca fiecare tranzac]ie de
transport \n parte. Activitatea tre-
buie privit` \n ansamblul ei pe o
perioad` analizat`. Întotdeauna
vor exista tranzac]ii de transport
perdante [i altele câ[tig`toare.
Per total, trebuie s` ob]ii un
câ[tig care s` fac` activitatea in-
teresant`. Clien]ii care \ncheie un
contract cadru cu noi [i asigur`
un anumit volum de m`rfuri pri -
mesc discounturi, care se ma -
nifest` \n primul rând prin
ne tarifarea superioar` \n cazul
unor destina]ii care nu se g`sesc
pe direc]iile principale. Activitatea
este cu atât mai complex` cu cât,
deocamdat`, volumul redus de
m`rfuri nu permite stabilirea unor
curse regulate zilnice pe cele opt
axe principale“, a explicat ma -
nagerul Dacoda.

Clien]ii pot aduce marfa ce
trebuie transportat` la depozitul
pe care Dacoda \l are \n Bucure[ti
sau pot decide ca marfa s` fie
ridicat` direct de la sediul lor.
Marfa ajunge la destina]ie cel mai
târziu \n 72 de ore de la primirea
comenzii.

Tariful minim este cel pentru
100 de kg, dar, [i a[a, pre]urile
pot fi foarte convenabile, chiar [i
pentru mase de câteva zeci de kg.

„La comenzi de peste 1,3 t,
putem oferi solu]ii de transport
personalizate. În general, se lu-
creaz` cu autovehicule de 7,5 t
mas` total`, dar utiliz`m [i vanuri
de 3,5 t, iar uneori am transportat
[i cu autovehicule de 20 t“, a pre-
cizat Dan Cotenescu.

Pentru firmele care doresc o
livrare mai rapid`, Dacoda a \nfiin]at
\n acest an un nou serviciu, denu-
mit Po[ta Dacoda, care garanteaz`
livr`ri \n 24 h pe axele principale.

„Exist` clien]i care a[teapt`
dovada livr`rii pentru a putea fac-
tura. Prin noul serviciu, clientul
prime[te \n 48 h documentele
privind efectuarea transportului.
Cele dou` servicii oferite de Da-
coda colaboreaz` \ntre ele“, a
completat managerul Dacoda.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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„Este un serviciu 
românesc pentru firme
române[ti. Sunt \nc`
multe firme care \[i 
realizeaz` distribu]ia
produselor \n ]ar` cu
propriile ma[ini. Prin 
serviciul nostru, le ofe -
rim o solu]ie rapid` de
reducere a costurilor“.

Dan Cotenescu,
manager Dacoda: 
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T ransportatorii pot opta
ast`zi \ntre numeroase
solu]ii, mai ieftine sau
mai scumpe, mai com-
plexe sau foarte sim-

ple. Un lucru \ns` este cert - mai
devreme sau mai târziu, to]i uti-
lizatorii de autovehicule comer-
ciale (peste 3,5 t sau peste 9
locuri) vor ajunge s` lucreze cu
tahograful digital, odat` cu \n -
noirea parcului auto.

Începând cu luna septembrie
a acestui an, compania olandez`
RoadSoft pune la dispozi]ia o -
pe  ratorilor români solu]iile sale.
RoadSoft comercializeaz` so -
lu]ii hardware [i software pentru
desc`rcarea [i analiza da telor
\nregistrate de taho grafele di -
gitale \n Olanda, Marea Britanie
[i Italia.

Nu e nevoie 
s` fii expert 
\n calculatoare

Pentru a lucra cu produsele
RoadSoft, sunt suficiente cu -
no[tin]e minime \n operarea unui
calculator. RoadSoft România o -
fer` dispozitivele de care trans-
portatorii au nevoie pentru a
desc`rca datele din tahograf sau
de pe cardul de [ofer, \ns`, pe
lâng` acest lucru, RoadSoft pune
un accent deosebit pe partea de
suport/asisten]` profesional`.
Conform legisla]iei \n vigoare,

conduc`torii auto trebuie s` lu-
creze cu un card digital de [ofer
[i s` fie instrui]i \n respectarea
anumitor obliga]ii de lucru cu
tahograful digital, \n vreme ce
companiile trebuie s` descarce,
s` p`streze [i s` interpreteze
datele desc`rcate de pe taho -
grafele digitale [i cardurile de
[ofer, pentru cel pu]in un an, ast-
fel \ncât, aceste date s` poat` fi
puse la dispozi]ia autorit`]ilor de
control. Desc`rcarea taho grafelor
trebuie f`cut` odat` la trei luni,
iar a cardurilor de [ofer odat` la
28 de zile. Neglijarea acestor as-
pecte poate conduce la amenzi
extrem de ridicate.

RoadSoft a preg`tit pentru
transportatorii români tot ceea
ce este necesar pentru a lucra cu
tahograful digital simplu, rapid [i
respectând legea: dispozitive de
cititire a datelor \nregistrate de
tahografele digitale [i cardurile
de [ofer, al`turi de software pen-
tru p`strarea [i analiza datelor
citite. Toate acestea sunt \n so -
]ite de suport profesional, gra-
tuit, din partea personalului
Road Soft România.

Solu]ia 
propriu-zis`

RS Digidown este un dispozi-
tiv de desc`rcare a tahografelor
digitale. Desc`rcarea datelor pen-
tru 90 de zile se face \n 15 minute.

Dispozitivul poate fi setat astfel
\ncât s` fie desc`rcate numai
datele din ultima lun`, pân` la ul-
timele 3 luni de zile. Astfel, este
scurtat considerabil timpul de
desc`rcare a datelor. În plus, dis-
pozitivul este mobil, foarte u[or
de transportat [i simplu de uti-
lizat.

RS DigiTac este un software
pentru p`strarea [i administrarea
datelor desc`rcate. Pentru acest
produs se pl`te[te o singur` dat`,
actualiz`rile ulterioare fiind gratu-
ite. RS DigiTac nu presupune
apari]ia unor costuri anuale, \n
func]ie de num`rul de auto -
vehicule sau de [oferi. De ase -
menea, acest soft aminte[te
 u tili zatorilor când trebuie des -
c`rcate datele pentru un anumit
[ofer sau autovehicul [i ajut` la
ob]inere de rapoarte detaliate cu
privire la activitatea acestora.

Prin RS DigiTac, poate fi ad-
ministrat un num`r nelimitat de
[oferi [i autovehicule.

RS Card Reader este un cititor
de carduri pentru [oferi, iar citirea
unui card se face \n 10 secunde.

Din anul 2005 pân` acum,
RoadSoft [i-a comercializat so -
lu]iile c`tre mai bine de 10.000 de
operatori de transport din Olanda
[i Marea Britanie, fiind sus]inut`
de importante asocia]ii de trans-
port din Olanda.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

TTrraannzzii]]iiaa  
ccoonnttiinnuu`̀

Tahograful digital

De[i introducerea tahografului digital \n România
a \nceput la 1 ianuarie 2007, transportatorii nu
sunt \nc` familiariza]i \n totalitate cu noul
dispozitiv. Totu[i, \n ultimii doi ani, s-a constatat
o evolu]ie important` \n ceea ce prive[te oferta
de produse menite s` ajute transportatorii s`
utilizeze tahograful digital.
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La finele lui
noiembrie, la 
o lun` de la premiera
interna]ional`,
Porsche România 
a organizat lansarea
pe pia]a româneasc`
a noului T5. 
Modelul este pus
deja \n vânzare 
iar clien]ii sunt
a[tepta]i s` se
conving`, dac` 
mai era nevoie, 
c` noul T5 
p`streaz` tradi]ia.

Volkswagen Transporter

TT55  ddeeddiiccaatt
cc`̀rr`̀uu[[iilloorr
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D up` ce v-am prezentat
\n detaliu Multivan T5,
extrem de dotat [i de
puternic, am zis s`
revenim exact la ma -

[ina care se adreseaz` trans-
portatorului, adic` un T5 Furgon.
Am ales s` v` oferim detalii des -
pre noul T5 Furgon [i am pornit la
o plimbare cu el. Modelul pe care
ni l-au pus la dispozi]ie cei la
Porsche Bucure[ti Nord, un Fur-
gon cu 3 locuri cu ampatament
scurt, de 3.000 mm. 

Noile linii

Despre detalii ce ]in de de-
signul noului T5 am tot vorbit,
noua fa]` a sa \ncadrându-se
foarte bine \n filozofia german`
de design. Grila frontal`, farurile
cu fundal negru [i stopurile sunt
doar câteva din elementele care
atrag aten]ia. {i la interior ma[ina
a primit „o fa]` nou`“, iluminarea
bordului a fost schimbat`, re -
nun]ându-se la clasicul albastru-
ro[u [i optând pentru alb-ro[u,

volanul a fost preluat de la noile
modele de turisme produse de
Volkswagen, precum [i plan[a de
bord, care are un aer luxos, fiind
mai bine finisat` [i, bine\n]eles,
ergonomic`. Ca [i dot`ri, ma[ina
nu abund` de hi-tech, geamurile
electrice sau radio-mp3-ul lipsind,
la fel [i comenzile pentru reglarea
oglinzilor laterale din interior, dar
aceast` ma[in` este gândit`
„pentru c`rat“. {oferul nu a fost
complet ignorat din punct de
vedere al confortului, deoarece,
\n ciuda elementelor lips` enu-
merate mai sus, aerul condi]ionat
de tip Climatic era prezent. {i
scaunul [oferului \i confer` aces-
tuia o bun` pozi]ie \n timpul
mersului, iar bancheta pentru pa-
sageri se \nscrie [i ea \n aceea[i
linie. Cu spa]iul la picioare pot
ap`rea mici probleme pentru
pasageri, dac` ambele locuri sunt
ocupate, dar, dup` cum spuneam,
ma[ina este destinat` transportu-
lui de marf`, nu plimb`rilor cu fa-
milia sau prietenii. Despre spa]iul
destinat m`rfii, putem spune c`

este delimitat de habitaclu prin-
tr-un perete desp`r]itor complet,
f`r` geam, iar capacitatea de \n -
c`rcare este de 4,2 mp ca supra -
fa]`, iar ca volum ajunge la 5,8 mc
[i o sarcin` util` de 838 kg.
Op]ional, pentru modelul testat, a
fost redus` sarcina maxim` au-
torizat` la 2.600 kg.

Abilit`]i tehnice

Furgonul testat era dotat cu
un motor de 2.0 TDI, cu o putere
de 84 CP la 3.500 rpm [i cu un
cuplu de 220 Nm prezent pe o
plaj` destul de mare, \ntre 1.250
[i 2.500 rpm. Aceast` motorizare,
conform` cu normele de poluare
EURO 5, are rezultate foarte bune
din punct de vedere al emisiilor
(190 g/km). Dac` ne gândim la
consumul de carburant, rezul-
tatele sunt de-a dreptul intere-
sante: cu 7,2 l/100 km \n regim
mixt, nici nu puteau fi altfel.
Viteza maxim` a vehiculului este
de 146 km/h, care este o valoare
foarte bun` dac` ]inem cont de
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specificul ma[inii. La capitolul
siguran]`, cei de la Volkswagen
au fost foarte aten]i, introdu -
când \n dotarea standard ABS,
ESP [i ASR.

În curs`

Dup` scurta analiz` a exteri-
orului [i a interiorului, am pornit
la drum. Motorizarea de 84 CP
cuplat` la o transmisie \n 5 trepte
\[i face treaba cum trebuie. De[i
puterea nu este la discre]ie, lan]ul
cinematic creat de constructorul
german scoate tot ce se poate
din aceast` combina]ie. Astfel,
demarajul este mul]umitor, peste
ceea ce te-ai putea a[tepta de la
84 CP, iar \n regim extraurban,
ma[ina se descurc` onorabil. Din
punct de vedere al stabilit`]ii, al
suspensiei [i al frân`rii, nu putem
spune decât de bine despre
ma[in`, ea fiind „\n parametri“. La
testul efectuat de noi nu am avut
\nc`rc`tur`, ceea ce probabil ar
mai fi ajutat la comportamentul

ma[inii, fiind bine [tiut faptul c`
ea a fost conceput` pentru a
merge \nc`rcat`. Dar, chiar [i \n
condi]iile de mers „pe gol“, com-
portamentul a fost unul bun. De[i
am „chinuit“ ma[ina cum am [tiut
noi mai bine, indicatorul elec-
tronic al nivelului de combustibil
s-a \nc`p`]ânat s` nu coboare,
ceea ce nu a putut decât s` ne
\ncânte. Este de necontestat fap-

tul c` acest model este dedicat
strict transportului de marf`, de
aici [i dot`rile op]ionale ceva mai
reduse. Dar, dac` ]inem cont de
vremurile \n care tr`im, cred c`
acesta este „trend“-ul. Dac` vrei
s` cari, alegi T5 Furgon, dac` ai
alte gânduri... paleta este vast`. 

Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Motorizare: 2.0 TDI
Putere maxim`: 84 CP/3.500 rpm
Cuplu maxim: 220 Nm/1.250 - 2.500 rpm
Transmisie: manual`, 5+1 trepte
Sarcina util`: 838 kg
Volum util: 5,8 mc
Suprafa]a util`: 4,2 mp
Consum: 7,2 l/100 km (regim mixt)
Op]ionale: AC Climatic
Pre]: 19.757 euro (f`r` TVA)

Fi[` tehnic`

Volkswagen Transporter T5 Furgon KR



U nealt` de lucru, o biect
de status, autovehicul,
mijloc de transport,
cas` mo bil` - un
camion are o mie de

fa]ete. Îl po]i privi din mai multe
perspective \n func]ie de per-
soana cu care discu]i despre el. 

