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„T
ransportul repre zin -
tă sângele care dă
via ţă economiei!“ -
ce frumos sună a -
cest adevăr, pe care

toată lumea îl acceptă formal, dar
foarte puţini îl iau în seamă.

Şi putem fi şi mai clari în de -
finirea a ceea ce înseamnă trans-
port. Nu am văzut nici o şalupă în
faţa vreunei alimentare, nici de-
pozitele din jurul oraşelor nu sunt
deservite de trenuri, iar fabricile nu
şi-au construit aeroporturi pentru
aprovizionarea cu materie primă -
transporturile sunt realizate în cea
mai mare măsură cu autovehicule
rutiere. Mai mari sau mai mici,
pornind de la cele de sub 3,5 t şi
a jungând la cele de 40 t şi, la
nevoie, şi mai mari.

Cu alte cuvinte, tuturor ar tre-
bui să ne pese, dar realitatea
arată altceva.

Aşa de importante sunt trans-
porturile încât toate ţările europene
(şi probabil din lume) au un minis-
ter al transporturilor, iar România
are şi ea aşa ceva. Un minister în-
treg şi încă unul dintre cele mari, cu
mulţi angajaţi, multe departamente
şi, bineînţeles, mulţi bani există pen-
tru a asigura buna desfăşurare a
transporturilor. Şi pentru că, de
departe, cea mai mare cantitate de
mărfuri şi cei mai mulţi pasageri se
deplasează rutier...

Nu m` apuc să realizez o isto-
rie a gafelor ce au vizat de-a lun-
gul timpului transporturile - spa ţiul
nu îmi permite - dar pot să a -
mintesc câteva la întâmplare şi
multe au pornit chiar din Ministerul
Transporturilor: taxa de primă în-
matriculare, care, în prima formă,
desfiinţa practic piaţa autove-
hiculelor comerciale grele (din
fericire, a fost modificată la timp),
restricţiile de pe DN1, care au
obligat, în prima fază, camioanele
grele să treacă peste un pod cu res-
tricţie de tonaj (plăcuţele cu res -
tricţia de tonaj au dispărut peste
noapte atunci când DN1 a fost în-
chis camioanelor, dar crăpăturile
din pod au rămas) sau ordinul
privind necesitatea unui capital
de 50.000 de euro pentru casele de
expediţie (blocat în justiţie şi evi-
dent neaplicabil). Dacă ne mai
gândim la deficienţele de infra-
structură, la care se adaugă nu-
meroase taxe şi restricţii pentru
utilizarea acesteia, parcă îţi vine să
te apuci de altceva.

Acum, a apărut o altă extraor-
dinară găselniţă - cauciucurile de

iarnă. Nimeni nu se poate opune la
aşa ceva, pentru că salvează vieţi,
asigură un trafic fluent iarna...
Gata - încă o problemă rezolvată!
Astfel, şi iarna poate fi ca vara.
Pentru că, dacă se întâmplă să
ningă şi apare vreo problemă în
trafic, vom şti cu exactitate cauza
- cineva nu şi-a cumpărat cauciu-
curi de iarnă!

Noi nu avem nevoie de au-
tostrăzi, de deszăpezirea eficien-
tă a şoselelor, de marcaje corecte
şi coerente, ci ne trebuie doar o
lege clară, care să arate cu exac-
titate vinovatul. Iar acesta în nici un
caz nu poate fi vreo entitate a sta -
tului (doar ei fac legile).

Sigur că ne dorim cu toţii să nu
mai apară accidente, maşinile să nu
mai polueze, iar aglomeraţiile în
trafic să nu mai existe, dar primul
lucru care trebuie făcut este o in-
frastructură rutieră normală pentru
traficul pe care îl avem, pentru
poziţia ocupată de ţara noastră,
pentru secolul în care ne aflăm - în
concluzie, o infrastructură care să
ţină pasul, cât de cât, cu promisi-
unile auzite înaintea fiecărui ciclu
electoral. Oricum, toată tevatura
legată de cauciucurile de iarnă îmi
aminteşte de şi mai mediatizata
bandă reflectorizantă.

Dar am mai spus-o: transpor-
turile sunt făcute pentru cei pa-
sionaţi, care nu se descurajează
niciodată. În plus, românii au
dovedit faptul că sunt talentaţi la
transporturi. Au trecut peste mo-
mentele grele şi concurează cu
succes mult mai puternicele com-
panii din Vest. Cred în viitorul
firmelor româneşti de transport şi
într-o poziţie puternică a ţării
noastre în transporturile europene.

Şi nu pot să nu mă întreb cât de
departe va ajunge România când
vom deveni talentaţi şi la adminis-
trarea unei ţări?

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

DERAPAJUL
cauciucurilor de iarn`
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PARTENERIAT 
UNTRR {I MB 

Având la bază platforma
Mercedes-Benz: Ghidul
Excelenţei, Mercedes-Benz
România şi Uniunea Naţională
a Transportatorilor Rutieri din
România au încheiat un
parteneriat care are în vedere
pregătirea teoretică şi
practică a şoferilor români de
camioane. Demersul are la
bază experienţa, cunoştinţele
şi personalul Mercedes-Benz
România, specializat în
domeniul instruirii şi
conducerii economice,
reunite cu resursele
profesionale materiale şi
organizatorice puse la
dispoziţie de UNTRR.
Cursurile de instruire au drept
scop eficientizarea
activităţilor companiilor de
transport din România şi a
stării traficului rutier. Tema
principală a sesiunilor de
formare este axată pe
îmbunătăţirea performanţelor
de conducere în vederea
reducerii consumului de
carburant şi a perfecţionării
şoferilor de camioane.
Asumarea tehnicilor de „eco-
driving“ ajută la sporirea
siguranţei în trafic, precum şi

la extinderea duratei 
de viaţă a autovehiculului şi
reducerea semnificativă a
stresului la volan.

IVECO LA SUMMITUL
EUROPEAN 
DE LOGISTIC~ 2010

Noul CEO al Iveco, Alfredo
Altavilla, a luat parte, în
noiembrie, la Summitul
European de Logistică 2010,
care a avut loc la Bruxelles.
Summitul, dedicat viitorului în
transporturi şi industriei
europene de logistică, a fost
organizat de AEL (Alianţa
pentru Logistica Europeană)
şi finanţat de către Iveco,
împreună cu nume mari din
domeniu, cum ar fi Deutsche
Post DHL, Carrefour,
Michelin, SAP şi altele. La
summit au mai participat şi
vicepreşedintele Comisiei
Europene şi comisar pentru
Mobilitate şi Transport, 
Siim Kallas, precum şi CEO 
al Deutsche Post DHL, 
Frank Appel. 
Conform unui comunicat de
presă Iveco, Alfredo Altavilla
a avut un speech dedicat
rolului tehnologiei în sprijinul
unui sistem logistic

sustenabil. El a explicat că
motoarele diesel vor continua
să joace cel mai important rol
în transportul rutier european,
dar li se vor alătura progresiv
soluţiile alternative, cum ar fi
gazul natural, propulsia
electrică şi sistemele hibride.
De asemenea, Altavilla a
discutat şi despre necesitatea
unor politici coerente pentru
reînnoirea flotelor de
transport şi reducerea
emisiilor de CO2 şi a subliniat
eforturile Iveco de a contribui
la realizarea unui transport
ecologic şi economic, valori
foarte importante în 
strategia companiei.

PIRELLI SEMNEAZ~
CARTA EUROPEAN~ A
SIGURAN}EI RUTIERE

Pirelli Tyre semnează Carta
Europeană a Siguranţei
Rutiere (ERSC) arătându-şi
angajamentul pentru
reducerea accidentelor
rutiere prin continuarea
iniţiativelor internaţionale \n
anii următori. Carta,
promovată de Comisia
Europeană, a fost semnată la
începutul lunii noiembrie, la
Roma, în timpul etapei
italiene a Turului Naţional al
Cartei Europene a Siguranţei.
Toate acţiunile în care este
implicat Pirelli respectă
criteriile de fezabilitate,
predictibilitate şi
verificabilitate cerute de Carta
Europeană a Siguranţei
Rutiere, care a fost semnată
până acum de peste 1.900 de
Instituţii Europene şi
companii private. Pirelli se
angajează să respecte în
întregime ţintele ERSC 2020
atât cu privire la dezvoltarea
de tehnologii cât şi pentru
planificarea acţiunilor
internaţionale orientate către
creşterea conştientizării
siguranţei rutiere.
Printre multiplele iniţiative ale
Pirelli Tyre, o menţiune
specială este rezervată pentru
efortul curent de a creşte
gradul de conştientizare în
rândul clienţilor cu privire la
alegerea unor anvelope de
calitate ridicată, ca şi pentru
planificarea unor programe de
întreţinere adecvate pentru a
preveni accidentele rutiere. 
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Conform planului de
dezvoltare a proiectului,
care prevedea că, până la
sfârşitul toamnei lui 2010,
reţeaua naţională Gebrüder
Weiss îşi va consolida
prezenţa pe piaţă printr-un
suport sporit venit din zona
centrală a ţării, pe data de 5
noiembrie 2010, Gebrüder
Weiss a finalizat cu succes
recepţia noului terminal de
cross-docking din Sibiu. 
Recepţia a avut loc în
prezenţa lui Thomas Moser,
Manager Regional Europa
de Sud-Est - Gebrüder
Weiss GmbH, a lui Viorel
Leca - Director General
Gebrüder Weiss România, a
lui Horst Ahe, Business Unit
Manager Unger Steel, şi a lui
Mihai Krammer, Manager
General Unger Steel
România - dezvoltatorul

proiectului de investiţie 
de la Sibiu.
Noua locaţie oferă 
1.000 mp dedicaţi
operaţiunilor de cross-
docking şi o suprafaţă totală
construită de 9.000 mp
(incluzând clădirea, zona
pentru parcare şi anexele).
Gebrüder Weiss oferă
clienţilor săi din Sibiu
echipamente logistice
moderne şi sisteme
performante anti-incendiu şi
anti-efracţie, respectând
aceleaşi standarde înalte ca
şi terminalul logistic din
Bucureşti. Finalizarea
proiectului reprezintă o
etapă strategică în planul de
expansiune a reţelei
logistice Gebrüder Weiss în
România, care preconizează
investiţii în noi locaţii GW în
următorii ani.

GEBRÜDER WEISS A FINALIZAT 
RECEP}IA NOULUI TERMINAL 
DE CROSS-DOCKING DIN SIBIU 



Mai întâi aten]ie, apoi încredere
Are mediul de afaceri încredere

în bănci şi companii de leasing?
Fără îndoială, răspunsul este po -
zitiv. Discutăm de instituţii indis-

pensabile pentru o economie. In-
teresant este faptul că cele mai
multe voturi (90%) au mers către
încredere, dar „doar în măsura în
care mă informez foarte atent
asupra clauzelor contractuale“.
Cu siguranţă, acesta este un semn
de maturitate, chiar dacă trebuie să
recunoaştem că puterea clienţilor
în faţa băncilor este limitată.

„Uneori, chiar dacă citeşti cu
atenţie contracte şi clauze, tot
ajungi la mâna lor dacă doreşti un
credit. În principiu, numai probleme
poţi avea cu o bancă, în special în
această perioadă. Mai ales că su-
flă şi în iaurt când e vorba de
credite şi cer o grămadă de hârtii
de te exasperează! Cel mai bine e
să ai bani... vorba ceea: «Profit is
gold, Cash is king»“, a comentat
unul dintre cei care au răspuns la
întrebarea lunii.

Crede]i c` virarea sumelor
provenite din amenzi c`tre
CNADNR va duce la 
o îmbun`t`]ire mai rapid` 
a infrastructurii rutiere?

SSppuunnee--]]ii  pp`̀rreerreeaa!!

Despre amenzi
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1. Da. Este o măsură bună.
2. Da. Dar va începe o vânătoare 
a transportatorilor.
3. Nu. Vor creşte doar şpăgile.

Puteţi transmite 

comentariile 

dumnea voastră direct 

pe site-ul www.ziuacargo.ro 

la secţiunea  „Întrebarea lunii“.

Ave]i încredere 
în companiile de
leasing [i b`nci?

1. Da. Totală. – 3 răspunsuri (8%)
2. Doar în măsura în care mă in-
formez foarte atent asupra clauzelor
contractuale. – 37 răspunsuri (90%)
3. Nu. Am avut numai probleme cu
finanţatorii. – 1 răspuns (2%)

90%

8%
2%
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Conform unui proiect
de ordonan]` de
urgen]`, sumele
provenite din amenzi
acordate de ARR,
CNADNR [i RAR ar
putea intra în 
vistieria CNADNR
pentru finan]area
proiectelor de
infrastructur` rutier`.

R ovinieta sau taxa din car-
burant s-au dovedit a fi in-
suficiente pentru a asigu-
ra finanţarea unei infra-
structuri rutiere decente

în România, oare anvelopele de iarnă
şi amenzile vor schimba situaţia?

Proiectul de ordonanţă de ur-
genţă, aflat în dezbatere publică în
această perioadă, a stârnit mai mult
interes în legătură cu obligativitatea
echipării maşinilor cu anvelope de
iarnă, partea legată de amenzi
trecând aproape neobservată.

Drumul... pavat cu
inten]ii bune

„Ordonanţa de Urgenţă privind
stabilirea destinaţiei sumelor înca  -
sate de către personalul împuternic-
it cu atribuţii de inspecţie şi control în
urma aplicării sancţiunilor contra-
venţionale specifice activităţii de
transport rutier precum şi pentru
adoptarea unor măsuri menite a
asigura creşterea siguranţei rutiere“
- acesta este titlul actului normativ, iar
motivaţia lui este evidentă: creşterea
siguranţei rutiere, finanţarea pro -
iectelor de infrastructură, îmbună -
tăţirea stării tehnice a vehiculelor.

Un asemenea act normativ este
cu atât mai important cu cât, în tex-
tul ordonanţei, se arată că 60% din
reţeaua de drumuri naţionale are
durata de viaţă expirată.

Astfel, la prima vedere, este îmbu-
curător faptul că sumele prove nite din
amenzi ajung la CNADNR şi apoi di-
rect în drumurile pe care circulăm (sau
pe care vom circula). Parcă supărarea
pentru primirea unei a menzi este
mai mică atunci când ştii că din acei
bani se fac autostrăzi, pe care, apoi,
vei putea merge sigur şi repede şi nu
va mai fi nevoie să depăşeşti timpii de

conducere, iar consumul de motorină
va scădea semnificativ.

Cred că toţi cei care activează în
transporturi vor spune că este o lege
bună. Însă, la fel ca majoritatea legilor
în România, aplicarea este cea care
ridică probleme. Să nu uităm că, deşi
numeroase drumuri au fost incluse la
portanţa de 11,5 t pe axă, indica-
toarele cu restricţii sunt încă acolo, iar
poliţia şi angajaţii CNADNR dau, în
continuare, amenzi. De asemenea, e -
xistă rute cu restricţii de tonaj care nu
dispun de variante ocolitoare. Infor-
maţii legate de rutele ocolitoare sunt
greu sau imposibil de accesat, iar u -
neori chiar şi aceste variante au, la rân-
dul lor, restricţii. Mai mult decât atât,
apar tot mai multe taxe de drum insti-
tuite la nivel judeţean.

În acest context, chiar dacă in-
tenţiile Guvernului şi legea sunt
bune, nu poţi să nu te întrebi dacă
amenzi mai multe şi mai mari nu de-
termină în realitate şpăgi mai multe
şi mai mari? Iar piaţa de transport ar
putea fi afectată şi mai puternic de
efectul concurenţei neloiale - ope -
ratori tot mai presaţi de cadrul le -
gislativ strict şi de ameninţarea
amenzilor, concuraţi cu tot mai mare
uşurinţă de cei care „se descurcă“.

Anvelope de iarn` 
[i nu doar atât

Imediat după apariţia discuţiilor
legate de anvelopele de iarnă, pa-
tronatele în transporturi au inter-
venit pentru a lămuri lucrurile cel
puţin din punct de vedere tehnic.
Ministerul Transporturilor a acceptat
argumentele şi, astfel, anvelopele de
iarnă sunt definite în actul normativ
ca: „anvelope omologate conform
Directivei 92/23/CE a Consiliului din
31 martie 1992 privind pneurile au-
tovehiculelor şi ale remorcilor aces-
tora, precum şi montarea lor, Regu-
lamentului Comisiei Economice pen-
tru Europa a Organizaţiei Naţiunilor
Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regula-
mentului Comisiei Economice pen-
tru Europa a Organizaţiei Naţiunilor
Unite CEE-ONU nr. 54, după caz.“

Conducerea autovehiculului pe
drumurile publice în perioada 1
noiembrie - 31 martie, fără ca aces-
ta să fie dotat cu anvelope de iarnă,
iar în cazul autovehiculului cu o
masă maximă autorizată mai mare de

3,5 tone fără ca acesta să fie dotat
pe axa/axele de tracţiune cu anve-
lope de iarnă va atrage amenzi de la
2.500 lei la 4.000 lei.

În cazul în care neechiparea ve-
hiculului cu anvelope de iarnă are
drept consecinţă blocarea unui sec-
tor de drum, odată cu aplicarea
sancţiunii contravenţionale, se va
face menţiune în procesul-verbal de
constatare a contravenţiei şi despre
obligaţia operatorului de transport de
a achita costurile aferente inter-
venţiei de degajare a sectorului de
drum afectat.

Administratorul drumului în-
tocmeşte devizul cuprinzând cos-
turile aferente intervenţiei de dega-
jare a sectorului de drum afectat şi
notifică operatorului de transport, în
termen de 7 zile de la data săvârşirii
contravenţiei, obligaţia de a le achi-
ta în termen de 15 zile de la data
primirii notificării.

La controlul efectuat în trafic
asupra unui vehicul rutier, inspectorii
de trafic vor verifica şi starea tehnică
a vehiculelor rutiere utilizate la ope -
raţiunile de transport rutier.

„În cazul utilizării la transport a
unui vehicul rutier care prezintă
defecţiuni tehnice majore şi/sau
periculoase, se suspendă dreptul de
utilizare a vehiculului prin reţinerea
plăcuţelor cu numărul de înmatri -
culare, a certificatului de înmatri -
culare şi prin anularea inspecţiei
tehnice periodice, aplicându-se şi
sancţiunea contravenţională cores -
punzătoare de către personalul
competent potrivit legii“, se arată în
textul ordonanţei.

Aşa cum spuneam, amenzile date
de către ARR, CNADNR şi RAR „se
fac venit la bugetul de stat în procent
de 10%, diferenţa revenind ca veni-
turi extrabugetare Companiei
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România - SA“.

Conform ordonanţei, sumele
care revin astfel CNADNR vor fi uti-
lizate în exclusivitate pentru fi-
nanţarea lucrărilor de construcţie,
modernizare, întreţinere şi reparaţie
a drumurilor naţionale, precum şi
pentru ga rantarea şi rambursarea
creditelor externe şi interne contrac-
tate în acest scop.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

AMENZI CROITE
pentru AUTOSTR~ZI
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A stfel, indexul a scăzut
de la 68 în septembrie,
la 64 în octombrie,
rămânând, totuşi, peste
50, ceea ce marchează

o creştere a pieţei, deşi mai lentă
decât era de anticipat în urmă cu o
lună. Este de remarcat faptul că, în
ultima vreme, situaţia reală a pieţei
se „răzvrăteşte“ împotriva es-
timărilor, volumele crescând mai ac-
centuat decât previziunile în urmă
cu o lună, acum încetinindu-şi ritmul,
când toată lumea credea într-o
evoluţie mai accelerată. Fapt care
dovedeşte nu neapărat o instabili-
tate a pieţei, ci un oarecare grad de
impredictibilitate normal având în
vedere faptul că lumea se află încă
în recuperări după o criză care încă
îşi mai arată colţii pe ici, pe colo. 

Dacă pentru luna octombrie se
anticipa un index de 75, estimările

pentru noiembrie apreciază o va -
loare de 71, iar pentru decembrie,
deja un 63. Dar rămâne de văzut,
specialiştii fiind de părere că nu e -
xistă motive de îngrijorare decât în
condiţiile în care indexul pe noiem-
brie va scădea sub 55. Ceea ce
este greu de crezut. 

La nivel de state şi regiuni, se
pare că o scădere semnificativă a
indexului (deci o încetinire ac-
centuată a creşterii) a fost înre -
gistrată în Finlanda (de la 74 la 62),
în Norvegia (de la 75 la 54) şi în
Elveţia (de la 65 la 50). Europa de
Est a înregistrat o creştere (de la
61 la 65), Benelux a crescut de la
46 la 50, marcând o stagnare a vo -
lumelor, dacă acum o lună scă -
deau. Indexul german a scăzut şi
el, de la 78 la 68. Din punctul de
vedere al creşterilor, se pare că
Suedia stă cel mai bine, cu un in-

dex în septembrie de 82 şi o va -
loare de 83 în octombrie. 

Cum se calculeaz`

Studiul, la care participă mari
operatori europeni din domeniul
expediţiei de mărfuri, se canali -
zează pe două întrebări princi-
pale. Prima dintre ele se referă la
volumele de mărfuri operate în
mod curent, comparativ cu ul-
timele două luni, cu ajustările ne -
cesare sezoniere (mai reduse, la
acelaşi nivel, mai mari). Cea de-a
doua întrebare vizează aşteptările
în privinţa volumelor operate în ur-
mătoarele două luni, şi în acest
caz, cu ajustările sezoniere nece-
sare (mai puţin, la fel, mai mult).

Răspunsurile au fost traduse
de specialiştii danezi într-un indice
a cărui valoare variază între 0 şi
100, cu valorile peste 50 indicând
o creştere marcată de companiile
participante.

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Conform sondajului
de pia]` în domeniul

expedi]iilor de
m`rfuri realizat în

fiecare lun` de
Danske Markets

Equities, Compania
de analiz` a Danske

Bank (Banca
Danez`), denumit

Indexul European de
Expedi]ii (European
Freight Forwarding

Index), luna
octombrie a marcat o

încetinire a
evolu]iei, în

condi]iile în care
toat` lumea, pe

pia]`, se a[tepta la
o cre[tere

accentuat`. Devia]ia
a fost cauzat` în

special de domeniile
rutier [i aerian.

Estim`rile pentru
urm`toarea perioad`

sunt mai pu]in
optimiste, dar acest

lucru se explic` [i
prin tendin]ele de

sezonalitate normale
pentru luna
noiembrie. 

SUI{URI [i
coborâ[uri

Sursa: Danske Bank

Indexul european de expedi]ie m`rfuri

Evolu]ia indicatorilor privind expedi]iile

situa]ia curent`

In
de

x 
V

al
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situa]ia previzionat`
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C ând vorbim despre lip-
sa de punctualitate la
încasarea plăţilor sau
chiar neîncasarea a -
cestora, discutăm des -

pre un fenomen care, în transpor-
turile rutiere, a atins pe toată
lumea, diferenţa fiind făcută de
numărul şi cuantumul acestor
incidente. Practic, în 2009, aceas-
ta a devenit îngrijorarea majoră
a cărăuşilor.

„În transportul rutier de marfă,
s-a instituit de mult obiceiul
achitării contravalorii transportu-
lui la o scadenţă de 15-60 de zile.
În condiţiile în care piaţa trans-
portului rutier este de o extremă
concurenţă, acest obicei este
foarte greu de dezrădăcinat. Im-
pactul nepunctualităţii plăţilor
este dramatic asupra transporta-
torilor, cu atât mai mare cu cât fir-
ma este mai mică. Explicaţia rezidă
în faptul că toţi furnizorii unui
transportator sunt mari entităţi
comerciale cu o disciplină a
plăţilor extrem de bine pusă la
punct: reţele de distribuţie carbu-
rant, asigurători, furnizori de piese
de schimb, operatori de leasing. În
schimb, clienţii sunt la polul opus.
Dacă mai adăugăm şi faptul că o
bună parte a clientelei transporta-
torilor este reprezentată de inter-
mediari (care majoritatea depind
de propriile încasări), vom înţelege
că transportatorii sunt nevoiţi să
angajeze un capital de lucru
însemnat şi sunt foarte sensibili la
respectarea termenului de plată“,
a arătat Dan Cotenescu, director
general BursaTransport.

Cu peste 25% mai
pu]ine incidente 
de plat` în 2010

O imagine elocventă despre
evoluţia incidentelor de plată în
transporturi ne-a fost oferită de
BursaTransport, unul dintre instru-
mentele intens utilizate de către

PIA}A a devenit 
MAI SIGUR~ ÎN 2010

Incidente semnalate pe BursaTransport

2009 2010 2010/2009
Incidente declarate 11.410 8363 -26,70%
Incidente publicate 4624 2165 -53,18%

Fluxul întârzierilor de plat`

(cu depăşire de scadenţă mai mică de 2 luni)
%

Declarate, din care: 3.912 100,00
documentate neconcludent 90 2,30
nepublicabile 
(opoziţie argumentată din partea autorului) 16 0,41
stinse înainte de publicare 3.350 85,63
stinse după publicare 365 9,33
nestinse şi rămase publicate 91 2,33

Fluxul incidentelor de plat`

(cu depăşire de scadenţă mai mare de 2 luni) 
%

Declarate, din care: 4.451 100,00
documentate neconcludent 530 11,91
nepublicabile
(opoziţie argumentată din partea autorului) 151 3,39
stinse înainte de publicare 2.061 46,30
stinse după publicare 697 15,66
nestinse şi rămase publicate 1.012 22,74

Criza economic` a
dus la cre[terea

pericolului de
neîncasare a

crean]elor, iar acest
fenomen a lovit

puternic numeroase
firme de transport,
unele fiind puse în
imposibilitatea de 
a-[i mai continua
activitatea. Anul

acesta îns`, lucrurile
par s` î[i revin`.

|nt=rzieri de plat` (2010) Incidente + \nt=rzieri produse (2010)
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jucătorii ce activează pe această
piaţă.

Trebuie remarcat faptul că bur -
sele de transport şi-au dezvoltat sis-
teme pentru protejarea utilizatorilor,
iar una din cele mai interesante for-
mule pentru respectarea termenelor
de plată o reprezintă lista inciden-
telor de plată. „În fapt, BursaTrans-
port nu exercită o acţiune de me-
diere sau de recuperare de creanţe,
ci face să lucreze efectul infor-
maţiei despre nepunctualităţi de
plată asupra unei pieţe segmentate,
dar limitate. Declaraţiile de inci-
dente de plată au fost inaugurate în
această aplicaţie ca o măsură de au-
toapărare împotriva firmelor tip
gaură - neagră. Cu timpul, devenind
extrem de populară, lista a început
să funcţioneze după schema unei
liste negre. Suntem preocupaţi în a
oferi un spaţiu virtual de tranzac -
ţionare cât mai sigur. De aceea,
BursaTransport, spre deosebire de

recentul modificat cod penal, care
a îndulcit interpretarea instrumen -
telor bancare fără acoperire, elimi -
nă din ringul său orice emitent de
astfel de instrument fără acoperire.
Dacă mai adăugăm că declararea in-
cidentelor de plată se face cu docu -
mentare obligatorie (contract, CMR,
factură) rezultă şansa şi succesul
acestui serviciu pus în slujba a mii
de firme de transport româneşti“, a
explicat Dan Cotenescu.

