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M
ai ales \n vremuri de
criz ,̀ dar [i \n absen]a
ei, ne-am obi[nuit s`
a[tept`m miracole
de la autorit`]i, de

la cei care ne conduc, de la soart`
sau de la Dumnezeu. Vrem autostr̀ zi,
vrem credite, vrem bani, vrem tu -
rism, vrem brand de ]ar`, vrem
transport civilizat. Dar mai ales,
dac` se poate, vrem totul de-a gata.
Mâine, dac` nu alalt`ieri. Privim \n
ograda vecinului numai pentru 
a-i admira cu invidie Mercedesul, te -
lefonul mobil, sau, la scar` mai lar -
g`, re]eaua de autostr`zi, sistemul
sanitar, salariul mediu pe economie,
vacan]ele \n str`in`tate [i cur`]enia
de pe strad`. 

Iarba e mai verde \n Vest, chiar
dac` legumele [i fructele nu au
acela[i gust ca acas`. Chiar [i mân-
carea pare mai ieftin`, de[i o pâine
cost` un euro. Obi[nuim s` spunem
c` depinde la ce plafon de salariu
te raportezi... ßi e corect. Dar nici aici,
\n Vest, nimic nu vine de la sine. ßi
aici e criz`. ßi aici \[i pierde lumea
locul de munc` de la o zi la alta. ßi
aici sunt mai pu]ine camioane pe [o -
sea. Dar aici, am observat, abor-
darea e u[or diferit`, \nc` de la
nivel individual. Ok, numai eu nu pot
schimba nimic. Dar eu, plus un alt
eu, plus \nc` un eu [i \nc` unul...
[i tot a[a... 

În ¥ara Lalelelor, consumul la
produsele olandeze cre[te, chiar
dac` e globalizare, chiar dac` e
criz`. La supermarketul din col], se
aduce marf` cu camioane de 20 t,
de trei ori pe zi. Inginerii sau econo-

mi[tii disponibiliza]i se angajeaz`
ca for]` de munc` necalificat` acolo
unde este nevoie. Companiile de
transport \nlocuiesc trei camioane
vechi de cinci ani, cu consumul de
rigoare, cu unul sau dou` noi, mo -
derne, fiecare consumând cu 5%
mai pu]in. 

Lumea renun]` tot mai mult la
ma[ini pentru deplas`rile \n interes
personal \n ora[, de la Ca pital̀  la cele
mai mici localit`]i, folosind mai
mult bicicleta, chit c` e electric`.
Banii economisi]i se duc pe... pro-
duse olandeze. Vânz`torii \]i zâmbesc
[i \]i recomand  ̀[i solu]ii alternative,
\n loc s` \]i bage pe gât produse
proaste, numai ca s` vând`, sau s`
te trateze ca pe ultimul dintre oa -
meni. Pe aici nu se poart` capra
vecinului sau asasinarea propriei
capre \n domeniul comercial sau
turistic. ßi nici... las  ̀c  ̀face altul, las`
c` depinde de autorit`]i, las` c`...
las` c`...

De la mersul cu bicicleta, la pri-
oritatea \n intersec]ii, la claxoanele
de la semafoare, de la aruncatul
hârtiilor pe jos, la consumul de hâr-
tie igienic` autohton`, de la aju-
torul pe care \l oferi azi atelierului
de repara]ii biciclete din col],
trimi]ându-i din clien]ii t`i, pân` la
publicitatea gratuit` pe care o faci
ora[ului t`u, pe internet sau direct,
oriunde te duci, totul ]ine de pu terea
individului. Lucru pe care ar trebui
s` \l \nv`]`m, ori s` \l aplic`m mai
mult, [i noi. 

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Hoogeveen, Olanda

Puterea 
individului

Revist` editat`
de SC ZIUA SRL

Director General
Mihai Pâl[u

Editor General
Meda Borcescu
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Director Publicitate 
ZIUA CARGO
Violeta Burlacu
violeta.burlacu@ziuacargo.ro
Tel.: 0726.910.277

Redactor {ef
Radu Borcescu
radu.borcescu@ziuacargo.ro
Membru
în Juriul Interna]ional

Corespondent interna]ional
Raluca Mih`ilescu
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Redactor
Alexandru Stoian
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Secretar General
de Redac]ie
Cristina Tobescu
cristina.tobescu@ziuacargo.ro

DTP [i PRE-PRESS
Romeo Pl`tic`

Director Artistic
Mihaela {chiopu

Tehnoredactare:
Vlad Marinescu

Tipar executat
la ROMPRINT
Revista ZIUA CARGO folose[te
serviciile agen]iilor AGERPRES,
MEDIAFAX, REUTERS 

Adresa redac]iei:

Str. Constantin Mille 17, 

Sector 1, Bucure[ti

Tel.: 021.317.69.75

Fax: 021.317.69.78

Internet: www.ziuacargo.ro



{TIRI .............................................................6-7

EVENIMENT
Rotterdam ]inte[te România...............................8

ACTUALITATE
Autorit`]ile sus]in impunerea pre]ului minim....9

REGLEMENT~RI
Eurovinieta face valuri.................................10-11

ANALIZ~
Importatorii joac` la „zero“.........................12-17

ACHIZI}II
727 de autovehicule, un contract de leasing
opera]ional...................................................18-19

PREZENTARE
Gunoiul nu simte criza..................................20-22

EVENIMENT
� O sear` cu logisticienii...................................23
� Cuvântul de ordine: schimbarea..............24-25

TEHNIC
Investi]ie minim`, avantaje maxime............26-27

EVENIMENT
Cape to Cape
Expedi]ia Renault Trucks..............................28-29

PROFIL
Trans Casale
Clien]ii cheie \nvârtesc ro]ile........................30-31

SIGURAN}~ RUTIER~
Ca la noi, la nimeni.......................................32-33

DOSAR
Inven]ii, inven]ii...........................................35-39

ISTORIE
Iveco (II)
Evolu]ie.........................................................40-41

TRANSPORT FEROVIAR
Deschiz`torii de drumuri..............................42-43

STUDIU DE CAZ
„¥`ranul“ francez.........................................44-47

BURSE DE TRANSPORT
Marf` serioas` caut transport de calitate.........48

4 aprilie 2009

SUMAR



aprilie 2009                                                                                                          5

INFRASTRUCTUR~
Se construiesc drumuri?.....................................50

INTERVIU
Oprescu vrea s` dea gata Centrul Istoric rapid, ca
la Praga.........................................................51-53

PIA}~
Tarifele \n c`dere liber`................................54-55

STUDIU DE CAZ
Competitivi pentru fonduri europene..........56-58

PREZENTARE
Gam` dedicat` lemnului ....................................59

EXPOZI}IE
Construct Expo Utilaje
Bine c` nu este mai r`u.................................60-62

{TIRI..........................................................64-65

INTERVIU
Angaja]i \n dezvoltare........................................66

ANCHET~
„Pirateria“ - o afacere rentabil` care acapareaz`
pia]a..............................................................68-71

TEHNIC
Solu]ii „verzi“ pentru autobuze...................72-75

ALTERNATIVE
Amsterdam by bike (I)...................................76-77

UTIL
Asigurarea medical` de c`l`torie - mit sau 
realitate?.......................................................78-80

HOROSCOP DE C~L~TORIE...........81



6 aprilie 2009

{TIRI

BURSATRANSPORT 
{I CRIZA – CE A FOST
GREU A TRECUT

A
[a cum aminteam la
\nceputul lunii martie,
criza s-a instalat prin

sc`derea dramatic` a 
lichidit`]ii (m`rfuri de 
transportat, cereri) \n cursul
lunilor octombrie [i noiembrie
2008 – la 40% din pia]a 
estimat` pentru acea
perioad`. De atunci sc`derea
s-a oprit. Pia]a transporturilor
func]ioneaz` la relanti dar cu
varia]ia sezonier` anual`
obi[nuit`. Dovad` fiind 
revigorarea \nregistrat` \n
martie 2009 – lichiditatea
dublat` fa]` de ianuarie [i
februarie (cre[terea sezonier`)
\ns` \n valoare absolut` abia
la nivelul lui 2007. „Criza este
instalat` dar nu se agraveaz`.
Ceea ce optimistic ne face s`
spunem c` greul a trecut“, a
afirmat Dan Cotenescu, 
manager BursaTransport.

FORD AR PUTEA
TRANSPORTA 
PE DUN~RE 

M
inistrul Transpor-
turilor [i Infrastruc-
turii, Radu Berceanu,

a declarat c` a discutat cu
reprezentan]ii fabricii Ford de
la Craiova despre posibilitatea
ca produsele destinate 

exportului s` poat` fi 
transportate pe Dun`re, pân`
la Rotterdam sau Amsterdam,
pe canalul Dun`re-Rin-Main,
informeaz` Mediafax.
Radu Berceanu a afirmat, 
\ntr-o conferin]` de pres` la
Craiova, c` s-a \ntâlnit cu
reprezentan]ii Ford pentru a
analiza posibilit`]ile de 
transport pentru 
autoturismele destinate
exportului, \n discu]ie fiind
luat [i Portul Constan]a. 
Ford va \ncepe \n acest an la
Craiova produc]ia vehiculului
comercial u[or Transit 
Connect, iar de anul viitor va
fabrica, exclusiv \n uzina din
România, un nou model de
clas` mic`, care se va al`tura
lui Transit Connect. Ulterior,
\n 2011-2012, Ford va \ncepe
s` produc` la Craiova un
vehicul comercial de clas`
medie.

CONTINENTAL
RECRUTEAZ~ 
PERSONAL ÎN ROMÂNIA

P
roduc`torul german de
pneuri Continental,
care a anun]at la

mijlocul lunii martie
\nchiderea a dou` fabrici din
Fran]a [i Germania, deter-
minând o serie de proteste ale
muncitorilor francezi,
recruteaz` angaja]i pentru
uzina din Timi[oara, potrivit
Mediafax. Conducerea uzinei

de la Timi[oara a explicat 
\ns` c` recrut`rile de personal
sunt m`suri menite s` 
asigure relansarea diviziei
locale [i, totodat`, s` 
completeze locurile de munc`
p`r`site de angaja]ii români
care au ales plece.