Un [ofer care transport` o
\nc`rc`tur` mare pe un drum de
munte abrupt apreciaz` puterea
[i un interior mare [i spa]ios.
Cineva care se gânde[te la me -
diul \nconjur`tor va prefera f`r`
\ndoial` s` vad` vehicule mai
aerodinamice [i poate mai mo -
deste decât cele care circul`
acum pe [osele. Un copil care
trebuie s` treac` o strad` cu
trafic aglomerat prefer` probabil
s` nu mai existe camioane deloc. 

„Când \ncepem s` creion`m
un nou design, lu`m \n conside -
rare dou` tipuri diferite de utiliza-
tori finali. Mai \ntâi ne referim la
clientul care-[i cunoa[te nece-
sit`]ile. Pentru a-l atrage c`tre
marca noastr`, designul trebuie
s` exprime anumite calit`]i [i va -
lori. Cel`lalt utilizator final este
societatea \n general. Camionul
pe care \l desen`m va fi prezent
\n \ntreaga lume. Dac` oamenilor
nu le place, deoarece arat` \n -
sp`imânt`tor sau urât, atunci, pur
[i simplu, nu va fi acceptat \n so-
cietate. Cu alte cuvinte, am creat

CCaammiioonnuull
\\nnttrree  uuttiill  
[[ii  ppll`̀ccuutt

Robust, aerodinamic,
sigur de condus,
confortabil atunci
când locuie[ti \n el
[i, de preferat,
atractiv la vedere.
Cerin]ele de design
actuale ale unui
camion modern sunt
printre cele mai
dificile din \ntreaga
lume a designului.
Deci, ce trebuie
f`cut pentru a
realiza aceste
obiective? Asok
George [i Rikard
Orell de la Volvo
Design Center
cunosc r`spunsul.

D
E
S
IG

N

38 .................................................................................................................. decembrie 2009 



ceva gre[it“, declara Asok George,
Chief Designer la Volvo Design
Center.

La locul lor de munc`, aproape
de Göteborg, \n jur de o duzin` de
designeri din \ntreaga lume lu-
creaz` la crearea a ceva care, \n
cercurile industriei constructoare
de camioane, poate fi considerat
drept unul dintre cele mai dina -
mice produse din lume: gama de
camioane grele Volvo. 

Proiectate cu „o mie de fa -
]ete“, pentru aproape tot atât de
multe aplica]ii diferite, aceste ve-
hicule sunt esen]a designului
func]ional - design ce trebuie s`
fie valabil atât ca form`, cât [i \n
privin]a con]inutului. Sau, ca s`
p`str`m exprimarea lui Asok
George, „s` se autodefineasc`“. 

„Capacul unei cutii arat` ca un
capac de cutie [i este proiectat s`
se deschid` \ntr-un anume fel. Nu
este nevoie de un manual cu in-
struc]iuni pentru a \ntelege cum
func]ioneaz`. Într-un anume fel,
aspectul camionului trebuie s`
spun` la ce anume se folo se[te [i
cum trebuie folosit“, explic` el.

Restric]ii stricte

Destul de simplu pân` acum.
Dar totul devine mai complicat
atunci când adaugi diverse ele-
mente \n contextul \n care lucrea -
z` to]i designerii de cami oane din
lume. Ca profani, am putea fi
tenta]i s` vedem un „designer“ ca
un geniu artistic [i boem a c`rui
imagina]ie nesfâr[it` \l ajut` s`
creeze linii [i func]iuni din nimic. 

Nu exist` nimic mai eronat.
Un camion este caracterizat

de restric]ii legate de \n`l]ime,
l`]ime, lungime [i form`. De fapt,
nu se poate s` ne \ndep`rt`m
prea mult de la un design frontal
plat [i vertical, care este aproape
omniprezent \n Europa.

„Punctul nostru de plecare
este forma unei cutii cu muchii
drepte destinat` transportului de
bunuri. Standarde detaliate con -
di ]ioneaz` totul, de la dimensiu-
nile contraaripilor pân` la pozi]ia
luminilor care trebuie montate
sau cât de mare trebuie s` fie par-
brizul. {i, desigur, este vital s`
facem interiorul cât se poate de
spa]ios [i de practic, \n acela[i
timp \n care exteriorul este con-

ceput cât mai mic [i mai \ngust“,
declar` Rikard Orell, Design Di-
rector la Volvo Trucks [i persoana
care coordoneaz` opera]iunea de
design.

Provenind din departamentul
de design al produc`torului de
autoturisme Volvo Cars, iar, mai
\nainte, din cel al constructorului
australian de autoturisme Holden,
el este de acord c` restric]iile \n
privin]a camioanelor moderne pot
face munca unui designer de
camioane destul de frustrant`.

„Când desenezi autoturisme
e[ti mult mai liber. Desenezi un
obiect care poate va fi fabricat \n
milioane de exemplare, la care
deseori doar aspectul, singur, a -
trage cel mai bine clien]ii. Aceas -
ta \nseamn` c` resursele [i

precondi]iile sunt la un nivel com-
plet diferit comparativ cu munca
din domeniul camioanelor“, po -
veste[te el. În acela[i timp, Rikard
Orell eviden]iaz` c`, dac` se con-
centreaz` prea mult pe designul
exterior, nu este \ntotdeauna un
lucru pozitiv. „Riscul este ca totul
s` se sfâr[easc` \ntr-un stil tra -
di]ional. Un camion este cu mult
mai complex decât o ma[in`.
Exis t` diferen]e majore \ntre
diferite variante [i configura]ii [i,
de când totul este legat atât de
mult de aspectele func]ionale,
munca \n sine a devenit mai in-
teresant`“.

Cu alte cuvinte, chiar [i \n con -
di]iile unor limit`ri stricte, exist`
loc pentru inova]ie. Dac` prive[ti
cu aten]ie la Volvo, vei fi de acord
c` \[i urmeaz` calea sa, diferit`
de a celorlal]i. Modul \n care lini-

ile laterale sunt desenate spre
\nainte, panourile cabinei care
sunt simple [i clare, conturul ro-
tund [i profilul clasic - totul indic`
un design care este tipic Volvo.

„De fapt, vorbim despre cre -
area unui lucru care arat` [i este
perceput ca fiind Volvo. Marca
este primul lucru pentru care
avem cea mai clar` responsabili-
tate. Sarcina noastr` este s` co-
munic`m valorile de baz` Volvo -
mediu, siguran]` [i calitate - \n cel
mai bun mod. Designul Volvo
este vizibil inspirat de natura
scandinav`. Este simplu, clar [i
orientat spre viitor“, continu`
Rikard Orell.

De unde vine 
inspira]ia?

„De peste tot: arhitectur`, au-
tomobile, designul diferitelor o -
biecte, b`rci, rulote... Eu am o
arhiv` cu imagini de circa 70 sau
80 Gb, care continu` s` creasc`“,
adaug` Asok George. Tace pentru
câteva secunde, dup` care con-
tinu`: „dac` ai \n gând utilizatorul
final pe tot timpul procesului de
crea]ie, atunci ai acces la cea mai
bun` surs` de inspira]ie existent`.
Imagina]i-v` c` proiecta]i cea mai
bun` unealt` pentru cel mai pro-
fesionist [ofer [i, \n acela[i timp,
vizualiza]i un copil plimbându-se
cu tricicleta prin curte - cu aceste
dou` imagini suprapuse mental,
nu po]i da gre[“. 

Pentru Rikard Orell exist`, de
asemenea, cerin]e de mediu, pre-
cum consumul de combustibil [i
combustibilii alternativi, care, \n
viitor, vor avea o influen]` major`
asupra designului camionului.

„Lucr`m mereu pentru a \m -
bun`t`]i aerodinamica \n ciuda
libert`]ii reduse pe care o avem.
Ne concentr`m pe optimizarea
razelor de curbur` ale cabinei, ig-
norând detaliile care nu sunt
necesare, sau lucr`m la partea de
sub camion pentru a \mbun`t`]i
fluxul de aer. Nu este vorba s`
transform`m camionul \ntr-un
Ferrari. Pân` la urm`, treaba sa
este, bine\n]eles, s` transporte
\nc`rc`turi grele.“ 

Adaptarea:

Raluca MIH~ILESCU
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Asok
George

Rikard
Orell
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U n simplu drum sau o
adev`rat` aventur`.
Nu vei [tii niciodat` \ -
na inte s` ajungi la
destina]ie. Când e[ti

[ofer, te po]i afla fa]` \n fa]` cu
ne pre v`zutul chiar [i atun ci când
mergi pe ace  lea [i drumuri \n
fiecare s`p t`mân`. Gigi face Italia
aproape \n fiecare s`pt`mân`. {i
atunci când nu este angajat pe a -
ceast` rela]ie, merge c`tre Aus -
tria, Ungaria sau Slovenia. De
a proximativ un an, lucreaz` pen-
tru o firm` de distribu]ie de pro-
duse alimentare (cu prec`dere pe
segmentul HO RECA). Am \ncercat
s` afl`m de la el cum se vede dru-
mul din spatele parbrizului unui ve-
hicul de transport marf` atunci când
termenele se scurg rapid (chiar [i -
sau mai ales - \n an de criz`). 

O curs` obi[nuit`

Pentru Gigi, ziua de lucru
\ncepe dis-de-diminea]`, pentru
c` drumul c`tre Italia este destul
de lung. Pleac` gr`bit de acas`
spre garaj unde \l a[teapt` ma -
[inile. Variantele de transport
sunt un Mercedes Atego de 15 t
sau Ford Transit de 3,5 t, ambele
ma[ini echipate pentru frig. Por -
ne[te la drum din Capital` cu
ma[ina \nc`rcat` cu alimente des-
tinate unui depozit pe care firma
\l are la Timi[oara. „Acolo, se face
desc`rcarea [i se porne[te mai
departe; din p`cate, plecarea \n
cursele externe se face pe gol.
Dac` vehiculul folosit este cel de
3,5 t, lucrurile merg mult mai sim-
plu, nefiind nevoie de diagrame [i
alte b`t`i de cap, iar timpul petre-
cut pe drum este mult mai mic,
dar, dac` discut`m de transpor-
turile «grele», \ncep s` apar`
unele probleme“. Asta dac` nu
mai punem la socoteal` infra -
struc tura. Tre cem la pro blemele
mai recente, cele legate de dia-

grame, unde, vrei - nu vrei, trebuie
s` respec]i timpii de odihn`. {i
dac` \n România s-ar mai trece cu
vederea unele „ine xactit`]i“, de
cum se ajunge la grani]a cu Un-
garia nu mai este de glumit. „Un-
gurii nu stau la discu]ii [i cer
diagramele la verificat. {i verifi-
care serioas`, nu glum`. Ungurul
te \ntoarce pe toate p`r]ile, cere
diagramele din urm`, pe ale am-
bilor [oferi, nu ai cum s` o dai la
\ntors“, afirm` Gigi. Dup` acest
prim hop, urmeaz` traversarea
]`rii lor. Parc`, deja, este alt`
via]`. Po]i s` mergi \ntr-un regim
decent de trafic, sunt mai multe
parc`ri [i mai bine organizate.
Este „altceva“. Din Ungaria, Slo -
venia [i apoi... Italia. 

În Fran]a, evit` 
autostr`zile...

Dup` \nc`rcare, dac` dia-
grama permite, se porne[te direct
spre ]ar`. Acum, nivelul de aten]ie
trebuie ridicat pentru c` exist` [i
marf` \n camion. Dac` traseul de
\ntoarcere este acela[i, pa[ii nu
sunt prea dificili de f`cut. Uneori,
\n func]ie de punctele de \nc`r -
care, traseul devine Italia - Fran]a
- Germania - Ungaria - România.
Iar atunci lucrurile se schimb`. „În
Fran]a, este mult mai economic
s` evi]i autostrada, lucru foarte
posibil cu o hart` mai «profi» sau
cu un GPS pus la punct. Se poate
rula f`r` pro bleme pe orice drum
na]ional f`r` a pl`ti vreo tax`, iar
calitatea drumurilor este bun`; \n
compara]ie, un «DN» de-al lor
este echivalentul Autostr`zii A1
din România“, a ar`tat Gigi. 

... \n Germania,
parc`rile...

„Dup` ce se traverseaz`
Fran]a [i se ajunge \n Germania,
totul trebuie s` se desf`[oare

dup` o regul` clar`: «f`r` oprire».
Poli]ia german` vâneaz` trans-
portatori str`ini [i nu te iau din
mers, ci din parc`ri. Dac` ai f`cut
impruden]a s` opre[ti \ntr-o par-
care, \n 2-3 minute sunt prezen]i
lâng` tine. 

Bag` o foaie curat` sub
ma[in` [i apoi \ncep s` verifice
documentele. Dac` ai noroc [i
e[ti \n regul` cu tot ([i este una
din zilele \n care ei nu caut` nod
\n papur`), po]i pleca. Asta [i
dac` la finalul inspec]iei foaia am-
plasat` sub ma[in` nu s-a
murd`rit de scurgeri de ulei, caz
\n care e[ti condus la un service
[i esti obligat s` remediezi pe loc
problema“, ne-a povestit Gigi.
Dar, a[a cum spuneam, este bine
de evitat un astfel de control,
str`inii fiind destul de „vâna]i“. 