În perioada 10 februarie 2010 - 10
octombrie 2010, s-a înregistrat o
scădere a incidentelor semnalate pe
BursaTransport cu 26,7% faţă de pe-
rioada similară a anului trecut, de la
11.410 (în 2009) la 8.363 (anul acesta). 

Este remarcabilă scăderea şi
mai puternică a situaţiilor nestinse
amiabil şi care ajung la publicare. Se
poate observa faptul că, per total,
rata de rezolvare a incidentelor şi a
întârzierilor publicabile este de cir-
ca 71% fără ca informaţia să ajungă

să fie publicată pe lista incidentelor
de plată. Dacă luăm în considerare
şi pe cele stinse după publicare,
ajungem la o rată de stingere a in-
cidentelor de 85%. Astfel, inciden-
tele rămase nerezolvate sunt 15%
din totalul declaraţiilor de incidente.

Un alt aspect ce trebuie remarcat
este acela că, aşa cum susţin şi com-
paniile de recuperare de creanţe, cu
cât datoria este mai recentă, cu atât re-
cuperarea se face mai uşor. Rata de
stingere a întârzierilor de plată este
mult mai mare decât cea a incidentelor.

Creşterea siguranţei în ceea ce
priveşte tranzacţiile pe BursaTrans-
port reprezintă şi un rezultat al mă-
surilor active luate, printre care a -
min tim: 66 de companii suspendate
definitiv şi total de pe BursaTrans-
port (retragere membership) pentru
fraude sau risc comercial mare; 30
de companii suspendate temporar
de la publicare marfă pentru cumul
de incidente de plată, cu restricţia
automat ridicabilă la diminuarea
sub 3 incidente, dar fără să se piardă
din istoric incidentele rezolvate. 

Statistic, cele mai sigure mărfuri
(în sensul recuperării la scadenţă a
contravalorii transportului) sunt ale
expeditorilor (fiecare 1.000 de măr-
furi publicate produc 0,91 întârzieri
sau incidente) iar cele mai riscante
sunt cele ale transportatorilor (la
1.000 de mărfuri publicate, 2,14 în-
târzieri - incidente).

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Analiza incidentelor dup` ocupa]ia
principal` în raport cu BursaTransport

Incidente+ Total Incidente/mii
întârzieri mărfuri mărfuri
produse publicate publicate

Expeditori 695 764.651 0,91
Transportatori 643 301.026 2,14
Clienţi transport 236 139.622 1,69
Altceva 123 105.948 1,16
Nemembri (terţi) 12 - -
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Premiul pentru
siguran]` rutier`

Premiul pentru
popularitate

Premiul pentru protec]ia mediului

Premiul pentru IT

Premiul pentru
siguran]` rutier`

Premiul pentru
popularitate

Premiul pentru protec]ia mediului

Premiul pentru IT

Com Divers Auto Ro
este „ROMANIAN TRANSPORT COMPANY
OF THE YEAR 2010“
Concursul „Romanian
Transport Company
of the Year 2010 -
Continental“ 
[i-a desemnat
câ[tig`torii 
în atmosfer` de gal`
la Palatul
Parlamentului. Nu au
lipsit spectacolul de
calitate [i artificiile,
care au marcat cel
mai important
moment al serii.



C om Divers Auto Ro a
pri mit trofeul „Roma -
nian Transport Compa-
ny of the Year 2010 -
Continental“ în cadrul

Galei Premiilor de Transport, orga-
nizate la sfârşitul lunii octombrie, la
Palatul Parlamentului, de către re-
vista Ziua Cargo. În acest context,
compania va reprezenta ţara noas-
tră la competiţia europeană de pro-
fil, „European Transport Company
of the Year 2011“, unde Ziua Cargo
este membru în juriu. Pe locurile doi
[i trei în concursul naţional de
transport, s-au clasat Aquila şi, res -
pectiv, OTZ Logistics Group, la
diferenţe mici de câştigător, după
cumularea rezultatelor voturilor
publicului şi juriului. De asemenea,
Com Divers Auto Ro a primit premi-
ul pentru mediu, Aquila premiul
pentru popularitate (adjudecân -
du-şi cele mai multe voturi din par -
tea cititorilor revistei Ziua Cargo), iar
OTZ Logistics Group a câştigat pre-
miile pentru IT şi sigu ranţă rutieră.

Mai mult 
decât imagine

„Concursul  «Romanian Trans-
port Company of the Year 2010 -
Con tinental» şi-a propus să pre-
mieze acele companii de transport
care, prin rezultatele obţinute, mo -
dul de organizare şi imagine, repre -
zintă un exemplu în cadrul breslei.
Dorim să arătăm ce înseamnă ca -
litatea în transporturi, care sunt a cele
practici şi proceduri pe care cele mai
bune firme de transport le uti-
lizează“, a afirmat Radu Borcescu,
redactor şef al Ziua Cargo, în des -
chiderea evenimentului de la Pala -
tul Parlamentului. El a subliniat că
este vorba despre un nou instru-
ment pus la dispoziţia transportato-
rilor pentru a facilita accesul la in-
formaţie şi, totodată, pentru a îm-
bunătăţi imaginea transporturilor
în faţa autorităţilor dar şi în faţa so-

cietăţii în general. „Procesul de
alegere a câştigătorilor a fost unul
complex. Desemnarea lor a fost sta-
bilită, pe de o parte, pe baza votu-
lui cititorilor Ziua Cargo şi, pe de altă
parte, în urma evaluării dosarelor
candidaţilor de către un juriu de spe-
cialişti“, a precizat Radu Borcescu.
Concret, ponderea votului publicu-
lui în clasamentul final a fost de 50%,
celelalte 50 de procente revenind în
seama juriului.

Recunoa[tere 
european`

La Gala Premiilor de Transport a
fost prezent Claude Yvens, redactor
şef Truck Europe, iniţiatorul com -
petiţiei „European Transport Com -
pany of the Year“. „Este o mare
onoare pentru mine să vă vor besc în
această seară. Sectorul trans -
porturilor rutiere are nevoie de pro-
fesionalism, acum mai mult decât
oricând, iar această iniţiativă va de-
semna, desigur, cele mai profesio -
niste companii de transport rutier din
această ţară“, a declarat Claude
Yvens în deschiderea Galei. El a
precizat că organizează, de 19 ani, un
concurs similar în Belgia, iar expe-
rienţa arată că o astfel de competiţie
le ajută şi pe celelalte companii să
devină mai profesioniste, pentru că
oferă un reper pentru întregul sector.
„Pentru noi, o companie profesio nistă
de transport trebuie să exceleze în
şase domenii: structura sa financia-
ră şi administrativă trebuie să fie sănă-
toasă, Managementul Relaţiilor cu
Clienţii trebuie să fie excelent, sis-
temul său de Management al Flote -
lor trebuie să contribuie la un grad
înalt de eficienţă şi la reducerea
costurilor şi compania trebuie să fie
ino vativă în domeniul IT&C, în sigu-
ranţă şi în domeniul Protecţiei Me -
diului. De asemenea, de doi ani, or-
ganizăm concursul Compania Euro-
peană de Transport a Anului, pe
platforma Truck Europe, şi suntem

foarte bucuroşi să vedem o compa -
nie româ nească, (n.r. International
Lazăr Com pany) adjudecându-şi locul
trei în cadrul ediţiei din acest an, cel
mai bun rezultat obţinut până acum
de o companie din Europa Centrală.
Şi sunt sigur că învingătorul din com-
petiţia românească din acest an
poate deveni un candidat foarte va -
loros pentru concursul european de
anul viitor. Dacă doriţi să verificaţi
acest lucru, vizitaţi-ne în luna mai, la
Bruxelles, în cadrul Forumului Truck
Europe“, a subliniat Claude Yvens.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro
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Claude Yvens, 
redactor şef Truck Europe,
iniţiatorul competiţiei
„European Transport
Company of the Year“:

„Când am lansat proiectele
noastre europene, am dorit 
să colaborăm cu parteneri
editoriali de încredere şi
respectaţi din fiecare ţară
europeană. Şi trebuie să
spun că Ziua Cargo a fost
întotdeauna unul dintre cei
mai dinamici parteneri din
întreaga noastră reţea, deci
felicitările mele merg 
la câştigătorii din această
seară, dar şi către întreaga
echipă Ziua Cargo“.
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Cel mai important element al calităţii în trans-
porturi este reprezentat de siguranţă. Pentru a evi-
ta evenimentele neplăcute, pregătirea profe-
sională este esenţială. Astfel, nu este nici o sur-
priză faptul că partener al premiului pentru si -
guranţă a fost Institutul de Formare Profesională
în Transporturi (IFPTR). Premiul pentru sigu-
ranţă a fost înmânat companiei OTZ Logistics
Group, de preşedintele IFPTR, Gabor Sandor, care
a oferit, de altfel, tuturor finaliştilor competiţiei
„Romanian Transport Company of the Year 2010
- Continental“ vouchere de instruire pentru şoferi
pe circuitul ultramodern pe care IFPTR îl deţine
la Târgu Mureş.

Calculatorul a intrat şi îşi face tot mai mult
loc în activitatea de transport. Practic, este
greu să mai concepi afacerea de transport fără
ajutorul computerului. A fost firesc, astfel, să
premiem firma care reuşeşte să utilizeze
cel mai eficient echipamentele IT. Premiul
pentru IT a fost înmânat de Dan Cotenescu,
director general BursaTransport, companiei
OTZ Logistics Group.

Premiul pentru mediu a fost acordat de
Cosmin Lixandru, fleet business develop-
ment manager Bridgestone, companiei Com
Divers Auto Ro. Protecţia mediului a devenit
un element tot mai important într-o lume în
care problema poluării ne preocupă, sau ar tre-
bui să ne preocupe, pe fiecare dintre noi. Pre-
miul pentru protecţia mediului are menirea de
a recunoaşte eforturile firmelor de transport
în această direcţie.
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Toate firmele participante la concurs me -
ritau să câştige. Sunt firme bine organizate,
cu proceduri bine stabilite, ce asigură un niv-
el ridicat de siguranţă şi calitate. Dar podiu-
mul are doar trei locuri. Seria primelor trei
firme clasate a fost inaugurată de Mihai
Dinu, managing partner CTE Trailers, reprezen-
tant Krone în România, care a oferit premiul
III companiei OTZ Logistics Group. „Vreau să
îi felicit pe toţi cei care sunt prezenţi aici şi
care au rezistat în această perioadă difi-
cilă“, a afirmat Mihai Dinu cu această ocazie.

Christian Coolsaet, Managing Director
Volvo Romania, a înmânat premiul de popu-
laritate companiei Aquila, care a strâns cele
mai multe voturi din rândul publicului.

„Chiar avem motive să fim optimişti, dar cu
moderaţie! Sunt semne la orizont care indică
o revenire, iar o creştere economică va fi posi-
bilă în curând. Un studiu recent a arătat clar că
Volvo este de departe cea mai populară şi
dorită marcă de camioane din România. De
aceea este o adevărată plăcere să înmânez
acest premiu, din partea celui mai popular
brand, către cel mai popular transportator!“ 

Cititorii Ziua Cargo
care şi-au votat
favoriţii au participat
automat la o tombolă
cu premii oferite de
Ursus. 
Cinci dintre ei au fost
desemnaţi câştigători

cu ocazia extragerii
care a avut loc chiar în
seara Galei Premiilor
de Transport: Zaharia
Vasile Stan, Alexandru
Costea, Maia Nastac,
Radu Nicolae şi Jean
Dumitrescu. 

Imediat după
acordarea premiului II
a avut loc Tombola cu
premii oferite de
Mercedes-Benz
Romania adresată
participanţilor la gală.

Câştigători au fost: 
GE Equipment,
Uniunea Naţională a
Transportatorilor
Rutieri din România
(UNTRR) şi Delamode
Logistics.

Suspansul ajunsese la maxim atunci când Marc
Steib, director de vânzări şi marketing divizia
camioane Mercedes-Benz Romania, a înmânat
premiul II companiei Aquila.



Strada Malu Ro�u, nr. 105 A
Ploiesti, judetul Prahova
Cod postal 100491

Tel:  +40244 594793
Fax: +40244 594793
Mail:  main&aquila.ro 

AQUILA
Distribu]ie

Logistic`

Transport
intern [i interna]ional
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Nu a fost doar o Gal` a Premiilor
de Transport…

… Ci şi un eveniment
care a urmărit latura de
responsabilitate socială.
Taxa de participare de
150 de lei a fost virată
direct pentru formarea
Fondului pentru copii
cu handicap locomotor,
către asociaţia „Tinere
Speranţe“. Le
mulţumim tuturor celor
care au decis să ni se
alăture în acest proiect
şi îi invităm să continue
să ajute copiii cu
handicap locomotor
donând 2% din
impozitul pe venit (în
cazul persoanelor
fizice) sau 20% din
impozitul pe profit (în
cazul persoanelor
juridice). De menţionat
că suma de 150 de lei
pentru Fondul copiilor
cu handicap locomotor
a fost donată şi de
către persoane care nu
au participat la Gala
Premiilor de Transport,
precum Radian Tufă,
secretar general

adjunct la Ministerul
Transporturilor şi
Infrastructurii, Traian
Igaş, ministrul
Administraţiei şi
Internelor, şi Ioan Botiş,
ministrul Muncii,
Familiei şi Protecţiei
Sociale.
În numerele următoare
ale revistei Ziua Cargo,
vă vom prezenta cum
au fost investiţi banii
proveniţi din Gala
Premiilor de Transport.

„Vincero“ a fost
dedicaţia pe care Mar-
cel Pavel a făcut-o
câştigătorului „Ro-
manian Transport
Company of the Year“
interpretând aria Nes-
sun dorma din opera
Turandot de Giacomo
Puccini.

Compania Continental, principalul parte -
ner al concursului „Romanian Transport Com-
pany of the Year“, a oferit anvelope primilor
trei clasaţi. Com Divers Auto Ro, Aquila şi OTZ
Logistics Group au primit, de asemenea, car-
duri de motorină din partea Oscar Down-
stream. Totodată, toţi finaliştii au primit un pre-
miu şi din partea AutoSchunn.

Punctul culminant l-a constituit înmânarea
trofeului „Romanian Transport Company of
the Year 2010 - Continental“ de către Mihai
Cătălin Storosciuc, truck customer service
manager Continental Romania.

Marele câştigător al Galei Premiilor de
Transport a fost Com Divers Auto Ro.

Daniel Lazăr, director general Com Divers
Auto Ro: „Sunt puţin emoţionat, dar asta nu
mă opreşte să fiu mândru de întreaga mea
echipă“.

Mariana Nedelcu, 
iniţiatorul 

Fondului pentru Copii 
cu Handicap Locomotor.

Marcel Pavel [i Nico au f`cut spectacol, iar Getic Band 
[i perechile de dansatori profesioni[ti au \ntre]inut 

atmosfera pe tot parcursul Galei Premiilor de Transport
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Adresa: Soseaua Olteni]ei nr. 223, Ora[ Pope[ti Leordeni jude] Ilfov,
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Pe lâng` desemnarea
câ[tig`torilor,
concursul „Romanian
Transport Company
of the Year“
reprezint` o
platform` ce ofer`
informa]ii legate de
organizarea eficient`
a activit`]ii de
transport, prezint`
modele de afaceri de
succes, recomand`
cele mai potrivite
practici pentru
asigurarea calit`]ii
serviciului de
transport.

„R
omanian Trans-
port Company of
the Year 2010 -
Continental“ şi-a
desemnat câştigă-

torii, iar Com Divers Auto Ro va
reprezenta România, anul viitor, la
concursul internaţional „European
Transport Company of the Year“.
Dar cel mai important aspect al
evenimentului îl constituie infor-
maţia, analizată de către cei zece
membri ai juriului: comisar şef
Cristian Călin, director adjunct al Di-
recţiei Poliţiei Rutiere, Florian Co-
man, director general al Autorităţii
Rutiere Române, Adriana Pălăşan,
vicepreşedinte al Asociaţiei
Române de Logistică, Marin Lepă-
datu, director general al Institutu-
lui de Formare Profesională în
Transporturi Rutiere, Ionuţ Simion,

partener PricewaterhouseCoo pers,
Ştefan Ichim, reprezentând Marsh,
Vasile Ştefănescu, preşedinte al
Confederaţiei Operatorilor de
Transport Autorizaţi din România,
Augustin Hagiu, preşedinte al Fe -
de raţiei Operatorilor Români de
Transport, Radu Dinescu, secretar
general al Uniunii Naţionale a
Transportatorilor Rutieri din Româ-
nia, şi Radu Borcescu, reprezen-
tând Ziua Cargo.

Dosarele pe care finaliştii le-au
completat au inclus date legate de
structura financiară şi administrativă
a companiei, descrierea activităţii,
managementul relaţiilor cu clienţii,
managementul flotei, dispecerat, in-
strumente IT şi de comunicare,
siguranţa, pregătirea profesională,
precum şi provocările şi pro blemele
întâmpinate.

Re]ete pentru calitate
în transporturi



S.C. STEFI SPEDITION S.R.L.

Str. Greaca nr. 17A, jud. Ilfov, 
Popesti-Leordeni
Telefon:  021.361.18.87 
Mobile:  +4 0745.099.077 
Fax:  021.361.18.87 
E-Mail:  stefispedition@yahoo.com

Cu noi transportul t`u
ajunge la destina]ie
TRANSPORTURI   INTERNATIONALE   SI   AGABARITICE, ,
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Siguran]a 
pe primul plan

Nu poţi discuta despre calitate
în transporturi fără a pune accent în
primul rând pe siguranţă. Din start
trebuie spus faptul că finaliştii se în-
cadrează în segmentul cu cel mai
scăzut risc conform datelor furnizate
de către Autoritatea Rutieră
Română şi Poliţia Rutieră, iar atin-
gerea şi menţinerea acestui statut
nu reprezintă o întâmplare, ci este
rezultatul unei planificări foarte
bune a activităţii, precum şi a unei
pregătiri continue a şoferilor.

Pregătirea conducătorilor auto
la firmele finaliste depăşeşte cu mult
cerinţele impuse de lege, indiferent
dacă este vorba de dezvoltarea
propriului departament de pregătire
(aşa cum a decis Com Divers Auto
Ro) sau această pregătire este ex-
ternalizată. Siguranţa rutieră, opti-
mizarea consumului de carburant,
menţinerea unor costuri cât mai mici
de întreţinere a flotei, dar şi moti-
varea cât mai bună a şoferilor sunt
câteva dintre elementele avute în
vedere prin programele de pregătire.
Fiecare incident este discutat, iar
şoferii primesc recomandări legate
de modul în care pot şi trebuie să re-
zolve diferitele situaţii dificile.

Dezvoltare 
[i pe criz`

Trebuie remarcat faptul că nici
unul dintre finalişti, indiferent dacă
a fost vorba despre firme mari,
medii sau mici, nu şi-a bazat dez-
voltarea pe achiziţionarea de
camioane şi aruncarea pe piaţă.
Urmărirea clienţilor, dezvoltarea
odată cu aceştia sau câştigarea de
noi contracte reprezintă modelul ur-
mat pentru dezvoltare. Utilizarea
transporturilor de tip spot are un rol
de completare.

Finaliştii „Romanian Transport
Company of the Year 2010 - Conti-
nental“ sunt firme din toate seg-
mentele - mici, medii şi mari - iar
modelele de afacere dezvoltate
sunt extrem de diferite. Ceea ce este
de remarcat este faptul că, în ciuda

crizei economice, toţi finalişti sunt
în plină dezvoltare - mai multe con-
tracte de transport, creşterea flotei
de camioane.

Un lucru îmbucurător este fap-
tul că afacerile pure de transport pot
încă să se dezvolte chiar dacă mar-
ja de profit este destul de mică. To-
tuşi, oferirea de servicii adiţionale,
precum depozitarea, grupaje şi alte
operaţiuni logistice îmbunătăţesc
poziţia firmelor pe piaţă şi secu -
rizează mai bine relaţia cu clienţii.

Produsele IT 
sunt esen]iale

Procesul de digitalizare este
unul continuu şi esenţial pentru
activitatea de transport. Fără pro-
duse IT şi de comunicare moderne
este imposibil de conceput un ser-
viciu de transport de calitate. Aşa
cum era de aşteptat, firmele finaliste
au dezvoltat această latură a acti -
vităţii, plecând de la localizarea au-
tovehiculelor prin sisteme GPS şi
ajungând la asigurarea comunicării
dintre dispecerat şi şoferi, trans-
miterea de date referitoare la para-
metrii de utilizare a autovehiculelor
şi chiar informaţii în timp real refe -
ritoare la aspecte legate de securi-
tate. Semnalele de alarmă ce ajung
direct în dispecerat legate de
părăsirea de către camion a rutei de-
semnate, deschiderea uşilor semi-
remorcii, opriri neprogramate sunt
câteva dintre aspectele utilizate în
mod curent.

De asemenea, posibilitatea infor-
mării clienţilor privind poziţia mărfii
şi timpul cât mai exact al ajungerii la
destinaţie reprezintă atuuri impor-
tante în activitatea de transport.

În ceea ce priveşte consumul
de carburant, cea mai utilizată
metodă rămâne stabilirea unui
target, însă paşi importanţi au fost
făcuţi în direcţia monitorizării con-
sumului real.

Produsele IT şi de comunicare
dedicate activităţii de transport îşi
fac tot mai mult loc pe piaţa ro -
mânească, firmele mari fiind primele
care au descoperit avantajele oferite
de către acestea.

De semnalat este faptul că,
având la bază un asemenea produs,
Aquila a decis să treacă de la con-
sumul normat, la cel real, intro-
ducând, totodată, un plan de fi-
delizare a şoferilor.

Chiar dacă astăzi transporta-
torii respiră mai uşuraţi (şoferi pen-
tru a fi angajaţi se găsesc fără efor-
turi semnificative), se preconizează
ca, din 2012, problemele legate de
forţa de muncă să revină.

Câ[tig`torul 
- un transportator
pur sânge

Finaliştii „Romanian Transport
Company of the Year 2010 - Con-
tinental“ sunt firme bine aşezate pe
piaţă, capabile să depăşească mo-
mentele dificile şi chiar să se dez-
volte, aşa cum spuneam, în această
perioadă de criză. Şi interesant este
faptul că o parte dintre finalişti rea -
lizează transport intern, alţii inter-
naţional, precum şi intracomunitar.

Câştigătorul concursului, Com
Divers Auto Ro, este un transporta-
tor internaţional pur sânge, care s-a
concentrat şi a reuşit dezvoltarea de
relaţii de transport către ţări mai puţin
vizate de către transportatorii români,
precum Turcia, Rusia, Bulgaria, Un-
garia, Polonia, Serbia... Flota nouă de
camioane precum şi un sistem IT
bine dezvoltat repre zintă princi-
palele atuuri ale firmei piteştene.

Com Divers Auto Ro a realizat
până în prezent doar transport, in-
vestirea într-un depozit logistic fiind
unul dintre planurile de viitor. În
aceste condiţii, controlul strict al
costurilor este esenţial, iar Com
Divers Auto Ro reuşeşte acest lucru
prin stabilirea unor proceduri clare
pentru angajaţi, dar şi prin inter-
nalizarea unor activităţi conexe
transporturilor: propriul service,
staţie de alimentare, divizie IT, di-
vizie de pregătire a şoferilor...

Nu în ultimul rând, este de apre-
ciat şi activitatea depusă de către
companie în cadrul patronatului din
care face parte.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro





.................................................................................................................. noiembrie 2010

E
V

E
N

IM
E
N

T

26

UNTRR
20de ani

La sfâr[itul lunii octombrie,
Uniunea Na]ional` 

a Transportatorilor 
Rutieri din România 

a s`rb`torit 20 de ani 
de la începerea activit`]ii. 

O istorie lung`, 
care coincide practic cu cea a

transporturilor rutiere
române[ti de dup` 1989. 

E venimentul a fost mar-
cat de organizarea unui
cocktail la Rin Grand
Hotel din Bucureşti, la
care au participat oficia -

lităţi, ambasadori, jurnalişti şi mem-
bri de bază ai Uniunii.

În cei 20 de ani de existen]`,
UNTRR a susţinut activitatea de
transport, implicându-se în a -
părarea drepturilor operatorilor
români, precum şi în crearea cadru-
lui legislativ.

„Le mulţumim astăzi tuturor
partenerilor noştri - autorităţi,

clienţi şi furnizori, pentru colabo-
rarea de până acum şi vă asigurăm
că ne străduim să identificăm în
continuare cât mai fidel nevoile
transportatorilor rutieri şi să le
furnizăm cele mai eficiente soluţii
posibile la un anumit moment. Lu-
crăm nu doar la rezultate directe şi
rapide, dar şi la iniţiativă şi creati -
vitate“, a declarat Radu Dinescu,
secretar general UNTRR. 

Amintiri [i împliniri

La eveniment, nu puteau trece
neamintite reuşitele obţinute de

UNTRR de-a lungul timpului. Prin -
tre acestea, se numără faptul că, în
2006, UNTRR a determinat elimi -
narea taxei de înmatriculare pen-
tru autovehiculele comerciale de
peste 3,5 t şi autovehiculele de
transport persoane de peste 1+8
locuri, echipate cu motoare EURO 3
şi EURO 4.

De asemenea, Uniunea a par-
ticipat la acţiuni concentrate pen-
tru eliminarea taxei de tranzitare la
Giurgiu şi Timişoara.

De consemnat este şi imple-
mentarea unui sistem de telecomu-

Radu Dinescu, secretar general UNTRR

Constantin Isac, pre[edinte UNTRR



nicaţii modern, care permite
conectarea permanentă în reţeaua
VPN a tuturor reprezentanţelor la
sediul central, astfel încât acestea
operează într-un sistem informa -
tic centralizat.

Astăzi, UNTRR este certifi-
cată ISO prin Lloyd’s Register
Quality Assurance şi are sem-
nate numeroase parteneriate cu
firme puternice naţionale şi inter-
naţionale precum MOL Romania,
Dako, Service 24, Cabinetul Indi-
vidual de Avocat „Szántó Á.
Zsolt“, Lufthansa şi Teleroute.

Uniunea îşi îndeplineşte în
continuare menirea sprijinind
transportatorii cu informaţii şi
consultanţă de specialitate.

„În urmă cu două decenii, o
mână de transportatori vizionari
au decis înfiinţarea unei asociaţii
a profesioniştilor în transporturi.
Aceşti primi 20 de ani reprezintă
un început frumos de activitate, de
care suntem foarte mândri, dar
care, în acelaşi timp, demon-
strează că Uniunea a trecut de
adolescenţă şi a ajuns la maturi-
tate. Avem membri care au pornit
alături de UNTRR atunci când
aveau unul sau două camioane, iar
astăzi au ajuns la flote de sute de
camioane, rivalizând cu marii
transportatori europeni. Româ-
nia a devenit una dintre princi-
palele forţe europene în transpor-
turile rutiere. În ultimii ani, UNTRR
vine în sprijinul membrilor săi
printr-o contribuţie importantă la
elaborarea şi modificarea actelor
normative care reglementează
activitatea de transport rutier şi
care vor constitui baza elaborării
Legii Transporturilor Rutiere“, a
afirmat Constantin Isac, preşe -
dinte UNTRR.