SCANIA S~RB~TORE{TE
40 DE ANI 
DE LA APARI}IA
MOTORULUI V8

A
nul acesta, legendarul
motor Scania V8
supranumit [i „King of

the Road“, \mpline[te 40 de
ani de la lansare. 
În 1960, constructorul suedez
lansa primul motor V8, de 14
litri [i 350 CP, cel mai puternic
motor de camion la acea
vreme. La mijlocul anilor
1970, autorit`]ile au recoman-
dat pentru autovehiculele 
destinate transportului de
marf` 8 cai putere pe ton`,
pentru a asigura o fluen]`
bun` a traficului. Scania 
oferea deja motorul V8 de 375
CP, care, la cele 38 t permise 
pentru autovehicule, \nsemna
aproape 10 CP/t. Ast`zi,
motoarele V8 asigur` puterea
necesar` pentru vehicule de
60 t, utilizate \n ]`rile nordice,
oferind pân` la 620 CP [i un
cuplu maxim de 3.000 Nm.
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FORUMUL 
TRUCK EUROPE ESTE
TOT MAI APROAPE

P
rintre temele care vor fi
discutate la evenimen-
tul ce va avea loc pe 7

mai, la Amsterdam, se num`r`:
rezultatele ob]inute la
Barometrul European pentru
Transport, viziunea exper]ilor
privind actuala criz` 
economic`, viitorul compani-
ilor de transport de tipul
„afacere de familie“ [i
bine\n]eles, ceremonia de pre-
miere a Companiei Europene
de Transport a Anului 2009.
Pentru transportatorii care

doresc s` participe la acest
eveniment, Ziua Cargo v`
ofer` posibilitatea de a accesa
pachetul de participare la un
pre] de 400 euro (fa]` de 470
euro - pre]ul ini]ial). Firmele
interesate pot accesa pagina

de internet
http://www.truckeurope.net/
forum/index.aspx?id=REGIS-
TRATION utilizând codul
VIP2009. Mai multe informa]ii
pute]i g`si pe site-ul
www.truckeurope.net
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EVENIMENT

Î
n data de 8 aprilie, a avut loc la
Bucure[ti evenimentul „Cone -
xiunea Rotterdam - România“,

organizat de c`tre Portul Rotter-
dam \n scopul promov`rii \n ]ara
noastr` a serviciilor oferite. 

Anual, \n jur de 300.000 t de
marf` transportate \n sau din Româ-
nia trec prin Portul Rotterdam. Cele
mai multe dintre m`rfuri sunt trans-
portate cu ajutorul camioanelor.
Transportul pe calea ferat` repre -
zint`, de asemenea, o alternativ`,
Portul Rotterdam propunându-[i
\nfiin]area unui serviciu s`pt`mânal
de transport feroviar c`tre Româ-
nia. Condi ]iile oferite de c`tre infra-
structura feroviar` a ]`rii noastre
ar putea \ns` \ntârzia apari]ia unui

asemenea serviciu. Portul Rotter-
dam ofer` condi]ii de transport
foarte bune prin conexiunile pe
care le asigur` atât pe cale rutier`,
cât [i pe calea ferat` [i ape conti-
nentale. La acestea, se adaug` [i o
re]ea bine dezvoltat` destinat`
transportului prin conducte. În aces-
te condi]ii, nu mai pu]in de 35%
dintre m`rfurile transportate mar-
itim din Asia ajung \n Portul Rotterdam.

2008 a \nsemnat pentru Rot-
terdam o cre[tere a activit`]ii cu
2,7% fa]` de 2007. La final de 2008,
au ap`rut \ns` sc`derile, care, la
ora actual̀ , au atins 12% fa]  ̀de anul
trecut.

În ciuda actualei situa]ii eco-
nomice, Portul Rotterdam \[i con-

tinu  ̀dezvoltarea, principalul proiect
fiind reprezentat de extinderea cu
\nc` 20%. Lucr`rile au \nceput anul
trecut, iar primele terminale vor fi
func]ionale \n 2013.

Evenimentul a reprezentat [i
un prilej de promovare a trans-
portului feroviar de c`tre opera-
tori din Olanda. În aceast` ]ar`, a -
cest mod de transport a crescut
foarte mult, existând deja linii de ca -
le ferat` dedicate transportului de
m`rfuri, ce fac leg`tura dintre Por-
tul Rotterdam [i grani]a cu Ger-
mania.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Portul Rotterdam este
unul dintre cele mai 
mari noduri pentru 
transportul de m`rfuri 
la nivel mondial, fiind
principalul punct de 
destina]ie pentru liniile
navale care ating Europa.
Pozi]ia geografic` 
bun`, dar [i condi]iile 
excelente oferite 
de infrastructura 
sa contribuie la succesul
portului olandez.

ROTTERDAM 
]inte[te
ROMÂNIA
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„C
onsider`m, astfel, c`
marea dorin]  ̀a mem-
brilor Federa]iei Ope -
ratorilor Români de
Transport (FORT) [i

salvarea breslei de la de zastru se vor
\mplini la un an dup` lansarea
provoc`rii. Numai agen]ii economici
s`n`to[i [i autorit`]ile cu gândire
de perspectiv` \[i pot asuma o ast-
fel de m`sur` extraordinar de bene -
fic` sectorului de transport rutier“,
a afirmat, \n acest context, Augustin
Hagiu, pre[edinte al FORT. 
Potrivit lui Mayer Siegfried, mem-
bru \n Consiliul Director al Aso-
cia]iei Patronale a Transportato-
rilor Europa 2002 (APTE 2002), pre]ul
minim (de referin]`) de transport,
sub care nu va fi admis` \n che ierea
de contracte de transport, va fi
bazat pe cheltuielile minime de
exploatare.

Alte reglement`ri avute \n ve -
dere de autorit`]ile din domeniul
transporturilor se refer` la renun -
]area la ITP Interna]ional [i la im pu -
nerea unor condi]ii financiare mai
stricte caselor de expedi]ii.

50.000 de euro
obligatorii pentru
expeditori

„Domnul Eusebiu Pistru, minis -
tru secretar de stat \n Ministerul
Transporturilor, a declarat c  ̀este pe
masa parlamentarilor proiectul de
ordonan]` prin care se renun]` la
obligativitatea efectu`rii ITP Inter-
na]ional \n cazul \n care automar-
farele nu p`r`sesc teritoriul UE.
Totodat`, domnia sa a r`spuns po -

zitiv [i la cererea CNR de respon-
sabilizare a caselor de expedi]ie
(CE), prin ridicarea capitalului so -
cial minim al acestor firme, la o sum`
de 50.000 de euro, la monito -
rizarea strict  ̀[i amendarea post`rii
de m`rfuri f`r` licen]` de c`tre
CE“, a precizat Mayer Sieg -
fried. El a ad`ugat c` oficialul
MTI a promis ridicarea la por-
tan]a de 11,5 tone a tuturor
segmentelor de drum reabilitate,
iar, pân` la reabilitarea celorlalte,
MTI va renun]a la amendarea trans-
portatorilor pe rutele ce teoretic
permit circula]ia camioanelor de
tonaj greu. „Se vor schimba [i 
li  mitele gabaritice: \n loc de 4,05
m, se va admite 4,15 m. Valabili-
tatea copiei conforme se va pre-
lungi, probabil pân` la expirarea
licen]ei de transport a firmei, [i se
va forma Organismul Unic de Con-
trol, alc`tuit din exper]ii ARR, CNAD-
NR, RAR, \n su bordinea direct` a
ministrului Radu Berceanu. În plus,
va fi anali zat  ̀de c`tre Guvern opor-
tunitatea de a schimba anomaliile
cu pri vire la taxele locale [i/sau
jude]ene“, a mai ar`tat reprezen-
tantul APTE 2002. El a men]ionat c`
[i modifica rea legii maghiare a
transporturilor se afl` pe ultima
sut` de metri, preconizându-se
\njum`t`]i rea cuantumului amen-
zilor. Din p`cate \ns`, premisele
care stau la baza aplic`rii amen-
zilor se vor men]ine acelea[i, situa]ie
\n care c`r`u[ii români vor avea \n
continuare b`t`i de cap.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

autorit`]ile sus]in 
impunerea 

PRE}ULUI
MINIM

Problema dumpingului s-a
aflat din nou pe tapet cu
ocazia ultimei \ntâlniri din-
tre transportatori [i sec-
retarul de stat Eusebiu
Pistru, care le-a dat
asigur`ri c`r`u[ilor c` va
\ncerca s` o rezolve prin
intermediul noii Legi a
Transporturilor.
Bine\n]eles, dup` con-
sultarea Comisiei Europene
[i a Consiliului
Concuren]ei.



10 aprilie 2009

Taxe substan]iale 
impuse vehiculelor
grele pentru 
poluarea aerului,
poluarea fonic` 
[i congestionarea
traficului rutier 
sau... altfel spus 
internalizarea 
costurilor externe. 
Un subiect la 
mod` aflat recent 
\n dezbaterea 
Parlamentului 
European, care a
adoptat directiva 
revizuit` privind 
Eurovinieta.

P
lenara Parlamentului Euro-
pean (PE) a votat la mijlocul
lunii martie raportul Comite-

tului pentru Transporturi [i Turism
al Parlamentului European (EPTRAN)
privind pachetul de Ecologizare a
Transporturilor (raportor: Georg
Jarzembowski) [i raportul privind pro -
punerea de revizuire a Directivei
privind Eurovinieta (raportor: Saïd
El Khadraoui) \n prim` lectur`.

În acest context, Uniunea Inter-
na]ional` a Transporturilor Rutiere
(IRU) a facilitat desf`[urarea unei a
doua campanii de lobby pentru
membrii PE la Strasbourg, \n perioa-
da 9-11 martie. Reprezentan]i ai

operatorilor de transport din cinci
state membre au vizitat aproxi-
mativ 25 de membri ai PE, Româ-
nia fiind reprezentat` de o dele-
ga]ie UNTRR, condus` de secre-
tarul general Radu Dinescu. 