...iar \n Ungaria,
ho]ii

Dup` ce se traverseaz` Ger-
mania [i Austria, se ajunge \n Un-
garia, unde, din nou, este bine s`
evi]i parc`rile de pe centura Bu-
dapestei, M0, care „este cunos-
cut` ca un loc unde ho]ii de
motorin` [i de marf` din ca -
mioane se simt ca la ei acas`.
Odat` dep`[it [i acest punct, ne
apropiem de patria drag`, unde
e[ti \ntâmpinat iar de brigada de
vame[i maghiari [i români, care-[i
vor [i ei parte din ce transpor]i tu.
Le dai... c` n-ai ce face... vrei s`
mai treci [i s`pt`mâna viitoare“,
a conchis Gigi. 

{i iar intri \n România, iar dru-
muri proaste, iar nu sunt locuri de
parcare, iar te opre[te un control
al ARR [i te \ntreab` de
diagrame... dar astea-s deja
„româ nisme“, aventura adev`rat`
este peste hotare.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

ROMÂNIA - ITALIA
[i retur
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SANDVIK
PRIN MARCOM 

Grupul suedez Sandvik, unul
dintre liderii mondiali de pe
pia]a de utilaje de minerit de
suprafa]` [i subteran, va
colabora \n România cu
Marcom, pentru gama de
concasoare [i sta]ii de sortare
mobile de suprafa]`.
Destina]ia principal` a
acestor produse o reprezint`
carierele [i balastierele,
totodat` anumite produse
putând fi folosite [i \n
domeniul recicl`rii. Grupul
Sandvik \nglobeaz` m`rci
precum Extec, Fintec,
Rammer, Tamrock sau
Drilltech [i are o echip`
format` din peste 50.000 de
angaja]i [i reprezentan]e \n
130 de ]`ri de pe glob.
Sandvik este un produc`tor
mondial ce poate prezenta un
portofoliu impresionant de
produse precum concasoare
[i sortatoare fixe [i mobile,
utilaje de foraj de suprafa]` [i
subteran, \nc`rc`toare
frontale pentru subteran,
benzi transportoare material,
ciocane hidraulice [i
ata[amente de demolare [i
sisteme de automatizare a
minelor. În Romania, gamele
de produse Sandvik ce vor fi
reprezentate de Marcom sunt
concasoarele mobile cu
impact, cu con [i cu f`lci [i
sta]iile de sortare pe [enile cu
unul pân` la cinci sorturi.

METROU ALEXANDRIEI 
- VOLUNTARI

S.C. Metrorex SA organizeaz`
pe data de 4 martie 2010, ora
11.00, la sediul institu]iei, o
licita]ie deschis` pentru

achizi]ionarea de „Servicii de
proiectare pentru obiectivul
Magistrala 7 - Alexandriei -
Voluntari. Elaborare SPF [i
SF“. Valoarea estimat` a
contractului, f`r` TVA, este de
55.426.140 lei.
Criteriul de selec]ie este
oferta cea mai avantajoas`
din punct de vedere
economic, \n func]ie de:
pre]ul ofertei (pondere de
52%) [i punctaj tehnic
(pondere de 48%). Termenul
limit` pentru primirea
ofertelor este 4 martie 2010,
ora 10.00, acestea urmând s`
fie deschise \n aceea[i zi, la
ora 11.00. Anun]ul de
participare pentru
achizi]ionarea de „Servicii de
proiectare pentru obiectivul
Magistrala 7 - Alexandriei -
Voluntari. Elaborare SPF [i
SF“ a fost publicat \n
Sistemul Electronic de
Achizi]ii Publice (SEAP) pe
data de 21 noiembrie 2009.

PASAJUL B~NEASA 
|N FOLOSIN}~

Pasajul destinat fluidiz`rii
traficului rutier pe DN1, la

intersec]ia B-dlui Aerog`rii cu
B-dul Ion Ionescu de la Brad a
fost dat \n folosin]` la
\nceputul lunii decembrie.
Proiectantul lucr`rii este
SEARCH Corporation
Bucure[ti - Proiectare iar
antreprenorul general - SC
Lena Engenharia e
Construcoes SA. Lungimea
total` a proiectului este de
1,259 km. 
Proiectul Pasajului Subteran
B`neasa a fost lansat, la
\nceputul anului 2007, de
c`tre actualul ministru al
Transporturilor, Radu
Berceanu. Lucrarea a fost
ulterior blocat` \n mandatul
fostului ministru, Ludovic
Orban. Odat` cu revenirea lui
Radu Berceanu la conducerea
Ministerului Transporturilor,
proiectul a fost, \n sfâr[it,
deblocat, iar lucr`rile la Pasaj
au re\nceput imediat, pentru a
asigura fluen]a circula]iei
rutiere \n zona de Nord a
Bucure[tiului. Valoarea a fost
de 44.454,00 mii lei
(13.113.274 euro) [i lucr`rile
au fost finan]ate de la bugetul
de stat. 
Date tehnice privind unit`]ile
relocate: instala]ii alimentare
cu ap` - lungime 1,4 km,

Volumul lucr`rilor de
construc]ii, serie brut`, 
a sc`zut, \n primele zece
luni, cu 15,6%, fiind
\nregistrate reduceri 
la lucr`rile de repara]ii
capitale (-25,3%), lucr`rile
de \ntre]inere [i repara]ii
curente (-20,9%) [i lucr`rile
de construc]ii noi (-12%),
conform datelor
centralizate de Institutul
Na]ional de Statistic`. 
Pe tipuri de construc]ii,
volumul lucr`rilor de
construc]ii a sc`zut 
\n cazul construc]iilor
inginere[ti cu 14,1%, al
cl`dirilor nereziden]iale 
cu 17,1% [i cl`dirilor
reziden]iale cu 17%. 

|n luna octombrie 2009,
volumul lucr`rilor de
construc]ii (serie brut`) 
a sc`zut fa]` de luna
septembrie 2009 cu 4,4%,
sc`dere eviden]iat` la
lucr`rile de \ntre]inere [i
repara]ii curente (-21%) [i
lucr`rile de repara]ii
capitale (-3,9%). 
La lucr`rile de construc]ii
noi s-a \nregistrat o
cre[tere cu doi la sut`. 
Pe tipuri de construc]ii,
volumul lucr`rilor s-a
diminuat cu 12,6% la
cl`dirile reziden]iale, 
cu 2,6% la cl`dirile
nereziden]iale [i 
cu 2,3% la 
construc]iile inginere[ti.

10 LUNI, UN MINUS DE 15,6%
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instala]ii canalizare ape
menajere - lungime 1,8 km,
instala]ii alimentare cu gaze -
lungime 1,25 km, instala]ii
alimentare cu energie
electric` - lungime 61 km,
instala]ii iluminat public -
lungime 4 km, instala]ii de
telecomunica]ii - lungime 42
km, instala]ii canalizare ape
pluviale pasaj subteran -
lungime 1,6 km. Date tehnice
ale volumelor de lucr`ri:
coloane forate - lungime
cumulat` - 25 km, s`p`tur`
mecanizat` de p`mânt -
135.000 mc, beton - 23.500
mc, arm`tur` o]el beton -
2.700 tone, tabliere metalice -
60 tone, umplutur` balast -
7.500 mc, balast stabilizat -
4.000 mc, mixtur` asfaltic` -
14.000 tone.

NEW HOLLAND
ECHIPEAZ~ ARMATA
ITALIAN~

New Holland Construction a
câ[tigat, recent, licita]ia
organizat` de Armata italian`
pentru echipamente de
construc]ii. Contractul, \n
valoare de 21 milioane euro,
presupune livrarea, \n
urm`torii doi ani, a 142
echipamente, produse \n
fabricile NH de la Torino,
Lecce (Italia) [i Berlin
(Germania). Printre echi -
pamente se num`r`
ex ca vatoare pe [enile, \n -
c`rc`toare pe ro]i, gradere etc. 
De asemenea, New Holland a
câ[tigat [i o licita]ie pentru
utilaje de construc]ii
organizat` de Brigada italian`
de pompieri. Cele 15 unit`]i
comandate, \n valoare de 1,5
milioane euro, vor fi livrate \n
decembrie [i ianuarie.

FONDURI PENTRU 
CONSTRUC}IA 
CENTURII
CARANSEBE{

La sfâr[itul lunii noiembrie,
Compania Na]ional` de
Autostr`zi [i Drumuri
Na]ionale din România S.A. a
semnat contractul de lucr`ri
pentru „Construc]ia variantei
de ocolire Caransebe[“.
Valoarea total` a contractului
este de 30.229.926,21 euro
(f`r` TVA) din care 75% din
suma eligibil` constituie
finan]are nerambursabil`
acordat` de Comisia
European` prin Facilitatea ex-
ISPA, restul fiind asigurat de
Guvernul României prin
Bugetul de Stat.
Obiectivul contractului \l
reprezint` construc]ia
variantei de ocolire a
localit`]ii Caransebe[, ca
parte a proiectului ex-ISPA
2001/RO/16/P/PT/006 -
„Reabilitarea DN 6, \ntre
Drobeta Turnu Severin [i
Lugoj“.
Contractul a fost atribuit, \n
urma procedurii de licita]ie
deschis`, conform OUG
34/2006, firmei COPISA
CONSTRUCTORA PIRENAICA

S.A, beneficiar fiind
Compania Na]ional` de
Autostr`zi [i Drumuri
Na]ionale din România.
Durata de implementare a
contractului este de 24 luni de
la data \nceperii lucr`rilor, la
care se adaug` perioada de
garan]ie de \nc` 24 de luni.

HYVA S~RB~TORE{TE
30 DE ANI

La \nceputul lunii decembrie,
Hyva a s`rb`torit 30 de ani de
existen]`. Cu sediul \n Olanda,
\n Alphen aan den Rijn,
compania, fondat` \n 1979, a
ajuns, ast`zi, s` aib` 1.600
angaja]i \n 35 subsidiare [i 11
facilit`]i de produc]ie \n
\ntreaga lume. 
Reamintim c` gama de
produse a Hyva include, \n
prezent, cilindri telescopici
frontali pentru semiremorci [i
suprastructuri basculabile, o
gam` larg` de cilindri
tridirec]ionali, macarale fixe [i
rulante, sisteme de liftare
pentru containere,
compactoare mobile sau
statice [i alte echipamente
destinate aplica]iilor
municipale.

La sfâr[itul lunii noiembrie,
Liebherr-Werk Nenzing
GmbH a primit premiul
„Macaraua Anului“ pentru
modelul de macara mobil`
portuar` LHM 280.
Ceremonia de decernare a
premiului, la Amsterdam,
organizat` de publica]ia
International Bulk Journal, a
reunit to]i juc`torii globali
din domeniul manipul`rii
m`rfurilor \n vrac. Alte
categorii au inclus premii
pentru „cea mai bun` priz`“,
„cel mai bun port pentru
m`rfuri vrac“ sau „nava vrac
a anului“.
Cu o capacitate maxim` de

ridicare de 84 t [i o distan]`
de manipulare de 40 m,
macaraua Liebherr laureat`
a fost proiectat` pentru un
randament de 1.000 t marf`
pe or`, este potrivit` pentru
utilizarea \n porturi mici, cu
restric]ii de dimensiuni [i
poate fi livrat` cu o gam`
larg` de echip`ri speciale. 

MACARAUA ANULUI ESTE UN LIEBHERR
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P ractic, a trebuit s`
a[tept`m pân` la fi-
nalul acestui an pen-
tru a vedea primele
semne care anun]`

trecerea crizei pe pia]a vehiculelor
comerciale. Efectele negative vor
continua s` fie resim]ite, dar au
ap`rut pe pia]` câteva schimb`ri
a[teptate. În primul rând, este
vorba despre faptul c` utilizatorii
vehiculelor comerciale au devenit
sensibili la ofertele foarte bune ale
dealerilor. Astfel, chiar dac` eco -
nomia \n ansamblu nu ofer` \nc`
operatorilor de transport un volum
ridicat de activitate, sunt firme
care, \n m`sura po si bi lit` ]ilor, do -
resc s` profite de [ansa achi -
zi]ion`rii mijloacelor de transport
la pre]urile atr`g`toare de ast`zi.
Iar asemenea oferte vor disp`rea
la primele semne clare de re-
dresare economic`.

Astfel, Cefin a livrat firmei
timi[orene 50 de camioane Iveco
Trakker 8x4, basculante, ju m` -
tate dintre vehicule fiind echi -
pate inclusiv pentru activit`]i de
des z`pezire. Discut`m despre
ma[ini destinate dome niului
con struc ]iilor, unul dintre cele
mai afectate de actuala si tua]ie
economic`.

„Pe segmentul autovehi culelor
comerciale, gama cami oanelor
grele a fost cea mai afec tat` de
criz`. În special pe gama off-road,
comenzile au disp`rut aproape \n

totalitate. Practic, aici s-au \n re -
gistrat sc` deri de 80-90% pân` \n
luna septembrie a acestui an“, a ex-
plicat Stefano Albarosa, CEO Cefin
Holding.

Preg`ti]i 
pentru 2010

Criza economic` a afectat pu -
ternic pia]a vehiculelor comerciale.
La ora actual`, Iveco func]ioneaz`
\n România la o capacitate de 20-
35% fa]` de anul trecut. La nivel
european, s-a \nregistrat o sc`dere
de 40% anul acesta - \n Vestul Eu-
ropei, aceast` c`dere a fost de 20-
30%, \n timp ce \n Est a fost mult
mai accentuat`, de 70-80%.