Uniunea Naţională a Transporta-
torilor Rutieri din România este o or-
ganizaţie profesională şi patronală
neguvernamentală, independentă,
apolitică, fondată în 1990.

De la înfiinţare până în prezent,
UNTRR a înregistrat peste 13.000
de membri - operatori care
efectuează transporturi interne şi
internaţionale de marfă şi per-
soane - fiind reprezentantul aces-
tora şi partener de dialog social la
nivel de ramură transporturi rutiere.

UNTRR dispune de un sediu
central în Bucureşti şi 12 sedii re-
gionale, acoperind astfel întregul
teritoriu al României.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Autorit`]ile au primit mul]umirile UNTRR pentru sprijinul acordat 
transportatorilor... Florian Coman, director general ARR (dreapta)

...Sorin S=rbu, directorul general DGTR \n cadrul MTI

Evenimentul UNTRR a fost un bun prilej de dep`nat amintiri
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S au, cel puţin aşa pare
la prima vedere, multe
subansamble şi sis-
teme atingând o mai
mare simplitate în uti-

lizare tocmai pentru că tehnologia
foarte sofisticată le-o permite. Aces-
ta este şi cazul cutiilor de viteze
avansate ale Volvo Trucks, care au
ajuns, în 2010, la formula de la în-
ceputuri, din 1928: cu trei trepte
nesincronizate. Dar, conform decla -
raţiilor constructorului, dezvoltarea
cutiilor de viteze de la prima până
la cea mai recentă generaţie - I-Shift
- a presupus un volum imens de
muncă şi o indescriptibilă activitate
de pionierat. 

Trei salturi majore

Aşa cum am amintit, în 1928,
primul camion Volvo iese pe porţile
fabricii, un vehicul foarte popular, se
pare chiar mai popular decât auto-
mobilul ÖV4, ale cărui componente,
în special ale transmisiei, au fost
folosite pentru dezvoltarea vehicu-
lului comercial. Volvo Truck Series
1 producea o putere maximă de 28
CP şi era echipat cu o cutie de
viteze cu trei trepte nesincronizate. 

Abia în 1931 reuşeşte Volvo să
producă primele camioane care nu
încorporau componente ale trans-
misiilor dezvoltate pentru automo-
bile. Cutia de viteze ce echipa noua
generaţie de camioane era special
proiectată pentru vehiculele grele şi
avea patru trepte. De asemenea,
noile camioane dispuneau de axe
spate mai robuste, cu reductor. 

În cazul acestor cutii de viteze
nesincronizate, era nevoie să apeşi
de două ori ambreiajul pentru a
schimba treapta, întreaga operaţi-

une necesitând ceva forţă fizică din
partea şoferului. Astfel, s-a realizat
un important salt înainte în anii ‘50,
când au apărut pe piaţă cutiile de
viteze sincronizate. 

„Acestea au marcat o îm-
bunătăţire imensă a condiţiilor de lu-
cru ale şoferilor: o activitate care
necesita o pregătire specială pen-
tru schimbarea vitezelor a devenit
asemănătoare cu conducerea auto-
turismelor“, spune Åke Zander, di-
rector tehnic al Volvo Powetrain şi
persoana responsabilă cu dez-
voltarea transmisiilor şi a soluţiilor
hibride. 

Pe parcursul anilor ‘50, Volvo a
început, de asemenea, să experi-
menteze în domeniul transmisiilor
automate. Dar vor mai fi necesari
încă 40 de ani pentru ca transmisi-
ile automate să vină cu adevărat la
putere. Până atunci, încet-încet, au
început să îşi facă loc pe piaţă
soluţiile auxiliare, cum ar fi transmisi-
ile splitter. 

Dar acestea au fost doar trepte
ale evoluţiei şi nu au reprezentat cu
adevărat salturi majore. Cel puţin,
aceasta este opinia lui Mart Mägi,
fost profesor de tehnologie auto la
Universitatea Chalmers din Göte-
borg, Suedia. „Din perspectiva dez-
voltării tehnologice, includerea unor
cutii mecanice adiţionale în faţa
sau în spatele cutiilor de bază este
doar un pas minor în progresul
general. Primul concept cu adevărat
revoluţionar a fost însăşi cutia de
viteze, care a intrat în funcţiune
acum un secol. Următoarea dez-
voltare semnificativă a fost sin-
cronizarea, urmată de automati-
zare“, explică Mägi, adăugând fap-
tul că, deşi dezvoltarea transmisiilor
automate pentru camioane a pro-

gresat foarte lent, acestea au fost
de natură să revoluţioneze lumea
vehiculelor comerciale. 

Epoca 
automatiz`rii

Prima transmisie automată Vol-
vo Trucks - Powertronic - a fost
lansată în 1992. Nouă ani mai târ ziu,
Volvo a mai făcut un salt decisiv prin
introducerea primei generaţii a I-
Shift. Astăzi, această transmisie
este perla coroanei Volvo Trucks şi
a câştigat o recunoaştere foarte
largă în rândul clienţilor din întrea-
ga lume. 

Åke Zander relatează că, abia o
dată cu introducerea I-Shift, clienţii
au început în sfârşit să aprecieze
transmisiile automatizate. „Volvo a
avut întotdeauna un atu important
în vânzări datorită cutiilor sale de
viteze, dar când a apărut I-Shift în
2001, s-a bucurat de o primire cu
adevărat călduroasă. I-Shift a adus
o funcţionalitate crescută, fiabilitate,
uşurinţă în conducere şi eficienţă în
consumul de combustibil, elemente

Cel pu]in în 
domeniul vehiculelor
comerciale, tehnologia
avanseaz` foarte
rapid. În aproximativ
100 de ani de istorie,
autovehiculele au
evoluat de la an la an,
precum F`t Frumos 
din poveste. Dar, pe
m`sur` ce anumite
aspecte [i
subansamble tind s`
devin` cât mai
sofisticate cu putin]`,
altele, de fapt, 
se simplific`, atâta
cât tehnologia 
actual` o permite. 

Cutiile de viteze

Volvo Trucks

Åke Zander
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cu totul noi pe piaţă“, explică direc-
torul tehnic al Volvo Powertrain. 

I-Shift este o transmisie cu
splitter şi schimbare de gamă, cu
trei trepte nesincronizate la nivelul
cutiei principale. Datorită splitte -
rului şi rapoartelor de gamă, trans-
misia oferă în total 12 trepte pen-
tru mers înainte, care sunt acţio nate
şi sincronizate în întregime electro -
nic. I-Shift comunică şi cu mo-
torul; de exemplu, dacă este nece-
sar, acţio nează frâna de motor
(VEB), reducând turaţia motorului
şi optimizând fiecare schimbare de
treaptă într-un mod în care nici un
şofer cu o cutie manuală nu o
poate face. 

Cea mai recentă generaţie de
I-Shift a fost introdusă în 2009, o
dată cu lansarea EURO 5. Având o
serie de update-uri ale soft-ului,
această generaţie este optimizată
pentru diferite condiţii de operare,
de la transportul pe autostradă,
până la aplicaţii din domeniul con-
strucţiilor. Astăzi, peste 70% dintre
camioanele Volvo FH şi FM noi vân-
dute sunt echipate cu I-Shift. 

Astfel, cu această transmisie,
Volvo a închis cercul evolutiv dintre
prima cutie de viteze cu trei trepte
nesincronizate şi I-Shift, în cazul
căreia „inima“ mecanică a sistemu-
lui este… o cutie de viteze cu trei
trepte nesincronizate. 

{i acum, încotro?

Profesorul Mägi de la Universi-
tatea Chalmers apreciază că „... în
viitor, este posibil ca întregul sistem
convenţional de cutii de viteze să
devină depăşit - de exemplu în
cazul hibrizilor în serie, dacă sau
când vom avea un sistem funcţio nal
pentru camioane. Următorul pas
important înainte este hibridizarea,
care se află deja pe drum“. Trans-
misia electrică nu necesită uti-
lizarea treptelor de viteză aşa cum
sunt folosite în cadrul cutiilor ac-
tuale. Computerul preia controlul
puterii furnizate de motor către
roţile motoare prin intermediul unor
motoare electrice intermediare şi a
unor pachete de baterii. 

Zander este de acord că hibrizii
vor fi următorul pas evolutiv major,
dar este de părere că, şi în cazul
acestora, cutiile de viteze încă vor
avea un cuvânt de spus. „Va fi ne voie
de ele, alături de motorul electric.
Majoritatea produselor Volvo Trucks
sunt prea grele pentru a se folosi nu-
mai energia electrică - motorul elec-
tric şi bateriile vor fi prea mari şi prea
scumpe. Iar be ne ficiul clienţilor este
întotdeauna cel care determină când
şi dacă o schimbare tehnologică ma-
joră este viabilă. În prezent, ca -
mioanele hi bride ale Volvo Trucks
sunt echipate cu I-Shift“. 

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Repere, pe scurt

� Anii 1920 şi ‘30 - cutii de
viteze manuale,
nesincronizate, cu un număr
mic de trepte.

� Anii 1940 - numărul de
trepte ajunge la patru, apoi la
cinci, o dată cu creşterea
masei totale şi a puterii
motoarelor. Cutii manuale,
nesincronizate. 

� Anii 1950 - este introdusă
sincronizarea treptelor.

� Anii 1960 - lansarea
cutiilor de viteze cu
schimbare de gamă.
Introducerea cutiilor de viteze
revoluţionare R50 şi R60 cu
schimbare sincronizată. 

� Anii 1970 - R61, cutie de
viteze cu 16 trepte, cu splitter
şi schimbare de gamă. 

� Anii 1980 - O nouă
generaţie. R1400, R1700,
SR1400 şi SR1700 aveau opt
şi 12 trepte sincronizate şi
una sau două rapoarte
crawler. 

� Anii 1990: Introducerea
Powertronic şi Geartronic,
primele cutii automate Volvo
Trucks. Powertronic -
transmisie automată cu
convertizor de cuplu.
Geartronic - cutie de viteze
tradiţională cu schimbare de
gamă, cu control electronic al
schimbării treptelor. Ambele
au avantajul operării atât
manual, cât şi automat. 

� Anii 2000 - I-Shift, cea mai
recentă generaţie de sistem
automatizat de schimbare a
vitezelor controlat electronic. 

Mart Mägi

Anul 1928

Volvo Truck Series 1
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„D
e acum înainte, toţi
clienţii noştri pot
să-şi configureze
abonamentul pen-
tru a cuprinde

diferite servicii care să răspundă
propriilor nevoi“, a declarat Per-
Anders Grösfjeld, marketing ma -
nager pentru sisteme informatice
de transport la Volvo Trucks.

Patru pachete

Noul Dynafleet include patru
pachete: Rapoarte Combustibil &
Emisii poluante, Timpi de con-
ducere, Poziţionare şi Mesagerie. 

Clienţii care vor să folosească
Dynafleet în principal ca pe un in-
strument pentru reducerea con-
sumului de combustibil şi pentru
micşorarea poluării aerului vor alege
pachetul Rapoarte Combustibil &
Emisii poluante. Companiile care-şi
doresc un control mai bun asupra
programului şoferului şi care doresc
să stocheze datele înregistrate de
tahograf vor opta pentru pachetul
Timpi de conducere. Funcţia Pozi -
ţionare a fost creată pentru a furniza

poziţia camionului şi istoricul rutei
parcurse. Mesageria este un servi-
ciu care permite schimbul de
mesaje între şoferi şi dispecerat. Di-
verse servicii sunt disponibile se -
parat sau în oricare combinaţie. 

„Această structură flexibilă
înseamnă că putem satisface o
gamă variată de cereri diverse cu
un serviciu eficient pentru client
din punct de vedere al costurilor“,
explică Per-Anders Grösfjeld. 

Control mai bun
asupra consumului
de combustibil

În acelaşi timp, atât interfaţa
cât şi funcţionalitatea au fost îm-
bunătăţite pentru a face sistemul
mai uşor şi mai eficient de folosit. 

„Scopul este de a oferi utiliza-
torului o mai bună imagine de
ansamblu şi pentru a face manage-
mentul informaţiei deopotrivă mai
simplu şi mai rapid“, declară Per-
Anders Grösfjeld. „Spre exemplu,
am creat un raport în care con-
sumul de combustibil şi poluarea
sunt prezentate printr-un cod de

culori. Verde înseamnă că rezulta -
tul este pozitiv, camionul fiind
condus într-un stil economic. Dacă
rezultatul este roşu, atunci ar fi tim-
pul să vă revizuiţi stilul de condus
sau să verificaţi dacă este cazul să
mergeţi cu vehiculul în service“. 

Mulţi clienţi folosesc deja Dy-
nafleet după ce au oferit şoferilor
cursuri de pregătire în privinţa
condusului economic şi al tehni-
cilor de condus prietenoase cu
mediul înconjurător. Noul raport,
inclus în opţiunea Rapoarte Com-
bustibil & Emisii poluante, permite
analizarea mai uşoară a perfor-
manţelor şoferului şi camionului,
identificând zonele în care se pot
face îmbunătăţiri. 

Noi h`r]i [i 
o planificare mai
u[oar` a c`l`toriei 

Alt exemplu pentru simplifica rea
operării este noul set de hărţi dis -
ponibil în pachetul Poziţionare.
Hărţile detaliate şi uşor de folosit
create de Google oferă descrierea
drumului, planificarea călătoriei, in-
formaţii despre adrese şi despre tra -
fic. Datele despre şofer şi ca mion vor
fi prezentate direct pe hartă. Această
facilitate este deopotrivă practică şi
rapidă atunci când ai nevoie de in-
formaţii despre o anume livrare şi,
tot odată, doreşti să supraveghezi
vizual deplasarea camionului.

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Dynafleet devine 

MAI FLEXIBIL 
[i MAI U{OR
de folosit

VOLVO TRUCKS

O nou` versiune, mai flexibil` [i mai u[or de
folosit, a sistemului informa]ional
Dynafleet, dezvoltat de Volvo Trucks, a fost
lansat` în cadrul expozi]iei IAA Hanovra din
aceast` toamn`. Reamintim c` Volvo a fost
primul constructor european de camioane
care a lansat propriul s`u sistem
informa]ional de transport în anul 1994. 
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De[i prezen]a Cefin
în zona de vest a
]`rii nu este una de
dat` recent`, la
jum`tatea lunii
octombrie am asistat
la inaugurarea unui
sediu nou în Arad.

C efin este prezent în zona
de vest a ţării de peste 10
ani ca furnizor de produse
şi servicii integrate pentru
lumea transporturilor, zona

de vest fiind acoperită de repre -
zentanţele din Timişoara şi Arad. Ac-
ti vitatea din Arad a început în 2002
cu vânzarea de vehicule comerciale
Iveco. Un an mai târziu, a fost a -
dăugată şi distribuţia de piese de
schimb, iar în 2005, un service auto -
rizat Iveco pentru autovehicule co -
merciale uşoare - Daily Center.

De-a lungul timpului, echipa din
zona de vest a clădit relaţii şi partene-
riate şi a dezvoltat un portofoliu de
aproximativ 450 de clienţi, printre
care se numără unele dintre cele mai
mari companii din zonă. Au fost
livrate, astfel, peste 650 de autove-
hicule. Obiectivele pentru încheierea
acestui an sunt ca livrările Cefin
Arad să depăşească 100 de vehicule

în condiţiile unei cifre de afaceri de
aproximativ 1.500.000 euro din activi -
tăţi de service şi distribuţie de piese.

Preg`ti]i pentru
dezvoltare

Pentru a asigura în continuare
un nivel cât mai bun al calităţii ser-
viciilor clienţilor, Cefin şi-a relocat

în luna septembrie 2010 întreaga
activitate din Arad într-un nou
sediu. În noua locaţie din Zona In-
dustrială Micalaca Est din Arad se
regăseşte o hală de service supli-
mentar`, pe o suprafaţă de 400 mp,
cu 6 puncte de lucru, deci o capa -
citate mai mare de a efectua re -
paraţii, un spaţiu mai mare pentru
expunerea autovehiculelor, iar

Cas` nou` în Arad

CEFIN

Panglica inaugural` a fost t`iat` de Stefano Albarosa - CEO Cefin
Rom=nia, Gheorghe Falc` - primarul Aradului [i Iulian R`ducan 

- managerul filialei Cefin din Arad (de la st=nga la dreapta)
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echipei locale li vor adăuga alţi câţi-
va membri până la finalul lui 2010.
Această nouă locaţie a fost con-
tractată prin sistemul rent-to-buy,
iar la vechea locaţie s-a renunţat
pentru că spaţiul mic nu permitea
dezvoltarea afacerii. Evenimentul
de inaugurare oficială a avut loc în
hala de service amenajată festiv,
dar păstrând specificitatea locaţiei,
pentru a da un aer inedit întâlnirii
cu clienţii, partenerii locali şi au-
torităţile. La eveniment, au parti -
cipat şi Gheorghe Falcă, primarul
Aradului, care a salutat iniţiativa fi -
lialei Cefin, Iulian Răducan, ma -
nagerul filialei din Arad, şi Stefano
Albarosa, CEO Cefin Romania.

De la utilaje 
rulate… la vehicule
închiriate

În luna septembrie, Cefin a
adăugat la portofoliul de produse
o ofertă completă de echipamente
de construcţii noi şi rulate, care
sunt importate din Germania şi se
regăsesc la vânzare la 50-55% din
preţul de nou. De asemenea, com-
pania a lansat online una dintre
cele mai complete aplicaţii de
căutare şi vânzare autovehicule
comerciale, www.cefintrucks.com,

unde se regăsesc peste 800 de
camioane în momentul de faţă, iar
ţinta este ca, până la sfârşitul a -
nului, acest număr să depăşească
1.000 de camioane. Pe site se
regăsesc atât produse noi cât şi
second-hand, iar în completarea
acestui serviciu, Cefin oferă şi
soluţii de finanţare, trade-in, asis-
tenţă tehnică prin reţeaua extinsă
de service autorizat, garanţie timp
de 6 luni pentru linia motrică a ve-
hiculului, anvelope, soluţii de moni -
torizare de flote etc. În scurt timp,
Cefin va adăuga o altă noutate în
pachetul de servicii, închirierea
de camioane. În acest moment,
parcul disponibil pentru închiriere
numără 35 de vehicule, camioane,
vanuri, capete tractor, semire -
morci, fără vehicule de off-road,
iar perioada de închiriere porneşte
de la 3 luni şi poate ajunge până
la 18 luni. Orientativ, preţul de
închiriere este în jurul sumei de
0,2 euro/km. Toate acestea com-
pletează pachetul de produse şi
servicii integrate pe care Cefin le
oferă sub sloganul „Totul pentru
lumea transporturilor“. 

Cifrele Cefin

Cefin Romania este cel mai
mare dealer autorizat Iveco şi

deţine o cotă de piaţă de 13% (ve-
hicule noi cu sarcina maximă ad-
misă mai mare de 2,8 t, conform ra-
portărilor APIA pentru perioada
ianuarie-august 2010), cu 5% mai
mare decât cea din perioada
echivalentă a anului trecut. Deşi
cele mai recente estimări arată o
contracţie a pieţei cu mai mult de
25% în 2010 faţă de 2009, Cefin
previzionează să livreze prin
reţeaua sa peste 1.000 de ve-
hicule noi şi 750 de vehicule rulate
până la încheierea anului. Acestea
reprezintă o creştere de 20% şi
res pectiv 65% faţă de vânzările
companiei din anul 2009. Perfor-
manţa este posibilă doar printr-o
mai bună organizare la nivel de ac-
tivitate de vânzări cu scopul de a
fi cât mai aproape de nevoile cli -
enţilor şi a unei activităţi susţinute
de inovare la nivel de gamă de pro-
duse şi servicii. Ca şi planuri de vi-
itor, Stefano Albarosa anunţă posi-
bilitatea unui joint-venture cu Pro-
truck, însă această variant` se
află momentan doar la stadiul de
discuţii, iar pentru 2011 ţinta pe
care Cefin Romania o are este de-
păşirea cifrelor din 2010 cu 20%.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Scania...

Un alt fel de test drive, o altă
abordare şi, nu în ultimul rând,
1.080 de cai putere stau la baza
asocierii între cele două mărci
premium.

Scania V8 730 cai putere, cel
mai puternic camion din lume, a
fost prezentat în premieră în
România, la Sibiu.

Odată cu lansarea noului mo-
tor V8, întreaga gamă de
camioane Scania V8 - bazată pe
noua Serie R - a primit o identitate
unică, prin elemente care să facă
aceste vehicule uşor de recu -
noscut pe şosea.

Scania V8 domină piaţa ca -
mioanelor grele cu motoare de
peste 600 de cai putere, acaparând
peste 50% din volumul total de
vânzări pe acest segment.

Motoarele camioanelor Scania
V8 sunt disponibile începând de la
500 CP până la 730 CP, putând să
dezvolte un cuplu motor de la
2.500 Nm până la 3.500 Nm, în
funcţie de motorizare: R 500, R
560, R 620 şi noul R 730.

Cutia de viteze standard
folosită pe motorizarea V8 este
noua cutie Scania Opticruise com-
plet automată.

Camioanele Scania pot fi ope -
rate şi 100% cu biodiesel, oferind
astfel posibilitatea de a reduce
emisiile de dioxid de carbon.

Tot în cadrul evenimentului a
putut fi testat şi noul sistem Sca-
nia Driver Support cu ajutorul unui
simulator Scania. Scania Driver
Support este un sistem care le dă
şoferilor profesionişti în timp real
(când şofează) sugestii şi sfaturi
pentru a-şi îmbunătăţi stilul de
condus.

... [i Audi

În cadrul aceluiaşi eveniment,
a putut fi admirată şi eleganta
limuzină Audi A8. Noul sedan de
lux înglobează tehnologie de ul-
timă generaţie - caroseria elegan-
tă şi puternică Audi Space Frame
(ASF) este fabricată din aluminiu
şi cântăreşte cu aproximativ 40%
mai puţin decât o structură
asemănătoare din oţel. Interiorul

este captivant, cu un design nou şi
spaţios, remarcându-se prin atenţia
deosebită acordată celor mai mici
detalii. La nivelul ridicat de confort
contribuie elemente precum noul
sistem de iluminat interior şi
scaunele luxoase din spate, cu
reglare electrică.

Noul A8 poate fi echipat cu un
motor 4.2 FSI de 372 CP sau cu
varianta 4.2 TDI, ce dezvoltă o
putere de 350 CP. Este disponibilă,
de asemenea, şi unitatea 3.0 TDI
de 250 CP. Consumul de carburant
a fost redus cu valori cuprinse în-
tre 13 şi 22%, datorită tehnologi-
ilor inteligente precum sistemul de
recuperare a energiei şi sistemul
inovator de gestionare termică.

Noile transmisii standard joacă
şi ele un rol important în ceea ce
priveşte sporirea eficienţei.

Transmisia tiptronic cu 8 trepte
de viteză are un sistem de co-
mandă complet electronic, fiind
acţionat cu ajutorul unui selector
elegant şi al unor comutatoare
integrate în volan.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Spectacol
pe PATRU...
[i 12 RO}I

Scania [i
Audi

Un eveniment 
inedit a avut loc la

sfâr[itul lunii octombrie -
Scania V8 730 cai putere

[i Audi A8 au putut fi
admirate [i conduse în

cadrul unei sesiuni
comune de drive test.
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A cum ne aflăm în pe-
rioada de viaţă a celei
de-a doua generaţii,
lansate în 2006, care a
venit să întărească

imaginea construită de prima ge -
neraţie. Despre această versiune
se poate spune că deja a ajuns la
maturitate, iar noi ne-am gândit să
vă arătăm cum se prezintă.

La analiz`

Fiindcă avem ca subiect princi-
pal o maşină dedicată transportu-
lui de marfă, trebuie să speci-
ficăm că există o gamă mare de
variante disponibile: 4 lungimi de
caroserie, 3 de plafon, opţional se

poate configura şi ca furgon parţial
vitrat cu locuri pentru până la 7 per-
soane, masele variază între 3 şi 5
t, sarcina utilă maximă ajunge la
2.710 kg iar volumul de încărcare
poate atinge un maxim de 17 mc.
Pentru a ne face o impresie cât mai
apropiată de adevăr despre acest
model, am apelat la Mercedes-
Benz România pentru a ne pune la
dispoziţie un Sprinter pentru drive-
test, iar răspunsul lor pentru noi a
fost un model 316 CDI, lung, cu
plafon supraînălţat. Din punct de
vedere al aspectului exterior, este
suficient să amintim doar că de-
signul lui Sprinter este la fel de im-
punător ca întotdeauna. Dacă ne
referim la interior, şi aici lucrurile
sunt demne de eticheta Mercedes.
Chiar dacă a lipsit luxul limuzinelor
dedicate, adică pielea de pe
scaune (nici nu putem crede că ar
dori cineva să comande un van cu
scaune de piele!), cutia automată
sau diferite gadget-uri precum
sistemul de navigaţie, în categoria
sa, Sprinter se poate impune ca fi-
ind o limuzină. Confortul este de
rang înalt, vizibilitatea la fel, iar ca
şi dotări ce ajută la un şofat sigur
şi plăcut putem enumera com-
puterul de bord, comenzile pe
volan, sistemul de aer condiţionat
sau radio-cd-ul şi, bineînţeles,
FleetBoard-ul. Totodată, au fost
concepute numeroase posibilităţi
de depozitare, care să faciliteze

Unul dintre cele
mai de succes
vehicule comerciale
u[oare este
modelul Sprinter de
la Mercedes-Benz.
Acesta scrie pagini
de istorie înc` de
la lansarea
primului model, în
1995, iar impresia
general` a fost,
permanent, una cât
se poate de bun`.

Fi[` tehnic`
Sprinter 316 CDI

LIMUZINA DE
TRANSPORT MARF~

� Motorizare: OM 651, 4 în
linie, diesel

� Capacitate cilindrică: 2.143
cmc

� Putere: 163 CP/3.800 rpm
� Cuplu: 360 Nm/1.400 -

2.400 rpm
� Transmisie: manuală, 6+1
� Tracţiune: spate, 4x2
� Capacitate rezervor: 75 l
� Consum: 10 l/100 km

(urban)
� Volum util: 17 mc
� Suprafaţă utilă: 8,1 mp
� Sarcina utilă maximă: 

1.240 kg
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nenumăratele sarcini zilnice. Tele-
fonul mobil, băuturile răcoritoare,
documente de livrare şi alte
obiecte sunt la îndemână, în
apropierea scaunului şoferului.
Sprinter excelează la capitolul
spaţii de depozitare prin suporturi
şi compartimente de depozitare
suplimentare pentru toate o -
biectele importante, de utilitate zil-
nică, adaptate cerinţelor practice
ale diferitelor domenii de activitate.