Taxe de 5 ori mai
mari pentru 
trafic de vârf

Potrivit secretarului general
UNTRR, 23 de amendamente supli-
mentare au fost prezentate \n cadrul
plenarei PE, acestea fiind menite
s  ̀includ  ̀mai multe taxe pentru cos-
turile externe, s` exclud` conges-
tia traficului ca [i cost extern [i s`
limiteze domeniul de aplicabilitate
al adaosului comercial. Radu Dines-
cu a precizat c` domeniul de apli -
cabilitate al directivei este limitat la

re]elele transeuropene de trans-
port (TEN) [i la c`ile rutiere de tra -
fic interna]ional al vehiculelor grele
de marf`, iar domeniul de aplicabili -
tate al taxelor a fost l`rgit. „În 2012,
domeniul de aplicabilitate al Direc-
tivei va fi automat extins la vehiculele
sub 12 t, \ns` statele membre se
pot deroga de la condi]iile prev`zute
\n propunerea ini]ial` a Comisiei
Europene. Limitele superioare ale
taxelor pentru costurile externe pri -
vind poluarea local` a atmosfe rei
au fost reduse, dar vor face obiectul
in dex`rii automate. Congestia trafi-
cu lui nu a fost eliminat` din dome-
niul de aplicabilitate al propunerii,  
dar nu mai este inclus` \n categoria
costurilor externe. De[i, se recunoa[te
c`, \n principiu, taxa de congestie a
traficului pentru camioane nu poate
fi introdus` f`r` a fi impuse simul-

Mai eficient 
la nivel european

� consumul de 
combustibil [i emisiile 
de CO2 ale vehiculelor 
comerciale au fost 
reduse cu 36% din 1970 
[i cu 20% din 1990;
� emisiile de substan]e 
toxice au sc`zut cu pân` 
la 97%;
� zgomotul produs de 25 
de camioane moderne nu 
\l dep`[e[te pe cel 
produs de un camion 
construit \nainte de 1980; 
� pân` \n 2015, poluarea
produs` de camioane va fi
redus` cu \nc` 30%.

EUROVINIETA 
face valuri

REGLEMENT~RI
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tan m`suri similare pentru al]i uti-
lizatori ai c`ilor rutiere, toate referi -
rile la acest aspect au fost eliminate
din articole. De asemenea, defini]ia
congestiei ca [i categorie de cost
extern [i baza de calcul a costurilor
de congestie a traficului au fost eli -
minate. Totu[i, statele membre vor
putea s  ̀aplice taxa de congestie, iar
taxele pe c`ile rutiere congestionate
sau \n perioadele de congestie a
traficului pot varia pân` la 500%
din taxele obi[nuite“, a explicat Radu
Dinescu.

Criza schimb` 
planurile

Pe de alt` parte, ministerele de
transport, care au continuat dezba-
terile pe marginea dosarului Eurovini-
etei, nu au izbutit s` ajung` la un a -
cord \n data de 30 aprilie, pre[edin]ia
UE, de]inut` \n aceast` perioad` de
Republica Ceh ,̀ nereu[ind s  ̀convin -
g` statele membre UE de necesita -
tea impunerii unor taxe suplimentare
\n aceast` perioad` de criz` eco-
nomic .̀ IRU sus]ine, de asemenea, c`
orice ini]iativ` de cre[tere a taxelor

[i impozitelor ar trebui stopat` sau
amânat  ̀considerabil. „Dublarea sau
sporirea excesiv  ̀a taxelor sunt inac-
ceptabile \n condi]iile \n care dou`
treimi din costurile externe (sau 99%
atunci când congestia traficului nu este
luat` \n considerare) sunt deja inter-
nalizate de c`tre transportul rutier de
m`rfuri“, a afirmat Radu Dinescu,
ad`ugând c` veniturile din trans-
portul rutier de m`rfuri trebuie realo-
cate pentru investi]ii \n transportul
rutier, care nu trebuie s` suporte
costurile altor moduri mai ineficiente,
cum ar fi transportul feroviar. Potri -
vit IRU, congestia nu trebuie s` mai
fie inclus` \n categoria costurilor

externe ce necesit` internalizare.
Transportul rutier de m`rfuri pl̀ te[te
deja pentru congestia traficului, iar
corelarea introducerii taxei pe con-
gestia cauzat  ̀de camioane cu aceea
a taxei pe congestia cauzat` de
vehiculele private nu reprezint` o
garan]ie c` accesul la infrastructur`
se va ameliora \n cazul camioanelor.
„În condi]iile \n care cele dou` taxe
se coreleaz ,̀ exist̀  riscul ca transportul
cu camioane s` sfâr[easc` prin a
suporta povara tuturor acestor taxe,
ceea ce este inacceptabil. 

Asigurarea unor condi]ii echitabile
pentru diversele moduri de trans-
port este esen]ial̀ . În ceea ce prive[te
poluarea local` a aerului, Comisia
European` ar trebui s` furnizeze
informa]ii clare asupra m`surii \n
care transportul feroviar suport`
deja costurile de poluare local` a
aerului (impozitare sau taxe). Dac`
transportul feroviar nu este supus
pl`]ii taxelor pentru poluarea local`
a aerului, atunci nici transportul ruti-
er nu ar trebui s` fie supus unor ast-
fel de taxe“, subliniaz` IRU. Pe de
alt  ̀parte, transportatorii rutieri sunt
dispu[i s` suporte costurile privind
poluarea fonic`, dar nu \nainte de
implementarea la nivel european a
unei legisla]ii \n sensul reducerii
polu`rii fonice a modurilor con-
curente de transport precum trans-
portul feroviar, situa]ie \n care trans-
portul rutier nu ar trebui s` suporte
taxe mai mari decât celelalte moduri
de transport.

Meda BORCESCU

meda.borcescu@ziuacargo.ro

� sc`derea activit`]ii de transport rutier 
de m`rfuri cu pân` la 50%;
� cre[terea num`rului de societ`]i 
falimentare cu pân` la 110%;
� se a[teapt` o cre[tere a costurilor din sectorul
transportului rutier de m`rfuri cu cel pu]in 3-4%
fa]` de 2008, ca urmare a taxelor mai mari 
aplicate utilizatorilor;
� 140.000 locuri de munc` din transportul 
rutier de m`rfuri din UE au fost deja 
pierdute sau sunt \n pericol.

Efectele recesiunii \n \ntreaga Europ`
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A
m analizat [i continu`m s`
analiz`m m`surile pe care
firmele de transport sunt

obligate s  ̀le ia pentru a trece peste
aceast` perioad` dificil`. Ne-am
\ntrebat, \ns`, ce se \ntâmpl` [i cu
dealerii de camioane, care, numai
cu câteva luni \n urm`, realizau
volume spectaculoase de vânz`ri.

Actuala situa]ie economic` a
dus la un blocaj aproape total pe pia]a
transporturilor [i aceasta dup` ani

de cre[tere important` [i continu`.
Astfel, contractarea cererii pentru
servicii de transport a f`cut ca o
important` capacitate de transport
s` r`mân` neutilizat`. Discut`m de
un num`r foarte mare de autove-
hicule, unele aflate \n exploatarea
firmelor de transport, altele doar
comandate. Tarifele de transport
au c`zut, marf` de transportat nu
a mai existat, iar parc`rile deale -
rilor de camioane [i a societ`]ilor de

Riscuri mai mari, 
pre]uri mai mici [i,
totu[i, o miz` uria[`...
supravie]uirea. 
Atunci cånd industria
transporturilor 
traverseaz` momente
dificile, sufer` al`turi
de ea [i furnizorii. 
Iar \n momentul 
\n care vine vorba 
despre deblocarea
pie]ei, opiniile 
tuturor coincid.

IMPORTATORII 
joac` la „zero“



aprilie 2009                                                                                                          13

leasing s-au umplut rapid cu ma[inile
neridicate sau aduse \napoi de c`tre
firmele care nu \[i mai puteau pl`ti
ratele de leasing.

O ]int` incredibil
de dificil`

În aceste condi]ii, nimeni nu
mai vorbe[te ast`zi despre profit.
Practic, ]inta tuturor este acoperirea
costurilor - acel „zero“ incredibil
de greu de atins, mai ales dac` iei
\n considerare profiturile substan]iale
ob]inute anii trecu]i. C`derea abrupt`
a vânz`rilor a creat o serie de pro -
bleme cu implica]ii pe termen lung.
De exemplu, sunt dealeri care,
\nainte de \nceputul crizei, au apelat
la b`nci pentru linii de credit \n
vederea asigur`rii unui stoc de
autovehicule (termenul de livrare era
cu pu]in timp \n urm` un factor

determinant pentru vânz`ri). Ratele
trebuie pl`tite [i, uneori, penalit`]ile
sunt foarte mari. Totodat`, num`rul
mare de camioane noi aflate pe
stoc, la care se adaug` reposesiile,
antreneaz  ̀costuri cu parcarea aces-
tora. Reposesiile sunt un subiect
extrem de delicat \n acest moment,
iar cazurile \n care ma[inile sunt
aduse \napoi descompletate nu
sunt rare. Starea tehnic` [i lipsa de
cerere fac ca aceste autovehicule
s` aib` uneori un pre] de pia]` infe-
rior valorii care a r`mas nepl`tit`.

În aceste condi]ii, asigurarea
lichidit`]ilor necesare desf`[ur`rii
activit`]ii firmei devine o prioritate.
Astfel, asist`m la reduceri de pre]uri
pentru achizi]ionarea vehiculelor,
care, uneori, ajung pân` la punctul
renun]`rii la orice fel de adaos co -
mercial [i chiar \l dep`[esc. Oricum,
sc`derea pre]urilor nu antreneaz`

o cre[tere substan]ial` a cererii.
Un sprijin substan]ial pentru

dealeri \l reprezint` la ora actual`
service-ul. Activitatea a sc`zut [i
aici, dar \ntr-un procent mai mic [i,
astfel, activit`]ile after-market pot
asigura „gura de aer“ f`r` de care
func]ionarea firmei ar fi pus  ̀sub sem-
nul \ntreb`rii.

Speran]e legate de
„marile proiecte“

Pentru ca lucrurile s  ̀se \ndrepte,
ar fi nevoie ca pia]a s` creasc` sub-
stan]ial. Nu poate exista cerere de
vehicule comerciale f`r` cerere de
transport. În ciuda faptului c` mar-
tie a adus o cre[tere (nu foarte
mare) a volumului de m`rfuri postate
pe bursele de transport, dealerii
de autovehicule au resim]it \n con-
tinuare o sc`dere. ßi acest lucru
este explicabil având \n vedere c`,
\n continuare, exist  ̀un excedent de
capacitate de transport. O [ans`
pentru dealeri r`mân acele seg-
mente specializate care nu au fost
foarte afectate de criz`. ßi comer-
cializarea vehiculelor second-hand
ar putea reprezenta o solu]ie \n
aceast` perioad`.