Anul trecut, Iveco a livrat peste
5.500 autovehicule \n ]ara noastr`,
iar \n acest an (ianuarie-octombrie)
s-a ajuns la 1.042 de unit`]i.

„În ciuda faptului c` volumul
vânz`rilor a sc`zut, cota de pia]`
a crescut [i acest lucru se da-
toreaz` prezen]ei \n teritoriu, in-
vesti]iilor realizate de-a lungul
ultimilor ani. Cefin a investit puter-
nic \n re]eaua de vânz`ri [i service,
pentru a oferi clien]ilor servicii cât
mai bune. Este dificil s` ai o cot`
de pia]` mare pe o pia]` \n
cre[tere, dar este [i mai dificil s`
faci acest lucru pe o pia]` care se
comprim`. Pentru pia]a autove-
hiculelor comerciale, anul 2009 a
avut un efect apocaliptic. Sc` -
derea de 75% a \nsemnat faptul c`

„Cefin a crezut de la
\nceput \n România. Am
pornit activitatea \n 1995,
am investit foarte mult
aici, am fost lovi]i de
criz`, dar suntem hot`râ]i
s` continu`m [i s` intr`m
\ntr-un nou ciclu de 
dezvoltare [i investi]ii. 
Cel mai r`u aspect al crizei
este pesimismul - 
nimeni nu vrea 
s` mai investeasc`, s` se
dezvolte.“

Stefano Albarosa,
CEO Cefin Holding:

LIVRAREACefin a livrat \n luna
noiembrie o flot` de
50 de camioane
Iveco Trakker c`tre
firma Construct
Viplast din
Timi[oara. Pe lâng`
succesul comercial,
acest contract
reprezint` \nc` un
semn ce anticipeaz`
dep`[irea crizei.
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toate stocurile gândite corect pen-
tru un anumit moment al pie]ei
devin dezechilibrate. Practic, un
stoc normal, care s` acopere vân -
z`rile pe dou`-trei luni, devine
acoperitor pentru un an [i jum` -
tate. S-a creat, astfel, o presiune
foarte mare asupra dealerilor pen-
tru a sc`pa de stocuri, lucru care a
dus la reducerea adaosului comer-
cial pân` la zero. În aceste condi]ii,
nu pot supravie]ui decât cei care
au o gam` larg` de produse [i ser-
vicii“, a precizat Stefano Albarosa.

Practic, serviciile post-vânzare
au fost cele care au asigurat \n mare
m`sur` dep`[irea anului 2009.

Un aspect ce a contribuit nega-
tiv la situa]ia economic` a fost
legat de alegerile care au avut loc
la nivel na]ional. Practic, \n ultimii
doi ani, s-au organizat alegeri de
patru ori: locale, parlamentare, eu-
ropene [i preziden]iale.

Reprezentan]ii Iveco [i Cefin
se a[teapt` la un an 2010 mult
mai bun.

„Cred c`, \n acest moment,
avem motive s` devenim mai op-
timi[ti. Nivelul actual al pie]ei ve-
hiculelor comerciale (25% fa]` de
anul trecut) nu poate r`mâne a -
cela[i. Practic, la acest nivel (6.000
de unit`]i pe an), egal`m cifrele din
2003, când se \nregistra un PIB cu
25% mai sc`zut decât \n acest an.
Astfel, previziunile noastre arat` c`
vom reveni rapid la un volum al
vânz`rilor de cel pu]in 50% fa]` de

anul trecut. Astfel, exist` un
poten]ial concret de a dubla
vânz`rile \n urm`toarele 18 luni,
fa]` de nivelul actual. Mai departe
va depinde de politicile economice
[i gradul de dezvoltare al ]`rii.
Nivelul din 2008 ar putea fi atins
din nou \n 2014. Oricum, chiar dac`
2010 ar r`mâne la acela[i nivel al
vânz`rilor din acest an, va fi mult
mai bun decât 2009 pentru c` ne
prinde preg`ti]i“, a declarat Ste-
fano Albarosa.

2009 - anul 
reducerii costurilor

Cefin a realizat un efort sus -
]inut pentru a reduce costurile la
nivelul \ncas`rilor sc`zute din
acest an. Astfel, cheltuielile cu -
rente au fost reduse la aproa pe ju -
m`tate, de la peste 2 milioane de
euro pe lun`, la pu]in peste un mi -
lion de euro pe lun`.

„În ciuda crizei, am decis s`
nu reducem departamentul co -
mercial, care a trebuit s` men]in`
[i s` \mbun`t`]easc` rela]iile cu
clien]ii. Stocul nu a fost \nc`
epuizat, dar Iveco ne ajut` foarte
mult. Practic, din punct de vedere
al ofertei de camioane, este un
moment foarte bun pentru clien]i
- pre]uri cu 20-25% mai mici fa]`
de anii trecu]i [i livrare imediat`.
Ast`zi, po]i cum p`ra un 8x4 cu
80.000 de euro, fa]` de suma de
peste 100.000 de euro cu cât se

comercializa \n 2008. În plus,
Iveco nu a \ncetat niciodat` s`
ofere finan]are pentru produsele
sale. Ne-am propus la nivel de
Cefin s` livr`m \n ultimele trei luni
ale anului 130 de camioane grele,
iar odat` cu aceast` livrare am
ajuns la contracte \ncheiate pen-
tru 121 unit`]i. Astfel, cred c` vom
dep`[i obiectivul“, a spus Ste-
fano Albarosa.

Pentru anul 2010, Cefin ]in -
te[te c`tre o cot` de pia]` de 10%
din total autovehicule comerciale
(exceptând vehiculele utilitare
u[oa re). Aceast` performan]` cu
a  pro ximativ dou` procente peste
re zultatul din 2009 va fi posibil`
prin implementarea unor modi fi -
c`ri ale structurii organiza]ionale
a Cefin, printre care cea mai im -
portant` este unificarea sub ace -
ea[i umbrel` a tuturor acti vit`]ilor
de vânzare camioane noi, rulate
[i autobuze. 

În prezent, Cefin România,
prin divizia sa Cefin Autovehicule
Comerciale, este cel mai mare
dealer al re]elei Iveco, cu 8
puncte de vânz`ri [i service - Bu-
cure[ti, Arad, Constan]a, Deva,
Gala]i, Pite[ti, Ploie[ti [i Ti -
mi[oara. Prin re]eaua Cefin, se
comercializeaz` \n prezent peste
50% dintre autovehiculele marca
Iveco \n România.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

ANULUI
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ARE EEXXCCAAVVAATTOO
ppee  ttooaattee  gguussttuurriillee
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AARREE  EXCAVATO
pe toate gusturile

Dup` ce, \n num`rul
trecut, v-am prezentat
\nc`rc`toarele
frontale, continu`m 
pe aceea[i linie,
aducând \n prim 
plan oferta 
de excavatoare de pe
pia]a româneasc`.
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Greutate opera]ional`: 21.390 - 23.750 kg
Capacitatea cupei: 1,68 mc
Adâncime de s`pare: 5.120 - 6.620 mm
Putere: 148 CP

Komatsu PC210 -8

Greutate opera]ional`: 23.310 Kg
Capacitatea cupei: 0,52 - 1,31 mc
Adâncime de s`pare: 7.260 mm
Putere: 158 CP

New Holland Kobelko E215B

A cestea reprezint` un seg-
ment important al utilajelor
folosite [i mai ales vândute \n
România. Pentru a putea des -
coperi care este excavatorul

care vi se potrive[te cel mai bine, v`
prezent`m câteva caracteristici impor-
tante ale echipamentelor oferite de unii
dintre cei mai importan]i dealeri de pe
pia]a româneasc`.

Komatsu

Asiaticii au o gam` extrem de variat` de
utilaje. Gama cea mai mic` o reprezint`
miniexcavatoarele pe [enile, care sunt com-
pacte [i puternice, ideale pe spa]ii res -
trânse, versatile, u[or de manevrat [i cu
greut`]i opera]ionale cuprinse \ntre 1 [i 5,2
t [i puteri \ntre 8,5 [i 39,4 CP. Midiexcava-
toarele pe [enile au greut`]i opera]ionale
ce variaz` \ntre 8 [i 11 t, puteri cuprinse
\ntre 61,2 [i 95 CP [i o capacitate a cupei ce
porne[te de la 0,09 [i ajunge la 0,4 mc.
Acestea reprezint` un mix \ntre manevrabi -
litatea celor mici [i puterea celor mari. Da -
torit` dimensiunilor compacte [i formelor
rotunjite, aceste utilaje sunt u[or de operat
\n spa]ii \nguste [i cu obstacole. Komatsu
mai ofer` [i o gam` heavy de excavatoare
hidraulice cu greut`]i ope ra]ionale de la
13.160 kg pân` la 204.000 kg. Puterile aces-
tora variaz` \ntre 92 [i 956 CP, iar capaci-
tatea cupei pleac` de la 0,8 [i ajunge la 13,7
mc. Cele pe pneuri au greut`]i opera]ionale
cuprinse \ntre 12.670 [i 23.980 kg, putere ce
variaz` \ntre 115 [i 168 CP, iar capacitatea
cupei este \ntre 0,97 [i 1,68 mc. Aceste uti-
laje sunt echipate cu motoare turbodiesel,
economice [i ecologice. |n dotarea lor, se
reg`sesc, de asemenea, sisteme hidrau lice
performante cu circuit \nchis.

New Holland

Italienii propun [i ei o gam` complet`
de excavatoare, por nind de la gama com-
pact` cu o greutate opera]ional` de 1.060
kg pân` la 4.900 kg, puteri cuprinse \ntre 8
[i 41,3 CP [i o capacitate a cupei \ntre
0,014 [i 0,18 mc. Gama medie prezint` o
greutate opera]ional` \ntre 7.835 kg [i
8.595 kg, putere de 54 CP [i cupa \ntre
0,35 [i 0,4 mc. Avantajele acestei game
sunt reprezentate de raza mic` de rotire a
suprastructurii cât [i de performan]a pu -
terii oferite. Sunt echipate cu o lam` de
buldozer mare, sprijinit` de tiran]i lungi,
care poate fi utilizat` \ntr-o mare varietate
de aplica]ii. Gama heavy porne[te de la
16.600 kg pân` la 82.000 kg greutate
opera]ional`, are puteri cuprinse \ntre 101
[i 462 CP [i o capacitate a cupei \ntre 0,6
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Greutate opera]ional`: 21.700 kg
Capacitatea cupei: 0,51 - 1,34 mc
Adâncimea de s`pare: 6.740 mm
Putere: 154 CP

Hyundai R210 LC-7A

Greutate opera]ional`: 21.675 kg
Capacitatea cupei: 0,4 - 1,19 mc
Adâncimea de s`pare: 6.600 mm
Putere: 138 CP

JCB JS 210 LC

[i 5 mc. Are o stabilitate dinamic` supe-
rioar`, echipamente cu pompe hidraulice,
un sistem hidaulic avansat [i un nou pro-
cesor electronic ce ajut` utilizatorul s`
\ndeplineasc` sarcina \n modul cel mai
u[or [i productiv posibil. Cel mai repre -
zentativ excavator al gamei complete este
modelul New Holland Kobelko E215 B.

Hyundai

Un alt juc`tor prezent pe pia]a
româneasc` este Hyundai. Gama de midi
[i mini excavatoare pe [enile porne[te de
la o greutate opera]ional` de 1.460 kg [i
ajunge la 7.800 kg, o putere \ntre 17 [i 60
CP [i capacitatea cupei variaz` \ntre 0,04
[i 0.41 mc. Gama heavy acoper` greu t`]ile
opera]ionale cuprinse \ntre 11.500 kg [i
82.320 kg, putere \ntre 98 [i 517 CP iar ca-
pacitatea cupei porne[te de la 0,23 mc [i
poate ajunge la 5,10 mc. Hyundai ofer` [i
excavatoare pe pneuri, ce pornesc de la o
greutate opera]ional` de 5.450 kg pân` la
20.500 kg. Acestea au puteri \ntre 57 [i
121 CP [i o capacitate a cupei \ntre 0,07 [i
1,34 mc. Excavatoarele Hyundai sunt pu -
ternice, productive [i u[or de manevrat.
Proiectat pentru pia]a european`, acesta
ofer` un pachet de productivitate maxim`,
fiabilitate, confort [i robuste]e pe durata
timpului de lucru. 

JCB

Cei de la JCB nu puteau lipsi din
prezentare, oferind la gama de miniexca-
vatoare utilaje cu greut`]i opera]ionale
cuprinse \ntre 950 kg [i 8.250 kg, puteri
\ntre 12,3 CP [i 57,6 CP iar adâncimea de
s`pare variaz` \ntre 1.690 mm [i 4.412
mm. Pentru gama heavy pe [enile, pornim
de la 7.500 kg [i se poate ajunge la 45.050
kg greutate opera ]ional`, cu puteri
cuprinse \ntre 58 CP [i 305 CP. Gama nu
este s`rac` nici când vorbim despre ex-
cavatoare pe pneuri, modelele oferite
având greutatea maxim` de operare de
14.805 kg pân` la 23.635 kg. Puterea
acestora porne[te de la 94 [i poate
ajunge la 138 CP. Adâncimea de s`pare a
acestor utilaje este cuprins` \ntre 5.425 [i
6.475 mm. Aceste excavatoare pe pneuri
proiectate pentru Europa utilizeaz` com-
ponente de produc]ie japonez` pentru a
oferi o productivitate ridicat`, fiabilitate
[i economie pentru clasa de utilaje din
care face parte. Este de men]ionat
echiparea cu Powershift ca dotare stan-
dard [i faptul c` au una dintre cele mai
mici raze de rotire din clasa lor.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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C inci din cele [ase au-
tomacarale, care au
capacit`]i de 450 tone,
apar]in companiei de
\nchirieri chineze

CLETC, cu sediul \n localitatea
Tianjin City, \n timp ce a [asea a
fost achizi]ionat` de principalul
contractor al acestui proiect,
Inner-Mongolia Wind Power
Con struction Ltd. 