Compartimentul 
de marf`

Dacă ne referim la comparti-
mentul de marfă, trebuie să în-
cepem prin a spune că, în cazul
modelului Sprinter, încărcarea a
devenit mai simplă şi mai rapidă.
Dimensiunile uşii glisante sunt de
până la 130 cm lăţime şi 182 cm
înălţime, ceea ce înseamnă că se
pot încărca europaleţi şi prin părţile
laterale, dacă este nevoie. Sunt
disponibile suplimentar opţiuni

cum ar fi funcţia de închidere elec-
trică şi uşa glisantă pentru compar-
timentul de încărcare, precum şi
sistemul Keyless Entry & Slide,
care facilitează şi mai mult munca.
Totodată, balamalele speciale ale
uşilor din spate asigură o des -
chidere a acestora de până la un
unghi de 270 de grade. 

Pe [osea

Ajungem la partea mai dinami -
că a prezentării noastre, şi anume
testul pe şosea. Maşina este un
model care nu mai are nimic de
demonstrat, dar am hotărât, totuşi,
să-l mai punem puţin la treabă. Mo-
torul de 2.200 cmc, care dezvoltă
163 CP şi un cuplu de 360 Nm, este
unul extrem de vivace, dă impresia
că trăieşte într-o simbioză totală cu
transmisia manuală cu 6 rapoarte,
care angrenează tracţiunea spate.
Din punct de vedere al emisiilor de
noxe, motorul se încadrează în
normele Euro 5, cu o valoare de

aproximativ 220 g/km de CO2.
Ceea ce impresionează şi mai
mult este faptul că valorile de-
clarate de producător sunt con-
forme cu realitatea, aici referin -
du-ne la consumul de combustibil,
care s-a învârtit în jurul valorii de
10 l/100 km. La volanul lui Sprinter,
capeţi acea senzaţie de „rege al
şoselelor“, totul fiind la îndemână,
iar maşina răspunzând prezent la
comenzile şoferului. Într-adevăr,
mai sunt şi mici minusuri în cazul
modelului testat, precum dimensi-
unea maşinii, care, deşi dispune de
un spaţiu mai mult decât generos
de încărcare, la manevrarea prin -
tr-un oraş aglomerat necesită ceva
timp de acomodare.

Impresia generală lăsată de
acest model a fost una foarte bună,
reconfirmând baza solidă pe care s-a
dezvoltat renumele Sprinter-ului.

Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Volanul multifunc]ional aduce un plus de confort, rar \nt=lnit la
aceast` categorie de vehicule
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„S
-a decis imple-
mentarea unui sis-
tem venit direct de
la Budapesta. La în-
ceput, nu a fost

foarte plăcut, pentru că a trebuit să
renunţăm la o parte dintre clienţi
din cauza termenului de plată. Nu
am mai acceptat termene de plată
foarte lungi, decât cu excepţia
unor clienţi tradiţionali“, ne-a ex-

plicat Dana Dumitru, Bucharest
Office Manager Waberer’s Roma-
nia. Concret, măsura a dus într-o
primă etapă la încheierea relaţiilor
contractuale cu aproximativ 10-
12% dintre clienţi. Pe termen lung
însă, s-a dovedit a fi câştigătoare,
gradul de încasare majorându-se
cu 20-25%, în condiţiile în care
echipa de vânzări a companiei a
identificat clienţi noi. Iar aceasta

într-o perioadă în care toată lumea
avea probleme cu lichidităţile.

Trei sferturi 
din flot` merge pe
„intracomunitar“

Oricum, 2009 a fost un an difi-
cil. „Ca pe toată lumea, clienţii au
încercat să ne strângă cu uşa, iar
în acest context, unul dintre paşii

Waberer’s Romania

EXPERIEN}A
Î{I SPUNE
CUVÂNTUL

Atunci când a început s` se manifeste criza
economic` în România, conducerea de la
Budapesta a companiei Waberer’s a impus o
serie de condi]ion`ri, care ar fi putut p`rea
prea stricte la prima vedere, mai ales în
condi]iile în care au dus la pierderea unui
num`r de clien]i. Pe termen lung îns`,
controlul strict al cash-flow-ului s-a dovedit
solu]ia salvatoare, iar în 2010 filiala din
România a grupului maghiar de transport a
ob]inut cam tot ce a vrut.

Compania, cu sediul 
central la Miercurea Ciuc, 
are deschis în România 
din 2008 un service propriu,
care asigură mentenanţa
camioanelor din flotă.
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Waberer’s foloseşte 
sistemul Qualcomm pentru

urmărirea flotelor. În plus, 
toţi şoferii au Blackberry 

şi primesc comenzile 
aşa cum se introduc în sistem,

fiind în legătură directă 
numai cu coordonatorul.

pe care i-am urmat a constat în
creşterea gradului de încărcare a
camioanelor. De altfel, acest lucru
se vede din cifra de afaceri pe anul
trecut, care a fost un pic mai mare
decât în 2008, cu acelaşi număr de
maşini“, a arătat Dana Dumitru. 

În acest moment, Waberer’s
Romania deţine o flotă de 459 de
camioane, dintre care 300
efectuează curse intracomunitare.
„Facem transport intracomunitar
pe orice relaţie este nevoie, Franţa,
Anglia, Germania... şi lucrăm cu
clienţi dedicaţi. Nu este o practică
uzuală pentru noi să lucrăm cu
casele de expediţii, care reprezin-
tă ultima opţiune. Camioanele sunt
conduse şi din România, şi de la
Budapesta. Şi noi încărcăm
camioane ale Waberer’s Ungaria,
şi ei le încarcă pe ale noastre. La
nivel de grup, sunt 1.700 de
camioane în Ungaria, cu 2.000 de
semiremorci. În România, avem
cam cu 30 mai multe semire -
morci decât capete tractor. Pentru
50-60 de camioane, am terminat
leasingul anul acesta, dar anul
trecut leasingul a constituit o pro -
blemă. Chiar dacă restul trans-
portatorilor nu recunosc, în 2009
toată lumea era disperată să le
mişte cumva. Noi am avut şi
norocul de a face transporturi co-
munitare când alţi transportatori
făceau numai transporturi inter-
naţionale bilaterale. De altfel, din-
totdeauna facem mai mult comu-
nitate decât import-export“. 

„{i noi ne-am lovit
de cei care 
practicau pre]uri
de dumping“

Dana Dumitru susţine că este un
mit cel conform căruia Waberer’s
a stricat preţurile. „Nu este ade-
vărat. Eu sunt implicată şi pe seg-
mentul de vânzări şi m-am lovit de
multe ori de faptul că alte companii
merg la preţuri de dumping. Am re-
nunţat la anumiţi clienţi care au
spus că alte firme le-au dat preţuri
mai mici, iar noi nu am fost de
acord să reducem tariful sub o a -
numită limită. Am fost însă nevoiţi
să reducem puţin preţurile anul tre-

cut, din cauza celor care practicau
tarife de dumping. Transportul in-
tracomunitar ne-a salvat în 2009,
pentru că preţurile erau mai bune“. 

Waberer’s Romania are anga-
jaţi aproximativ 550 de şoferi, pe
unele relaţii fiind folosiţi doi şoferi,
mai ales că 40% dintre clienţii
companiei provin din industria
construcţiilor de maşini, iar trans-
porturile sunt de tip just-in-time.
„De exemplu, încărcăm astăzi în
Bucureşti şi descărcăm miercuri în
Germania. Ferestrele de timp în
care trebuie să ne încadrăm depind
de la client la client. Cele mai mici
toleranţe le avem stabilite la 5
minute (practic, ce trece peste 5
minute se consideră întârziere).
Este vorba despre curse inter-
naţionale, dar preţul este con-
ceput pentru a acoperi doi şoferi
şi toate cheltuielile suplimentare
necesare. Cu fiecare client avem
indicatori stabiliţi, iar la fiecare trei
luni primim un raport de key ac-
count“. Pe de altă parte, pentru
fiecare client important, există un
operator exclusiv, iar pentru cei
mai mari chiar 2-3. 

Dezvoltare 
bine controlat` 
în 2010

Dana Dumitru a subliniat că
din mai-iunie 2010, se simte o
creştere a tarifului de transport.
„Anul acesta, am obţinut ce am
vrut. Din punctul meu de vedere,
piaţa îşi revine. Suntem pe dez-
voltare. Dar, momentan, nu se
pune încă problema de noi achi -
ziţii. Vrem să optimizăm flota pe
care o avem şi vrem să vedem
cum se aşază piaţa. Oricum, nu
avem probleme; dacă ni se strică
un camion, găsim repede un în-
locuitor pe drum, fie de la noi, fie
de la Budapesta“. Bucharest
Office Managerul Waberer’s Ro-
mania a arătat că se simte o ma-
jorare a tarifelor de transport la
export cu cel puţin 20% pe clienţii
mari. „Pe spot, când ne sună
lumea, chiar se poate obţine şi cu
50% mai mult decât anul trecut. Iar
când am dat un preţ cuiva, chiar a
fost acceptat“. 

Pentru a se proteja, însă, de in-
cidentele de plată, cei din Waberer’s
Romania sunt foarte riguroşi în a -
legerea clienţilor. „Avem un con-
tract cu o companie mare de eva -
luare a riscului, se verifică fiecare
client şi se acordă o limită de
credit în funcţie de cifra de afaceri
şi de bilanţul firmei. Sunt contro-
late inclusiv companiile pentru
care facem o singură cursă. Chiar
dacă aceste verificări durează şi
rişti să pierzi clientul, merită. În
2010, chiar nu am avut incidente,
în afară de ceva întârzieri la plată,
care s-au rezolvat“, a spus Dana
Dumitru. În opinia sa, cererea de
transport aproape că a explodat,
dar nu neapărat ca urmare a fap-
tului că se mişcă piaţa prea mult,
ci pentru că mulţi transportatori
şi-au închis porţile în 2009. Pe de
altă parte, trimestrul IV al acestui
an se anunţă aglomerat. „Cel puţin
pe domeniul alimentar, în trimestrul
IV începe să se vadă creşterea. De
exemplu, avem un client vechi,
care lucrează cu noi de 7 ani şi care
a adus într-o săptămână marfă
cât aducea înainte într-o lună“. În
aceste condiţii, Waberer’s Roma-
nia estimează pentru 2010 o ma-
jorare a cifrei de afaceri, după ce,
în 2009, a înregistrat 40 de milioane
de euro, iar în 2008 - 38 de milioane
de euro. „Dacă anul trecut a fost
unul de supravieţuire, 2010 a de-
venit unul de dezvoltare, undeva
după primul trimestru al anului,
care nu a fost chiar bun. Din punc-
tul meu de vedere, 2010 a fost un
an excelent faţă de 2009. Sperăm
să nu fie doar un balon care să se
dezumfle în 2011. Dar nu cred că
va fi cazul. Nu am avut nevoie de
ajutor financiar din partea holdin-
gului, am supravieţuit pe cont pro-
priu. Însă am avut marele avantaj
că am văzut totul de dinainte:
criza a lovit Ungaria înaintea noas-
tră cu un an şi am ştiut la ce să ne
aşteptăm. La aceasta, se adaugă
managementul format din oameni
capabili şi cu experienţă“, a con-
cluzionat Dana Dumitru. 

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro
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P entru dezvoltarea re -
surselor umane sunt
disponibile finanţări
nerambursabile ce pot
fi accesate de: asoci-

aţii profesionale, organizaţii pa-
tronale, ONG-uri, furnizori de ori-
entare şi consiliere în carieră.

Programul Operaţional Secto-
rial Dezvoltarea Resurselor U -
mane este cel prin care se de -
rulează linia de finanţare ce
vizează accesul şi participarea la
formarea profesională continuă a
angajaţilor din toate sectoarele
economice (cu excepţia adminis-
traţiei publice şi educaţiei), pen-
tru asigurarea corelării învăţării pe
tot parcursul vieţii cu piaţa muncii.

Durata de implementare a unui
proiect poate fi cuprinsă între
minim 6 luni şi maxim 3 ani, iar va -
loarea totală eligibilă a proiectu-
lui poate fi cuprinsă între 500.000
euro şi 5 milioane euro.

Contribuţia solicitantului la
valoarea totală eligibilă a proiec-
tului este de doar 2% (în cazul per-
soanelor juridice de drept privat
fără scop patrimonial - ex.: ONG-
uri) şi de 5% (în cazul persoanelor
juridice de drept privat cu scop
patrimonial). De asemenea, se
beneficiază şi de o prefinanţare a
cheltuielilor eligibile din proiect, ce
poate ajunge până la 30%.

Activit`]i eligibile

Activităţile eligibile ce pot fi
derulate în cadrul proiectelor cu
ajutor financiar nerambursabil ce
vizează accesul angajaţilor la for-
mare profesională sunt:

Pân` la 
5 milioane
de euro 
pentru 
formare 
profesional`

Cu to]ii
recunoa[tem c`
omul reprezint`

cea mai
important`

resurs` de care
dispune 

o companie. 
Cu ajutorul

propriilor
angaja]i [i al

colaboratoril or,
reu[im s` avem

rezultate
excep]ionale, 

s` ne m`rim cota
de pia]`, s`

cre[tem cifra 
de afaceri 
[i profitul! 
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- participare la programe de for-
mare profesională autorizate, des-
făşurate în România sau în UE, pen-
tru dobândirea unei calificări sau
pentru recalificare (este exclusă
specializarea sau perfecţionarea);

- validarea şi certificarea com-
petenţelor profesionale dobândite
în alte contexte decât cele formale;

- informare cu privire la opor-
tunităţile şi modalităţile de califi-
care/recalificare a persoanelor
angajate;

- elaborare programe de for-
mare profesională continuă pentru
calificarea şi/sau recalificarea an-
gajaţilor din sectoarele economice
eligibile (elaborare materiale-su-
port pentru învăţare, pentru pro-
gramele de formare profesională
implementate, pentru activitatea
de consiliere şi orientare profe-
sională);

- furnizarea serviciilor de infor-
mare, consiliere şi orientare profe-
sională;

- schimburi de experienţă şi di -
seminare de bune practici în con-
siliere şi orientare profesională.

Un avantaj considerabil pentru
întreprinderea ai cărei angajaţi vor
fi calificaţi/recalificaţi constă în
faptul că se acordă subvenţii lunare

pentru angajaţii care participă la
programele de calificare/reca -
lificare, în perioada în care anga-
jatul participă la programele de for-
mare profesională.

Cheltuieli
acoperite

În cadrul unui proiect derulat cu
finanţare europeană pentru dez-
voltarea resurselor umane, sunt
acoperite următoarele tipuri de
cheltuieli: 

1. Cheltuieli cu personalul im-
plicat în implementarea proiectu-
lui 

2. Cheltuieli cu cazarea, trans-
portul şi diurna

3. Cheltuieli pentru derularea
proiectului (servicii de sonorizare;
traducere şi interpretare; prelu-
crare date; întreţinere, actualizare
şi dezvoltare aplicaţii informa tice;
achiziţionare de publicaţii, mate -
riale consumabile, închiriere lo-
caţii/bunuri; rate de leasing; uti -
lităţi; servicii de administrare a
clădirilor; servicii de întreţinere şi
reparare echipamente/mijloace
de transport; arhivare documente;
amortizare active; cheltuieli finan-
ciare şi juridice/notariale) 

4. Cheltuieli aferente acti -
vităţilor subcontractate (externa -
lizate), pentru care beneficiarul
nu are expertiza necesară 

5. Taxe de certificare/evalua -
re/acreditare/autorizare

6. Subvenţii/premii/burse
7. Mobilier, aparatură, birotică,

echipamente de protecţie a valo-
rilor umane şi materiale; Con-
strucţii - reabilitare/modernizare
clădiri; instalaţii tehnice.

Orice proiect ce beneficiază de
finanţare europeană are obligaţia
realizării de cheltuieli privind infor-
marea şi publicitatea finanţato-
rilor şi a organismelor naţionale
prin care se derulează proiectele.

În 2010, sesiunea depunerilor
de proiecte se va deschide în
cursul lunii noiembrie şi se va
închide în decembrie, aşa încât
pentru cei care au identificat o o -
portunitate în cadrul acestor tipuri
de finanţări nerambursabile, ter-
menul limită impune luarea unei
decizii cât mai repede posibil.

Articol realizat 
de firma de consultanţă BEPA

Advisors Bucureşti
Diana PARIZIANU

www.bepa.ro
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A şa cum am arătat în -
tr-un articol anterior,
scopul procedurii in-
solvenţei, declarat prin
lege, este de a acoperi

pasivul debitorului aflat în insol-
venţă, indiferent care sunt cauzele
ajungerii în această stare.

Reglementare,
scop, no]iuni, 
proceduri

Conform legii române, „insol-
venţa este acea stare a patrimo -
niului debitorului, care se caracte -
rizează prin insuficienţa fondurilor
băneşti disponibile pentru plata da-
toriilor certe, lichide şi exigibile“.

De asemenea, legiuitorul a
definit noţiunile de insolvenţă
prezumată ca fiind vădită şi insol-
venţă iminentă, condiţii care trebuie
îndeplinite pentru deschiderea pro-
cedurii la cererea debitorului şi/sau,
după caz, la cererea creditorului.

Astfel, insolvenţa este prezu-
mată ca fiind vădită atunci când
debitorul, după 90 de zile de la sca-
denţă, nu a plătit datoria sa faţă de
creditor, prezumţia fiind una rela-
tivă, ceea ce înseamnă că poate fi
răsturnată prin proba contrarie de
persoana interesată.

Insolvenţa este iminentă a -
tunci când se dovedeşte că de -
bitorul nu va putea plăti la sca -
denţă datoriile exigibile anga -
jate, cu fondurile băneşti disponi-
bile la data scadenţei.

Legea reglementează o proce-
dură generală şi o procedură sim-
plificată (procedura falimentului),
la care poate fi supus debitorul
aflat în insolvenţă.

Procedura generală reprezintă
procedura legală prin care un debi -
tor care îndeplineşte condiţiile pre-

văzute de lege intră, după perioada
de observaţie, succesiv, în procedu-
ra de reorganizare judiciară şi în pro-
cedura falimentului sau, separat, nu-
mai în reorganizare judiciară ori
doar în procedura falimentului.

Procedura simplificată repre -
zintă acea procedură legală prin
care debitorul care îndeplineşte
condiţiile prevăzute de lege intră
direct în procedura falimentului, fie
odată cu deschiderea procedurii in-
solvenţei, fie după o perioadă de
observaţie de maximum 50 de zile.

Condi]ii pentru 
insolven]`

Condiţiile generale prevăzute
de lege pentru deschiderea proce-
durii, care trebuie întrunite cumu-
lativ, sunt: insuficienţa fondurilor
băneşti disponibile, ceea ce în -
seamnă că debitorul nu mai dis-
pune de lichidităţi sau acestea sunt
insuficiente pentru a-şi acoperi
da toriile ajunse la scadenţă; datori-
ile debitorului trebuie să fie certe,
lichide şi exigibile (datoriile sunt
certe dacă acestea au o existenţă
clară, neexistând un litigiu asupra
lor, sunt lichide atunci când au un
cuantum determinat, neurmând a fi
stabilite de instanţă, şi sunt exigi-
bile atunci când au ajuns la sca-
denţă, creditorul putând cere exe-
cutarea lor, fără a fi obligatorie e -
xistenţa unui titlu executoriu); de -
bitorul să fi întârziat plata datoriilor
sale faţă de creditor cu mai mult de
90 de zile de la scadenţă (anterior
Legii nr. 169/2010, termenul era mai
scurt, respectiv de 30 de zile); va -
loarea-prag reprezentată de cuan-
tumul minim al creanţei pentru a
putea fi introdusă cererea credi-
torului având ca obiect deschiderea
procedurii a crescut de la 30.000 lei

la 45.000 lei potrivit Legii nr.
169/2010, iar pentru salariaţii cre -
ditori valoarea-prag minimă a cre-
anţelor lor salariale este de 6 salarii
medii brute pe economie/pe salari-
at; prin Legea nr. 169/2010, s-a in-
trodus o nouă condiţie pentru so-
licitarea deschiderii procedurii in-
solvenţei valabile pentru toţi cre -
ditorii, inclusiv cei bugetari, şi
anume, aceştia vor putea solicita
deschiderea procedurii numai dacă
după compensarea datoriilor re -
ciproce (creditor-debitor), de orice
natură, suma datorată acestora va
depăşi suma de 45.000 lei sau,
după caz, de 6 salarii medii brute
pe econo mie/salariat.

Apreciem că este o completare
mai mult decât binevenită mai ales
în cazul contribuabililor debitori la
bugetul general consolidat, care
au, în acelaşi timp, sume de rambur-
sat/restituit de la stat şi în cazul căro-
ra statul va trebui, în lumina noilor
prevederi, să efectueze, mai întâi,
compensarea datoriilor reciproce.

Insolven]` 
la cererea 
debitorului

Debitorul aflat în stare de in-
solvenţă este obligat să adreseze
tribunalului o cerere pentru a fi
supus dispoziţiilor legii române
care reglementează procedura
insolvenţei, în termen de maxi-
mum 30 de zile de la apariţia stării
de insolvenţă.

În cazul în care la data ex-
pirării termenului de 30 de zile de -
bitorul este angrenat, cu bună-
credinţă, în negocieri extrajudi-
ciare pentru restructurarea datori-
ilor sale, acesta are obligaţia de a
adresa tribunalului o cerere pentru
a fi supus dispoziţiilor legii privind

Procedura
insolven]ei
Procedura insolven]ei în România este
reglementat` de Legea nr. 85/2006, lege
care a suferit numeroase modific`ri de la
intrarea sa în vigoare pân` în prezent,
ultimele modific`ri [i complet`ri fiind aduse
în aceast` var` prin Legea nr. 169/2010,
publicat` în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 505 din 21 iulie 2010.
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insolvenţa, în termen de 5 zile de
la eşuarea negocierilor. 

Totuşi, dacă starea de insol-
venţă este iminentă, definită ast-
fel cum am arătat mai sus, de -
bitorul are dreptul să adreseze tri-
bunalului o cerere pentru a fi su-
pus dispoziţiilor legii privind pro-
cedura insolvenţei, chiar înainte de
apariţia stării de insolvenţă. 

Important de ştiut este şi fap-
tul că legea sancţionează introdu -
cerea prematură, cu rea-credinţă,
de către debitor a unei cereri de
des chidere a procedurii, cu atra -
gerea răspunderii patrimoniale a
debitorului persoană fizică sau ju-
ridică, pentru prejudiciile pricinuite.

De asemenea, este sancţionată
şi neintroducerea sau introdu cerea
tardivă, de către debitorul per-
soană fizică ori de reprezentantul
legal al persoanei juridice de -
bitoare, a cererii de deschidere a
procedurii în termen, care de-
păşeşte cu mai mult de 6 luni ter-
menul prevăzut lege, faptă care
constituie infracţiunea de bancrută
simplă pedepsită cu închisoare de
la 3 luni la un an sau cu amendă. 

Este necesar a se respecta
ter menele de depunere a docu-

mentelor prevăzute de lege,
deoarece altfel debitorul poate fi
decăzut din dreptul de a propune
un plan de reorganizare.

Potrivit legii „nu pot formula o
cerere de reorganizare judiciară
debitorii, persoane juridice, care în
ultimii 5 ani, precedenţi hotărârii de
deschidere a procedurii, au mai fost
supuşi unei astfel de proceduri“.

Insolven]` 
la cererea 
creditorului

Orice creditor îndreptăţit să
solicite deschiderea procedurii
împotriva unui debitor prezumat în
insolvenţă poate introduce o
cerere introductivă, în care va pre-
ciza: cuantumul şi temeiul cre-
anţei; existenţa unei garanţii reale,
constituite de către debitor sau in-
stituite potrivit legii; existenţa
unor măsuri asigurătorii asupra
bunurilor debitorului; declaraţia
privind eventuala intenţie de a
participa la reorganizarea de bito -
rului, caz în care va trebui să pre-
cizeze, cel puţin la nivel de princi -
piu, modalitatea în care înţelege să
participe la reorganizare.

Prin creditor îndreptăţit, se
înţelege creditorul a cărui creanţă
împotriva patrimoniului debitoru-
lui este certă, lichidă şi exigibilă de
mai mult de 90 de zile, respectând
condiţiile enumerate mai sus.

Creditorul va anexa docu-
mentele justificative ale creanţei şi
ale actelor de constituire de garanţii.

Pentru a putea solicita des -
chiderea procedurii, trebuie ca
dreptul creditorului la acţiune pen-
tru valorificarea creanţelor sale
să nu fie prescris.

Există şi un risc pentru credi-
torii care au introdus cererea de
des chidere a procedurii insolven -
ţei, dat de faptul că, la cererea de -
bitorului, judecătorul-sindic îi poate
obliga să consemneze, în termen
de 5 zile, la o bancă, o cauţiune de
cel mult 10% din valoarea crean -
ţelor, cauţiune care va fi restituită
în funcţie de admiterea sau res -
pingerea cererii lor.

Mai mult, cererea introductivă
a creditorilor va fi respinsă dacă
aceştia nu vor consemna în termen
cauţiunea.

Nicoleta IACOB-ANCA
Avocat, IACOB-ANCA & ASOCIA}II

nicoleta@iacob-anca.ro



T
O

P
U

L
 F

IR
M

E
L
O

R

.................................................................................................................. noiembrie 201044

E diţia care s-a desfăşurat
în acest an a răsplătit
rezultatele obţinute în
2009, iar „asta face ca
performanţele să fie cu

atât mai meritorii, anul 2009 fiind
marcat de mutaţii semnificative în
ceea ce priveşte cererea şi oferta, de
creşterea unor economii şi declinul
altora“, a spus Sorin Dimitriu,
preşedintele CCIB. Începând din
2010, Colegiul de Conducere al
CCIB a hotărât să decerneze unor
personalităţi din afara sistemului
cameral, pentru contribuţii deosebite
la consolidarea Camerei bu-
cureştene, Trofeul Hermes. Anul
acesta, trofeul a revenit lui Kelemen
Hunor, ministrul Culturii şi Patri-
moniului Naţional, ca simbol al re-
cunoaşterii deschiderii pe care aces-
ta a dovedit-o faţă de Camera bu-
cureşteană şi faţă de proiectele pe
care aceasta le dezvoltă în sprijinul
comunităţii de afaceri. Potrivit lui
Sorin Dimitriu, „se premiază în
cadrul acestei ceremonii rezultatele
obţinute de firmele ai căror manageri
au dovedit că au viziune şi pentru
care noţiuni precum cea de manage-
ment al riscului au ieşit demult din
sfera teoreticului. Aceste calităţi
caracterizează în mare măsură omul
de afaceri bucureştean, datele sta-
tistice confirmând această afirmaţie
- rata şomajului în Capitală era, la
nivelul lunii septembrie, de doar
2,9%, comparativ cu rata şomajului
la nivel naţional, care se cifra, în
aceeaşi perioadă, la 7,35%“. Din
cele 136.484 de firme bucureştene
care au depus bilanţul aferent anu-
lui 2009, 30.266 (22,2% din total) au
îndeplinit cumulativ criteriile sta-
bilite în metodologia de realizare a
Topului Firmelor din Municipiul Bu-
cureşti. Numărul firmelor aflate în top
a crescut uşor în anul 2009, faţă de
cele prezente în 2008. Astfel, Ca -
mera bucureşteană premiază 1.683
de firme în cadrul unor grupe de ac-
tivităţi structurate pe şase domenii
- cercetare-dezvoltare şi high-tech;
industrie; construcţii; servicii; com-

erţ, turism; agricultură, pescuit, pis-
cicultură - în cadrul fie cărei grupe de
activităţi companiile fiind premiate
pe cinci clase de mărime: între-
prinderi foarte mari, mari, mijlocii,
mici şi microîntreprinderi. CCIB a
premiat, pentru al trei lea an consec-
utiv, companiile bucureştene pre-
ocupate de calitatea mediului şi
care utilizează tehnologii nepolu-
ante. De asemenea, capacitatea de
inovare a oamenilor de afaceri bu-
cureşteni a fost răsplătită şi ea,
pentru al zecelea an consecutiv, cu
Trofeul creativităţii, decernat în baza
datelor furnizate de Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci (OSIM). 