Lipsa unor oferte bune de finan]are
contribuie, de asemenea, la \nr̀ ut̀ ]irea
situa]iei. De aceea, firmele care dis-
pun de propria finan]are au un
avantaj important pe pia]`. În plus,
ast`zi se recurge tot mai mult la
oferte de leasing opera]ional [i
\nchiriere. Speran]ele tuturor sunt
legate \n mare m`sur  ̀de demararea
unor proiecte importante de infra-
structur ,̀ chiar dac  ̀pu]ini \[i fac iluzii
\n acest sens. Asemenea proiecte ar
putea dinamiza rapid pia]a, con-
tracarând \ntr-o anumit` m`sur`
efectele crizei.

De remarcat este faptul c` rece-
siunea a atins [i o component`
mental`, manifestat` printr-o pru-
den]` ridicat` din partea firmelor,
lucru care poate adânci blocajul.

O enigm` r`mâne durata crizei
- unii anali[ti vorbesc despre sfâr[itul
verii, al]ii despre anul viitor, al]ii...
În a[teptarea unor r`spunsuri mai



clare, nu ne r̀ mâne decât s̀  a[tept̀ m
[i s` vedem.

Prezent̀ m, \n continuare, p r̀erile
celor mai cunoscu]i importatori de
camioane cu privire la actuala
situa]ie.

Adina Some[an, 
director vânz`ri
Iveco România
„Ne-am axat pe oferte care s`
includ` campanii de service [i
oferte de finan]are foarte
avantajoase“

„Înc` de la sfâr[itul anului tre-
cut, pia]a a sc`zut foarte mult.
Diferen]a dintre pia]a din Româ-
nia [i pie]ele din alte ]`ri [i ceea
ce reprezint` [i un dezavantaj al
nostru este situa]ia politic` din
România, greutatea cu care se
mi[c` lucrurile din partea Guver-
nului [i dificultatea cu care este apli-
cat bugetul. În momentul \n care
activit`]ile pentru care s-au alo-
cat bugetele vor fi \ncepute [i se
vor mi[ca cât de cât \ntr-un ritm
mai alert, exist` [ansa ca lucrurile
s` se deblocheze. 

O alt` premis` ar fi deblocarea
creditelor, \ntrucât, \n acest moment,
chiar [i construc]iile terminate \[i
a[teapt  ̀\nc  ̀clien]ii, nemaivorbind
despre cele care sunt \n construc]ie
sau nu au fost \ncepute. Încetinirea

pie]ei construc]iilor a generat un
efect de domino, care a afectat [i
pia]a vehiculelor comerciale. 

În aceast` perioad`, \n care
cifrele au sc`zut foarte mult,
acoperirea teritorial` este priori-
tatea noastr`. Încerc`m s` fim
prezen]i \n toate domeniile [i
tipurile de afaceri posibile. Ne-am
axat pe oferte care s` includ` cam-
panii de service [i de finan]are
foarte avantajoase pentru client,
mai ales \n acest moment \n care
majoritatea b`ncilor sau a insti-
tu]iilor financiare nu mai ofer`
finan]`ri a[a de u[or sau \n condi]ii
rezonabile. 

În prezent, pân` la 15 mai,
Iveco România ofer` clien]ilor s`i
condi]ii foarte avantajoase la
cump`rarea de Iveco Daily. Avan-
sul \ncepând cu 0% (\n func]ie de
analiza dosarului) este un avan-
taj mare pe care clien]ii \l pot primi. 

Acestei oferte i se adaug` [i
pre]urile speciale pe care le pro-
moveaz` dealerii Iveco pentru
vehiculele din toat` gama. Pe de
o parte, se poate spune c  ̀2009 este
anul service-urilor, prin prisma
faptului c` a \ncetinit ritmul
achizi]ion`rii de vehicule comer-
ciale, deci clien]ii vor \ncerca s`
exploateze mai mult vehiculele
pe care deja le au [i, atunci, sigur
c` service-urile vor fi mai c`utate,
dar, pe de alt` parte, odat` cu
aceast` criz` [i cu \ncetinirea rit-
mului unor lucr`ri, clien]ii au tras
pe dreapta o parte din ma[inile
pe care le de]in. 

Ceea ce am observat \n primele
dou` luni ale anului a fost c`
vehiculele nu circul`, nu se uzeaz`,
nu ajung \n service. De luna trecut`,
observ`m o u[oar` ameliorare.
Faptul c` avem propria noastr`
companie financiar` ne ajut` foarte
mult s` concepem campanii potri -
vite dorin]elor clien]ilor [i tren-
dului pie]ei. 

Partenerul nostru, Afin - Iveco
Capital, sus]ine vânzarea vehiculelor
comerciale urm`rind o strategie de
specializare a afacerii, de cre[tere
teritorial` [i competitivitate“.

George Gead`u, 
director vânz`ri 
MHS Truck & Bus
„Juc`torii de pe pia]` vând
f`r` adaos comercial [i se
bazeaz` pe alte activit`]i“

„Primul pas spre redresare va
fi acela al utiliz`rii camioanelor,
care, ast`zi, stau pe dreapta. Abia
apoi transportatorii se vor \ndrep-
ta spre camioane noi. MAN are no -
rocul c` dispune de o ofert` bo gat`
de modele. Acoperim peste 100
de segmente, unde am mai iden-
tificat cereri pentru camioane. Pe
segmentele specializate, firmele sunt
nevoite s` cumpere ma[ini pentru
a-[i desf`[ura eficient activitatea
(transport bu[teni, butelii etc).

Ast`zi, firmele sunt nevoite
s` accepte dobânzi mai mari din
partea societ`]ilor de leasing. La
ora actual`, \ncerc`m inclusiv o -
co lirea leasingului prin utilizarea
unui leasing opera]ional. Nu putem
folosi pentru toate ma[inile aceast`
procedur`, dar, astfel, ne asig-
ur`m o parte dintre lichidit`]ile
de care are nevoie firma. Practic,
pentru jum`tate din vânz`rile
noastre, apel̀ m la lea sing opera]ional
[i chiar \nchiriere. La ora actual`,
dealerii de ca mioane \[i asum`
riscuri mult mai mari decât anul tre-
cut. Pre]urile la vehicule comer-
ciale sunt, \n medie, cu cel pu]in
10% mai mici ast`zi, fa]` de perioa-
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da septembrie 2008. În general,
to]i juc`torii de pe pia]` vând f`r`
adaos comercial [i se bazeaz` pe
alte activit`]i, cum ar service-ul. 

Activitatea \n service-uri nu a
sc`zut la fel de mult ca [i vânz`rile
[i, astfel, de aici se asigur` un anu-
mit nivel de lichidit`]i. Din punct
de vedere al veniturilor, \n struc-
tura noastr`, service-ul reprezen-
ta 10% din venituri, restul fiind
adus de vânz`ri. Ast`zi, s-a ajuns
la o situa]ie de egalitate, numai
c` vânz`rile, la actualele sume
\ncasate, nu \nregistreaz` profit,
\n timp ce pe partea de service
exist` [i profit. 

Practic, service-urile au un aport

important pentru men]inerea struc-
turii firmei. Marile proiecte de infra-
structur` pot reprezenta cheia
debloc`rii. Dealerii de camioane
sunt o oglind` a acestor lucr`ri,
care nu se pot desf`[ura f`r` uti-
lajele necesare, \ns`, deocamdat`,
nu sunt semnale \n acest sens“.

Adrian Adame[teanu -
Sales & Marketing 
Manager Mercedes-Benz
Trucks & Mitsubishi
Fuso la Mercedes-Benz
România 
„Solu]ii de stimulare pot fi
\nchirierea sau leasingul
opera]ional“ 



„În acest moment, este foarte
important  ̀reapari]ia pe pia]  ̀a unor
instrumente eficiente de finan]are.
Mai mult decât atât, acestea tre-
buie ieftinite, pentru ca efectul
lor s` fie unul de impact. O alt`
premis` care poate influen]a \n
mod pozitiv deblocarea pie]ei este
reprezentat` de stabilizarea mon-
edei na]ionale, mai ales \n ceea
ce \i prive[te pe importatori. Un al
treilea aspect este rela]ionat cu
evolu]ia infrastructurii \n Româ-
nia. Deblocarea banilor aloca]i
investi]iilor \n infrastructur` trebuie
s  ̀redevin  ̀o prioritate a autorit̀ ]ilor.
Nu \n ultimul rând, stabilitatea pe
plan na]ional poate fi realizat`
printr-o strategie mai clar` a Guver-
nului. Este absolut necesar un plan
eficient. Deoarece pe pia]` nu
exist` lichi dit`]i, accentul \n vânz`ri
se pune pe capacitatea [i resurse-
le de finan]are existente, cu care
un importator poate atrage clien]ii.
Solu]iile de stimulare pot fi repre -
zentate fie de servicii de \nchiri e -
re, fie de leasingul opera]ional. 

De asemenea, datorit` intr`rii
pe pia]a din România a serviciilor
de leasing [i finan]are oferite prin
Mercedes-Benz Financial Servi ces,
acum putem pune la dispozi]ia
clien]ilor de flote servicii integrate,
foarte avantajoase, al`turi de ser-
vicii preferen]iale de finan]are.

Chiar mai mult, pre]urile prac-
ticate de Mercedes-Benz pe pia]̀  ofer̀
un avantaj major clien]ilor no[tri.
Totu[i, sc`derea acestor pre]uri nu
va fi corelat` cu o cre[tere sub-
stan]ial` a volumului de vânz`ri
din cauza lipsei de lichiditate de
pe pia]`. Situa]ia actual` a pie]ei,
al`turi de volumul mai redus de
vânz`ri din ultimul timp, ne deter-
min` s` estim`m un profit ge nerat
de service-uri mai consistent decât
cel generat de vânz`ri. Totu[i, ca
urmare a diminu`rii activit`]ii de
transport pe anumite segmente,
nivelul opera]iunilor din service va
fi mai sc`zut decât \n anii prece-
den]i“.