GMK 7450 - actor
principal

Automacaraua GMK7450, care
a fost achizi]ionat` de Inner-
Mongolia Wind Power Construc-
tion Ltd., este echipat` cu un
ata[ament „Mega-Wind-Lift“, care
furnizeaz` putere adi]ional`
bra]ului de ridicat [i o operare
u[oar` pe timp de vânt puternic
[i care permite, \n acela[i timp,
macaralei s` opereze cu o con-
tragreutate suplimentar` de 40 t.
Astfel, contragreutatea total` a
macaralei ajunge la 160 t. A -
ceast` combina]ie ofer` au -
tomacaralei GMK7450 o dia   gram`
de lucru foarte bun` [i putere
adi]ional`, mai ales când bra]ul
lucreaz` \n plan \nclinat, a[a cum
este cazul aplica]iilor cu tur-
binele eoliene. În plus, fa]` de
ata[amentul „Mega-Wind-Lift“,
automacaraua GMK7450 a Inner-
Mongolia Wind Power Construc-
tion Ltd. are \n configura]ie
prelungitor z`brelit de 12 pân` la

{ase automacarele 
tot-teren 

Grove GMK 7450 
[i-au dovedit

abilit`]ile
participând 

la construc]ia 
unei centrale

eoliene \n Inner
Mongolia, China.

Flota
automacaralelor
Grove a lucrat la

ridicarea, a[ezarea
[i mentenan]a

turbinelor eoliene.
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73 m, care poate ridica sarcini
pân` la \n`l]imi de 130 m. 

„Automacaraua Grove
GMK7450 este utilajul perfect
pentru acest proiect“, a declarat
Wang Hui, Manager la Inner-Mon-
golia Wind Power Construction
Ltd. Aceast` macara a fost aleas`
special pentru construc]ia parcu-
lui eolian [i a \ndeplinit toate
condi]iile de lucru din cadrul
[antierului. Caracteristicile teh -
nice ale macaralei s-au potrivit cu
necesit`]ile proiectului [i au
u[urat munca pe parcursul desf` -
[ur`rii \ntregii lucr`ri. „În plus,
fa]` de performan]ele de ridicare,
macaraua Grove GMK7450 \ncor-
poreaz` o serie de caracteristici
deosebite care ne-au salvat timp
[i bani, mai ales \n timpul mont`rii
[i al transportului echipamentelor
de pe un [antier pe altul“, a sub-
liniat Wang Hui. Automacaralele
Grove au fost folosite pentru ridi-
carea, montarea [i mentenan]a
unor generatoare eoliene de 1.5
MW [i au manipulat sarcini la o
medie a greut`]ii de 55 t la o
\n`l]ime de aproximativ 65 m.
Modelul de automacara tot-teren
de la Grove de cea mai mare ca-
pacitate este GMK7450, are bra]
TWIN-LOCK de 60 m [i este mon-
tat` pe [asiu cu [apte axe. Cu o
transmisie complet automat` [i
sistem de suspensie independent
Megatrack, automacaraua Grove
GMK7450 asigur` performan]e
optime atât pe teren normal cât [i
pe teren accidentat [i \n condi]ii

dificile de lucru. În amplasarea
centralelor eoliene, se ]ine cont
de valoarea vântului \n zon`, de
teren, de impactul vizual asupra
structurilor din vecin`tate [i, nu \n
ultimul rând, de apropierea de
re]eaua de distribu]ie a cu -
rentului. „Toate cele [ase au -
tomaca rale Grove GMK7450 au
lucrat foarte bine \n condi]ii difi-
cile, cu temperaturi de pân` la
–20 grade Celsius [i cu vânt
foarte puternic“, a mai spus
Wang Hui. 

Gama Grove

Gama de automacarale [i
macarale mobile Grove dispune
de echipamente de ridicat cu
sarcini cuprinse \ntre 35 [i 450 t [i
cu lungimi de bra] (cu tot cu pre-
lungitor) de la 44 la 133 m. Grupul
Manitowoc de]ine peste 100 de
fabrici de produc]ie [i servicii \n
27 de ]`ri din America [i Europa.
Este recunoscut` drept cel mai
mare furnizor de echipamente de
ridicat pentru industria de con-
struc]ii din \ntreaga lume, iar
gama sa include macarale [eni-
late cu bra] z`brelit, macarale
turn, macarale cu bra] telescopic
[i automacarale. În România, dis-
tribuitor autorizat al m`rcilor
Potain [i Grove, membre ale gru -
pului Manitowoc, este Marcom. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

GGRROOVVEE
„mut`“ \n

ASIA
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oo  ppoovveessttee  ddee  
TTaajj  MMaa
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D e[i cel mai cunoscut
[i apreciat este ma u-
soleul de marmur`,
Taj Mahal este de
fapt un complex in-

tegrat de structuri. Construc]ia a
\nceput \n jurul anului 1632 [i s-a
terminat \n 1653, fiind implica]i
zeci de mii de muncitori, artizani
[i me[te [ugari. Construc]ia a fost
\ncre din]at` unui grup de arhitec]i
sub supraveghere imperial`, prin -
tre ace[tia num`rându-se Abd ul-
Karim Ma’mur Khan, Makramat
Khan, [i Ustad Ahmad Lahauri,
acesta din urm` fiind considerat
principalul proiectant.

În 1631, cea de-a treia so]ie a
\mp r̀atului Shah Jahan a murit dând
na[tere celui de-al 14-lea copil,
Gauhara Begum. Un an dup  ̀moartea
sa, a \nceput construc]ia mausoleului,
care s-a finalizat \n 1648, cinci ani mai
târziu terminându-se [i restul de
cl̀ diri [i gr̀ dini.

Taj Mahal include [i dezvolt`
elemente tradi]ionale persane [i
cele ale arhitecturii mogule tim-
purii. Alte elemente de inspira]ie
au fost cl`diri timuride [i mogule,
cum ar fi Gur-e Amid, mormântul
lui Timur din Samarkand, mor-
mântul lui Humayun [i alte con-
struc]ii din Delhi. În timp ce
cl` dirile timpurii mogule erau
construite \n principal din gresie
ro[ie, Shah Jahan a promovat uti-
lizarea marmurei albe [i a
pietrelor semipre]ioase.

Elementul central

Elementul central al con-
struc]iei este mormântul, o struc-
tur` de marmur` de dimensiuni
mari, care st` pe o plint` de
form` p`trat`, o cl`dire simetric`
cu o poart` \n form` de arc
(iwan). Elementele de baz` sunt
de origine persan`. 

hhaall

Celebrul mausoleu Taj Mahal este situat
\n Agra, India, [i a fost construit 
de c`tre \mp`ratul mogul Shah Jahan, 
\n memoria so]iei sale favorite, Mumtaz
Mahal. Mausoleul este considerat a fi
cel mai frumos exemplu de arhitectur`
mogul`, un stil care combin` elemente
arhitecturale persane, indiene 
[i islamice. În 1983, Taj Mahal a intrat
\n patrimoniul UNESCO.

ddrraaggoossttee
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Structura de baz` este un cub
cu mai multe camere, care for -
meaz` un octogon neregulat cu
55 m pe fiecare latur` lung`. Pe
fiecare dintre aceste laturi este
situat un arc masiv cu câte dou`
balcoane de fiecare parte (pish-
taq), motiv multiplicat la col]uri,
fapt care face designul perfect si-
metric. Patru minarete \ncadreaz`
mormântul, câte unul pentru
fiecare col] al plintei. Înc`perea
principal` ad`poste[te falsele
sarcofage ale Mumtaz Mahal [i
Shah Jahan, mormintele auten-
tice fiind la un nivel mai jos. 

Cel mai spectaculos element
este domul de deasupra mormân-
tului. În`l]imea sa, de 35 m, este
aproximativ egal` cu lungimea
bazei. Din cauza formei sale, con-
struc]ia este numit` „dom-ceap`“
sau amrud. Plafonul este decorat
cu un design \n form` de lotus, care
\i accentueaz` \n`l]imea, forma do-
mului fiind subliniat` de patru
chio[curi mai scunde plasate la
col]uri, care copiaz` forma de
ceap` a domului. Elementul din
vârful domului, care combin` ele-
mente tradi]ionale persane [i hin-
duse, ini]ial a fost din aur, dar a
fost \nlocuit \n secolul 19 de o
copie din bronz. În vârful acestui
element este o semilun`, simbol
tipic islamic, dar \n combina]ie cu
celelalte elemente creeaz` o
form` de trident, simbol hindus al
lui Shiva. Minaretele au o \n`l]ime
de 40 m fiecare [i sunt divizate \n
câte trei p`r]i egale de balcoane.
În vârful fiec`rui minaret exist`
câte un balcon.

Decora]iile exterioare ale lui
Taj Mahal sunt unele dintre cele
mai frumoase din arhitectura
mogul` [i includ picturi, stuca-
turi, elemente de piatr` [i sculp-
turi. În conformitate cu legile
islamice care interzic folosirea
unor forme antropomorfe, aces-
tea includ elemente caligrafice,
forme abstrac te [i motive vege-
tale. Camerele interioare ale Taj
Mahal sunt de corate cu pietre
pre]ioase [i semipre]ioase.

Construc]ia

Taj Mahal a fost construit pe
un teren la Sud de cetatea Agra.
Shah Jahan i-a dat Maharajahului
Jai Sing un palat \n centrul

ora[ului la schimb pentru acest
teren. A fost excavat` o suprafa]`
de aproximativ 12.000 mp, apoi
umplut` cu nisip [i alte materiale
pentru a preveni infiltra]iile [i ridi-
cat` 50 m deasupra nivelului râu-
lui. În zona mormântului, au fost
s`pate pu]uri [i umplute cu piatr`
pentru a constitui „picioarele“
mormântului. Muncitorii au con-
struit un fel de schel`rie din
c`r`mid` pentru construc]ie, atât
de mare \ncât se estima c` de-
montarea acesteia ar fi durat ani
de zile. Conform legendei, Shah
Jahan a declarat c` toat` lumea
poate s` p`streze c`r`mizile din
schel`rie, a[a \ncât ]`ranii din
zon` au demontat-o \ntr-o sin-
gur` noapte. A fost construit` o
ramp` de 15 km pentru trans-
portul marmurei [i al altor materi-
ale pe [antier [i echipaje de
20-30 boi tr`geau blocurile de
marmur` special concepute \n
acest scop. Un sistem elaborat
de scripe]i a fost folosit pentru a
ridica blocurile pân` la nivelul
dorit [i au fost amenajate meca -
nisme ingenioase pentru a aduce
ap` [i a o depozita \ntr-un bazin,
apoi a o distribui unde era nevoie,
\n trei bazine subsidiare, de unde
ajungea la complex prin inter-
mediul unor conducte. 

Plinta [i mormântul au fost
construite \n 12 ani, iar restul con-
struc]iilor din complex au durat
\nc` 10 ani. Costul total a fost es-
timat la aproximativ 32 milioane
de rupii la momentul respectiv. 

Taj Mahal a fost construit cu
materiale provenind din \ntreaga
Indie [i Asie [i au folosit peste
1.000 de elefan]i pentru trans-
portul materialelor. Marmura a
fost adus` din Rajasthan, jaspul
din Punjab, jadul [i cristalul din
China, turcoazul din Tibet, lapis
lazuli din Afganistan, safirul din
Sri Lanka [i carnelianul din Ara-
bia. Au fost folosite \n total 28 de
tipuri de pietre pre]ioase [i semi-
pre]ioase. 

For]a de munc` a fost de
20.000 muncitori, recruta]i din
India de Nord, sculptori din
Bukhara, caligrafi din Siria [i Per-
sia, t`ietori din piatr` din
Baluchistan etc.

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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VIANO: PENTRU A DOUA
OAR~ ÎN BLOGTRIP! 

La sfâr[itul lunii noiembrie,
Mercedes-Benz Viano s-a
al`turat bloggerilor, pentru a
doua oar`, \n BlogTrip-ul a
c`rui destina]ie a fost de
aceast` dat` Suceava. Astfel,
dup` BlogTrip-ul de la
Oradea, organizat \n aceast`
var`, Viano a fost prezent [i \n
al doilea eveniment dedicat
exclusiv bloggerilor, aflat
acum la a cincea edi]ie.
Ca [i data trecut`, Viano a
fost cel care a avut grij` ca
participan]ii din Bucure[ti s`
c`l`toreasc` spre locul \n
care se vor \ntâlni cu bloggerii
locali, la bordul s`u. Mai mult,
Mercedes-Benz Viano, al`turi
de bloggerul Bobby Voicu,
ini]iatorul BlogTrip, a lansat o
provocare \n blogosfera
româneasc` pentru to]i cei
care au dorit s` participe la
evenimentul desf`[urat \n
Suceava, sub forma unui
concurs care te provoca s`
descrii cum \]i propui s`
convingi un posibil client (\n
acest caz chiar Bobby) s`
achizi]ioneze un Viano. La
sfâr[itul perioadei de
\nscriere, Bobby a ales
câ[tig`torul care putea merge
la bordul lui Viano c`tre
Suceava.