... [i câ]iva dintre
câ[tig`tori

Printre premianţi, îi amintim la
capitolul „Industrie - Fabricarea ci-
mentului, varului, ipsosului şi a ar-
ticolelor din beton - întreprinderi
foarte mari“, pe cei de la Carpatce-
ment Holding, care au câştigat locul
1, şi Holcim care s-a aflat pe 2, iar
la „întreprinderi mari“ locul 1 a fost
adjudecat de Henkel Romania şi
locul 2 de către Saint Gobain. Tot la
Industrie, dar la secţiunea „Industria
băuturilor - întreprinderi foarte
mari“, cei de la Ursus Breweries au
ocupat locul 1 iar poziţia a doua a
fost ocupată de Quadrant - Amroq
Beverages (Pepsi). La „Construcţii

- Lucrări de construcţii - întreprinderi
foarte mari“, locul 1 a fost adjude-
cat de Hidroconstrucţia iar locul 2
de Tehnologica Radion. La secţi-
unea „Servicii - Transporturi, depo -
zitare şi activităţi anexe transpor-
turilor - întreprinderi foarte mari“,
locul 1 a fost ocupat de Adminis-
traţia Română a Serviciilor de Traf-
ic aerian Romatsa, iar RATB s-a si -
tuat pe poziţia a doua. La aceeaşi
categorie, dar la „întreprinderi mari“,
locul 1 a fost ocupat de cei de la
Blue Air. La secţiunea „Servicii - Ser-
vicii generale - întreprinderi mari“,
locul 1 a fost ocupat de către Mido-
car. Tot la Servicii dar la subcatego-
ria „Poştă, curierat - întreprinderi
foarte mari“, locurile 1 şi 2 au fost
ocupate de Fan Courier şi Cargus iar
la „întreprinderi mari“ primele două
poziţii au aparţinut celor de la DHL
şi TNT. La „Comerţ, turism - Comerţ
cu autovehicule, piese şi accesorii
de schimb şi carburanţi pentru au-
tovehicule - întreprinderi foarte
mari“, cei de la Lukoil au obţinut
locul 1, la „întreprinderi mari“ pri -
mele două poziţii au fost câştigate
de Romcar şi de Renault Nissan
Romania, iar la „întreprinderi mij  -
locii“ Hyundai Auto Romania a luat
locul 1, Goodyear Dunlop locul 2 şi
Iveco Romania locul 3.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Premiile CCIB

La începutul lunii
noiembrie, Camera de
Comer] [i Industrie a

Municipiului Bucure[ti
(CCIB) a organizat
Topul Firmelor din

Municipiul Bucure[ti
edi]ia a XVII-a, unde

au fost premiate
strategia, viziunea,

consecven]a, pasiunea
precum [i munca 

în echip`.



Concursul de cuno[tin]e generale 
\n domeniul logisticii lansat de ZIUA CARGO 

[i compania de consultan]` [i training \n
logistic` Supply Chain Management Center

continu` cu etapa a 12-a. 
|n fiecare lun`, public`m 

3 \ntreb`ri tip gril`, pentru ca, \n luna
urm`toare, s` d`m publicit`]ii variantele

corecte de r`spuns. C=[tig`torii sunt
stabili]i prin tragere la sor]i dintre

persoanele care r`spund corect.

|ntreb`rile lunii NOIEMBRIE (ETAPA 12)

|ntreb`rile lunii OCTOMBRIE (etapa 11) [i r`spunsurile corecte

Premiile sunt oferite de

OTZ URSUS BREWERIES IFPTR PEPSICO

Fiecare întrebare are
un singur 

r`spuns corect. Puteţi
răspunde până 

pe 10  decembrie, prin 
e-mail la adresa 

redactie@ziuacargo.ro,
menţionând 

variantele de răspuns şi
datele de contact 

(nume, telefon, e-mail)
sau direct pe site-ul

www.ziuacargo.ro, 
pe pagina dedicată 

concur sului. 
Câştigătorii ediţiei 

din noiembrie şi variantele
corecte de răspuns 

vor fi publicate în numărul
din decembrie al revistei

ZIUA CARGO.

GTI

C=[tig`torii
lunii OCTOMBRIE

Cătălin Georgian Ilie şi Andra Irimia 
sunt câştigătorii celei de-a 11-a etape 
a concursului de logistică, pentru că au
fost singurii care au răspuns corect la
cele trei întrebări. 
Felicitări merită, însă, toţi cei 56 de
concurenţi care au participat în cadrul
etapei din luna octombrie.

M~SOAR~-}I
cuno[tin]ele de logistic`! (12)

1. Ce înseamnă „Benchmarking“?
a. Procesul de comparare a performanţelor clienţilor
b. Procesul de comparare a performanţelor furnizorilor
c. Procesul de comparare a performanţelor 

proprii cu performanţele unor entităţi considerate 
de referinţă - CORECT

d. Procesul de comparare a performanţelor personalului
2. Lead Time-ul de Achiziţionare reprezintă 

raportul (exprimat în valori absolute 
sau procentual) măsurat 
pe un anumit interval de timp, între:

a. Timpul scurs (zile, ore etc) de la momentul identificării
necesităţii până la momentul în care marfa este
recepţionată la locul indicat în comandă

b. Timpul scurs (zile, ore etc) de la momentul comenzii

până la momentul în care marfa este avizată că este la
dispoziţia clientului

c. Timpul scurs (zile, ore etc) de la momentul comenzii
până la momentul în care marfa este recepţionată la
locul indicat în comandă - CORECT

d. Timpul scurs (zile, ore etc) de la momentul comenzii
până la momentul în care marfa este preluată de
transportator

3. Juriul de opinii, ca metodă calitativă 
în previzionare, presupune: 

a. Un grup de experţi, chestionaţi în runde succesive
b. Estimări personale ale vânzărilor, realizate de forţa de

vânzare
c. Existenţa unei comisii de înalt nivel - CORECT
d. Chestionarea clienţilor.

1. Prin Service Post Vânzare se înţelege:
a. Variaţii reduse ale ieşirilor unui proces
b. Corelarea cu documentaţia, termenele

limită sau standardele industriei
c. Rezolvarea plângerilor clienţilor sau

verificarea satisfacerii clienţilor
d. Caracteristicile corelate

2. Pentru articolele catalogate de clasa A
în urma analizei ABC, valoarea acestora
trebuie revizuita/controlată:

a. Zilnic
b. Periodic
c. Ocazional
d. Niciodată

3. Acurateţea livrării reprezintă raportul
(exprimat în valori absolute sau

procentual), măsurat pe un anumit
interval de timp, între:

a. Numărul de comenzi înregistrate în sistem
ca fiind cerute către furnizori şi Numărul
total de comenzi sau linii de comandă
livrate de către furnizori

b. Numărul de comenzi sau de linii de
comandă comunicate că pot fi livrate de
furnizori şi Numărul total de comenzi sau
linii de comandă livrate de către furnizori

c. Numărul de comenzi sau de linii de
comandă livrate cu articole şi cantităţi
corecte şi Numărul total de comenzi sau
linii transmise pentru a fi livrate furnizorilor

d. Numărul de comenzi sau de linii de
comandă livrate cu articole şi cantităţi
corecte şi Numărul total de comenzi sau
linii de comandă livrate de către furnizori.

HENKEL
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Înva]` din
experien]a altora ca
s` fii preg`tit s`
optimizezi un supply
chain aflat într-o
continu` schimbare.
A[a ar putea fi
rezumat` a 8-a
edi]ie a Conferin]ei
Interna]ionale a
Asocia]iei Române de
Logistic` (ARILOG).

S tudii de caz, sisteme IT
de ultimă oră, soluţii fi-
nanciare şi de organi-
zare a resurselor u ma ne,
toate au făcut deliciul

au dienţei, oferind repere despre
cum pot merge lucrurile bine.

Mai bine în 
siguran]` decât 
s` î]i par` r`u

Şi pentru că siguranţa măr-
furilor este foarte importantă, una
dintre cele mai interesante prezen-
tări ale conferinţei ARILOG a fost

cea realizată de Cătălin Olteanu,
director general al FM Logistic,
având tema „Mai bine în sigu-
ranţă decât să îţi pară rău“. De alt -
fel, FM Logistic a investit mult (şi
inteligent) la capitolul siguranţă, iar
rezultatele sunt notabile.

„Astăzi, siguranţa supply
chain-ului se referă la un complex
de acţiuni, legături interdeparta-
mentale pentru emiterea unor pro-
cese co recte şi pentru a le contro-
la, precum şi pentru păstrarea unui
nivel bun al disciplinei în operaţii.
Acestea implică metode moderne
de analiză şi investigaţii, precum şi
aplicarea unor acţiuni corective“, a
afirmat Cătălin Olteanu. El a pre-
cizat că în cadrul FM Logistic se
preferă activitatea de prevenire, de
descurajare a acţiunilor care a -
fectează siguranţa mărfurilor, uti-
lizându-se metode moderne, care
merg de la sistemele clasice de
supraveghere (unii şoferi au fost
prinşi furând cu ajutorul camerei as-
cunse), la popularizarea bunelor
practici şi până la impunerea de
reguli prin care se încearcă şi
conştientizarea personalului cu
privire la necesitatea protejării
afacerii. De menţionat că un studiu
TAPA (Technology Asset Protec-

.................................................................................................................. noiembrie 201046

PROFESIONI{TII
în logistic`

Romeo Dumitru, 
preşedintele 

Asociaţiei Române 
de Logistică, a deschis lucrările

celei de-a 8-a conferinţe
internaţionale ARILOG. 
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tion Association) defineşte
punctele de risc în supply chain,
stabilind un procent de 27% în
cadrul depozitului, 61% în tranzit şi
12% la recepţia la beneficiarul final.

„Mica ciupeală caracteri zea -
ză România“, a arătat Cătălin
Olteanu, precizând că, în cea
mai mare parte, dispariţiile de
măr furi se referă la cantităţi mici,
sub 5 baxuri.

Pentru a menţine un nivel bun
privind siguranţa mărfurilor, FM
Logistic pune accentul pe securitate
în zona operaţională. „Echipa de
control a fost mutată din sectorul
operaţional către Departamentul de
calitate. Am mărit viteza feed -

back-ului pentru creşterea efica -
cităţii măsurilor luate. Am insistat ca
angajaţii să respecte procedurile,
realizând traininguri şi folosind
metode de evaluare şi de recom-
pensare a performanţei. Am cres-
cut importanţa auditurilor interne şi
am avut reacţii foarte dure la adresa
color care greşeau - toleranţă zero“.
Cătălin Olteanu a subliniat că pro-
cedurile nu funcţionează dacă oa-
menii nu sunt educaţi şi nu sunt ac-
ceptate dacă abaterile nu sunt
sancţionate. „Nu în ultimul rând, ne-
am implicat partenerii, informân -
du-i asupra acţiunilor noastre şi so-
licitând feedback“, a adăugat el,
men ţionând că un proces bun de

M`rfuri disp`rute
- cantit`]i mici versus cantit`]i mari- 

mai pu]in de 5 baxuri mai mult de 5 baxuri

Cătălin Olteanu, 
director general 
al FM Logistic
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comunicare este de mare ajutor.
„Uneori, pe termen scurt, un avertis-
ment ajută, dar un business con -
struit pe termen lung, care să cre eze
încredere, este mult mai eficient“, a
concluzionat Cătălin Olteanu.

Job Rotation 
la Europharm

Foarte interesante au fost şi
prezentările de pe segmentul
resurselor umane, modul în care s-a

realizat rotaţia posturilor în cadrul
Europharm Distribuţie ridicând mult
interes în rândul audienţei. Concret,
mutarea managerului de calitate la
logistică, a managerului de logistică
la financiar şi a managerului finan-

Monica Vrabiescu, 
general manager Hill International

Marc Paulissen, 
Country Manager Romania
Groep H.Essers: 

„Cred că acest premiu înseamnă
în primul rând o recompensă
pentru oameni, pentru cei care
lucrează în depozite, pentru toţi
angajaţii noştri. În ultimii trei
ani, am lucrat la o serie de
proceduri care să ne permită să
oferim servicii logistice mai
bune, iar premiul reprezintă o
recunoaştere a investiţiilor
importante pe care le-am
realizat în echipamente, în
proceduri de avangardă şi, mai
ales, în oameni. Vom continua

procesul inovator în serviciile
logistice pe care le oferim
clienţilor noştri, aceasta fiind
filozofia ce stă la baza 
activităţii noastre“. 

Robert Pasaniuc, 
Business Development 
& Sales Manager Romania
Groep H.Essers: 

„Ne-am dorit ca acest proiect să
fie cunoscut şi apreciat pe piaţa
de logistică, deoarece am
investit mult în oameni şi în
sisteme, iar activitatea noastră
include multe elemente de
avangardă pentru România“.

Groep H.Essers România a câ[tigat 
„Best Logistics and Operational Excellence

Award“, cu proiectul „Sisteme inovative 
pentru performan]` în supply chain“.

Echipa Europharm a prezentat modul \n care s-a realizat rota]ia posturilor
\n cadrul companiei.

Daniel Sc`e[teanu, 
director general 

OTZ Logistics Group,
câ[tig`tor al Win-Win 
Collaboration Award

„Punctele forte ale proiectului
realizat împreună cu British
American Tobacco Romania
Investment au fost legate 
de transparenţa în abordare, de
analiza nevoilor clientului, de
faptul că ei au fost în poziţia în
care aveau deja experienţă în
servicii externalizate de acest
fel şi ne-au putut transfera
foarte multă informaţie. Îşi
cunosc foarte bine business-ul
şi practic nu am avut surprize.
Din relatările clientului, am
depăşit aşteptările iniţiale şi,
din punctul nostru de vedere,
aşteptările privind
performanţele financiare şi
cele legate de eficienţa
operaţională. Este vorba
despre un parteneriat în
beneficiul tuturor“. 
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ciar la vânzări a dat rezultate foarte
bune în cadrul distribuitorului de
produse farmaceutice. La capitolul
sinergie, obiectivele au fost rea -
lizarea excelenţei în servicii logis-
tice, dezvoltarea platformei de ser-
vicii logistice şi diversificarea porto-
foliului de servicii logistice, iar im-
pactul a constat în eficientizare,
creştere şi dezvoltarea echipei. Pe
segmentul de parteneriat, s-a ur-
mărit aşezarea departamentului fi-
nanciar ca partener, simplificarea
activităţii şi construirea încrederii,
iar impactul a fost constituit de op-
timizarea costurilor, a capitalului
uman şi de securizarea afacerii. 

Tot prin rotaţia posturilor s-a ur-
mărit şi creşterea organică, ceea
ce la nivel de individ şi de echipă
s-a caracterizat prin dezvoltare,
performanţă, motivare şi angaja-
ment şi prin majorarea vizibilităţii,
iar la nivel de organizaţie prin
agilitate şi adaptabilitate.

Românii sunt 
cei mai buni 
manageri de criz`

Pe timp de criză, cerinţele
adresate managementului sunt
deosebit de ridicate. Un sondaj re-

alizat recent de HILL Internatio nal
referitor la potenţialul manage-
mentului în perioada de criză în ţări
din Europa Centrală şi de Est a e -
videnţiat caracteristicile princi-
pale şi punctele tari ale fiecărei ţări.
Sondajul a inclus 15 ţări: Austria,
Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă,
Ungaria, Letonia, Macedonia, Polo-
nia, România, Rusia, Serbia, Slova-
cia, Slovenia, Turcia şi Ucraina.

Au fost vizate aspecte pre-
cum: urmărirea obiectivelor, dis -
ponibilitatea de asumare a ris -
curilor, abilităţi precum stabilirea
priorităţilor şi luarea rapidă a de-
ciziilor, curajul în a implementa
soluţii creative şi neconvenţionale,
toleranţa ridicată la frustrare şi
disponibilitatea, încrederea în
forţele proprii, disciplină şi conşti-
inciozitate, sensibilitatea la valo-
rile etice şi morale.

De asemenea, au fost evaluate
aspecte legate de interacţiunea
umană: rezistenţa la conflicte, în-
crederea în sine, echilibrul interior,
puterea de motivare, capacitatea de
a produce entuziasm, stilul des chis
şi transparent de comunicare.

„Un manager bun creează în-
credere în perioadele dificile,
cunoaşte şi foloseşte potenţialul

angajaţilor săi, este permanent
informat în legătură cu aspectele
importante şi încurajează pe cei -
lalţi să participe activ în procesul
de găsire a soluţiilor“, a arătat
Monica Vrăbiescu, general mana -
ger - Hill International.

Rezultatele sondajului au ară-
tat că, în România, se găsesc cei
mai buni manageri de criză, urmaţi
de cei din Turcia, Polonia şi Croaţia.

Oamenii de afaceri din ţara
noastră sunt bine pregătiţi, deter-
minaţi, orientaţi pe acţiune, în-
drăzneţi, echilibraţi din punct de
vedere emoţional, comunicativi,
disciplinaţi şi muncitori.

Premiile ARILOG

Unul dintre cele mai impor-
tante momente ale conferinţei
ARILOG l-a constituit acordarea
premiilor pentru logistică. Best
Logistics and Operational Excellence
Award a fost acordat companiei
Groep H. Essers iar Win-Win
Collaboration Award a mers către
OTZ Logistics Group, pentru proiec-
tul realizat cu British American To-
bacco Romania Investment.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro
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R eţeaua europeană de
transport mărfuri Sys-
tem Alliance Europe
permite, începând de
acum, crearea şi trans-

miterea electronică la nivel euro-
pean a comenzilor de transport şi
realizarea unor modele logistice
personalizate pentru fiecare client,
se arată într-un comunicat Ge-

brüder Weiss, transmis la redacţie.
Conform comunicatului, datorită
noilor servicii oferite, partenerii
System Alliance Europe pot face
ca reţeaua să fie şi mai flexibilă
pentru clienţii lor. 

Comenzi 
de transport
transeuropene 

Cu ajutorul unei noi soluţii IT
pentru logistica aprovizionării şi
distribuţiei, cel mai apropiat mem-
bru al reţelei primeşte comenzi de
transport pentru expedieri din
toate cele 23 de ţări acoperite de
parteneri. Acest lucru este facilitat
prin intermediul noii aplicaţii web
„CargoCollect“, cu ajutorul căreia
partenerii System Alliance Europe
pot transmite şi administra co -

menzi de transport prin mijloace
electronice, chiar şi atunci când
sistemul lor intern nu permite încă
efectuarea acestor operaţiuni. Alt -
fel spus, toate cele 166 de filiale
ale celor 47 de parteneri din reţea
sunt mai strâns legate între ele din
punct de vedere tehnic. Un alt
avantaj pentru clienţi: sistemul
pentru monitorizarea expedierii
„CargoTrack“ oferă transparenţă
maximă din momentul colectării
mărfii şi până la livrarea acesteia
la destinaţie. În plus, orice modi-
ficare de status transmisă prin
DFÜ sau prin aplicaţia web „Car-
goCollect“ devine imediat vizibilă
în CargoTrack, începând cu notifi-
carea privind încărcarea mărfii.
De asemenea, toate documentele
care dovedesc efectuarea livrării
sunt arhivate electronic şi pot fi

System Alliance
Europe (SAE) 
î[i extinde gama de
servicii, 
standardele sale
vizând acum [i
domeniul logisticii
aprovizion`rii [i
distribu]iei.

Alian]` 
extins` 
pentru 
calitate
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accesate la scurt timp după livrare.
„Un punct central de contact şi
procese IT standardizate - logisti-
ca aprovizionării şi distribuţiei la
nivel european nu a fost niciodată
mai uşoară“, concluzionează ad-
ministratorul System Alliance Eu-

rope, Uwe Meyer, făcând o sinteză
a tuturor avantajelor.

Solu]ii în func]ie
de client 

Prin intermediul celor peste
1.500 de conexiuni directe precum
şi a celor 150 de conexiuni gateway,
cei 47 de parteneri din reţea oferă
posibilităţi excelente la nivel euro-
pean pentru soluţii personalizate
complete în domeniul lanţului de
aprovizionare şi distribuţiei. Nou -
tăţile din domeniul comenzilor de
transport facilitează şi crearea unor
modele logistice individuale pentru
clienţi, la nivelul întregului sistem.
Prin intermediul reţelei pot fi dez-
voltate acum modele logistice com-
plexe. În acest context, atuurile
mo ni torizării centrale joacă un rol tot
mai important: procedurile opti-
mizate şi fluxurile de informaţii
asigură o transparenţă totală a pro-
cesului. System Alliance Europe
îmbină într-o singură reţea compe-
tenţa şi know how-ul firmelor de lo-
gistică performante de mărime me-
die. Dacă un client se adresează
transportatorului său regional, aces-
ta primeşte oferta completă a unei
platforme europene de transport de
mărfuri consolidate grupate. Regle-

mentările privind organizarea şi su-
portul informatizat din cadrul coope -
rării garantează standarde ridicate
de calitate, transparenţa procese lor
şi servicii fiabile de transport.

Meda BORCESCU

meda.borcescu@ziuacargo.ro

Gebrüder Weiss 
între fondatorii 
System Alliance 

Europe

Gebrüder Weiss, cel mai mare
furnizor privat de servicii
logistice şi de transport din
Europa, se număr` printre
fondatorii System Alliance
Europe, alianţă ale cărei baze
au fost puse pe 7 iunie 2005. 
Gebrüder Weiss România
reprezintă interesele alianţei
pe teritoriul ]`rii noastre,
unde promovează şi asigură
respectarea principiilor
System Alliance Europe cu
susţinerea unei echipe de 170
de specialişti în logistică şi a
unei reţele naţionale strategic
dezvoltate în 8 locaţii:
Bucureşti, Arad, Oradea,
Bacău, Craiova, Agigea, Cluj 
şi Sibiu. 
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Continu`m seria
studiilor preluate 
de Supply Chain
Management 
Center de pe
www.bestlog.org 
cu un exemplu
privind 
importan]a 
integr`rii eficien]ei
logistice cu 
cea de mediu.

I NDITEX este unul dintre
cei mai mari distribuitori
de îmbrăcăminte la nivel
mondial, cu un portofoliu
de 8 branduri - Zara, Pull

and Bear, Massimo Dutti, Bershka,
Stradivarius, Oysho, Zara Home şi
Kiddy‘s Class.

Guvernul spaniol şi Comisia Eu-
ropeană au sporit amenzile pentru
emisiile de CO2 în exces. Emisiile de
CO2 ale INDITEX erau considerabile.
INDITEX a realizat, de asemenea,
importanţa imaginii brandului pen-
tru consumatori cu privire la suste -
nabilitate şi responsabilitate faţă de
mediu, mai ales în zilele noastre. Mai
mult, guvernul spaniol finanţa efor-
turile companiilor privind dimi nuarea
efectelor ac]iunilor lor asupra me -
diului \nconjur`tor. 

Pornind de la aceşti factori,
INDITEX a dezvoltat un Plan strate-
gic de mediu pentru perioada 2007-
2010, împărţit în 5 proiecte spe-
ciale: Proiectul Magazin Sustenabil,
Proiectul INDITEX Pro-Kyoto,
Proiectul Integrare Energetică şi de
Mediu, Proiectul Amprenta de car-
bon şi Proiectul Terra. 

Proiectul Pro-Kyoto s-a fo-
cusat pe operaţiunile logistice a
căror sustenabilitate era una din
valorile esenţiale promovate de

către INDITEX. Consideraţia Grupu-
lui faţă de sustenabilitate, faţă de
schimbările climatice şi faţă de
Protocolul de la Kyoto s-a orientat
către o reducere cu 20% a emisiilor
cu efect de seră în transporturi. 

În studiul prezent, ne vom con-
centra pe Proiectul Pro-Kyoto, de -
oarece sustenabilitatea ope raţi u -
nilor logistice reprezenta una dintre
valorile cheie în business-ul INDITEX. 

Solu]ia

Obiectivul principal al proiectu-
lui Pro-Kyoto a fost reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră
în transporturi. Pentru a atinge
acest obiectiv, INDITEX a stabilit
patru iniţiative de implementat şi
dezvoltat până în anul 2010:

Programul Bio-Diesel - toate
vehiculele pentru transport Zara ur-
mau să funcţioneze cu bio-diesel,
pentru care s-a stabilit o reţea de
aprovizionare la punctele de încăr-
care şi pe rutele de transport. Ve-
hiculele în cauză erau operate de
contractori logistici terţi. 

Cursurile de instruire pentru
şoferi privind conducerea eficien-
tă din punct de vedere al com-
bustibilului făceau parte dintr-un
plan implementat alături de furni-
zorii logistici. Se stipula, de aseme-
nea, că toate vehiculele de transport
pentru Zara trebuiau să corespundă
Normelor Euro 5 ale Comisiei Eu-
ropene intrate în vigoare în 2009.

Vehiculele electrice cu emisii
zero urmau să fie utilizate în fa -
brici şi centre logistice pentru a în-
locui flota pe benzină. 

Cel de-al doilea proiect era
Magazinul Sustenabil. Acesta a im-
plicat dezvoltarea criteriilor pentru
sustenabilitate şi utilizarea efi-
cientă a energiei în magazinele de
retail prin trei strategii principale:

• Modelul de magazin eco-efi-

cient: INDITEX, alături de Univer-
sitatea din Vigo, a desemnat un
model de management ecologic al
energiei pentru magazinele de re-
tail. Echipamentul de iluminare
urma să fie schimbat cu un echipa-
ment care oferă eficienţă sporită
şi consum redus de energie.

• Sustenabilitatea materialelor
de ambalare şi înfoliere: lucrul în
această zonă includea certificarea
eco pentru toate pungile de plas-
tic sau de hârtie folosite de Grup
(prin intermediul standardelor in-
ternaţionale precum FSC sau
PEFC) şi utilizarea materialelor
biodegradabile la toate pungile
de plastic. Programul acoperea
managementul deşeurilor din ma -
gazine, care era întreprins de
agenţi autorizaţi, şi refolosirea şi
reciclarea materialelor, precum
cu tiile de carton, a umeraşelor şi
a deşeurilor generate în urma uti-
lizării computerelor.

• Instruirea tuturor angajaţilor din
magazine pentru sporirea conştien-
tizării impactului asupra mediului.