Ioan Marcov, director
vânz`ri Scania
„Sub presiunea stocurilor,
furnizorii sunt mult mai 
flexibili“

„Deblocarea pie]ei este legat`
de numero[i factori. Printre ace[tia,
se num`r` \nceperea activit`]ilor la
lucr`rile de infrastructur` atât de
mult a[teptate. De asemenea, este
important s` se realizeze plata
lucr`rilor realizate de diver[i antre-
prenori \n anii preceden]i [i ie[irea
din blocajul financiar actual. Inten-
sificarea schimburilor comerciale
nu poate avea loc decât pe fondul
unei stabilit`]i economice precum
[i a cursului valutar.  Un alt aspect
important ar fi [i relaxarea condi]iilor
de ob]inere a credite lor/fi nan ]` -
rilor/leasing-ului pe pia]`. Totoda -
t`, ar fi necesar` [i cre[terea con-
sumului, care poate ap`rea [i pe fon-
dul investi]iilor publice. Sub presiu -
nea stocurilor existente, to]i furni-
zorii sunt mult mai flexibili când
vine vorba de vânz`ri, oferind
diverse reduceri de pre]. Cu toate
acestea, nu credem c` sc`derile de
pre] vor crea cerere pe pia]a de
camioane. În cazul nostru, stocurile
vor ajunge \n cel mai scurt timp la
un nivel normal [i de aceea nu cre-
dem c` acest fapt poate constitui
o piedic` pentru comercializarea
celor mai noi [i moderne modele
de camioane. Departamentul nos-
tru de cercetare-dezvoltare este \n
continuare extrem de activ [i, chiar
\n acest an, Scania va veni cu ve[ti

importante privind \mbun`t`]irea
modelelor de camioane.

Service-urile devin extrem de
importante atât pentru produc`torii
de camioane, dar [i pentru clien]i,
\n contextul condi]iilor grele de pe
pia]`. Ast`zi, oferim clien]ilor no[tri
contracte de service extrem de
avantajoase, atât din punct de
vedere al pre]urilor, cât [i din punct
de vedere al flexibilit`]ii când vine
vorba de programarea \n service sau
a efectu`rii pl`]ilor.

În ceea ce prive[te finan]area,
avem propria companie de lea sing,
Scania Credit Romania, ce are o
experien]` mare [i exclusiv pe
pia]a de transport [i care are oferte
financiare extrem de competitive.
Clien]ii pot alege, bine\n]eles, [i
oferta altor b`nci sau companii de
lea sing de pe pia]`, fonduri UE
etc“.

Nicholas Kjaer, 
director vânz`ri 
Volvo Romania
„Vânz`rile de vehicule 
second-hand au crescut“

„Avem mul]i clien]i care nu \[i mai
utilizeaz  ̀flota la \ntreaga capacitate.
Astfel, va trebui mai \ntâi s  ̀a[tept`m
ca volumul de m`rfuri transportate
s` acopere poten]ialul de transport
existent [i abia apoi vor exista din
nou comenzi pentru autovehicule
noi.

De asemenea, dobânzile mari
[i lipsa lichidit`]ilor au dus la un
blocaj economic. B`ncile trebuie s`
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devin` mai optimiste, economia
mondial` trebuie s` creasc` din nou
- practic discut`m de un complex
de factori. Cred c  ̀atunci când lucrurile
vor reveni la normal, acest lucru se
va \ntâmpla peste tot \n acela[i timp.
Desigur, economia SUA joac` un rol
important [i ei au un an \naintea
noastr  ̀din punct de vedere al crizei.
Pre]ul este \ntotdeauna important
pentru clien]ii no[tri, dar nu va fi
niciodat` cel mai important aspect
pentru Volvo. Oricum, criza a influ-
en]at nivelul pre]ului pe care \l aveam.
Putem vorbi despre oferte speciale
\n aceast` perioad`, dar, pân` la
urm`, discut`m despre livrarea c`tre
client a produsului pe care acesta \l
dore[te [i este dispus s` pl`teasc`
pentru el. Este o perioad` dificil`

pentru toat` lumea [i am constatat
c` vânz`rile de vehicule second-
hand au crescut, datorit` pre]urilor
mai accesibile. Strategia noastr  ̀este
de a oferi camioane cu o calitate
ridicat` [i acesta este unul dintre
motivele pentru care, la ora actua -
l`, vehiculele second-hand sunt una
dintre cele mai puternice arme ale
noastre. Lipsa de lichidit`]i, dorin]a
de a limita riscurile sunt argumente
ale clien]ilor no[tri care aleg vehicule
second-hand. Re]eaua de service a
mers \ntotdeauna cot la cot cu
vânz`rile de autovehicule noi. La
ora actual`, procentul \ncas`rilor
din activit`]ile after-sales a devenit
mai mare decât cel din vânz`ri. Iar
aceast` activitate va continua s`
creasc` pentru c` trebuie s` avem

\n vedere faptul c` \n Estul Europei
e o re]ea de service bine dezvoltat`
pentru vehicule comerciale, lucru
valabil pentru toate m`rcile. Faptul
c̀  avem propria companie de finan]are
este foarte important pentru Volvo.
În majoritatea cazurilor, solu]ia pe
care o oferim clien]ilor cuprinde
finan]area proprie Volvo, ceea ce
reprezint` un avantaj, mai ales \n
aceast` perioad`, \n care op]iunile
de finan]are sunt li mitate. Putem
spune c` acest aspect poate face
diferen]a. Cred c  ̀vom vedea primele
semne pozitive dup` trecerea verii,
dar nu vor fi cre[teri spectaculoase“.

Pagini realizate 
de Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro



C
ontractul \ncheiat la sfâr[itul
lunii decembrie de Compa-
nia Na]ional` Po[ta Român`

cu Porsche Mobility, \n urma unei
licita]ii derulate timp de 9 luni,
vizeaz` o perioad` de 48 de luni [i
are o valoare de aproape 20 mili -
oa ne euro f`r` TVA, reprezentând
ratele lunare, asigurarea CASCO,
impozitul [i valoarea asigur`rii RCA.

Livr`ri 
pân` \n var`

Concret, furnizorul/finan]atorul
se oblig` s` livreze 727 de autove-

hicule de diferite modele [i tonaje,
dintre care 96 de camioane MAN,
124 de unit`]i Volkswagen Crafter
de 3,5 [i 5 tone [i 393 buc̀ ]i VW Caddy.
La acestea, se adaug` 114 auto-
turisme Volkswagen Passat, Jetta [i
Golf.

„Cele patru tipuri de camioane
MAN trebuie furnizate pân` \n data
de 21 iunie, termenul de livrare
fiind de 6 luni de la semnarea con-
tractului. Vom \ncerca s` le prelu`m
pe parcurs, pân` la data limit`“,
ne-a declarat Claudiu ßerban, [eful
Departamentului Tehnic al Po[tei
Române. El a precizat c` vehiculele

sunt carosate \n România [i dispun
de [ine speciale care permit trans-
portul c`rucioarelor container de
marf`. De asemenea, dubele vor fi
dotate cu lift ridic`tor, prev`zut
pentru 1.000 tone, \n condi]iile \n
care un c`rucior container ajunge
la 400 t. „Pe distan]e mari, pentru
schimburile \ntre regiuni, vom apela
la transportul containerizat“, a sub-
liniat Claudiu ßerban. Potrivit [efu-
lui Departamentului tehnic al Po[tei
Române, cabinele vor fi prev`zute
cu pat, ceea ce va permite respectarea
reglement`rilor AETR privind timpii
de condus [i odihn`. De men]ionat

18 aprilie 2009

Po[ta Român` \[i
\nlocuie[te, pân` la
jum`tatea anului,
aproape \n \ntregime
flota de vehicule, 
contractând prin 
leasing opera]ional 
un parc nou format
din camioane, vanuri
[i autoturisme.

La \ncheierea 
contractului (dup` 4 ani), 
autovehiculele vor fi predate 
proprietarului - Porsche Mobility.

727DE AUTOVEHICULE,
un contract de leasing opera]ional

ACHIZI}II



Toate ma[inile vor fi 
inscrip]ionate cu \nsemnele 

Po[tei Române. 

c` po[ta a fost exceptat` pân` \n
2008 de la aceste reguli, conform
Conven]iei de la Geneva din anii ‘70.

Condi]ii speciale 
la service

Contractul \ncheiat cu Porsche
Mobility precizeaz  ̀c  ̀toate unit`]ile
Volkwagen Caddy [i Crafter vor fi
livrate pân` \n data de 21 mai.

Acela[i contract are un capitol
special privind service-ul, potrivit
c`ruia imobilizarea ma[inilor peste
un termen stabilit \ntre p`r]i atrage
dup` sine plata de desp`gubiri
c`tre Po[t .̀ „Imobilizarea produ sului
trebuie solu]ionat` \n maximum
25 de zile calendaristice de la data
la care locatorul a fost \n[tiin]at \n
scris. Pentru perioada de post
garan]ie, defec]iunile de mecanic`
[i electric` ce presupun imobili za -
rea autovehiculului [i care nu sunt
generate prin accidente de circu-
la]ie sau prin utilizare defectuoas`
vor fi solu]ionate \n termen de ma -
xim 35 de zile“, a ar`tat Claudiu
ßerban.

Compania Na]ional` Po[ta Ro -
mân` dispune \n prezent de un
parc de 880 de vehicule, dintre
care 36 motoscutere. „Ini]ial, s-a
dorit \nlocuirea \ntregii flote cu
cele 727 de ma[ini, dar, de anul
trecut, au fost demarate servicii
noi, motiv pentru care vom men]ine
probabil \n flot` \ntre 50 [i 100 de
autoutilitare Dacia Papuc“, a expli-
cat Claudiu ßerban. El a precizat
c`, pân` la livrarea vehiculelor noi,
parcul Po[tei era compus din vehicule
cu o vechime cuprins` \ntre 6 [i
19 ani, ultimele ma[ini fiind achizi]io -
nate \n 2003. „Noua flot` ne va
cre[te capacitatea de transport [i

va determina majorarea
eficien]ei activit`]ii de

transport“, a con-
cluzionat [eful Depar-
tamentului Tehnic
al Po[tei Române.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@

ziuacargo.ro

MAN 12. 210 38 60.625 1.313,90
MAN 15. 240 18 72.508 1.561,17
MAN 18. 240 29 77.115 1.660,83
MAN 26. 400 plus remorc` 11 119.310 2.551,09

Volkswagen Caddy 393 14.547 320,44
Volkswagen Crafter 3,5 t 67 24.853 552,11
Volkswagen Crafter 5 t 57 29.831 671,48

Volkswagen Passat 8 24.696 566,03
Volkswagen Jetta Trendline 30 15.215 351,84
Volkswagen Jetta 
Comfort Line 36 15.986 369,49
Volkswagen Golf 40 14.262 328,63

* Aceste rate lunare nu con]in TVA [i nici asigurarea RCA. Rata lunar` total` 
pe care o pl`te[te Po[ta Român` este de 396.984,25 euro (f`r` TVA [i RCA).