215 AUTOCARE SCANIA
PENTRU BRAZILIA

Scania a vândut 215 autocare
companiei braziliene Grupo
Gontijo, cel mai mare
operator de autobuze Scania
din lume. Comanda confirm`
cooperarea pe termen lung
dintre cele dou` companii.
Autocarele vor fi folosite de
subsidiarele Gontijo [i São
Geraldo pentru transport
regulat de pasageri pe
\ntregul teritoriu al Braziliei.
Este vorba de 205 unit`]i din
modelul K420 6x2 [i 10 unit`]i
F270 4x2.

CFR C`l`tori anun]` 
publicul c`, \ncepând cu
data de 13 decembrie 2009,
ora 00:01, se pune \n
aplicare noul plan de mers al
trenurilor de c`l`tori, valabil
pân` la data de 11
decembrie 2010, ora 24.00.
Prin acest program sunt
prev`zute, \n graficul
preconizat de circula]ie,
1728 de trenuri din care: 
253 de trenuri de rang
superior, 70 de trenuri
interna]ionale [i 1336 de
trenuri personale, 33 trenuri
sezoniere, 36 de trenuri cu
ordin special. 
Cele cu ordin special vor
circula \n perioadele 
cu vârf de trafic (s`rb`tori
religioase, vacan]e [colare,
weekend-uri, atunci 
când se \nregistreaz` un flux

mare de c`l`tori) [i pe
destina]iile solicitate.
O noutate \n planul de
mers 2009 -2010 este
introducerea \n circula]ie a
unor trenuri pe noi rute:
Craiova - Cluj Napoca;
Bucure[ti Nord - Arad, prin
Petro[ani; Bucure[ti Nord
- Cluj Napoca, prin
Petro[ani; Bra[ov -
Miercurea Ciuc-Siculeni;
Sibiu - Bucure[ti Nord,
prin Râmnicu Vâlcea;
Bucure[ti Nord - Cluj
Napoca, prin Sighi[oara. 
În ceea ce prive[te traficul
interna]ional, exist` leg`turi
directe spre Viena,
Budapesta, Sofia, Salonic,
Chi[in`u, Moscova,
Istanbul, München, Vene]ia
[i Belgrad.

NOUL MERS AL TRENURILOR 2009 - 2010
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COMPENSA}II 
PENTRU PASAGERII
AERO |N CAZ 
DE FALIMENT

Sabena, Sky Europe, FlyLAL,
Olympic Airlines, MyAir [i
Volareweb sunt doar câteva
din cele aproape 77 de
companii aeriene ce au dat
faliment \n UE \ncepând din
2000. În aceast` situa]ie,
pasagerii pierd banii pe care 
i-au pl`tit pe bilete [i de
multe ori r`mân \n str`in`tate,
\n c`utarea unui alt zbor
pentru \ntoarcerea acas`.
Eurodeputa]ii cer m`suri de
protejare a pasagerilor \n
cazul falimentelor
companiilor aeriene. 
Uniunea European` a luat
deja anumite m`suri pentru
siguran]a [i securitatea
pasagerilor aerieni: crearea
unei liste negre ce include
companiile aeriene
periculoase, stabilirea unor
reguli de compensare a
pasagerilor \n cazul \ntârzierii
sau anul`rii zborurilor,
drepturi pentru pasagerii cu
mobilitate redus` [i
transparen]a pre]urilor
biletelor de avion.
Deputa]ii europeni consider`
c` UE trebuie s` asigure o
mai bun` protec]ie a
pasagerilor \n cazul
falimentelor companiilor
aeriene: pasagerii care au
rezervat zboruri la companii
care dau faliment trebuie s`
fie desp`gubi]i.
Rezolu]ia \naintat` de
europarlamentari presupune
revizuirea legisla]iei existente
sau propunerea unor legi noi,
care s` asigure protec]ia
pasagerilor, \nfiin]area unui
fond de rezerv` pentru
desp`gubiri, aplicarea
principiului „responsabilit`]ii
reciproce“ pentru pasagerii
tuturor companiilor europene
care opereaz` pe aceea[i rut`
[i dispun de locuri
disponibile, \n vederea
asigur`rii repatrierii
pasagerilor l`sa]i la sol.

DIVIZIA INDUSTRIAL~
UITP ARE UN NOU
PRE{EDINTE

Hartmut Schick, directorul
Daimler Buses [i
responsabilul pentru
opera]iunile Daimler \n
privin]a autobuzelor la nivel
mondial, a preluat
pre[edin]ia diviziei UITP
(Asocia]ia Interna]ional` a
Transporturilor Publice)
pentru industria

constructoare de mijloace de
transport pasageri. Ca
membru al comitetului
executiv UITP, Schick va
reprezenta interesele a 380
produc`tori [i furnizori din
40 ]`ri. UITP este o re]ea de
autorit`]i locale de transport
public, operatori, institu]ii
publice, institute [tiin]ifice [i
companii industriale din
domeniul transportului
public. Uniunea are peste
3.100 membri \n 90 ]`ri din
\ntreaga lume. 

Samsung Heavy Industries
Co., Ltd, produc`tor Sud-
corean de nave pentru
containere [i m`rfuri, a
optat pentru confortul
superior al modelului Setra
S 411 HD. Autocarul va fi
folosit pentru transportul
vizitatorilor fabricii
Samsung de la Geoje, dar
[i pentru transferul
partenerilor de afaceri de la
aeroportul din Seoul. 
Autocarul este echipat VIP,
partea din fa]` dispunând
de patru scaune pivotante
din piele. În partea din

spate, pasagerii pot
c`l`tori \mpreun` ca grup,
prin intermediul a [apte
scaune tapisate cu piele
bej. Acest spa]iu „de
conferin]e“ este \nconjurat
de elemente de lemn care
integreaz` un b`rule] cu
r`coritoare. Sistemul
multimedia include o
anten` satelit [i monitoare
de 19 inch. Nu lipsesc nici
sistemul de aer condi]ionat
[i alte detalii de lux,
precum [i elemente 
de siguran]` 
de ultim` genera]ie.

SAMSUNG A OPTAT PENTRU SETRA
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I ar lucrurile nu se opresc
aici - legisla]ia european`
este \ntr-o continu` trans-
formare pe o direc ]ie care
tinde s` lase România tot

mai mult \n urm`.
Rezolvarea acestei situa]ii

pare s` se g`seasc` \n realizarea
unei legi a transporturilor care s`
asigure compatibilitatea cu regu-
lamentele europene.

„Regulamentele europene a -
bordeaz` lucruri noi pentru acest
sector [i de aceea va fi necesar
s` realiz`m o lege a transpor-
turilor care s` fac` lumin` \n
noianul de ordonan]e de urgen]`
[i s` alinieze legisla]ia na]ional`
la standardele europene. Decizi-
ile privind legisla]ia vor fi luate [i
\n urma unui studiu amplu de
pia]`, realizat de c`tre ARR. Da -
tele ob]inute vor fi raportate [i la
ceea ce se \ntâmpl` la ora actual`
la nivel european. Vom anali za,
de exemplu, num`rul de operatori
de transport raportat la num`rul
de locuitori“, a precizat Sorin
S\rbu, director general DGT
(Direc]ia General` Transporturi
din cadrul Ministerul Transpor-
turilor [i Infrastructurii).

Regulamentele europene in -
tr` \n vigoare \n doi ani de la pu -
blicare. Cu alte cuvinte, actualul
regulament a trecut „neobservat“
\n ultimii doi ani sau, \n orice caz,
autorit`]ile române nu au g`sit
resursele pentru a aduce co -
rec]iile necesare legisla]iei na -
]ionale. Discut`m despre o pro-
 blem` deja tradi]ional` pentru
]ara noastr`, iar modul \n care „ne
facem c` plou`“ vizavi de regula-
mentele europene nu face decât
s` deterioreze [i mai mult ima -
ginea României la nivelul UE.

Prea restrictivi
pentru 
gustul european

„Regulamentul 1014 a intrat \n
vigoare pe data de 3 decembrie a
acestui an. Prin acest regulament,

se ini]iaz` denumirea de serviciu
public \n transportul rutier de per-
soane. Aceast` no]iune nu este
definit` \n legisla]ia na]ional`.
Doar la nivel local exist` posibili-
tatea de a subven]iona trans-
portul, exist` regiile locale de
transport care primesc subven]ii
de la prim`rie pentru a men]ine
transportul la un anumit nivel de
calitate [i pre]. În afara loca -
lit`]ilor, nu exist` serviciu public
de transport rutier de per soane \n
accep]iunea regulamentului euro-
pean. Avem diferen]e importante
de abordare. Practic, regulamen-
tul intr` \n conflict cu legea 92,
având \n vedere c` regulamentul
prevede c` orice autoritate com-
petent` poate ini]ia un serviciu
public de transport rutier“, a ex-
plicat Sorin S\rbu.

Cu alte cuvinte, conform regu-
lamentului european, realizarea
unui transport rutier public de
c`l`tori nu mai poate depinde o
singur` autoritate.

Astfel, \n mod logic, tragem
concluzia c` ARR (Autoritatea
Rutier` Român`) sau consiliile
jude]ene nu vor mai fi singurele
autorit`]i care vor putea stabili
modul de organizare a curselor
interjude]ene, respectiv jude]ene.

O aplicare imediat` a regula-
mentului european ar \nsemna
cel mai probabil o lung` perioad`
de haos pe pia]a transportului ru-
tier de c`l`tori. 

În aceste condi]ii, chiar dac`
regulamentul este \n vigoare, cel
mai probabil, autorit`]ile române
vor putea \ntârzia aplicarea lui
pân` la expirarea actualului pro-
gram de transport, intrat \n vi -
goare \nainte de 3 decembrie.

Astfel, este de anticipat faptul
c` se vor g`si „porti]e“ pentru
evitarea unor modific`ri abrupte a
regulilor de func]ionare a pie]ei.
Întreb`rile care se pun sunt cât vor
func]iona aceste tergivers`ri, de
ce nu s-a f`cut nimic pân` acum [i
ce vor face autorit`]ile pentru a re-
cupera derapajul ap`rut?

Câ]iva PA{I \n urm`

fa]` de EUROPA

La \nceputul lunii decembrie
a acestui an, a intrat \n
vigoare un regulament
european care se afl`, \n
mod evident, \n conflict cu
legisla]ia român` din
transporturi. Este \nc` o
dovad` c` modul \n care a
fost conceput` legisla]ia
na]ional` nu a fost \n
concordan]` cu abord`rile
europene.
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Subven]ii pentru
transportul public?

Un al doilea aspect care ar
putea intra \n conflict cu regula-
mentul european este cel legat
de impunerea anumitor condi]ii
legate de traseu, grafic de cir-
cula]ie etc de c`tre o autoritate,
f`r` a se oferi \ns` compensa]ii.

Practic, abordarea româ -
neas  c` a fost aceea \n care au -
torit`]ile percep taxe de la
o pe ratorii de transport care ac-
ceseaz` transportul public
rutier de persoane, \ns` re -
gulamentul pre vede ca acest tip
de serviciu s` fie compensat.

„Conform regulamentului,
pen tru serviciile de transport ini -
]iate, autorit`]ile trebuie s`
acorde compensa]ii. Modul de
oferire a compensa]iilor [i modul
de acces la serviciul public sunt
descrise \n regulament. Exist` o
zon` \n care se poate merge pe
\ncredin]are direct` [i o zon` de
licita]ii. Regulamentul prevede
ca doar acest tip de serviciu
compensat s` poat` suporta
ni[te rigori impuse de autorit`]i.
Celelalte tipuri de transport re -
gulat de persoane ar trebui s` fie

nediscriminatorii. Oricum, cred
c` este prematur s` discut`m de
liberalizare, mai ales c` ope -
ratorii de transport nu sunt pre -
g`ti]i s` accepte o alt` abordare,
decât cea actual`, privind trans-
portul regulat de persoane“, a
precizat Sorin S\rbu.

Este evident faptul c` este
necesar` o nou` abordare privind
pia]a transporturilor, mai apro -
piat` de cea european`.

„Pân` \n prezent, negocierile
s-au purtat doar \ntre dou`
entit`]i - operatorii de transport [i
autorit`]i. Acceptând acest mod
de abordare, s-a ajuns la o curs`
de achizi]ionare de mijloace de
transport care nu \[i g`sesc locul
pe pia]`. Este momentul s`
purt`m discu]ii deschise, f`r` a
ne ascunde \n spatele auto -
rit`]ilor, f`r` a scoate o lege \n
vitez`... Trebuie ca discu]iile s`
fie extinse c`tre utilizatorul final
al serviciului de transport, c`tre
pasageri. La ora actual`, exist`
foarte multe reclama]ii venite de
la cet`]eni privind modul \n care
este realizat transportul rutier de
persoane. {i nu avem asigurat
nici m`car un minim de informare
privind cursele care se realizeaz`,

destina]ii, autog`ri, ore de ple-
care... Abordarea privind o nou`
legisla]ie trebuie s` fie una na -
]ional`, iar vocea cet`]eanului tre-
buie ascultat`“, a completat
directorul general DGT.

Legisla]ia european` continu`
s` evolueze, iar pr`pastia dintre
ceea ce avem \n România [i ceea
ce ar trebui s` existe \n orice ]ar`
membr` UE devine tot mai mare.
Este greu de crezut c`, pe seg-
mentul transportului rutier de per-
soane, vom putea s` mergem mai
departe cu o abordare 100% au-
tohton`.