Locaţia INDITEX de la Arteixo
(A Coruña) găzduia sediul central
al Grupului precum şi sediile ope -
raţionale pentru brandurile Zara,

Proiectul INDITEX
Pro-Kyoto

BEST
PRACTICES
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Zara Home şi Kiddy’s Class, cen-
trul logistic al Grupului şi 11 fa brici
de textile. 

INDITEX a implementat un nou
sistem energetic integrat la
Arteixo, care includea un genera-
tor propriu de 5.000 kW, o insta-
laţie solară de 140 mp şi o turbină
eoliană de 850 kW.

Sistemul acoperă mai bine de
50% din necesarul de energie al lo-
caţiei Arteixo. 

Grupul îşi propusese insta-
larea unor sisteme similare în
celelalte locaţii principale. Planul
implica implementarea urmă-
toarelor acţiuni:

• Instalaţii solare fotoelectrice
în centrele logistice localizate în
Meco (Madrid), Zaragoza şi León,
precum şi la sediile principale ale
Grupului în Tordera (Barcelona) şi
Elche (Alicante).

• Minimizarea emisiilor de
monoxid de carbon prin înlocuirea
petrolului cu gazele naturale pen-
tru încălzire şi pentru producţia de
abur pentru echipamentele de căl-
cat din Arteixo şi Sallent
(Barcelona).

• O nouă instalaţie cogenera-
toare în Tordera. 

Obiectivul proiectului Am-
prenta de Carbon reprezenta cel
de-al patrulea element al planului;
INDITEX urma să m`soare am-
prenta de carbon a fiecăruia dintre
producătorii în fiecare proces de
producţie şi să adopte strategii
pentru reducerea acesteia.

Proiectul Terra era elementul
final al Planului Strategic de Mediu
2007-2010. INDITEX considera
plantarea de copaci o modalitate
eficientă de închidere a buclei e -
nergie/CO2. Obiectivul acestui
proiect era crearea masei
forestiere necesare pentru ab-
sorbţia emisiilor generate de con-
sumul de energie la birourile prin-
cipale din Arteixo în proporţie de
100%. INDITEX urma să realizeze
o reducere a emisiilor de gaze cu
efect de seră şi o creştere a pro-
porţiei din necesarul de energie
obţinute din surse regenerabile.
Aceasta va duce la maximizarea
utilizării eficiente a energiei în
producţie la instruirea personalu-
lui cu privire la gestionarea as-
pectelor de mediu şi la creşterea
conştientizării sustenabilităţii de
către aceştia. 

INDITEX considera că trebuia
să integreze un set de criterii
sustenabile de dezvoltare în prac-
ticile de lucru pentru asigurarea
unui management eficient al

resurselor şi pentru protejarea
mediului pentru satisfacţia cerin -
ţelor societăţii.

Provoc`ri 

Provocarea 1: Reducerea cu
20% a emisiilor de CO2. Acesta era
un obiectiv important deoarece,
pentru atingerea lui, Grupul a iniţi-
at schimbări în mai multe sec-
toare ale activităţii, inclusiv în
cadrul unor strategii logistice. 

Provocarea 2: Biocombustibilii
nu erau disponibili pentru a fi
achiziţionaţi în Spania. 

Provocarea 3: Scepticismul
personalului şi teama faţă de schim-
barea tehnologiei (vehicule pe bio-
combustibili şi vehicule electrice).

Lec]ii înv`]ate [i
factori de succes

Lecţia 1: Eficienţa logistică şi
de mediu mergeau mână în mână.
Deci, dacă ambele erau gestionate
în mod integrat, beneficiile eco-
nomice, sociale şi de mediu urmau
să rezulte simultan. 

Lecţia 2: Deciziile de investiţie
sustenabilă privind îmbunătăţirile
tehnologice şi de productivitate
trebuie să pună în evidenţă vari-
abilele economice. 

Lecţia 3: Când personalul este
implicat complet în proiecte de
acest tip, succesul se atinge mai
uşor. 

Factorul de succes 1: INDITEX
a aliniat strategia logistică cri-
teriilor sustenabilităţii pentru a
realiza îmbunătăţiri privind medi-
ul, care pot contribui la crearea
unei mai bune imagini în media a
companiei. 

Factorul de succes 2: Şoferii de
camion au fost instruiţi conform
noilor tehnici de conducere; alţi an-
gajaţi au luat parte la instructaj pen-
tru a se familiariza cu noua strategie. 

Beneficii 
la nivel 
economic

Imaginea serviciilor Grupului şi
a brandurilor acestuia a fost îm-
bunătăţită prin bunele practici
privind mediul. Această practică
prioritizează eficienţa energiei în
fabrici, depozite şi camioane, însă
fără implicaţii negative pentru
volumul de producţie, pentru pro-
ductivitate; reducerea consumului
de energie duce la creşterea efi-
cienţei economice. 

Beneficii 
la nivel de mediu

Emisiile de CO2 la nivelul
Grupului urmau să fie reduse cu
850 de tone pe an prin utilizarea
biocombustibililor (în proporţie
de 80%) şi folosirea de energie din
surse regenerabile şi din plantarea
de copaci. Emisiile de gaze cu
efect de seră urmau, de asemenea,
să fie reduse prin trecerea de la
diesel la biocombustibili. Mai mult,
producerea de biocombustibili şi
plantarea de copaci pentru proiec-
tul Terra urmau să aibă impact
asupra folosirii terenurilor. Cu aju-
torul staţiei de producţie a energiei
din Arteixo, mai bine de 80% din
combustibilii din fabrică urmau să
fie convertiţi în energie utilizabilă.
Producţia de carton şi deşeurile
rezultate în urma utilizării compu -
terelor fuseseră reduse. Politicile
privind ambalajele se axau pe uti-
lizarea produselor reciclate şi
biodegradabile. 

Beneficii 
la nivel social

Şoferii Grupului urmau să-şi îm-
bunătăţească aptitudinile de con-
ducere pentru sporirea siguranţei,
reducerea emisiilor, în timp ce per-
sonalul din cadrul birourilor şi ma -
gazinelor Grupului a învăţat să lu-
creze într-un mod sustenabil. Aces-
te măsuri pentru dezvoltarea per-
sonalului au impact asupra încadrării
angajaţilor, deoarece a fost nevoie
de noi angajaţi pentru dezvoltarea
acestui proces ambiţios. 

Transferabile

Companiile mari precum INDITEX
îşi permit să investească în acest tip
de proiecte pentru protejarea medi-
ului şi creşterea profiturilor. Energi-
ile regenerabile alese depind de lo-
calizarea geografică (vânt, soare,
apă etc), însă, dacă este aleasă cu gri-
jă, se poate folosi cel puţin o sursă de
energie regenerabilă. 

Limit`ri

Un proiect precum Planul
Strategic de Mediu 2007-2010 IN-
DITEX poate fi implementat în
orice ţară şi în orice sector, luând
în considerare sursa corespunză-
toare de energie regenerabilă din
fiecare caz. 

Adriana P~L~{AN
Managing Partner Supply Chain

Management Center
www.esupplychain.eu
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„P
regătirile pentru
iarnă nu trebuie
lăsate pe ultima
sută de metri, să
ajungem să spu -

nem din nou că ne-a luat vremea
rea prin surprindere. Am făcut
primul pas prin organizarea Co-
mandamentului Central, iar în pe-
rioada următoare vom lua unele
măsuri, astfel încât costurile des -
zăpezirii să fie unitare şi rezona -
bile. O comisie cu reprezentanţi ai
Ministerului şi ai CNADNR lu-
crează la stabilirea unor criterii de
performanţă prin care să fie eva -
luate lucrările de deszăpezire efec-
tuate de firmele care au contracte
multianuale pentru perioada 2008-
2011. Plăţile vor fi efectuate doar

în baza îndeplinirii acestor criterii
de performanţă, urmând ca, în caz
contrar, să suporte penalităţi. Nu
voi tolera situaţii în care, în condiţii
similare, pentru 96 km de drum plă-
tim 2,6 milioane de lei, iar pentru
50 de km, 9 milioane de lei“, a
anunţat Anca Boagiu, care ocupă
funcţia de preşedinte al Comanda-
mentului. 

Ministrul Transporturilor a sem-
nat încă din octombrie ordinul de
funcţionare a Comandamentului
Central de Iarnă, din care fac parte
directorii de la CNADNR, Autori-
tatea Rutieră Română, CFR SA,
CFR Marfă, CFR Călători, Autori-
tatea Aeronautică Civilă Română,
Autoritatea Navală Română şi
comisarul şef de Poliţie de la Di-
recţia Rutieră. Comandamentele
operaţionale şi dispeceratele vor
centraliza zilnic datele primite de
la unităţile din sector şi le vor
înainta comandamentului central,
aşa că nicio firmă de deszăpezire
nu se va putea fofila. 

Oprescu: „Vine-o
iarn` grea“

Sorin Oprescu, primarul gene -
ral al Capitalei, a convocat şi el mai
devreme - pe 28 octombrie - Co-
mandamentul de iarnă, ordonân -
du-le operatorilor de salubrizare să
înceapă pregătirea utilajelor de
deszăpezire, aprovizionarea cu
material antiderapant şi să-şi de-
finească programele şi zonele de
responsabilitate. În mod normal,
prima şedinţă de acest fel are loc
în 15 noiembrie, când comanda-
mentele devin active până la 15
martie, potrivit legii. 

Edilul-şef a dorit să se asigure
şi că bazele de deszăpezire permit
uşor accesul spre bulevarde şi că
utilajele vor fi adaptate şi pentru
străzile secundare. Au fost stabilite
terenurile propuse de operatori
pentru depozitarea zăpezii, la
acestea adăugându-se 156 de guri
de deversare puse la dispoziţie de
Apa Nova. 

„Le-am cerut şi responsabililor
RADET şi RATB să-şi constituie
stocurile de carburanţi, în atribuţiile
Regiei de transport public - în cola -
borare cu firmele de salubrizare - in-

trând şi deszăpezirea staţiilor de au-
tobuz şi a refugiilor de tramvai. Di-
recţiile de specialitate din Primăria
Capitalei îmi vor pune la dispoziţie
listele cu pantele, rampele, podurile
şi pasajele din Bucureşti unde tre-
buie să se intervină cu prioritate în
cazul căderilor de zăpadă. Tot odată,
am solicitat conducerii Adminis-
traţiei Străzilor să întocmească o
situaţie a tuturor arterelor aflate în
lucru şi să le ceară constructorilor ca,
până pe 15 decembrie, să închidă
şantierele acolo unde este posibil.
Dacă nu, constructorii au datoria să
le semnalizeze corespunzător“,
ne-a declarat Oprescu. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

RATB închiriaz` 
9 utilaje 

cu 62.000 de euro 

Criza economic`
strânge punga
Ministerului
Transporturilor [i
Infrastructurii (MTI),
astfel c` nici
desz`pezirea nu va mai
fi ce-a fost. Costurile
din iarna trecut`, de
patru ori mai mari decât
în sezoane mai blânde,
au s`rit de 100 de
milioane de euro, motiv
pentru fostul ministru
Radu Berceanu s`
anun]e în februarie - [i
s` se confirme în var` -
c` nu vor mai exista
bani pentru investi]ii în
infrastructur`. Actualul
ministru, Anca Boagiu,
a dat ordin înc` din
octombrie unei comisii
formate din
reprezentan]i ai MTI [i
ai Companiei de Drumuri
s` stabileasc` un set
de criterii de
performan]` în baza
c`rora s` se efectueze
pl`]ile pentru
desz`pezire. În cazul
nerespect`rii condi]iilor
respective, firmele vor
suporta penalit`]i. 

DESZ~PEZIREA, pl`tit`
dup` performan]` sau 

PENALIZAT~

@ Jean Mihai P+L{U

Regia Autonomă de Transport
Bucureşti închiriază, prin
licitaţie, cu 268.000 de lei
(62.000 de euro), 9 utilaje
pentru eliberarea de zăpadă a
platformelor de garare din
autobaze, a depourilor şi a
drumurilor de acces spre
acestea, fiecare utilaj urmând
să presteze câte 200 de ore.
Conform anunţului de licitaţie,
închirierea se face pe lunile
decembrie, ianuarie şi
februarie.
În caietul de sarcini, se
precizează că utilajele trebuie
să ajungă în două ore de la
efectuarea solicitării, iar timpul
aferent transportului utilajelor
spre şi dinspre autobazele şi
depourile RATB se consideră
timp de lucru, în limita a două
ore pentru acces şi două ore
pentru retragere. RATB are 
6 autobaze - Floreasca, 
Pipera, Nordului, Militari,
Ferantari şi Obregia - şi 
3 depouri - Bujoreni, Berceni 
şi Vatra Luminoasă. 
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SECTOR 6: 
CONTROALE MEDICALE
GRATUITE 
PENTRU S~RACI

Persoanele cu venituri mici
din Sectorul 6 beneficiază de
consultaţii şi de tratamente
gratuite la două cabinete
medicale, stomatologic şi
oftalmologic în cadrul
„Centrului socio-medical“
realizat de Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului, în
parteneriat cu Asociaţia
AHAVA. De la deschiderea
cabinetelor, în luna martie,
1.650 de persoane au primit
tratamente gratuite sau
subvenţionate, 1.000 de
persoane beneficiind de
servicii stomatologice şi 650
de consultaţii şi de
tratamente oftalmologice. 
Cabinetele funcţionează în
cartierele Militari şi Drumul
Taberei, iar detalii pot fi
obţinute la Serviciul Ajutor
Social al DGASPC,

tel. 021/410.30.20 sau direct
la cabinetele medicale, 
tel. 021/569.10.33, int. 419.
Informaţii suplimentare
referitoare la serviciile acor -
date se pot găsi pe site-ul
www.asistentasociala6.ro. 

SECTOR 3: SE
PRIMESC CERERILE
PENTRU C~LDUR~

Primăria Sectorului 3 a
început operaţiunea de
distribuire a formularelor 
şi de depunere a
cererilor/declaraţiilor pe
proprie răspundere pentru
acordarea subvenţiilor pentru
încalzirea locuinţei, la sediul
D.G.A.S.P.C. Sector 3 nr. 12-
14, camera nr. 8, program cu
publicul luni - joi, între orele
09.00 - 13.00/14.00 -18.00 şi
vineri, 09.00 - 14.00, tel.
0373.126.100. Beneficiarii
sunt familiile şi persoanele
singure, cu venituri reduse,
care utilizează energie
termică furnizată în sistem
centralizat, gaze naturale,
lemne şi cărbuni, al căror
venit net mediu lunar pe
membru de familie este de
maxim 615 lei.
Formele de ajutor care se
acordă sunt:
- pentru încălzirea cu lemne
se acordă bani, plata făcân  -
du-se la casieria DGASPC;
- pentru încălzirea cu gaze
naturale şi energie termică se
face scăzământ din factură.
Acte necesare:
- Cerere şi declaraţie pe
propria răspundere-tipizat;
- Actul de identitate al
solicitantului;

- Acte de identitate ale
membrilor familiei;
- Certificate de naştere ale
copiilor;
- Acte doveditoare asupra
veniturilor.

SECTORUL 1: MAGAZIN
SOCIAL LA 
PRE}URI DE CRIZ~ 

Bucureştenii din Sectorul 1 cu
venituri reduse pot cumpăra
alimente, îmbrăcăminte,
încălţăminte şi produse de
curăţenie la preţuri simbolice
de la magazinul social
deschis în Piaţa Matache, de
către Primărie, în parteneriat
cu Fundaţia austriacă
Katharina Turnauer. Potrivit
primarului Andrei Chiliman,
peste 500 de persoane s-au
înscris pe listele DGASPC
Sector 1 şi au primit card pe
baza căruia pot achiziţiona
produsele de care au nevoie.
Produsele vândute în
magazine sunt donate de
companii de retail din Austria
şi România. Sumele încasate
vor fi folosite exclusiv pentru
buna desfăşurare a activităţii
magazinului social sau pentru
dezvoltarea acestui proiect.
Magazinul Social face parte
din Proiectul SOMARO
(Social Market Romania), un
concept originar din SUA,
care a fost preluat şi
funcţionează cu succes, încă
din anul 1999, în mai multe
oraşe din Austria precum
Viena, Linz, Salzburg, Stezr,
St Polten şi Wels. Pentru
informaţii suplimentare,
beneficiarii pot suna la
următoarele numere de
telefon: 021/222.14.40 şi
021/222.76.20.

Magda SEVERIN

Primăria Sectorului 4 a
finalizat lucrările de
modernizare a sistemului
rutier pe 5 străzi 
din Zona Apărătorii Patriei -
Ciurului, Dălhăuţi,
Măceşului, Poieni şi
Drăgăneşti. Alte 10 artere
sunt în pregătire şi, imediat
după ce Primăria
Municipiului Bucureşti va
termina acţiunea de
branşare la reţeaua de
utilităţi publice (apă şi
canalizare), vor intra în
asfaltare. Este vorba despre

străzile Deseşti, 
Petrilova, Bâlea, Sergent
Lătăreţu, Muntele Lung,
Arcadiei, Rediu, Câmpeni,
Adierii şi Aviator Ţurcaş. 
De asemenea, 
potrivit primarului 
Cristian Popescu-Piedone,
în curând vor fi contractate
lucrările de modernizare 
a sistemului rutier 
pentru 35 de străzi din
Cartierul Progresul 
- printre care Acţiunii,
Anghel Moldoveanu 
şi Radu Tempea. 

SECTOR 4: STR~ZI DE P~MÂNT ASFALTATE 
ÎN AP~R~TORII PATRIEI





F
O

C
U

S

.................................................................................................................. noiembrie 201058

I niţial, în HCGMB nr.
202/2.06.2009, costul pa -
sajului fusese stabilit la va -
loarea de 31.332.410 euro
(130.850.411 lei), inclusiv

TVA, din care 26.998.700 euro
(112.751.971 lei) lucrări de Con-

strucţii Montaj (CM), la cursul va-
lutar de 4,1762 lei/euro. Eşa -
lonarea lucrărilor (exclusiv TVA) era
stabilită astfel: în primul an la
10.395.599 euro (43.414.100 lei),
din care CM 8.050.381 euro
(33.620.000 lei), iar în al doilea an

la 20.936.811 euro (87.436.311 lei),
din care CM 79.131.971 euro
(18.948.319 lei). Pasajul urma să
aibă lungimea de 160 metri, cu
două rampe de 140 metri, su -
prafaţa carosabilului să fie de
26.300 mp, a trotuarelor şi a pis-
telor pentru biciclişti - de 6.160 mp
şi a spaţiilor verzi - de 8.600 mp.

Luna trecută însă, membrii
CGMB au redus valoarea totală (ex-
clusiv TVA) a investiţiei la 22.438.440
euro (92.980.310 lei), din care lucrări
de construcţii montaj (CM) -
19.270.350 euro (79.494.050 lei).
Eşalonarea lucrărilor (exclusiv TVA)
a fost stabilită astfel: în primul an Ia
7.347.230 euro (30.683.502 lei), din
care CM 6.281.570 euro (26.233.107
lei) iar în al doilea an la 15.091.210
euro (62.296.808 lei), din care CM
12.988.780 euro (53.260.943 lei).
Durata lucrărilor a rămas aceeaşi, de
18 luni, iar finanţarea se face din
bugetul Primăriei Capitalei. 

Ideea construirii unui aseme-
nea pasaj a venit în urma analizei

Pasajul de la Pia]a Presei Libere, 

MAI IEFTIN cu o treime
Consilierii generali ai municipiului Bucure[ti
au modificat costurile obiectivului de
investi]ii „Pasaj subteran Pia]a Presei
Libere“, astfel c` viitoarea construc]ie va fi
cu circa 9 milioane de euro mai ieftin`, mai
precis cu o treime. Concret, pre]ul a fost
mic[orat de la 31,3 milioane de euro la 22,4
milioane de euro, iar pasajul urmeaz` s` fie
realizat într-un an [i jum`tate. Totodat`,
membrii CGMB au modificat [i punctul 3 la
anexa 1 a HCGMB 32/2010, considerat în
expunerea de motive drept o „eroare
regretabil`“, deoarece la calcularea
principalelor capacit`]i ale investi]iei au
fost luate în calcul doar direc]ia {os.
Kiseleff - {os Bucure[ti-Ploie[ti, fiind omis`
ramura spre Bd. M`r`[ti.
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Stadionul Lia Manoliu, mai scump cu 36 de milioane de euro

Costurile reconstrucţiei
Stadionului Naţional „Lia
Manoliu“ au crescut cu 36 de
milioane de euro (circa 148 de
milioane de lei), după ce
Consiliul General al Municipiului
Bucureşti a aprobat, în şedinţa
de luna trecută, suplimentarea
investiţiei cu lucrări la
infrastructura rutieră din jurul
edificiului, precum şi de
securizare a acestuia. Este vorba
despre zona din afara
stadionului, unde vor fi
schimbate reţelele de apă şi de
canal şi vor fi asfaltate străzile,
vor fi montate piese de mobilier
urban şi vor fi amenajate spaţii
de joacă pentru copii. Totodată,
în conformitate cu cerinţele
UEFA privind acreditarea,
stadionul va fi dotat cu sisteme
de securitate şi de siguranţă,
cum sunt sistemul de control
acces ticketing şi cel sub
supraveghere video, inclusiv
recunoaşterea facială, pentru
combaterea huliganismului. 
Potrivit Hotărârii CGMB,
suplimentarea valorii investiţiei
mai este justificată de mărirea
numărului locurilor destinate
presei, al grupurilor sanitare şi al
spaţiilor comerciale, dar şi de
sistematizarea acceselor auto şi
pietonale, a drumurilor şi a

sistemului de iluminat, de
semnalizarea completă a
stadionului şi de crearea unui
centru de comandă şi control, de
extinderea în exterior a
sistemelor de supraveghere
video şi sonorizare, precum şi de
introducerea „sistemului de
control, acces şi ticketing“.
Valoarea iniţială a investiţiei a
fost de 616.390.470 lei, exclusiv
TVA, din care 544.341.715 lei

reprezentau lucrări de
construcţii şi montaj. Acum,
suma totală a ajuns la
764.324.183 lei, din care
674.983.727 reprezintă lucrări
de construcţii şi montaj. În euro,
costul total al lucrărilor a crescut
de la 194 la 220 de milioane de
euro. Stadionul va fi gata 90%
anul acesta, urmând ca anul
viitor să fie montate acoperişul
şi gazonul.

efectuate pe studiul volumelor de
trafic ce traversează intersecţia
- aproximativ 12.000 de vehi -
cule/oră. În raportul de specia -
litate întocmit de Direcţia Gene -
rală Infrastructură şi Servicii Pu -
blice, se argumentează că, pen-
tru a fluidiza circulaţia în Piaţa
Presei Libere, este necesară re-
alizarea unei intersecţii denive-
late. „Din studiu se poate obser-
va că există două direcţii predo -
minante: Şos. Kiseleff şi Bd.
Poligrafiei. În urma analizei efec-
tuate a fost aleasă ca direcţie pri-
oritară direcţia Şos. Kiseleff -
Şos. Bucureşti – Ploieşti“, se
precizează în raportul semnat
de directorul general Mădălin
Dumitru şi de directorul executiv
Ion Dedu.

Obiectivele studiului de fezabi -
litate constau în:

• Îmbunătăţirea condiţiilor de
circulaţie şi transport pentru per-
soane pe axa N-S a oraşului;

• Îmbunătăţirea condiţiilor de
transport, prin:

- creşterea vitezei de rulare;
- reducerea timpilor de aştep -

tare la intrarea în oraş;

- reducerea costurilor de ex-
ploatare;

- reducerea ratei accidentelor
prin adoptarea unor măsuri menite
să sporească siguranţa în circulaţie;

• Îmbunătăţirea factorilor de
mediu, plecând de la condiţiile
actuale, modificându-le către cele
cu impact redus asupra mediului.

• Standarde civice şi de mediu
la nivel mult mai ridicat, compara-
tiv cu situaţia existentă.

• Dezvoltarea viitoare a politicii
de transport în zona de Nord a
Capitalei.

Cum va ar`ta 
construc]ia 

Specialiştii în transporturi din
Primăria Capitalei au solicitat, prin
tema de proiectare, realizarea unui
pasaj ce va traversa Piaţa Presei, di-
recţia pe care urmează să se con-
struiască fiind stabilită pe baza
unui studiu de trafic. Lungimea to-
tală a traseului este de 740 m, din
care pasajul propriu-zis are o
lungime de 190 m, iar rampele vor
avea lungime de 140 m şi o lăţime
de 7,8 m. Aproximativ la jumătatea

pasajului se va realiza o ramură ce
asigură ieşirea spre bulevardul
Mărăşti. Aceasta va fi alcătuită din-
tr-un tronson de tunel cu o lungime
de 130 m şi o rampă de ieşire cu o
lungime de 140 m. Lăţimea acestei
ramuri este de 4,50 m.

Secţiunea celor trei străzi (Şos.
Kiseleff, Şos. Bucureşti-Ploieşti şi
Bd. Mărăşti) va fi modificată pe
lungimea menţionată mai sus.

Trotuarele se vor modifica şi
ele, având 7 metri lăţime şi urmă-
toarea alcătuire: 2 metri zonă ver -
de, 5 metri trotuar - din care 2 metri
destinaţi circulaţiei bicicliştilor.

Odată cu realizarea pasajului se
va modifica şi geometria pieţei
propriu-zise, prin schimbarea di-
mensiunilor pastilei centrale şi a
lăţimii părţii carosabile, organi-
zarea acesteia rămânând, în princi -
piu, aceeaşi. Astfel, soluţia propusă
prevede mărirea diametrului pastilei
centrale de la circa 23 la 34 de metri.

Pasajul va fi realizat în curbă cu
o rază de 170 m şi o linie dreaptă (Bd.
Mărăşti). Viteza de proiectare pen-
tru acest traseu este de 50 km/h.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Gama 
de macarale 

mobile [i 
automacarale 

Grove 

- Echipamente 
de ridicat 
cu sarcini
cuprinse 
între 35 şi 450 t 

- Lungimi de braţ
(cu tot cu
prelungitor) 
de la 44 la 130 m

N oul model de la Grove
se face remarcat prin
performanţele braţului
telescopic, care re -
uşeşte să impresio -

neze fără a mai fi necesară
folosirea prelungitorului. Acest
model a fost prezentat publicului
pentru prima dată cu ocazia expo -
ziţiei Bauma 2010.

Principalele atuuri

GMK6300L revolu]ioneaz`
pia]a de automacarale, av=nd cel
mai lung bra] telescopic din clasa
sa, cu o putere foarte bun` de ridi-
care la \n`l]imi mari. Aceste carac-
teristici fac din noul model echipa-
mentul ideal pentru asamblarea de
maca rale turn, manipularea echipa-
mentelor HVAC pentru clădiri,
proiecte de construcţie sau reabi -
litarea de coşuri industriale.
„GMK6300L este un echipament
foarte puternic, cu capacităţi exce-
lente de ridicare, care aduce clien-
tului avantaje semnificative în lu-
cru. Automacaraua a fost special
concepută pentru a avea capacităţi
mari de ridicare cu braţul telesco -
pic la înălţimi mari, fără a mai fi

necesară folosirea prelungitoru -
lui. Spre exemplu, cu braţul întins
la 80 m, GMK6300L poate ridica
12 t“, a declarat Michael Preikschas,
Senior Regional Product Mana ger
pentru divizia de automacarale
tot-teren în EMEA. 