Tip vehicul Nr. unit`]i Pre] unitar 
euro (f`r` TVA)

Chirie
lun`/buc.

euro*
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A
ctivitatea de salubrizare
este mult mai compli-
cat  ̀decât pare la prima
vedere, iar planurile de
viitor se \ndreapt` spre

lucruri tot mai complexe.
„No]iunea de gunoi s-a trans-

format prin tehnologie [i prin noile
valen]e ale de[eului \ntr-un ma nage-
ment integrat. Acesta trebuie luat
\n considerare de la produc`tor [i
pân` la integrarea de[eului \n sis-
temul de reciclare [i revalorificare.

Este o ]int` veche, care acum a
c`p`tat o nou` valen]`”, a precizat
Dan Dehelean, manager tehnic
Urban.

Atunci când vorbim despre
de[euri, trebuie s` facem distinc]ie
\n func]ie de provenien]a lor, \n
de[euri menajere, stradale [i indus-
triale.

„Targetul nostru este acela de
a trata toate de[eurile [i de a depune
la gropile autorizate o propor]ie
de maxim 30% din de[eurile preluate.

Acest procent reprezint` cantitatea
de de[eu inert care nu afecteaz`
me diul \nconjur`tor. Ast`zi, se depun
la gropi aproape 100% din de[eurile
menajere [i stradale. Oricum, o
mare parte din de[eurile stradale [i
industriale sunt deja tratate. Avem
o sta]ie de sortare \n Bucure[ti,
unde se separ` partea de metal,
plastic, folie, peturi [i cartoane. În
momentul de fa]`, 60% din aceste
de[euri sunt reciclate”, a explicat Dan
Dehelean.

GUNOIUL
nu simte criza

PREZENTARE

Sunt câteva domenii pe care 
actuala situa]ie economic` nu le-a 
afectat sau, \n orice caz, le-a influen]at 
dezvoltarea destul de pu]in. Activitatea de
salubrizare trebuie s` se desf`[oare 
nestingherit`. Indiferent dac` este criz` sau
nu, gunoiul  se produce [i trebuie ridicat.
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Materialele 
reciclate sunt 
exportate

Atunci când vine vorba despre
reciclarea de[eurilor, un rol impor-
tant \l joac` fiecare cet`]ean \n
parte. „Urban are activit`]i de salu-
bri zare \n localit`]i precum Bucu -
re[ti (sectorul 6), Otopeni, Râm-
nicu Vâlcea, Bra[ov, Urziceni,
C`l`ra[i.

În aceste localit`]i, am intro-
dus igluuri de colectare selectiv`
pentru carton, plastic [i sticl`. La
\nceput, mult` lume a considerat
c` aceast` investi]ie mare nu va
aduce nici un rezultat, dar, la ora
actual`, avem probleme cu ritmul
de ridicare. Volumele sunt din ce \n
ce mai mari [i cet`]enii au r`spuns
foarte bine la aceast` ini]iativ`”, a
ar`tat Dan Dehelean.

Dac` activitatea de ridicare a

de[eurilor nu a suferit de pe urma
crizei economice, nu putem spune
acela[i lucru [i despre valorificarea
materialelor reciclate. În momentul
de fa]`, pre]ul cartonului a sc`zut
atât de mult, \ncât costul de colectare
este mai mare. „Avem un stoc de 2.500
de tone de carton pe care va trebui
s` \l export`m, \n Austria, Moldova
etc. În ]ar`, produc`torii mai pot
prelua cantit`]i foarte mici. Folia, de
exemplu, o export`m \n Germania,
Belgia, China. Aceste exporturi se
fac prin utilizarea operatorilor de trans-
port interna]ional. Materialele sunt
transformate sub form  ̀de balo]i pen-
tru a putea fi manipulate cu sti vui -
toa rele. Plasticul este, de aseme-
nea, exportat \n parte, restul fiind
dat unor firme din ]ar` \n schim-
bul sacilor pentru gunoi”, a expli-
cat Dan Dehelean.

O activitate interesant` desf` -
[u rat` de compania Urban este cea

de reciclare a banilor.
„Singurul plastic pe care \l pro-

ces`m noi este BOPP, provenit prin
tocarea banilor. Recicl`m [i trans-
form`m \n granule bancnotele
uzate de la Banca Na]ional`. Sun-
tem singurii autoriza]i \n acest sens.
Realiz`m aceast` activitate cu aju-
torul unei firme din Belgia care
produce suportul bancnotelor. Este
un proces destul de elaborat deoarece
pe bancnote sunt nou` straturi de
culoare, care este volatil`, mai sunt
resturile umane [i toate acestea
trebuie filtrate. Vom realiza [i reci-
clarea bancnotelor la nivel euro-
pean, pentru c`, \n scurt` vreme, se
va trece la bancnote de plastic [i la
euro”, a spus Dan Dehelean.

Din granulele de plastic, care
rezult` din reciclarea bancnotelor,
sunt produse, cu ajutorul firmelor
specializate, diferite obiecte - ghi -
vece, co[uri stradale... Materialul
reciclat astfel are un pre] cu 60% mai
mic fa]` de materialul virgin care ar
trebui utilizat pentru producerea
acestor obiecte.

De[eurile 
industriale asigur`
dezvoltarea

Targetul firmei Urban este de
a acoperi 30% din pia]`. La ora
actual`, pia]a este liber`, sunt deja
firme mari care opereaz`, inclusiv
din str`in`tate.

„Urban este prima societate din
România care a \nceput imple-
mentarea sistemului de manage-
ment al de[eurilor, nu numai la
nivelul ora[elor, ci la nivelul unui jude].
Un exemplu \n acest sens este Vâl-
cea, unde asigur`m salubrizarea
pân` la nivel de comune [i sate.
Urban este o firm` care a avut un
ritm de cre[tere de 100% \n fiecare
an [i, chiar [i \n acest an, vom avea
o cre[tere de 30%”, a precizat Dan
Dehelean.

Pe viitor, cele mai importante acti -
vit`]i de salubrizare se vor con-
centra pe de[eurile industriale, care,
din punct de vedere al maselor,
sunt de 90% din totalul de[eurilor,
cele menajere reprezentând doar 10%. 

GUNOIUL
nu simte criza



22 aprilie 2009

PREZENTARE

„Reciclarea de[eurilor industri-
ale trebuie privit` separat. Partea
comercial` este reprezentat` de
marile centre comerciale, unde
avem contracte de exclusivitate. În
aceste locuri, avem amplasate prese
pentru de[euri generale, folie [i
carton. În ceea ce prive[te cel`lalt
segment al de[eurilor industriale,
am \nceput, de exemplu, de curând,
o colaborare cu un mare agent eco-
nomic din Gala]i, unde am preluat
un contract de salubrizare [i neu-
tralizare a de[eurilor. De aseme-
nea, avem un contract cu Renault,
care presupune diferite activit`]i
din domeniul managementului inte-
grat al de[eurilor. Toate de[eurile
industriale (metal, plastic, lemn,
vopseluri...) sunt colectate, depo zitate
[i apoi transportate. Produc`torul
este obligat, prin sistemul ISO pe care
\l are, s` demonstreze c` toate
de[eurile sale au fost reciclate. Pe
partea de de[euri industriale, dez-
voltarea este foarte mare, \ns`
investi]iile sunt semnificative, fiind

utilizate tehnologii complexe”, a
explicat Dan Dehelean.

Investi]ii impor-
tante \n utilaje de
ultim` genera]ie

În domeniul de[eurilor mena-
jere, exist` o varia]ie legat` de
num`rul de locuitori, o varia]ie se -
zo nier`, dar [i una s`pt`mânal`.

„Cel mai greu gunoi este lunea
[i mar]ea, pentru c` \n weekend
românii g`tesc. Masele au variat \n
timp: \n anii ’90, aveam o mas` spe-
cific` de 360-370 kg/mc, gunoi
necompactat, iar ast`zi avem \n jur
de 130 kg/mc. A crescut nivelul de
trai, a sc`zut greutatea, dar a cres-
cut volumul [i avem nevoie de mai
multe recipiente. Este o problem`
cu care se confrunt` toate firmele
de salubritate, \n condi]iile \n care
societ`]ile de leasing nu ofer`
finan]are pentru recipiente. Îns`,
este inutil s` ai ma[ina de gunoi
f`r` acestea”, a precizat Dan Dehe-
lean.

Investi]iile \n utilaje sunt esen -
]iale \n aceast` activitate, iar cuvin-
tele de ordine sunt „specializare”
[i „modernizare”.

„Numai pe Bucure[ti dispunem
de 600 de utilaje. Parcul nostru are
o vechime maxim` de doi ani. Tin-
dem s` avem ma[ini din ce \n ce
mai noi [i mai ecologice - EURO 5
cu AdBlue. De asemenea, achizi]io -
n`m solu]ii tehnice cât mai spe-
cializate. Preg`tim o surpriz` pen-

tru Bucure[ti anul acesta - vom
introduce ma[ini 100% ecologice
- f`r` emisii poluante”, a spus Dan
Dehelean. Folosirea tehnologiilor
de ultim` or` aduce multiple avan-
taje, atât \n ceea ce prive[te pro-
ductivitatea muncii, cât [i satisfac -
]ia angaja]ilor. „Toate utilajele noas-
tre vor avea GPS, vor fi urm`rite
de la dispecerat, \n special \n ceea
ce prive[te ridicarea corect` a
de[eurilor. Locul fiec`rui client este
codificat cu anumite coordonate,
iar pe ma[in` exist` un sistem care

transmite un semnal la cuplarea
pompei. Astfel, vom [ti cu exactitate
unde a fost colectat de[eul [i unde
nu”, a precizat Dan Dehelean. 