„În luna decembrie a acestui
an, are loc Consiliul TTE (Transport
Telecomunica]ii Energie), unde se
discut` despre drepturile pasage -
rilor \n transportul rutier. Op]iunea
Comunit`]ii Europene este, \n mod
clar, aceea de a proteja c`l`torul
[i, astfel, vor ap`rea ni[te impuneri
noi c`tre operatorii de transport.
Nu mai putem avea abord`ri strict
române[ti, trebuie g`site ni[te
solu]ii pentru a ne \ndrepta c`tre
abordarea european`“, a spus di-
rectorul general DGT.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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„Î
n luna no iembrie, s-a
convenit a su pra unui
protocol \n trei punc -
te. Punctul \ntâi - s`
primim 20 de milioane

de lei din subven]ii pân` la
sfâr[itul lunii noiembrie, punctul
doi - prinderea \n bugetul de anul
viitor a sumelor r`mase restante
\n acest an, punctul trei - schim-
barea legilor speciale pentru ve -
terani [i pensionari, \n sensul \n
care ace[tia vor trebui s` pl` -
teasc` biletul integral, urmând s`
\[i deconteze biletul direct la
organismele statului. Actuala si -
tua]ie nu mai poate continua,
exist` firme de transport care nu
[i-au mai primit banii de la \n -
ceputul anului“, a afirmat Au -
gustin Hagiu, pre[edintele
Fe  dera]iei Operatorilor Români
de Transport (FORT).

Legile [i pira]ii
trag ma[inile 
pe dreapta

La ora actual`, operatorii de
transport traverseaz` o perioad`

extrem de dificil`. Sc`derea nu -
m`rului de c`l`tori [i concuren]a
neloial` exercitat` de „pira]i“ au
creat o adev`rat` capcan` a au-
todistrugerii. În timp ce costurile
nu pot sc`dea semnificativ, \n -
cas`rile se diminueaz` continuu,
iar despre cre[terea ta rifelor nici
nu poate fi vorba (presiunea e -
xercitat` de concuren]a, corect`
sau nu, este foarte puternic`).

„Transportul rutier de
persoane se confrunt` cu trei
pro bleme majore. Una este cea fi -
nan ciar`, pentru c` num`rul de
pasageri este \n continu` sc`dere
de la \nceputul anului. Este vorba
\n special de cursele regulate in-
terne, cele externe suferind, \nc`
de dinainte de declan[area crizei,
de pe urma curselor aeriene low-
cost. O alt` problem` este legat`
de Ordonan]a 92, care a distrus
transportul jude]ean. S-au creat
sfere de influen]` puternice, nu-
meroase firme [i-au pierdut
traseele, iar abuzurile se ]in lan].
Cea de-a treia problem` o
reprezint` lipsa de perspectiv` a
transportatorului de persoane.
Dorin]a noastr` este s` se
mearg` pe o valabilitate de cinci
ani pentru actualul program de
transport interjude]ean [i nu pe
trei ani. Iar \n intervalul de trei ani
r`mas, ne dorim s` g`sim o vari-
ant` care s` asigure un viitor
acestei activit`]i. Nu discut`m
neap`rat de liberalizare, dar tre -
buie g`sit` o variant` \mbu n`t`]it`.
Se poate merge [i pe o anumit`
variant` de liberalizare sau conce-
sionare. Personal, a[ opta pentru
liberalizare, dar trebuie stabilit` o
anumit` form`, care s` poat` fi
aplicat` pie]ei din România“, a ex-
plicat Augustin Hagiu.

Liberalizarea 
trebuie preg`tit`

De mult` vreme, se discut`
despre liberalizare, dar nimeni nu
[tie cu exactitate ce \nseamn`
acest lucru. În ultimii ani, sin-
tagma „liberalizare“ a reprezen-

tat mai mult o sperietoare afi[at`
de c`tre autorit`]i ca acea alter-
nativ` pe care nimeni nu ar trebui
s` [i-o doreasc` [i, astfel, vechiul
sistem s` fie \ndurat mai departe.

„Practic, la ora actual`, pia]a
func]ioneaz` sub forma unei li -
beraliz`ri controlate sub un sin-
gur aspect - vechimea pe traseu.

Urm`torul pas trebuie s` fie
implementarea unei solu]ii legisla-
tive care s` prevad` ca accesul la
o anumit` zon` de pia]`, local`,
jude]ean`, interjude]ean`, comu-
nitar` s` se fac` \n func]ie de ca-
pacitatea de transport, a[a cum se
\ntâmpl` [i \n alte ]`ri. În afar` de
capacitatea financiar`, onora -
bilitate [i de criteriul cu no[tin]elor
profesionale, trebuie s` oferi o
anu mit` capacitate de transport.
Astfel, cu licen]a de transport, s`
ai dreptul s` faci transport pe un
a numit areal, \n func]ie de capaci-
tatea pe care o ai. De exemplu, s`
po]i realiza transport jude]ean (s`
participi la licita]ie sau prin diferite
forme de liberalizare sau conce-
siune) \n condi]iile \n care ai minim
80 de locuri capacitate de tran s -
port. Pentru transport interju -
de]ean, am putea discuta de un
minim de 240 de locuri“, a spus
pre[edintele FORT.

Pe de alt` parte, vor trebui
g`site modalit`]i de adaptare a
mijloacelor de transport utilizate
la condi]iile specifice ale tra seelor
- num`r de c`l`tori, infrastructur`
rutier`. Nu po]i folosi un autocar
de patru stele la un traseu care
nici m`car nu dispune de un drum
asfaltat. {i exact astfel de cazuri
\ntâlnim la ora actual`.

Dialog bun - zero
rezultate 

O liberalizare brusc`, f`r` re -
guli bine determinate, risc` s`
arunce pia]a de transport \n haos
timp de mai multe luni [i nimeni
nu \[i dore[te acest lucru.

„O solu]ie ar putea-o re -
prezenta autog`rile - transporta-
torii ar trebui s` dispun` de

„Vom lupta
Transportul rutier
de persoane 
a fost afectat 
din plin de criza
economic`, \ns` 
una dintre cele mai
puternice lovituri 
a venit chiar de
acolo de unde
firmele se a[teptau
la cea mai mare
siguran]` [i,
eventual, sprijin 
- statul. Care a
\ntârziat, \n unele
cazuri, cu peste 12
luni, plata sumelor
aferente
transportului
pensionarilor [i
veteranilor.
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contracte cu acestea, s` aib` un
program pe care s` \l respecte,
peron la care s` se fac` \mbar-
carea/debarcarea. Îns`, [i aici, au
existat numeroase abuzuri. Un rol
esen]ial \l vor juca autorit`]ile, care,
prin controalele realizate, ar trebui
s` asigure \ndreptarea pie]ei pe
direc]ia stabilit`. Anul acesta, a e -
xistat dialog, dar nu s-a realizat
nimic, nici \n zona de drumuri, nici
\n cea privind legisla]ia \n transpor-
turi. Au fost patru-cinci puncte pe
care ni le-am dorit, autorit`]ile au
promis c` le vor lua \n considerare,
dar nu au fost realizate. Controlul
unic este unul dintre acestea. Tre-
cerea transportului jude]ean \napoi
la ARR, modul de impozitare a au-
tovehiculelor, restric]iile de cir-
cula]ie, men]inerea la cinci ani a
valabilit`]ii programului de trans-
port, eliminarea asigur`rilor de risc
financiar pentru accesul pe pia]`
sunt chestiuni care s-au discutat,
dar nu s-a \ntâmplat nimic“, a pre-
cizat Augustin Hagiu.

Subiectele r`mase nerezol-
vate r`mân de actualitate [i vor
face obiectul unor noi runde de
negocieri cu autorit`]ile. Din
p`cate, cel mai probabil, dialogul
va porni din nou de la zero.

„Aceste probleme necesit`
decizie politic` pentru a fi rezol-
vate. Este deranjant faptul c`, la
fiecare nou guvern, se schimb`
to]i oamenii de decizie din struc-
turile ministerului de resort. În
acest fel, nu vom avea niciodat`
continuitate“, a declarat pre -
[edintele FORT.

În plin` criz`, 
se scumpe[te
service-ul

Pe lâng` concuren]a acerb`,
de multe ori neloial`, [i dimi -
nuarea num`rului de c`l`tori,
transportatorii se confrunt` [i cu
ne\ncrederea furnizorilor.

„În ultima vreme, a devenit tot
mai dificil` colaborarea cu furni-
zorii. Se cer garan]ii bancare, iar
cecul [i biletul la ordin nu mai

reprezint` o garan]ie. Între]inerea
parcului auto devine tot mai
costisitoare, pre]urile au crescut
la service [i piese de schimb. Au
disp`rut mul]i furnizori, alterna-
tivele s-au diminuat [i, astfel, fle -
xibilitatea este mult mai mic`. S-a
deteriorat foarte mult rela]ia di-
rect` dintre furnizori [i trans-
portatori - au plecat angaja]ii care
realizau tamponul \ntre cele dou`
p`r]i (oamenii de marketing [i de
vânz`ri). Furnizorii r`ma[i \n pia]`
colaboreaz` mai mult on-line. A
disp`rut comunicarea uman`“, a
explicat Augustin Hagiu.

Începutul anului viitor va de-
pinde \n mare m`sur` de capaci-
tatea statului de a stabili rela]ii
normale cu mediul de afaceri.

Viramentul TVA
poate fi \ntârziat

„Soarta noastr` este pe -
cetluit` de tot ceea ce reprezint`
sistemul bugetar. În condi]iile \n
care \ncas`rile la buget sunt tot

mai mici, este greu de crezut c`
proiectul de buget este unul fe -
zabil, care s` poat` fi pus \n apli-
care. {ansa ar fi compensarea
datoriilor firmelor c`tre stat cu
sumele care trebuie virate de la
buget. Pân` atunci \ns`, recoman-
darea mea pentru to]i operatorii
de transport persoane este aceea
de a nu pl`ti TVA pentru sumele
aferente biletelor care trebuie
rambursate de stat. Este un lucru
permis \n cazul legilor speciale,
precum cele privind veteranii [i
pensionarii. Practic, nu se \nre -
gistreaz` TVA pentru respectivele
deconturi. Oricum, sunt surprins
de capacitatea de rezisten]` a
firmelor de transport, iar cele mai
multe dintre acestea au reu[it
acest lucru amânând pl`]ile c`tre
stat“, a declarat Augustin Hagiu.

2010 debuteaz`
cu probleme

În actualul context, este de
a[teptat, mai mult ca niciodat`, s`
apar` investitori str`ini interesa]i
de segmentul transporturilor \n
]ara noastr`.

„Pentru 2010, prev`d o catas -
trof`. Multe firme nu vor mai reu[i
s` treac` peste primele luni ale an-
ului - nu mai au resurse [i nici
amânarea pl`]ilor la stat nu va mai
fi posibil`. Vor ap`rea blocajele pe
conturi. De asemenea, anul viitor
va fi unul interesant pentru firmele
din afar`. Prev`d c` 2010 va fi anul
ofertelor pentru firmele române[ti.
De aceea ne-am dori ca accesul la
pia]` s` se fac` mai greu, pentru a
\ngr`di \ntr-o anumit` m`sur`
posibilitatea ca pe pia]` s` apar`
firme str`ine nou \nfiin]ate. Astfel,
transportatorii români ar avea
[ansa primirii unor oferte con-
crete, care ar duce inclusiv la
p`strarea unor sume de bani \n
România. De asemenea, marii
juc`tori din pia]a intern` vor c`uta
s` acapareze pia]`“, a precizat
pre[edintele FORT.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

pentru 5 ani“

„Recomand transportato-
rilor s` stea lini[ti]i \n ceea ce
prive[te achizi]ia de ma[ini.
Încerc`m s` ne unim for]ele
pentru a ajunge la cinci ani de
valabilitate a programului de
transport [i abia peste doi ani
s` vedem ce investi]ii sunt
necesare \ntr-un nou context
legislativ“.

Augustin Hagiu,
pre[edinte FORT: 
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Pentru to]i cei care au inimi de copii, 
dar [i pentru amatorii de aventur` 

sau pentru cei care \[i doresc s` vad`
luminile Nordului chiar pe Cercul Polar,

Mo[ Cr`ciun a deschis, 
\n urm` cu jum`tate de secol, 

un s`tuc \n care poate primi vizite 
pe tot parcursul anului. 

De atunci [i pân` \n prezent, milioane 
de oameni i-au trecut pragul biroului 

de la Rovaniemi, Finlanda, i-au vizitat
renii sau au v`zut pe viu cum spiridu[ii

fabric` juc`riile \n atelierul Mo[ului. 

Satul lui 

CR~CIUN
MO{
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T oat` lumea [tie c`
Mo[ul ne viziteaz` pe
to]i \n noaptea de
Cr`ciun [i mul]i dintre
noi, mai ales copiii,

[i-ar dori s` \l vad` m`car o dat`.
Pentru c` e atât de ocupat [i pen-
tru c` magia S`rb`torilor trebuie
s` \[i p`zeasc` foarte bine se-
cretele, acest lucru nu este posi-
bil \n noaptea dintre 24 [i 25
decembrie. Dar cine \[i dore[te
cu adev`rat poate s` \i fac` o
vizit` chiar acas` la el. Sau, cel
pu]in, loca]ia oficial` pe care [i-a
ales-o pentru a primi vizite. 