Fine]uri tehnice

În plus faţă de performanţele in-
stalaţiei de ridicat, GMK6300L este
singurul echipament de pe piaţă
care oferă o transmisie complet au-
tomată cu convertizor de cuplu
pentru performanţe ridicate. Trans-
misia Allison este o soluţie puter-
nică, fiabilă şi eficientă din punct de
vedere al costurilor pentru trenul de
rulare. Performanţele tehnice sunt
dovedite şi în cele mai dificile
condiţii de lucru, iar sistemul de
control electronic al echipamentu-
lui îi permite să se adapteze perfect
oricărui mediu de lucru şi să ofere
informaţii de autodiagnostic pen-
tru activităţi de mentenanţă mai
uşoare. Sistemul retarder integral
oferă putere mai bună de frânare
pentru terenuri în pantă şi siguranţă
şi încredere sporite operatorului la
manevrarea acestui echipament
greu. Transmisia Allison şi sis-
temul independent de suspensie
Megatrak asigură un mod de de-
plasare optim atât pe drumuri ame-
najate, dar mai ales pe drumuri nea-
menajate. GMK6300L are cinci
poziţii de calare, mai mult decât
orice altă macara din clasa de
„şase axe“, ceea ce-i conferă o mai
bună flexibilitate în timpul operării,
chiar şi în spaţii înguste. De aseme-
nea, cursa pe verticală a suspensiei
poate fi reglată şi de la punctele de
control ale sistemului de calare
aflate pe ambele părţi ale şasiului.
Cele două motoare, pentru supra -
structură cu 6 cilindri de 285 CP şi

pentru şasiu cu 8 cilindri de 550 CP,
îndeplinesc standardele Tier 4i şi
Euromot IIIB. Datorită braţului în
sistem Twin-Lock de 80 m din
şapte secţiuni, GMK6300L atinge
înălţimi de lucru foarte mari. Pen-
tru înălţimi şi mai mari de lucru este
disponibil un prelungitor de ma xim
37 m. Astfel, la cea mai mare
înălţime de lucru cu braţul întins şi
prelungitor de 117 m, GMK6300L
ridică o sarcină impresionantă de
2 t. De asemenea, împreună cu
acestea mai este oferit un al doilea
prelungitor, pentru activităţi „heavy-
duty“ ce poate ridica până la 38 t.
Controlul instalaţiei de ridicat este
asigurat de binecunoscutele sis-
teme patentate de Grove, ECOS
(sistem care asigură operarea elec-
tronică şi supervizarea întregului
echipament) şi EKS5 (graphic dis-
play - sistem care limitează mo-
mentul sarcinii macaralei). 

Nici confortul pentru mecanicul
ce urmează a manevra utilajul nu
a fost uitat, cabina având un design
nou, asemănător cu cel al au-
tomacaralelor tot-teren Grove pe
patru sau cinci axe. În această
cabină, încap confortabil până la 3
membri ai unui echipaj, iar ca
dotări există numeroase instru-
mente şi puncte de control er-
gonomice. Vizibilitatea, sistemul
de încălzire şi aer condiţionat,
aerodinamica şi nivelul de zgomot
au fost, de asemenea, îmbunătăţite
pentru acest model. 

Grove GMK6300L se bucură
deja de popularitate pe piaţa eu-
ropeană, fiind folosită la o multitu-
dine de aplicaţii, unul dintre pri mii
clienţi pentru această automacara
fiind compania germană de închiri-
eri echipamente Schuch. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Manitowok a
introdus pe pia]`
una dintre cele 
mai performante
automacarale 
tot-teren din clasa
de [ase axe. 
Modelul GMK6300L
revolu]ioneaz` prin
faptul c` are cel mai
lung bra] din clasa
sa [i una dintre
diagramele de lucru
cele mai bune.
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Gotthard
Base Tunnel
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Tunelul de Baz` Gotthard (GBT) este un tunel de cale
ferat` care str`punge Alpii Elve]ieni. Cu o lungime de

57 km [i cu un total de 151,84 km de tuneluri [i
pasaje, este programat a fi cel mai lung tunel de cale

ferat` din lume, dep`[ind Tunelul submarin Seikan
din Japonia. În prezent, este înc` în construc]ie, fiind
preconizat a se deschide circula]iei în 2017. Lucr`rile
de foraj ale tunelului estic au fost încheiate la data

de 15 octombrie 2010, evenimentul fiind puternic
mediatizat [i transmis live la televiziunea elve]ian`.

Gotthard
Base Tunnel
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P roiectul constă din
două tuneluri, câte unul
pentru fiecare sens de
circulaţie al căii ferate
şi este parte a proiec-

tului de Tranzit Alpin, cunoscut şi
sub numele de Noua Conexiune
Feroviară din Alpi (NRLA), care in-
clude, de asemenea, Tunelul de
bază Lotschberg, între cantoanele
Berna şi Valais. Tunelul va trebui să
stabilească o conexiune directă
care să permită trafic feroviar de
viteză înaltă şi transport greu. 

După ce 64% din votanţii
elveţieni au acceptat proiectul în -
tr-un referendum organizat în 1992,
construcţia tunelului a început în
anul 1996. Când va fi deschis circu-
laţiei, tunelul va scurta timpul de
tranzit (în prezent de trei ore şi
jumătate) dintre Zurich şi Milano cu
o oră, iar timpul de tranzit dintre
Zurich şi Lugano se va scurta la 1
oră şi 40 de minute. În apropiere,
se află alte două tuneluri - Gotthard
feroviar, construit în 1881, şi
Go tthard Road Tunnel, construit în
1980. Ruta prin Trecătoarea Gotthard
este unul dintre cele mai impor-
tante pasaje pe axa N-S a Eu-
ropei. Conform statisticilor, traficul
a crescut de mai mult de 10 ori din
1980 şi până în prezent, iar
tunelurile, atât cel rutier, cât şi cel
feroviar, şi-au atins limitele. 

Pentru a asigura un trafic mai
rapid şi un parcurs mai plat prin
Alpii Elveţieni, tunelul este tăiat în
Masivul Gotthard cu 600 m mai jos
de tunelul feroviar existent. Pe
calea ferată existentă, pot circula
numai trenuri de până la 1.400 t cu
două locomotive sau până la 1.700
t cu un motor adiţional. Portalurile
vechiului tunel sunt la o altitu-
dine de 1.100 m deasupra nivelu-
lui mării. Când va fi gata, noul
tunel va permite traficul trenurilor
de marfă de până la 4.000 t.

Conform politicii elveţiene de
transporturi, scopul este de a trans-
porta camioane, trailere şi con-
tainere din partea de Sud a Ger-
maniei în partea de Nord a Italiei şi
înapoi pe trenuri, pentru a deza-
glomera traficul rutier, prin servicii
de transport intermodal şi prin aşa-
zisele „autostrăzi rulante“, prin
care se transportă camioane în -
tregi pe tren, mai ales în contextul

în care la nivel european se discută
din ce în ce mai mult despre mutarea
volumelor de pe rutier pe feroviar.

Trenurile de pasageri vor putea
circula cu o viteză maximă de 250
km/h, reducând timpul de tranzit
cu 50 minute. 

Construc]ia

Responsabilă cu construcţia
este compania Transit Gotthard
AG, o subsidiară a Căilor Ferate
Federale Elveţiene (SBB-CFF-FFS). 

Pentru a înjumătăţi timpul, au
fost construite patru tuneluri de ac-

ces pentru începerea construcţiei
efective din patru puncte simultan,
ulterior fiind adăugat şi un al cincilea
(Erstfeld, Amsteg, Sedrun, Faido şi
Bodio). Tunelurile sunt unite o dată
la 325 m prin galerii de conexiune.

Trenurile vor putea schimba
tunelurile în cadrul a două staţii
multifuncţionale la Sedrun şi Fai-
do. Aceste staţii vor adăposti
echipamente de ventilaţie şi infra-
structură tehnică şi vor servi ca
staţii de urgenţă şi rute de evacu -
are, atunci când tunelul va fi gata. 

În mai 2009, se preconiza o
străpungere finală pentru toate
tunelurile pentru primăvara anului
2011, dar, în decembrie acelaşi an,
s-a stabilit ca dată pentru străpun-
gerea tunelului estic luna noiem-
brie 2010, pentru ca în aprilie anul
acesta data finală să fie stabilită
pentru 15 octombrie. Pentru
tunelul de Vest, străpungerea finală
este planificată pentru luna aprilie
a anului viitor. 

Contractele au fost concesio -
nate pe secţiuni. În cazul porţiunii
de 7,7 km de la Erstfeld la Amsteg,
cu două maşini de forat tuneluri
(TBM) pentru cele două tuburi,
străpungerea tubului estic a avut
loc pe 15 iunie 2009. Regiunea por-
talului a fost excavată şi toate
săpăturile şi puşcăturile pentru
cele două ramuri s-au încheiat. 

Secţiunea Amsteg (11,3 km) de
la Amsteg până la N de Sedrun a
fost realizată de ARGE AGN (Stra-
bag şi Zublin Murer) şi a fost pre-
dată oficial posesorului tunelului pe
data de 9 decembrie 2009. Acum se
instalează liniile de cale ferată. 

Secţiunea Sedrun (8,6 km pe
tubul estic şi 8,7 pe tubul vestic)
este realizată de Transco (Bilfinger
Berger, Implenia, Frutiger şi Pizza -
rotti). După cum am spus, tubul es-
tic este străpuns, cel vestic urmând
a fi „deschis“ în aprilie 2011. 

Zona Faido (13,4, respectiv
13,6 km) este realizată de Con-
sorzio TAT. Secţiunea Bodio (15,9
şi 15,6 km) - de către acelaşi
consorţiu. Lucrările de inginerie
civilă, cele de cimentare şi bor-
dură sunt încheiate. 

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Foto: © AlpTransit Gotthard Ltd.

Specifica]ii GBT

� Lungime tunel Vest: 56,978
km
� Lungime tunel Est: 57,091
km
� Lungime totală tuneluri,
puţuri şi galerii: 151,84 km
Diametrul fiecărui tub: 8,8-9,5
m
� Începerea construcţiei:
- 1993 - foraje
- 1996 - preparative
- 2003 - excavaţii mecanice
� Încheierea lucrărilor: 2016-
2017
� Cost total: 9,83 miliarde
franci elveţieni
� Cantitate piatră excavată:
26.500.000 t, echivalentul a 5
piramide de la Gizeh
� Număr de maşini de forat
tuneluri (TBM): 4
� Lungime totală TBM: 440 m
� Masă totală TBM: 3.000 t
� Putere totală TBM: 5 MW
� Distanţă maximă excavată
zilnic: 25-30 m
� Distanţă maximă excavată
de fiecare TBM: aproximativ
45 km
� Fabricant TBM:
Herrenknecht, Schwanau,
Germania
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CITARO FUELCELL
HYBRID ÎN PROIECTE
EUROPENE

Proiectul CHIC (Hidrogen
Curat în Oraşele Europene) a
debutat pe data de 4
noiembrie, la Köln. Finanţat
de către UE, proiectul va
permite integrarea a 26 de
autobuze cu celule de
combustibil în activitatea de
zi cu zi în cinci oraşe
europene. Cel puţin trei
constructori de vehicule
comerciale - Mercedes-Benz,
Van Hool şi Wrightbus - vor
furniza vehiculele necesare
pentru acest proiect. 
Se urmăreşte introducerea

graduală a autobuzelor cu
celule de combustibil, cu
scopul final de a pune bazele
unor flote mai mari de astfel
de vehicule şi punerea la
punct a unei infrastructuri
corespunzătoare. Vehiculele
vor activa în Aarau, Bolzano,
Milano, Londra şi Oslo. 
Daimler va oferi proiectului
modelul Citaro FuelCELL
Hybrid, lansat la Hamburg în
noiembrie 2009. Cea mai
recentă generaţie de Citaro cu
celule de combustibil are
emisii zero şi este foarte
silenţios. De asemenea, graţie
componentelor îmbunătăţite şi
hibridizarea cu baterii litiu-ion,
modelul consumă cu 50% mai
puţin hidrogen decât generaţia
anterioară şi are o autonomie
de aproximativ 250 km. 

ZBORURI TAROM 
LA SALZBURG

Compania TAROM introduce
în orarul de iarnă 2010/2011,
destinaţia de sezon: Salzburg.
Oferta specială pentru
această destinaţie include
bilete de avion pe ruta
Bucureşti - Salzburg -
Bucureşti, cu preţuri începând
de la 159 EUR, cu toate taxele
incluse, la achiziţionarea
biletelor de pe website-ul
TAROM, se anunţă într-un

comunicat al companiei. 
TAROM operează zboruri
Bucureşti - Salzburg -
Bucureşti, în fiecare zi de
sâmbătă din perioada 11
decembrie 2010 - 5 martie
2011. Programul de operare
este: Bucureşti 14:50 -
Salzburg 15:50; Salzburg
16:40 - Bucureşti 19:35.
Fac excepţie de la acest orar
următoarele zile de operare:
18 decembrie 2010, 25
decembrie 2010, 1 ianuarie
2011 si 8 ianuarie 2011.
Aceste zile vor fi înlocuite cu
operarea în următoarele zile
de duminică: 19 decembrie
2010 (în loc de 18 decembrie
2010), 26 decembrie 2010 (în
loc de 25 decembrie 2010), 2
ianuarie 2011 (în loc de 1

ianuarie 2011) şi 9 ianuarie
2011 (în loc de 8 ianuarie
2011). Pentru a veni în
sprijinul pasagerilor,
Compania TAROM introduce
patru zboruri adiţionale în
zilele de 30 decembrie 2010,
6 ianuarie 2011, 29 ianuarie
2011 şi 5 februarie 2011.
TAROM oferă cadou
transportul echipamentului
sportiv de iarnă pentru
următoarele destinaţii:
Salzburg, Viena, Lyon, Londra,
München şi Zürich, indiferent
de unde începi călătoria
(puncte interne din România
sau Chişinău), în limita
capacităţii disponibile a
avionului. Echipamentul
sportiv de iarnă constă în: o
pereche de schiuri, o pereche
de clăpari şi o pereche de
beţe sau o placă snowboard
şi o pereche de clăpari.

MAN a primit trei importante
comenzi în domeniul
feroviar pentru livrarea a
3.200 motoare, în valoare de
sute de milioane de euro.
Motoarele vor începe a fi
livrate de anul viitor, până în
2020. 
Fabricantul francez de
trenuri Alstom se bazează
pe motoarele MAN pentru
noile sale vagoane Coradia
Polyvalent, cu propulsie
diesel-electrică, ce vor fi
utilizate de către SNCF
începând cu 2011. De
asemenea, fabricantul
francez de material rulant
Socofer îşi înlocuieşte
propulsoarele vechi cu
motoare MAN ecologice. 
De asemenea, MAN a
încheiat un contract de
cooperare cu Voith Turbo
pentru dezvoltarea unui nou

motor cu 8 cilindri în V.
Începutul producţiei este
planificat pentru jumătatea
anului viitor. Voith este
responsabil pentru detaliile
legate de design,
termodinamică şi adaptări
pentru cerinţe specifice
transportului feroviar.
Înţelegerea prevede pentru
început furnizarea a 700 de
unităţi. 

MOTOARE MAN PENTRU LOCOMOTIVE
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A început eliberarea li-
cenţelor cu valabili-
tate 2013 pentru
traseele interjudeţene.
Practic, operatorii de

transport pot cere preschimbarea
vechilor licenţe (cu valabilitate
2011), cu cele noi.

Aşa cum scriam în numărul an-
terior al revistei, Ordonanţa care
stabileşte valabilitatea programu-
lui de transport până în 2013 este
în acest moment în Parlament şi,
cel puţin teoretic, există riscul ca,
la acest nivel, să apară modificări,
inclusiv în ceea ce priveşte valabi -
litatea programului de transport.
Totuşi, în condiţiile în care un nu -
măr mare de licenţe vor fi pre -
schimbate înainte ca Ordonanţa să
fie votată de Parlament, o modifi-
care a valabilităţii programului de
transport (în sensul reducerii aces-
teia) ar pune Ministerul Transpor-
turilor într-o situaţie imposibilă.

„Le recomandăm tuturor ope -
ratorilor de transport să treacă la

preschimbarea licenţelor. FORT
luptă în continuare pentru abro -
garea legii 92/2007. Abuzurile la
nivel judeţean au atins nivel alar-
mant“, a declarat Augustin Hagiu,
preşedinte al Federaţiei Operato-
rilor Români de Transport (FORT). 

Aceste subiecte, precum şi
cele legate de transportul ilicit de
pasageri vor fi dezbătute în cadrul
unei conferinţe organizate de
FORT la Cluj, în zilele de 19, 20 şi
21 noiembrie. 

Radu BORCESCU

A început eliberarea licen]elor 
cu valabilitate 2013
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Transportatorii 
priva]i reclam` 
c` ei au câ[tigat
traseele la licita]ie

Transportatorii privaţi reclamă,
însă, că au câştigat aceste trasee
prin licitaţie, astfel că i-au cerut pri-
marului general Sorin Oprescu să
retragă de pe ordinea de zi a şe -
dinţei CGMB propunerea ca auto-
buzele RATB să circule pe traseele
dintre Bucureşti şi localităţile din
judeţul Ilfov. „Aceste trasee au
fost câştigate de transportatori,
membri ai Confederaţiei, prin lici-
taţia din anul 2008, pentru a efec-
tua transport regulat de persoane

pe traseele dintre municipiul Bu-
cureşti şi judeţul Ilfov, licitaţie pro-
pusă şi ţinută de Ministerul Trans-
porturilor şi Infrastructurii. Licenţele
transportatorilor privaţi vor expira
abia în 2013, iar până atunci legea
nu permite să se elibereze licenţă
de traseu pentru un alt operator de
transport“, se arată într-un comu-
nicat al Confederaţiei Operato-
rilor şi Transportatorilor Autori -
zaţi din România (COTAR).

Aproximativ 350.000 de per-
soane din Ilfov lucrează în Bu-
cureşti şi alţi 400.000 de bucu -
reşteni lucrează în Ilfov, toate
traseele preorăşeneşti fiind
acoperite operatori privaţi, atât
în perioada desfiinţării curselor

Consiliul General 
al Municipiului
Bucure[ti (CGMB) 
a aprobat, în [edin]a
din 29 octombrie,
Programul 
de transport rutier 
de persoane, prin
serviciile regulate
efectuate pe raza
Capitalei [i 
a jude]ului Ilfov, 
cu vehicule RATB.
Hot`rârea stabile[te
toate detaliile
privitoare la
reactivarea traseelor
preor`[ene[ti ce
fuseser` sistate în
luna iunie din cauza
datoriilor acumulate
de autorit`]ile locale
ilfovene c`tre RATB.
În document au fost
stabilite, astfel,
traseele, num`rul 
de autovehicule, de
curse [i de sta]ii de
îmbarcare/debarcare,
modelul licen]ei 
de traseu, precum 
[i contractul 
de transport public
dintre RATB [i 52 
de localit`]i. 
De asemenea,
directorul general 
al RATB, Adrian Cri],
va fi împuternicit s`
semneze contractele,
iar [eful direc]iei de
specialitate din
cadrul Autorit`]ii 
de Autorizare a PMB,
licen]ele de traseu.

RATB reia cursele
PREOR~{ENE{TI
în Ilfov pe
52 DE TRASEE
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Lista curselor preor`[ene[ti 

1. Linia 400: Republica-Dobroeşti - 4,450 km 
total (1,825 km pe raza jud. Ilfov), 21 de staţii, 
18 curse/zi, 16 sâmbăta;

2. Linia 401: Granitul-Brăneşti - 12,9 km total 
(11,5 km Ilfov) 18 staţii, 30 curse, 14 curse/zi;

3. Linia 403: Romprim-Danubiana - 5,1 km 
(5 km Ilfov), maxim 32 staţii, 
63 curse maxim/zi lucru, 21 curse sâmbăta;

4. Linia 404: Granitul-Pantelimon - 3 km (4,6 km
Ilfov), maxim 11 staţii, 34 curse/zi lucrătoare, 
23 curse sâmbăta;

5. Linia 405: Carrefour Militari-Pasaj CFR Chitila 
- 12,1 km (12,1 Ilfov), maxim 25 staţii,
12 curse/zi, inclusiv sâmbăta;

6. Linia 406: Lujerului-Chiajna - 7,6 km (5,1 Ilfov),
maxim 32 staţii, maxim 47 curse/zi lucru, 
28 sâmbăta;

7. Linia 407: Depoul Alexandria-Cornetu - 11 km 
(9,8 Ilfov), maxim 36 staţii, maxim 48 curse/zi, 
16 sâmbăta;

8. Linia 408: Ghencea-Dorneşti - 13,4 km (9,3 km),
maxim 44 staţii, maxim 24 curse/zi, 
inclusiv sâmbăta;

9. Linia 409: Institutul Oncologic-Şindriliţa - 17,7 km
(14,6 Ilfov), maxim 41 staţii, 
maxim 24 curse/zi, 12 sâmbăta;

10. Linia 410: Granitul-Bălăceanca - 13,7 km 
(12,3 km Ilfov), maxim 32 de staţii, 
maxim 22 curse/zi, 12 sâmbăta;

11. Linia 412: Institutul Oncologic-Petrăchioaia 
- 20,7 km (17,6 km Ilfov), maxim 43 staţii, 
maxim 16 curse/zi, 7 sâmbăta;

12. Linia 414: Romprim-GLINCARN - 6,8 km 
(6,7 km Ilfov), maxim 36 de staţii, maxim 
30 curse/zi, 14 sâmbăta;

13. Linia 415: Institutul Oncologic-Sitaru - 37,6 km
(34,5 km Ilfov), maxim 69 staţii, 
maxim 10 curse/zi, 5 sâmbăta;

14. Linia 416: Institutul Oncologic-Moara Vlăsiei -
28,9 km (25,8 km Ilfov), maxim 67 staţii, 
maxim 12 curse/zi, 4 sâmbăta;

15. Linia 417: Institutul Oncologic-Ştefăneşti 
- 13,2 km (10,1 km Ilfov), maxim 47 staţii, 
12 curse zilnic, inclusiv sâmbăta;

16. Linia 418: Romprim-Berceni - 13 km (8 km Ilfov),
maxim 28 de staţii, 8 curse zilnic, 
inclusiv sâmbăta;

17. Linia 419: Romprim-Vidra - 15,4 km 
(10,4 km Ilfov), maxim 34 staţii, maxim 
10 curse/zi lucrătoare, 9 sâmbăta;

18. Linia 19. Linia 421: Valea Oltului-Zurbaua 
- 16,3 km (11 km Ilfov), maxim 50 staţii, 
maxim 30 curse/zi lucrătoare, 10 sâmbăta;

19 Linia 422: Clăbucet-REMAT Chitila - 9,3 km 
(3,8 km Ilfov), maxim 36 staţii, maxim 
52 de curse/zi lucratoare, 41 sâmbăta;

20. Linia 425: CFR Progresul-Bumbăcăria Jilava 
- 7,6 km (3,4 km Ilfov), maxim 25 de staţii, 
maxim 28 de curse, 12 sâmbăta;

21. Linia 426: Institutul Oncologic-Dascălu 
- 22,3 km (12,1 km Ilfov), maxim 33 staţii, 
6 curse zilnic, 5 sâmbăta;

22. Linia 427: Ghencea-Dumitrana - 15 km 
(10,7 km Ilfov), maxim 53 staţii, maxim 
4,5 curse/zi, 7,5 sâmbăta;

23. Linia 428: Ghencea-Tegheş - 16,9 km 
(12,8 km Ilfov), maxim 42 staţii, 
maxim 10 curse/zi, 7 sâmbăta;

24. Linia 430: Granitul-Islaz - 15,5 km, maxim 
26 staţii, maxim 11 curse zilnic, 8 sâmbăta;

25. Linia 431 - Ghencea-CFR Centura Jilava - 14,8 km
(5,9 km Ilfov), maxim 61 staţii, 10 curse zilnic,
inclusiv sâmbăta;

26. Linia 432: Institutul Oncologic-Şindriliţa - 14,7 km
(14,6 km Ilfov), maxim 45 staţii, 
maxim 10 curse zilnic, 8 sâmbăta;

27. Linia 433: Ghencea-Dărăşti - 15,2 km (10,9 km
Ilfov), maxim 57 staţii, 7 curse zilnic, 6 sâmbăta;

28. Linia 434: Romprim-Agropol - 16,9 km 
(6,8 km Ilfov), maxim 34 staţii, 17 curse zilnic,
inclusiv sâmbăta;

29. Linia 438: Ghencea-Bragadiru - 12, 1 km 
(6,9 km Ilfov), maxim 42 staţii, maxim 
53 curse zilnic, 36 sâmbăta;

30. Linia 439: Depoul Alexandria-Clinceni - 10,5 km
(9,9 km Ilfov), maxim 36 staţii, 14 curse zilnic, 
8 sâmbăta;

31. Linia 443: Piaţa Presei Libere-Siliştea Snagovului -
39,9 km (34,3 km Ilfov), maxim 40 staţii, 
4 curse/zi, inclusiv sâmbăta;

32. Linia 444: Piaţa Presei Libere-Micşuneşti Moară -
50,5 km (44,9 km Ilfov), maxim 48 staţii, 
8 curse/zi, 4 sâmbăta;

33. Linia 445: CFR Constanţa-Dimieni - 16,3 km 
(16,2 km Ilfov), maxim 25 statii, 20 curse zilnic, 
7 sâmbăta;

34. Linia 446: Piaţa Presei Libere-Gruiu - 41,5 km
(35,9 km Ilfov), 38 staţii, 6 curse zilnic 
şi 5 sâmbăta;

35. Linia 447: Piaţa Presiei Libere-Ciolpani 
- 28,3 km (22,7 km Ilfov), 59 staţii, 6 curse zilnic,
inclusiv sâmbăta;

36. Linia 448: Piaţa Presei Libere-Sitaru 
- 40,5 km (34,9 km Ilfov), 76 staţii, 7 curse zilnic 
şi 4 sâmbăta;

37. Linia 449: Piaţa Presei Libere-Gara Buftea 
- 25 km (19,4 km Ilfov), 46 staţii, 16 curse zilnic 
şi 8 sâmbăta;

38. Linia 450: Piaţa Presei Libere-Baloteşti - 23 km
(17,5 Ilfov), 39 staţii, 14 curse zilnic, 8 sâmbăta;

39. Linia 451: Piaţa Presei Libere-Moara Vlăsiei 
- 30,5 km 924,9 în Ilfov), 55 de staţii, 
12 curse/zi lucrătoare şi 4 sâmbăta;

40. Linia 453: Ghencea-Vârteju - 13,1 km (8,8 km
Ilfov), 54 de staţii, 8 curse zilnic şi 7 sâmbăta;

41. Linia 454: Institutul Oncologic-Găneasa 
- 17,2 km (14,1 km Ilfov), 41 staţii, 
12 curse zilnic şi 9 sâmbăta;

42. Linia 455: Depoul Alexandria-Măgurele 
- 6,7 km (3,8 km Ilfov), 33 staţii, 57 de curse zilnic
şi 19 sâmbăta;

43. Linia 456: Ghencea-Clinceni - 13,2 km (9,1 km
Ilfov), 36 de staţii, 12 curse zilnic şi 7 sâmbăta;

44. Linia 458: Valea Ialomiţei-Darvari - 17 km (12,6
Ilfov), 41 de staţii, 20 de curse zilnic şi 8 sâmbăta;

45. Linia 459: Granitul-Tanganu - 16,5 km 
(15,1 km Ilfov), 30 de staţii, 24 de curse zilnic 
şi 12 sâmbăta;

46. Linia 460: Laromet-Mogoşoaia-Buftea - 11,8 km
(9,8 km Ilfov), 30 de staţii, 91 de curse zilnic 
şi 35 sâmbăta;

47. Linia 461: Granitul-Căldăraru - 11,2 km 
(9,8 km Ilfov), 26 de staţii şi 11 curse zilnic,
inclusiv sâmbăta;

48. Linia 466: Complex RATB Titan-Glina - 5,6 km 
(5,2 km Ilfov), 22 de staţii, 22 de curse zilnic 
şi 18 sâmbăta;

49. Linia 471: CFR Progresul-Copăceni - 16 km, 
11 staţii, 22 de curse zilnic şi 8 sâmbăta;

50. Linia 473: CFR Progresul-Vidra - 18 km, 
57 de staţii, 36 de curse zilnic şi 12 sâmbăta;

51. Linia 475: Băneasa-Tunari - 6,4 km, 16 staţii 
şi 16 curse zilnic, inclusiv sâmbăta;

52. Linia 476: Piaţa Presei Libere-Periş - 29,3 km
(23,7 km Ilfov), 57 de staţii, 12 curse zilnic 
şi 5 sâmbăta.
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RATB, cât şi atunci când acestea
au funcţionat. 