La acestea, se adaug` [i alte
investi]ii, cum ar fi camere mon-
tate pe m`tur`tori pentru moni-
torizarea rezultatului acestora [i
s`r`ri]e cu GPS, la care se poate
regla de la dispecerat cantitatea
de substan]` \mpr`[tiat`, f`r` a
implica [oferul cu nimic.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

„Preg`tim o surpriz`
pentru Bucure[ti anul
acesta - vom introduce
ma[ini 100% ecologice -
f`r` emisii poluante”

DAN DEHELEAN,
manager 
tehnic Urban:

„În ceea ce prive[te serviciile oferite, nu
suntem afecta]i de criz` deoarece gunoiul
se produce oricum, iar ora[ele trebuie s`
r`mân` curate. Ca un efect al crizei eco-
nomice, am constatat o sc`dere a can-
tit`]ii de de[euri reciclate pe care le
putem valorifica c`tre firme din România.
Astfel, a trebuit s` ne orient`m c`tre ex-
porturi.”

Urban \n cifre

n De[euri colectate [i 
depozitate: 450.000 tone anual

n De[euri reciclate: 
25.000 tone anual

n Suprafe]e salubrizate:
1.500.000.000 mp 

n Suprafe]e desz`pezite:
3.000.000 mp

n Total  contracte: 65.000 

n Locuin]e: 48.500

n Asocia]ii de locatari:
16.500

n Popula]ie: 3.000.000

n Agen]i economici: 12.800

n Institu]ii publice: 500



E
venimentul g`zduit
de KLG Europe a
reprezentat o adev r̀at̀
gur` de oxigen pen-
tru operatorii din pia] ,̀

oferindu-le celor prezen]i posi-
bilitatea de a schimba impresii
[i (de ce nu!) de a identifica
oportunit`]i pe o pia]` unde se
pare c` nu mai exist` acest
cuvânt. În plus, nu poate fi decât
o pl`cere pentru o persoan`
care lucreaz  ̀\n bran[  ̀s  ̀viziteze
un depozit bine organizat, utilizat
ast`zi la capacitate. Peste 40 de
profesio ni[ti au fost condu[i de
gazda lor, Drago[ Gele]u, 
mana  ging director al KLG Europe,
\ntr-un tur al depo zitului, tehnolo-
gia de ultim` or` fiind vedeta
serii. (Meda BORCESCU)

EVENIMENT
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O sear` cu logisticienii
Profesioni[tii din domeniul
logisticii s-au \ntâlnit la
sfâr[itul lunii martie la
sediul KLG Europe, aflat 
la km 23 pe autostrada
Bucure[ti - Pite[ti, cu
ocazia primului forum din
acest an al Asocia]iei
Române de Logistic`.

Stadiul comenzilor poate fi urm r̀it
\n timp real atât pe monitoarele
LCD din depozit cât [i direct de
la sediul clien]ilor.



T
radus cuvânt cu cuvânt, sup-
ply chain \nseamn` \n limba
român` lan] de distribu]ie.

În realitate \ns`, este vorba despre
o no]iune mult mai complex`. Prin
„Supply chain management“ (SCM)
se realizeaz` planificarea [i mana -
gementul aprovizion`rii, produc]iei
[i tuturor celorlalte activit`]i incluse
\n managementul logisticii. Impor-
tant este faptul c  ̀include colabora -
rea [i coordonarea \ntre partene -
rii canalului: produc`tori, inter-

mediari, furnizori de servicii logis-
tice [i clien]i. „Se poate spune c  ̀SCM
integreaz` managementul cererii
[i ofertei \n cadrul [i \ntre com-
panii“, a explicat Laura Simion, vi -
cepre[edinte ARILOG, precizând
c`, tradi]ional, actorii dintr-un sup-
ply chain au propriile obiective,
care, cel mai adesea, se bat cap \n
cap. 

Vicepre[edintele ARILOG a scos
\n eviden]` 8 pa[i \n crearea unui
supply chain. Primul este identifi-

carea scopurilor, care trebuie f`cut`
\n concordan]` cu strategia com-
paniei. Urmeaz` realizarea unui
audit al supply chain-ului (bench-
mark de parteneriate, compara]ie
\ntre cele mai bune practici) [i dez-
voltarea de studii de caz, pentru
ca apoi s` se stabileasc` echipa
coordonatoare. Urm`torul pas pri -
ve[te integrarea furnizorilor, dez-
voltarea unui sistem de penaliz`ri
[i recompense [i educarea com-
paniei [i a angaja]ilor. În final, tre-

24 aprilie 2009
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cuvântul de ordine:

SCHIMBAREA

Ne place s`
schimb`m lu-
crurile... cel pu]in
la nivel declarativ.
Atunci când ea ne
este, \ns`, impus`
din afar`,
\nseamn` c` tr`im
vremuri dificile.
Iar asta ne
sperie. Despre
cum putem
supravie]ui prin
intermediul 
Supply Chain, s-a
discutat cu ocazia
forumului 
Asocia]iei Române
de Logistic` 
din 8 aprilie.

Cum reac]ioneaz` companiile la criz`Cum reac]ioneaz` companiile la criz`
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buie s  ̀se \nve]e dep`[irea e[ecurilor,
identificând momentul \n care au loc
[i ac]ionând \n consecin]`.

Cu alte cuvinte, este vorba despre
o abordare nou`, complex`, \n care
parteneriatul este cuvântul cheie.

Tranzac]ii mici,
probleme mari

Schimbarea reprezint` defini]ia
acestei perioade din punctul de
vedere al lui Mihai Dragoi, Mana -
ging Partner HR Dimensions. El a ex -
plicat c` r`spunsul emo]ional la
criza economic` presupune mai
multe etape. „Cele mai multe firme
se afl` \n faza de negare. Exist` \ns`
[i companii care au ajuns la etapa
de acceptare“, a ar`tat Mihai Dr`goi,
subliniind c` acestea din urm` vor
reu[i primele s` se redreseze.

Analiza tranzac]iilor din dome-
niul depozitelor arat`, de altfel, c`
trimestrul \ntâi a fost unul de a[tep -
tare. Potrivit Colliers International,
\n condi]iile \n care chiriile s-au
men]inut la un nivel constant, doar
4 tranzac]ii, toate de mici dimensiuni,
au fost \nregistrate \n primul trimestru
al anului 2009. Toate au vizat zona
de Vest. Pe de alt` parte, \n acest
moment, pe pia]` exist` cel pu]in
3 cereri mari, de aproximativ 35.000
mp fiecare. 

Colliers preconizeaz` c`, pe ter-
men mediu, se va manifesta o ofert`
suplimentar`, de spa]ii de dimen-
siuni mici [i medii, provenit` din
sub\nchirieri, lipsa de finan]`ri
ducând, \n paralel, la amânarea
proiectelor sau fazelor urm`toare.
Este de a[teptat, de asemenea, s`
se majoreze perioada de luare a
deciziei din partea chiria[ilor \n

efectuarea unei tranzac]ii. ßi dez-
voltatorii [i institu]iile finan]atoare
vor analiza mai atent fiecare proiect
\n parte [i vor solicita garan]ii supli-
mentare. 

Colliers vede, \ns`, poten]ial de
dezvoltare atât \n Bucure[ti cât [i \n
]ar`, ]inând cont de stocul mic com-
parativ cu alte pie]e din regiune.

Cererea de spa]ii se va baza \n
continuare pe cre[terea retailului [i
a logisticii, dar se va exercita o pre-
siune pentru sc`derea chiriilor (posi-

bil` \n proiectele existente, dar nu
pentru cele viitoare).

Nici \n transporturi, segment
important al logisticii, cifrele nu
arat` prea bine. Potrivit lui Florian
Coman Melus, director general
adjunct al Autorit`]ii Rutiere Ro -
mâne, criza financiar` afecteaz`
atât transportul intern, cât [i pe cel
interna]ional, companiile din dome-
niu a[teptându-se la o sc`dere a
activit`]ii pân` la sfâr[itul acestui an
fa]` de 2008. Supracapacitatea de
transport devine cu atât mai evi-
dent` cu cât, fa]` de anul trecut,
s-a \nregistrat o u[oar` cre[tere a
num`rului companiilor licen]iate
pe acest segment, \n condi]iile
reducerii semnificative a volumului
de marf` transportat`.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

sursa: ARR

Pre[edintele ARILOG, 
Romeo Dumitru, a dat tonul

discu]iilor



TEHNIC

D
ako este un furnizor ger-
man de solu]ii IT, \n spe-
cial pentru transportul
rutier [i pentru arhivare
de date \n sistemul ban-

car. Pentru transporturi, compania
ofer` \n primul rând sisteme de ma -
nagement al datelor pentru tahogra -
fe digtale, card [ofer etc. Exist` [i
posibilitatea integr`rii datelor de
pe diagramele clasice, care se scaneaz̀ ,
se digitalizeaz` [i intr` \n sistem
al`turi de datele digitale. Astfel, se
poate ]ine eviden]a \ntr-o manier`
unitar` \n cazul flotelor mixte. De
asemenea, Dako ofer` aplica]ii de
 monitorizare GPS [i de naviga]ie.
Pentru partea legat  ̀de anali za timpi-
lor de conducere [i odihn`, compa-
nia german` este furnizor de solu]ii
de desc`rcare, analiz` [i manage-
ment al amenzilor pentru Poli]ia
rutier` german`. Reprezentan]ii
UNTRR au intrat \n contact cu spe-
ciali[tii de la Dako \n cadrul târgu-
lui IAA Hanovra de anul trecut, fiind
imediat cuceri]i de noutatea con-
ceptului implementat de compania

german  ̀pentru a facilita desc`rcarea
[i stocarea datelor din tahografele
digitale, f`r` a fi nevoie de hard-
ware sau software propriu, [i anume
sta]iile de tahograf. Conform unei com-
para]ii plastice a speciali[tilor de la
UNTRR, utilizarea sta]iilor tahograf
este ca [i cum utilizatorul ar de]ine
un card bancar pe care \l poate folosi
la orice bancomat, f`r` s` fie nevoie
s` aib` bancomat propriu. 