Se spune c`, departe, foarte
departe, \n Nord, \n s`lb`ticia
Laponiei finlandeze, exist` un
munte misterios numit Korvan-
turi, la poalele c`ruia, ascun[i cât
se poate de bine de indiscre]ia
uman`, tr`iesc Mo[ul, so]ia lui,
elfii [i celebrii s`i reni. De fapt, ei
tr`iesc acolo de atâta vreme,
\ncât nici ei nu mai [tiu când
anume s-au stabilit acolo. Mo[ul
nici m`car nu poveste[te prea
multe despre casa lui, de teama
de a nu p`]i ca orice celebritate
care se respect`: s` nu mai aib`
o clip` de lini[te din cauza fanilor,
presei [i turi[tilor. Unde mai pui
c`, dac` totul ar fi prea „pe fa]`“,
Cr`ciunul nu ar avea acela[i
farmec, misterul fiind parte din
deliciul acestei s`rb`tori. Dar
numele muntelui - Urechea - su -
gereaz` foarte clar faptul c` e un
loc excelent pentru a asculta cu
aten]ie dorin]ele copiilor de la 0
la 120 ani din \ntreaga lume.

A[a c` Mo[ Cr`ciun s-a gândit
bine [i a venit cu o solu]ie genial`
pentru a-[i primi \n vizit` prietenii
din \ntreaga lume: acum 50 de ani,
a \nceput s` fac` vizite regulate la
Rovaniemi, pe Cercul Polar de
Nord. Acolo, poate fi \ntâlnit \n
fiecare zi a anului, \n cadrul unui
birou special, când nu c`l`tore[te
prin lume, pentru a face reclam`
Cr`ciunului sau a vizita copiii bol-
navi [i când nu petrece timp cu
elfii sau cu renii s`i. 

Dac` ajungi \n Finlanda, este
destul de u[or s` dai de satul
Mo[ului. Din Rovaniemi, sunt
numai 8 km pân` \n locul \n care
Cercul Polar intersecteaz` au-
tostrada [i po]i merge acolo cu
autobuzul sau cu ma[ina. Vei
recunoa[te satul dup` casele
din bu[teni, cu turnule]e, [i
dup` poarta impun`toare.
Exist` [i un aeroport al Mo[ului,
la 2 km de sat. 

Ce e de f`cut,  
ce e de v`zut

În afar` de mult-a[teptata
\ntâlnire cu Mo[ Cr`ciun din pro-
priul s`u Birou, mai sunt [i alte lu-
cruri de f`cut \n sat. De exemplu,
po]i \nchiria snowmobile cu care
s` „te dai“ pe circuite special or-
ganizate sau amenajate, s` te
plimbi cu sania tras` de reni sau
s` pleci \n adev`rate „safari-uri“
lapone, printre ghe]uri (contra
unor sume cuprinse \ntre 65 [i
170 euro de persoan`). 

În sat, exist` un centru de in-
forma]ii care \]i poate da toate
datele de care ai nevoie despre
Cercul Polar, Mo[ Cr`ciun [i
Laponia, \n 13 limbi diferite (fin -
landez`, suedez`, englez`, fran -
cez ,̀ german ,̀ polonez ,̀ o lan  dez`,
italian`, spaniol`, greac`, rus`,
japonez` [i chinez`). Aici, se pot
organiza [i programe individuale
sau cu grupul, pe 1 pân` la 5 zile,
inclusiv o ceremonie de traversare
oficial` a Cercului Polar sau
chiar... nun]i.

Casa Cr`ciunului este cea
de-a treia cas` din bu[teni din
sat, cu turnule] [i gazda Fun -
da]iei Cr`ciunului [i a unei ex-
pozi]ii permanente. Aceasta din
urm` ocup` un spa]iu de 400 mp
\n jurul Casei [i include trei

Program zilnic Satul lui Mo[ Cr`ciun

Ianuarie-Mai, 
de luni pân` duminic`: 10:00 - 17:00
Iunie, luni-duminic`: 09:00 - 18:00
Iulie, luni-duminic`: 09:00 - 19:00
August, luni-duminic`: 09.00 - 18.00
Septembrie-Noiembrie, 
luni-duminic`: 10:00 - 17:00
Decembrie, luni-duminic`: 09:00 - 19:00
Excep]ii 2009 [i 2010:
Ajun, 24 decembrie: 09:00 - 15:00
Cr`ciun, 25 decembrie: 12:00 - 17:00
31 decembrie: 09.00 - 17:00
1 ianuarie: 12:00 - 19:00
2-7 ianuarie 2010: 9:00 - 19:00

Taxe intrare Casa
Cr`ciunului:

Adul]i: 5 euro
Copii (4-12 ani): 3 euro
Bilet de familie 
(2 adul]i [i 2 copii): 10 euro
Copii sub 4 ani 
(cu bilet de familie): gratis
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sec]iuni absolut fascinante: una
dedicat` tradi]iilor finlandeze de
Cr`ciun, una celor din \ntreaga
lume, de ieri [i de azi, [i,
bine\n]eles, una dedicat` fabricii
de juc`rii a spiridu[ilor. 

De asemenea, \n sat exist` un
magazin de suveniruri (Kieh ta -
tuote), unul de produse tradi -
]ionale lapone (Lappituote), un
altul cu cu]ite [i bricege Marttini
(fabric` fondat` \n 1928), un
restaurant cu ambian]` natural`
(Santamus), un magazin de biju-
terii, un Topshop (Swarovski,
ametiste [i monede euro rare,
pentru colec]ionari) [i, bine -
\n]eles, Po[ta lui Mo[ Cr`ciun, \n

care po]i sim]i bucuria Cr` ciu -
nului indiferent de anotimp. 

Ar mai fi de ad`ugat c` un
sejur de 5 sau 7 zile este oferit de
agen]iile de turism din România la
un tarif cuprins \ntre 1.340 euro [i
1.830 euro, iar durata zborului pe
ruta Bucure[ti-Rovaniemi este de
circa 3 ore [i jum`tate.

Nu \]i mai r`mâne decât s` \]i
cumperi un bilet de avion c`tre
Finlanda [i s` te bucuri de
Cr`ciun \n orice zi din an! Mo[ul
te a[teapt` cu bra]ele deschise!

Raluca MIH~ILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Atrac]ii

Plimb`ri cu snowmobilul pentru copii:
- mini-snowmobil, pe circuit supravegheat (vârsta minim`
2 ani): 20 euro
- mini-snowmobil safari 30 minute (vârsta minim` 5 ani):
45 euro
- plimbare snowmobil pe circuit supravegheat: 22 euro
- safari snowmobil, 30-40 minute: 55 euro
- safari snowmobil 1 h: 75 euro
- safari nocturn: 100 euro
- plimbare cu snowmobilul pân` la ferma de husky: 60
euro (inclusiv plimbare cu sania tras` de câini)
- plimbare cu snowmobilul pân` la ferma de reni: 50 euro
(inclusiv plimbare cu sania tras` de reni) 
Reducere pentru copii: 25%
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BERBEC 
(21 martie - 
20 aprilie)

Este una dintre cele
mai lini[tite luni din an

sub aspectul planurilor de
c`l`torie. Nici planuri nu v-a]i
f`cut [i nici nu se vor ivi ocazii
de a pleca la drum \n afara lo-
calit`]ii. {i totu[i, pentru aceia
care vor face excep]ie de la
aceast` regul`, conduce]i cu
pruden]` [i nu ignora]i durerile
de spate - consecin]ele v` vor

costa mai mult ulterior.

TAUR 
(21 aprilie 
- 21 mai)

Este o perioad` agitat`
din punctul de vedere al
obliga]iilor pe care le ave]i de
\ndeplinit. În prima parte a inter-
valului, se \ntrev`d c`l`torii
al`turi de familie. Urm`toarea
perioad` ve]i face multe drumuri
\n interes de serviciu, toate
marcate de succese incredibile.
Pare s` se fi \ncheiat perioada
de incertitudine \n ceea ce
prive[te situa]ia profesional`.

GEMENI 
(21 mai - 
20 iunie)

„Dorul de duc`“ revine
brusc \n via]a dumnea voastr` [i
nu va reu[i nimeni s` v`
opreasc` din drum. Nevoia de in-
dependen]` v` va determina s`
nu ]ine]i cont nici de obliga]ii [i
nici de rug`min]ile membrilor
familiei. Ve]i resim]i ulterior
consecin]ele [i nu vor fi din cele
mai pl`cute. Ve[ti bune apar din
zona financiar`, \ns` cheltuielile

vor fi pe m`sur`.

RAC 
(21 iunie - 
22 iulie)

Agita]ia din aceast` pe-
rioad` v` va da mari b`t`i de
cap: va trebui s` face]i multe
drumuri \n interes de serviciu,
dar [i pentru rezolvarea unor
probleme legate de familie. Vor
ap`rea ni[te complica]ii \n
rela]iile cu autorit`]ile sau
b`ncile, a c`ror solu]ionare va fi
\n final negativ` pentru dum-
neavoastr`, iar banii sunt din ce
\n ce mai pu]ini...

LEU 
(23 iulie - 
22 august)

Când al]ii se distreaz`,
dumneavoastr` munci]i din

greu. Dar rezulta tele nu vor
\ntârzia s` apar`: dup` un an
plin de greut`]i, dintr-o dat`,
pare s` vi se fi schimbat
norocul. Transportatorii [i con-
structorii se vor descurca exce-
lent. Se \ntrev`d multe drumuri,
dar nu ve]i sim]i strop de
oboseal`, mai ales c` pro -
blemele financiare sunt pe cale

s` se \ncheie.

FECIOAR~ 
(23 august - 
22 septembrie)

Ve]i c`l`tori moderat \n
aceast` perioad`, atât \n interes
de serviciu cât [i personal. În
ceea ce prive[te sectorul profe-
sional, ve]i \nregistra unul dintre
cele mai mari succese ale cari-
erei dumneavoastr` - este ca un
vis care se \m pli ne[te. Mai tre-
buie doar s` v` alc`tui]i echipa
potrivit`, s` le mul]umi]i [i s`-i
r`spl`ti]i pe to]i cei care v-au

fost al`turi.

BALAN}~ 
(23 septembrie -
22 octombrie)

Face]i planuri peste pla-
nuri referitoare la c`l`torii lungi,
\ns` nu se \n trev`d drumuri \n
aceast` perioad` decât dac` v-a]i
achizi]ionat din timp un sejur la
mare dep`rtare. Continua]i s`
face]i mari cheltuieli, dar \nca -
s`rile sunt aproape duble. Re la]iile
profesionale au [anse de reu[it`
doar dac` ]ine]i cont de p`rerile

celorlal]i colaboratori. 

SCORPION 
(23 octombrie -
21 noiembrie)

Sunt posibile c` l`torii
extraordinare \n aceast` pe-
rioad` de timp, care v` vor
\mbog`]i din toate punctele de
vedere, \ns` doar dac` v` ad-
ministra]i corect banii pentru a
putea s` cump`ra]i un pachet
turistic \ntr-o zon` tropical`.
Baza]i-v` pe intui]ie [i evita]i
conflictele de orice natur`, mai
ales dac` pleca]i la drum, [i con-
duce]i cu maxim` pruden]`!

S~GET~TOR 
(22 noiembrie -
21 decembrie)

Se \ntrev`d câteva
drumuri la orizont, iar

cele \n interes profesional risc`
s` v` creeze neajunsuri \n fami-
lie. Dac` ve]i fi suficient de
diploma]i, ve]i g`si un echilibru
foarte bun \ntre toate obliga]iile
pe care le ave]i de \ndeplinit.
Pentru dumneavoastr`, criza s-a
\ncheiat. Fi]i cump`ta]i, investi]i
[i reinvesti]i, iar rezultatele nu

vor \ntârzia s` apar`.

CAPRICORN 
(22 decembrie -
19 ianuarie)

Nu este exclus s`
pleca]i \ntr-o lung` c`l`torie de
relaxare, la mare distan]`. Se
anun]` o perioad` destul de
lini[tit` pentru dumneavoatr`,
marcat` de mult optimism [i
confort financiar. Toate merg ca
pe roate [i numai \n sens ascen-
dent. La drum, nu uita]i s` v`
pune]i centura de siguran]` [i
ave]i grij` s` parca]i doar \n
locuri permise [i foarte sigure. 

V~RS~TOR 
(20 ianuarie - 
18 februarie)

La \nceputul interva -
lului, ve]i face o

c`l`torie \mpreun` cu fa-
milia, \n care nu v` ve]i refuza
nici o pl`cere interzis` de-a lun-
gul \ntregului an. La serviciu,
evita]i s` lua]i decizii impor-
tante, deoarece este o perioad`
\n care percepe]i deformat
situa]iile. Sunt posibile rupturi
cu partenerii [i colaboratorii pe
fondul lipsei dumneavoastr` de
amabilitate.

PE{TI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Se anun]` o perioad`
lini[tit` pentru cei mai mul]i din-
tre dumneavoastr`, \n care ve]i
c`l`tori destul de pu]in [i
aproape doar \n interes per-
sonal. Exist` [i excep]ii \ns`:
[oferii trebuie s` aib` grij` s`
nu renun]e la serviciu [i vor fi
nevoi]i s` plece \n tot mai multe
curse. Iar pentru constructori
\ncepe epoca de „aur“ - mult de
lucru, bani pe m`sur`.

15 decembrie 2009 - 15 ianuarie 2010
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