Prim`ria Capitalei
invoc` dificult`]ile
economice 
ale Regiei

În Raportul de specialitate ce
însoţeşte proiectul de hotărâre,
Primăria Capitalei invocă preve -
derile Legii 92/2007 şi dificultăţile
generate de criza economică. „În
funcţie de amplasarea capetelor de
traseu şi de itinerarul dintre aces-
tea, traseele dintr-o asociaţie de
dezvoltare intercomunitară, pre-
cum şi cele dintre municipiul Bu-
cureşti şi localităţile din Ilfov sunt
considerate trasee locale şi fac
obiectul Legii nr. 92/2007 privind
serviciile de transport public local.
Atribuirea în gestiune, conform
legii, a serviciului de transport
public local de persoane prin curse
regulate se finalizează prin elibe -
rarea licenţelor de traseu operato-
rilor de transport rutier respectivi.
Valabilitatea licenţelor de traseu
este de maximum 3 ani, fără a de-
păşi valabilitatea programului de
transport. Având în vedere condiţi-
ile socio-economice actuale, luând
în considerare solicitarea RATB, fi-
ind vizată diminuarea efortului
bugetar al Municipalităţii şi ţinând
cont de principiul continuităţii ser-
viciilor de transport acordate, se
propune atribuirea spre deservire,
de către RATB, a traseelor cu -
prinse în Program, pe baza con-
tractelor încheiate între PMB şi au-
torităţile administraţiilor publice lo-
cale“, se precizează în documen-
tul semnat de Mădălin Dumitru, şe-
ful Direcţiei Generale Infrastructură
şi Servicii Publice, şi de Ion Dedu,
directorul executiv.

Argumentul forte al directoru-
lui RATB, Adrian Criţ, pentru relu-
area curselor, este înfiinţarea de
locuri de muncă şi autofinanţarea.
„Aş pleca de la problema socială
când vorbim despre reînfiinţarea
liniilor preorăşeneşti. Mă refer la
locurile de muncă. În condiţiile
actuale, trebuie să utilizez între gul
parc auto şi pe toţi şoferii. Este vor-
ba de curse speciale, autofi-
nanţate, fără nicio subvenţie şi
nu o să mai aştept nicio pomană
de la Primărie. Consiliul Judeţean
Ilfov nu îşi permite să susţină
transportul în comun, însă liniile
preorăşeneşti ale RATB vor putea
fi reluate numai după negocierea
noilor contracte de prestări servicii
cu primăriile localităţilor din jurul
Capitalei. Există anumite primării
care mi-au cerut acest aspect deja
şi au fonduri speciale dedicate
pentru aceste linii“, a declarat el.

Adrian Criţ a mai spus că, pen-
tru eficientizarea activităţii insti-
tuţiei, au fost introduse linii de
transport RATB în şase localităţi
preorăşeneşti din judeţul Ilfov. El
a precizat că Regia are nevoie ur-
gentă de 65 de milioane de lei,
pentru a încheia anul fără datorii la
furnizori, pentru combustibil, elec-
tricitate, piese de schimb etc.
Sorin Oprescu a anunţat, însă, că
suma pe care RATB o va primi la
rectificarea bugetară va fi de doar
50 de milioane de lei. 

Conducerea Regiei a solicitat
majorarea cu 15,38% a tarifelor
pentru biletele de călătorie pe
mij loacele de transport în comun,
de la 1,3 lei la 1,5 lei, dar biletele
nu se vor scumpi până la primă-
vară. Este posibil ca preţul abona-
mentelor să fie mai mare decât cel
de acum şi să se apropie de cele
practicate în alte ţări europene.

Astfel, un abonament lunar pe
toate liniile este posibil să fie
echivalentul a 60 de călătorii.

Joaca de-a cursa

Autobuzele RATB şi-au înce tat
circulaţia în judeţul Ilfov începând
cu 15 iunie, din cauza datoriilor
acumulate de la Consiliile locale.
În timp ce Regia a anunţat că mu-
nicipalitatea nu mai poate supor-
ta legal cheltuielile aferente trans-
portului public preorăşenesc,
reprezentanţii CJ Ilfov susţineau că
RATB cuprindea în facturi şi
pierderile Regiei. 

Până la data de 15 iunie 2010,
RATB a asigurat transportul pre-
orăşenesc în baza unui Protocol
încheiat între CJ Ilfov şi CGMB, do -
cu mentul fiind semnat pe 26 no -
iembrie 2008 şi aprobat prin
HCGMB nr. 346/2008. Însă CJ Ilfov
nu şi-a îndeplinit obligaţiile de
plată asumate, astfel că RATB a so-
mat întâi cu sistarea transportul
public, apoi chiar a recurs la ea. „În
încercarea de a evita luarea unor
măsuri extreme, Municipalitatea
Bucureşti a notificat Consiliul Ju -
deţean în două rânduri: la 10.02.2010
şi 8.03.2010, însă fără niciun rezul-
tat. În cazul în care, pe viitor, con-

Liniile turistice, 
suspendate 

în perioada iernii

Conducerea RATB a decis
suspendarea curselor pe
traseele turistice până în luna
martie 2011, întrucât cererea
de transport a scăzut
semnificativ odată cu venirea
frigului. Totuşi, liniile
ecumenice vor funcţiona la
cerere, pentru grupuri
turistice organizate. „În
condiţiile unor rezervări
concrete, RATB va organiza
curse turistice între Bucureşti
şi Mănăstirile Căldăruşani,
Balamuci, Cernica, Pasărea,
Comana, Bisericile Adormirea
Maicii Domnului din
Călugăreni, Sf. Ilie din
Călugăreni, Sf. Voievozi din
Hulubeşti, precum şi Parcul
Natural Comana. Rezervările
se pot face în fiecare zi, de
luni până vineri, între orele
7.00 - 20.00, la telefon
021.313.72.38. Preţul unei
călătorii dus-întors este de 15
lei“, anunţă conducerea
RATB, precizând că va
comunica solicitanţilor, în
timp util, detalii privind
traseul turistic solicitat. 

Adrian Cri], directorul general al RATB



noiembrie 2010.................................................................................................................... 71

siliile locale vor fi interesate de
încheierea unui contract cu RATB,
cu obligaţia de a susţine financiar
acest serviciu prin plata diferenţei
dintre venituri şi cheltuieli, Regia va
răspunde afirmativ acestei soli -
citări“, anunţa, în iunie, fostul direc-
tor al RATB, Gheorghe Aron.

Epopeea 
desfiin]`rii
traseelor

Însă desfiinţarea curselor pre-
orăşeneşti ale RATB datează din
2005, pe 8 iulie. Motivul - acelaşi:
datoriile către Regie. Autobuzele
au revenit pe cele 68 de trasee (de
la acea dată) în primăvara lui 2006,
după ce autorităţile ilfovene au
achitat 236 de miliarde de lei vechi
pentru acoperirea diferenţei de
subvenţie a RATB.

Povestea s-a repetat în 2008, la
1 iulie, datoriile fiind acum mai mici,
de aproximativ 77 de miliarde de lei,
însă motivul sistării curselor a fost
altul: protocolul încheiat cu CJ Ilfov
expirase de un an şi jumătate, fără
a fi reînnoit. Potrivit primarului
general Sorin Oprescu, liniile pre-
orăşeneşti asiguraseră până a -
tunci deplasarea cetăţenilor înspre
şi dinspre Ilfov în Bucureşti printr-o
înţelegere de „bun simţ“ a RATB.
Oprescu a precizat atunci că, în fe -
bruarie 2008, operatorii privaţi de
transport pe rutele preorăşeneşti
către Ilfov au câştigat licitaţia orga-
nizată de Ministerul Transporturilor
pentru toate traseele. După câşti-
garea licitaţiei, operatorii privaţi au
acţionat în instanţă RATB pe mo-
tivul concurenţei neloiale. Însă, la
26 noiembrie 2008, CGMB şi CJ
Ilfov au încheiat un nou protocol,
care a funcţionat până în 15 iunie
anul acesta. 

{ase trasee, 
reînfiin]ate odat`
cu începerea [colii

Din 13 septembrie, transportul
preorăşenesc de călători cu auto-
buzele RATB a fost reintrodus pe
5 trasee - Chiajna, Chitila, Dom-
neşti, Tegheş şi Mogoşoaia -, iar de
la începutul lui octombrie şi linia
spre Dragomireşti, în baza unor
contracte încheiate direct cu o
parte dintre consiliile locale, ur-
mând a fi perfectate, în funcţie de
solicitări, şi alte contracte. Astfel,
în prezent sunt funcţionale liniile
406 (Lujerului - Chiajna), 408 (Bd.
Ghencea - C.F.R. Domneşti), 421
(Complex Comercial Apusului -
Sat Zurbaua), 422 (P-ţa. Clăbucet

- Pasaj C.F.R. Chitila), 428 (Ghen -
cea - Domneşti - Sat Tegheş) si
460 (Laromet - Spital Buftea).

Ce prevede 
modelul 
de Contract 

În modelul Contractului de
transport public, la „Obligaţiile
părţilor“ se prevede că RATB tre-
buie să asigure mijloacele de trans-
port, distribuirea biletelor şi abona-
mentelor prin centrul amenajat la
terminalul convenit de ambele
părţi, precum şi ampla sarea indica-
toarelor de staţii. Consiliul local are
următoarele o bli gaţii: să aloce un
spaţiu pentru amenajarea termi-
nalului de linie, să întreţină drumul,
care trebuie să corespundă con-
structiv circulaţiei autovehiculelor
grele (cu sarcina maximă de 10
tone), inclusiv des zăpezirea lui,
să asigure protecţia personalului
Regiei, a mijloacelor de transport
şi a călătorilor, să organizeze
echipe de control şi să amenajeze
spaţii de aşteptare în staţii.

Costuri [i 
modalit`]i de plat`

La capitolul costuri şi plăţi, lu-
crurile sunt stabilite în proiectul de
Hotărâre la Art. 3: valoarea costu-
lui unitar al serviciului de transport
este de 4,72 lei/km, fără TVA, şi va
fi actualizată după inflaţie. Cheltu-
ielile de transport calculate în
funcţie de kilometrii parcurşi şi
costul pe kilometru vor fi acoperite
din încasări (vânzarea de bilete şi
abonamente). Diferenţa dintre
cheltuielile de transport (fără TVA)
şi venituri (fără TVA) va fi suportată
în totalitate din bugetul Consiliu-
lui localităţii respective. 

Lunar, până la data de 5 ale lu-
nii următoare efectuării activităţii

de transport, RATB va transmite
Consiliului local situaţia încasărilor
(numărul biletelor şi abona-
mentelor vândute în luna ante-
rioară), a cheltuielilor de ex-
ploatare, precum şi diferenţa din-
tre cheltuieli şi venituri, ca docu-
ment justificativ la factura lunară de
încasare a acesteia. 

Termenul de plată este de 15
zile de la data facturării sumei
reprezentând diferenţa dintre chel-
tuieli şi venituri. Trimestrial, se vor
factura şi diferenţe (regularizări) de
plată, determinate de decalajul e -
xistent la descărcarea validărilor
(reprezentând călătorii) aferente
portofelului electronic în sistem,
precum şi de actualizarea pro-
gramelor de circulaţie determinate
de dinamica cererii de transport. 

La semnarea contractului, Con-
siliul local va elibera, pentru fiecare
lună din toată durata contractului,
bilete la ordin cu valoarea costurilor
de transport ce se vor efectua.

În cazul nerespectării termenu-
lui de plată de 15 zile de la data
facturării sumei, transportul poate
fi suspendat până la achitarea
sumei respective, dar nu mai mult
de 15 zile, cu 0,15% penalizări pe
zi la suma datorată. După această
perioadă, în caz că banii nu se
achită, contractul poate fi reziliat
de plin drept, fără nicio formalitate
şi fără intervenţia instanţelor
judecătoreşti. La fel se procedează
dacă RATB nu îşi îndeplineşte
obligaţiile din contract. Partea
lezată are dreptul de a solicita
părţii în culpă plata de daune in-
terese, potrivit legii. De asemenea,
contractul poate fi denunţat unila -
teral de fiecare dintre părţi, cu un
preaviz de 30 de zile.

Magda SEVERIN 
magda.severin@ziuacargo.ro
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F inalizarea acestui con-
tract presupune şi o
premieră - sunt primele
autobuze articulate
Mercedes-Benz care

ajung în România. Astfel, se cre -
ează premisele dispariţiei preju -
decăţilor conform cărora auto-
buzele articulate ridică dificultăţi de
exploatare în oraşele din România.

De altfel, constructorul este
convins de eficienţa acestor au-
tovehicule, perioada de garanţie
oferită fiind o dovadă în acest
sens. Este vorba despre cinci ani
sau 250.000 km.

„Construim autobuze de 100
de ani şi marca Mercedes-Benz are
standarde înalte în ceea ce priveşte
confortul şi siguranţa. În plus, Re-
gia Autonomă de Transport Timi -
şoara (RATT), prin noile maşini, va
beneficia de costurile reduse de
exploatare asigurate de auto-

buzele noastre. EvoBus România
este un partener strategic şi vom
sprijini activitatea RATT şi pe viitor,
pentru a ne asigura că această
achiziţie este una de succes“, a
subliniat Johannes Lehmann, direc-
tor general EvoBus România.

Cele 30 de autobuze Conecto G
ce intră în exploatarea Regiei Au-
tonome de Transport Timişoara
oferă o capacitate de transport im-
presionantă de 143 de pasageri, au
podea complet coborâtă şi dotări de
ultimă generaţie: sistem de înclinare
a caroseriei, frâne pe discuri, EBS,
ABS, ASR, unitate specială de înre -
gistrare a accidentelor (black box),
sistem de numărare a călătorilor cu
senzori 3D, validatoare contact-
less, sisteme de localizare şi trans-
mitere a datelor (GPS, GSM, GPRS
şi WiFi) etc.

„Prin această achiziţie, am adus
parcul de autobuze la capacitatea
dorită. Cetăţenii Timişoarei nu vor mai
fi nevoiţi să circule cu autobuze
vechi, cu durate de exploatare ce de-
păşeau 15 ani. Acest lot se înca -
drează în conceptul de transport
durabil urban. Din punct de vedere al
siguranţei şi confortului, noile auto-
buze respectă toate standardele de
calitate. Există camere de suprave -
ghere video, la interior şi exterior, e -
xistă LCD-uri pentru informarea călă-
torilor privind activitatea RATT dar şi
a municipalităţii. Vom realiza eforturi

pentru a ne asigura că personalul de
bord se ridică la nivelul cerut de o
asemenea investiţie. În ceea ce
priveşte partea de service, avem o ex-
perienţă importantă asigurată de
primul lot de autobuze Mercedes-
Benz achiziţionat în 2005. În plus,
vom beneficia şi de suportul pro-
ducătorului“, a declarat Ioan Goia, di-
rector general RATT.

Finanţarea a fost asigurată de
către BRD Sogelease, valoarea
contractului fiind de 11 milioane de
euro. Autobuzele au fost produse
la fabrica Mercedes-Benz Turk
A.S. din Hosdere - Istanbul. 

Autobuzele 
se achizi]ioneaz`
în justi]ie

Faptul că în 2010 se mai
cumpără autobuze este un lucru
notabil, mai ales când este vorba
despre nişte autovehicule atât de
complexe din punct de vedere
tehnic. Din păcate însă, şi această
achiziţie (ca majoritatea licitaţiilor
în România) are o istorie lungă, în
final meritele semnării şi finalizării
contractului fiind atribuite în mare
măsură avocaţilor şi justiţiei. Cauza
principală o reprezintă, bineînţeles,
contestaţiile - devenite un sport
naţional în ţara noastră.

„Cele 30 de autobuze articulate
vor asigura o creştere importantă

Autobuze

Mercedes-Benz

EvoBus va livra, pân`
la finalul acestui an,
30 de autobuze
Conecto G articulate
[i un autocar
Tourismo la
Timi[oara. Astfel, se
încheie un proces
demarat de c`tre
Prim`ria Timi[oara în
urm` cu trei ani.

la Timi[oara
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a confortului şi capacităţii de trans-
port de care dispunem. În septem-
brie 2007, am început demersurile
pentru achiziţionarea autobuzelor
şi lucrurile s-ar fi petrecut mult mai
repede dacă nu ar fi apărut contes-
taţii ale unor firme de apartament,
susţinute şi de agenţi politici pe
plan local. Abia după doi ani şi
nouă luni, am fost în stare să re-
luăm procedurile de atribuire, iar
procesul s-a finalizat în vara aces-
tui an. Până la sfârşitul anului,
vom primi toate cele 30 de auto-
buze. Sperăm ca prin această
nouă ofertă adresată publicului, şi
ponderea călătorilor RATT să creas -
că şi, astfel, să putem reduce trafi-
cul ce devine tot mai dens în Timi -
şoara. Un următor pas va fi repre -
zentat de reabilitarea parcului de
tramvaie“, a afirmat Gheorghe
Ciuhandu, primarul Municipiului
Timişoara, în cadrul conferinţei
de presă organizate cu oca zia
livrării primelor 10 autobuze.

În ceea ce priveşte măsurile
pentru a evita contestaţiile şi pre-
lungirea pe ani de zile a procesului
de achiziţie, sunt multe de spus.
Schimbarea legislaţiei ar fi o soluţie,
dar şi creşterea gradului de profe-
sionalism în elaborarea caietelor de
sarcini ar putea îmbunătăţi situaţia.
Este de aşteptat ca acumularea de
experienţă de către autorităţile lo-
cale şi regiile de transport să se facă

simţită la viitoarele licitaţii. Nu
putem omite faptul că, totuşi, cele
mai mari licitaţii pentru achi -
ziţionarea de autobuze s-au putut
desfăşura fără nici un fel de contes-
taţii. Este vorba, bineînţeles, de
cele organizate de RATB.

„Pentru a preveni astfel de
situaţii, ar fi de dorit ca aceia care
participă la licitaţii să fie oameni
corecţi şi principiali şi să nu con-
teste de dragul de a contesta. Pe
de altă parte, legislaţia privind
achiziţiile publice este deficitară şi
primăria se confruntă cu nu-
meroase probleme în acest sens.
Cred că legislaţia ar trebui schim-
bată, iar cei care se pretează la
asemenea mizerii să suporte nişte
consecinţe, garanţiile la licitaţii ar
trebui să fie mult mai mari şi, în
cazuri de rea voinţă, să nu le mai
primească înapoi. Astăzi, menta -
litatea nu este în spirit european şi
din această cauză nu putem să ne
planificăm lucrările în termen“, a
completat primarul Timişoarei.

Din păcate, situaţia anormală din
România în ceea ce priveşte lici-
taţiile pentru autobuze pare să se
adâncească. Dealerii de autobuze
angajează astăzi mai degrabă avo-
caţi pentru câştigarea proceselor în
justiţie, decât perso nal specializat
în vânzarea de autovehicule.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Fi[` tehnic`
Mercedes-Benz

Conecto G

� Autobuz urban articulat cu
podea complet coborâtă

� Capacitate transport: 143
pasageri + şofer (41
scaune)

� Nr. uşi: 4
� Dimensiuni

(lungime/lăţime/înălţime):
17.940/2.550/3.076 mm

� Ampatament: 5.845/5.990
mm

� Motor: Mercedes-Benz OM
457 LA, EURO 5

� Tehnologie: Diesel BlueTec,
SCR

� Putere maximă: 354 CP
� Cilidree: 11.967 cmc
� Nr. cilindri: 6
� Cuplu maxim: 1.600 Nm la

1.100 rpm
� Transmisie: automată, ZF

Ecomat, 6 trepte
� Sisteme de siguranţă: ABS,

ASR, retarder
� Capacitate rezervor

motorină: 300 l
� Capacitate rezervor AdBlue:

46 l
� Masa proprie: 16.568 kg
� Masa maximă admisă:

29.000 kg
� Suspensie: pneumatică.
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BERBEC 
(21 martie 
- 20 aprilie)

Începe o perioadă
înfloritoare pentru

dumneavoastră din punct de
vedere energetic. Senzaţia
generală este aceea că veţi
prinde aripi în tot ceea ce faceţi.
Acest interval de timp este
extrem de propice pentru
călătorii, care vor fi încununate
de succes în special în plan
profesional. Atenţie, însă, în
trafic: încercaţi să ţineţi sub
control stările de nervozitate.

TAUR 
(21 aprilie 
- 21 mai)

Nu este indicat să
călătoriţi prea mult în

această perioadă. Cu atât mai
mult cu cât anumite lucruri se pot
rezolva mai bine şi mai simplu de
la distanţă. Lucrul în echipă vă va
aduce multe satisfacţii, însă
numai în plan profesional. În plan
personal, lucrurile abia acum
încep să se aşeze - mai aveţi
nevoie de ceva timp până când
apele se vor linişti complet.

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

Dacă nu v-aţi propus
nişte obiective clare în

plan profesional, este
timpul să o faceţi. Succesul nu va
întârzia să apară. Veţi călători
foarte mult şi pe distanţe lungi,
motiv pentru care consumul de
energie va fi enorm. Este posibil
să apară conflicte în trafic sau
rivalităţi concurenţiale. Important
este să vă menţineţi calmul şi
diplomaţia.

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Debordaţi de energie,
însă nu o folosiţi în mod

constructiv, ceea ce va
determina o creştere a nivelului
de stres. Nu e nevoie să vă grăbiţi,
putere de muncă aveţi suficientă
iar oportunităţile în plan
profesional vor apărea oricum.
Conduceţi cu prudenţă, nu uitaţi
să vă puneţi centura de siguranţă
şi evitaţi conflictele cu ceilalţi
participanţi la trafic.

LEU 
(23 iulie 
- 22 august)

Sunteţi plini de
vitalitate şi energie în

această perioadă şi, chiar dacă
impulsurile nu vă dau pace,
încercaţi să evitaţi aventurile
riscante. În plan financiar şi
profesional, toate vă merg ca pe
roate. Veţi lua o decizie
importantă, care vă va propulsa în
carieră. În trafic, conduceţi cu
prudenţă şi purtaţi întotdeauna
centura de siguranţă.

FECIOAR~ 
(23 august
- 22 septembrie)

Toate neplăcerile din
plan profesional şi

financiar dispar brusc, în
urma deblocării unor contracte.
Apar şi noi oportunităţi. Atenţie
însă: cuvintele de ordine ale
acestei perioade sunt simţul
raţiunii şi măsura. Ţineţi seamă de
ele în special în călătoriile pe care
le întreprindeţi. Conduceţi cu
prudenţă şi respectaţi toate
regulile de circulaţie.

BALAN}~ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Veţi avea foarte
multe drumuri de

făcut, care vă vor
consuma toate resursele de
energie. Pe de altă parte,
important este că tot ceea ce
veţi întreprinde în aceste
călătorii va avea succesul
scontat în plan financiar. Dar,
înainte de a vă urca la volan,
odihniţi-vă bine, verificaţi starea
tehnică a autovehiculului şi
conduceţi cu prudenţă.

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Toate lucrurile merg
ca pe roate. În această

perioadă, chiar nu vă
puteţi plânge de nimic. Străluciţi
atât în plan profesional cât, mai
ales, în cel financiar. Nu se
întrevăd prea multe călătorii, dar,
cu siguranţă, una dintre ele vă va
aduce mari satisfacţii. La volan,
nu vă lăsaţi furaţi de peisaje,
conduceţi cu prudenţă şi purtaţi
centura de siguranţă.

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

Apar semne bune în
plan profesional. Totuşi,

din punct de vedere financiar, mai
aveţi de aşteptat o perioadă până
se vor aşeza lucrurile. Veţi
călători destul de mult şi pe
distanţe lungi. Conduceţi cu
prudenţă, respectaţi toate regulile
de circulaţie, nu uitaţi să vă puneţi
centura de siguranţă şi evitaţi
conflictele cu ceilalţi participanţi
la trafic.

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Cuvintele de ordine
pentru această

perioadă sunt: informaţie
şi comunicare. Folosiţi aceste
două instrumente în mod raţional
şi veţi avea foarte mult de
câştigat - evident, în planul
profesional şi în cel financiar,
singurele cărora le acordaţi
atenţie şi care înregistrează
succese notabile. În trafic, evitaţi
să apăsaţi prea tare pedala de
acceleraţie!

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

Concentraţi-vă atenţia
în plan profesional. Este o
perioadă propice pentru realizări
în carieră. Iar succesul nu va
întârzia să apară nici în plan
financiar. La polul opus, însă, este
starea de sănătate. Faceţi mişcare
moderat, urmaţi o dietă de
detoxifiere şi odihniţi-vă cât de
mult puteţi. Evitaţi, pe cât posibil,
să călătoriţi în acest interval de
timp.

PE{TI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Veţi călători foarte
mult în această

perioadă, lucru benefic
pentru carieră. Aveţi resursele
necesare pentru a pune în scenă
câteva proiecte extrem de
ambiţioase şi de succes. Nu
neglijaţi, însă, un element
important în activitatea
dumneavoastră: lucrul în echipă.
De asemenea, evitaţi conflictele în
trafic şi nu apăsaţi prea tare
pedala de acceleraţie. 

15 noiembrie - 15 decembrie 2010