Mai simplu, 
mai flexibil

Practic, solu]ia Dako propune o
aplica]ie TachoWeb, cu un cont user
[i parol`, echipamentul hard fiind
public, disponibil \n cadrul unei re]ele
Tacho Station (sta]ii tahograf). Com-
pania de transport \[i face un cont pe
TachoWeb, este abonat [i \nscrie un
num r̀ de \nmatriculare al unei ma[ini.
De pe ma[ina respectiv` poate s`
efectueze pân  ̀la 10 desc̀ rc̀ ri pe lun ,̀
datele [oferilor [i ale vehiculului. Un
nou vehicul se poate \nregistra cu o
cheie Dako disponibil` \n Tacho Sta-

investi]ie 
minim`, 
AVANTAJE MAXIME

Companiile de transport
au obliga]ia de a
desc`rca cardurile 
de tahograf ale [oferilor
o dat` la 28 de zile, 
iar tahografele o dat` 
la 90 de zile, [i de 
a stoca datele pentru
control [i pentru 
propriile arhive. 
Mai ales \n condi]iile 
introducerii tahografului
digital, legea impune, \n
unele cazuri, investi]ia
\n sisteme hardware sau
software speciale. Dac`
\n Germania statul
asigur` un suport 
financiar de pân` la 600
de euro pe vehicul 
pentru sisteme IT, \n
România nu putem vorbi
despre a[a ceva. Dar
nem]ii de la Dako au 
implementat un sistem
care nu mai necesit` 
investi]ii suplimentare,
\n afara unui abonament
anual pe ma[in`. Acesta
este disponibil, acum, [i
\n România,prin UNTRR.
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tion, cu un card de la un [ofer al
companiei \nregistrat \n sistem.
Tahografele se descarc` prin inter-
mediul cheii Dako \n oricare din
loca]iile Tacho Station. Utilizatorul
nu mai trebuie s` introduc` manu-
al datele pentru fiecare ma[in ,̀ poate
\nregistra sau [terge oricând un
vehicul \n cadrul sistemului. Abona-
mentul este dife ren]iat \n func]ie de
num`rul de ma[ini \nscrise. Între 1 [i
4 ma[ini, cost` 9 euro pe ma[in`
lunar, \ntre 5 [i 19 ma[ini - 8 euro
pe ma[in`, \ntre 20 [i 49 - 7 euro [i
de la 49 de ma[ini - 6 euro. În Româ-
nia, factura este emis` de UNTRR
c`tre client, acesta putând s` o vi -
zualizeze \n contul s`u din sistem. 

Astfel, f`r` o investi]ie supli-
mentar` \n hard [i soft, contra unui
abonament lunar convenabil, com-
pania de transport poate beneficia
de o serie de avantaje incontesta-
bile [i de o flexibilitate de excep]ie.
Sistemul poate fi accesat de oriunde
din lume, datele fiind stocate pe
serverul din Germania, de unde pot
fi desc`rcate [i \n sistemul propriu sau

pot fi scrise pe un DVD [i tri mise uti-
lizatorului. Sistemul gene rea z`, de
asemenea, analize [i ra poarte, disponi-

bile \n 12 limbi str` ine. Mai mult,
f`r  ̀costuri suplimentare, clientul
beneficiaz` de orice update al
softului. 

O alt` aplica]ie interesant`
este cea de avertizare progra-
mat` a [ofe rilor, prin sms, atun-
ci când se apropie termenul de
desc`rcare a cardului. În plus, nu
este nevoie ca vehiculul sau [ofer-
ul s` ajung` la sediu pentru
desc`rcarea datelor. Re]eaua de
sta]ii tahograf Dako \n Germania
cuprinde \n jur de 400 de ateliere.
În Danemarca, are câteva zeci de
loca]ii iar \n Italia [i \n Austria sunt
\n faz` de dezvoltare. 

În România, la sfâr[itul lunii
aprilie, UNTRR are deja 11 loca]ii
Tacho Station iar, prin parteneri -
atul cu MOL, \n viitorul apropiat,
vor mai exista \nc` 10 loca]ii.
Urm`torul pas va fi parteneriat-
ul cu furnizorii de service. Exist`,
de asemenea, posibilita tea instal̀ rii
unor sta]ii persona li zate la sedi-
ul clien]ilor mari. 

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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T
o]i marii produc`tori de
camioane vor s` demon-
streze fiabilitatea pro-
duselor pe care le reali -
zeaz`, iar metodele pe

ca re le aleg sunt uneori extrem de
ingenioase [i, totodat`, specta -
culoase. Renault Trucks a organi-
zat „Cape to Cape“, o demonstra]ie
a robuste]ii [i fiabilit`]ii vehiculelor
pe un parcurs de 30.000 de km.
Traseul stabilit, de la Polul Nord
la Capul Bunei Speran]e - Africa
de Sud, traverseaz` Globul prin
]inuturi de ghea]`, de[ert [i teren
accidentat.

Dimensiunile evenimentului
au f`cut ca ma[inile dar [i oamenii
s` fie pu[i la \ncercare \n egal` m` -
sur`.

Nu mai pu]in de 50 de per-
soane, pilo]i, jurnali[ti, clien]i [i
membri ai echipei au participat la
aceast` expedi]ie programat` s`
dureze 120 de zile. La sfâr[itul lunii
martie, traseul s-a intersectat [i cu
]ara noastr`, camioanele fiind
expuse \n fa]a Ateneului Român. 

Parcursul na]ional a debutat
pe 22 martie, când cele 6 camioane
Kerax, al`turi de vehiculele 4x4
Sherpa, au traversat grani]a pe la
Siret. Apoi, au trecut prin Suce-
vi]a, Sighi[oara, Bra[ov [i Bucure[ti,
pentru a ie[i din ]ar` pe la Giurgiu,
pe 26 martie.

Participare
româneasc`

România [i-a pus amprenta \n
aceast` aventur` atât prin prezen]a

]`rii noastre \n itinerariu, cât [i
prin componen]a uman` [i logis-
tic`. Astfel, bucure[teanul Sorin
Du mitrescu, angajat al Renault
Trucks România, a fost ales s` par-
ticipe la marea confruntare, dup`
o selec]ie dintre peste 200 de con-
tracandida]i.

„A ap`rut un anun] pe site-ul Re -
nault Trucks prin care se cereau
po sesori de permis categoria C din
cadrul uzinelor [i filialelor. Din tr-o
\ntâmplare, am aplicat [i eu [i am
avut [ansa s` reu[esc. A fost o
tragere la sor]i, din 230 de apli-
can]i, numai 32 au fost ale[i. A e -
xistat [i o prob` de aptitudini, pen-
tru orientare \n teren, puzzle-
uri... Oricum, pe parcursul dru-
mului, am avut navigator, iar dru-
mul fusese deja parcurs cu un an
\nainte la recunoa[tere“, a precizat
Sorin Dumitrescu, inspector comer -
cial piese de schimb Renault Trucks

România. Practic, au fost oameni
selecta]i din toate reprezentan]ele
Renault Trucks, iar la eveniment
au fost folosite 6 camioane Kerax
[i 6 Sherpa. Toate autovehiculele
au fost preg`tite pentru o aven-
tur` care trebuie s` dureze pân` la
Capul Bunei Speran]e, cabinele au
fost ranforsate, inclusiv cele ale
reporterilor \nso]itori, iar piesele de
schimb [i alimentele nu au lipsit.

„Misiunea mea a fost s` duc
camionul de la Polul Nord [i apoi
s` coborâm prin Federa]ia Rus` [i
Ucraina, pân` \n România. Am mers
prin Luxemburg, Germania, Dane-
marca, Suedia, Finlanda, Norve gia
[i apoi Federa]ia Rus` [i Ucraina.
Nu am avut probleme tehnice,
autovehiculele s-au comportat
admirabil, de[i recunoa[terea a
fost f`cut` vara, iar caravana s-a
desf`[urat iarna. Oricum, am uti-
lizat drumuri publice. Doar \n Ger-

EVENIMENT

expedi]ia    RENAULT TRUCKS

12 autovehicule, 
3 continente, 50 
de oameni, 30.000 
de km... sau, altfel
spus, aventura 
organizat` de c`tre 
Renault Trucks pentru
a pune la \ncercare
dou` dintre modelele
sale destinate 
segmentului off-road -
Kerax [i Sherpa. 
România este [i ea 
una dintre ]`rile aflate
pe traseu.



mania am avut o sec]iune de off-
road, organizat` de filiala din
aceast` ]ar`, \ntr-o veche carier` de
piatr`. Au fost f`cute drumuri spe-
ciale pentru Sherpa [i pentru Kerax.
Ma[inile erau preg`tite pentru
orice eventualitate. Au fost \nc`rcate
cu piese de schimb [i chiar rezer -
ve de AdBlue, pentru c` \n Rusia [i
Ucraina nu se comercializeaz` acest
produs. Totodat`, având \n vedere
c` \n Fede ra ]ia Rus` sunt drumuri
lungi, f`r` popasuri unde s` po]i

opri, am avut [i provizii alimenta-
re“, a spus Sorin Dumitrescu. Chiar
dac` ma[inile s-au compor tat bine,
traseul nu a fost lipsit de dificult`]i
[i a fost vorba despre rede[teptarea
unor amintiri uitate de curând de
c`tre români - traversarea grani]elor.

„Singurul lucru nepl`cut a fost
reprezentat de trecerea grani]elor.
La intrarea \n Federa]ia Rus`, am
stat 17 ore, iar la ie[ire ne-au ]inut
cinci ore, f`r` nici un motiv aparent.
Vame[ii \nvârteau hârtiile, doar s`

mai g`seasc` ceva. Iar la ucraineni
am stat 22 de ore. Intrarea \n Româ-
nia a fost ca o gur` de aer proasp`t,
am trecut \n 45 de minute“, a expli-
cat Sorin Dumitrescu.

De când a fost lansat \n pia]`,
Kerax s-a dovedit un model de suc-
ces pentru Renault Trucks, fiind
utilizat de c`tre numeroase firme
de construc]ii.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Cape to Cape

Sorin Dumitrescu, participant din partea
României \n cadrul expedi]iei Renault Trucks

expedi]ia   RENAULT TRUCKS



PROFIL

N
u po]i s` nu te \ntrebi de
ce firmele str`ine de trans-
port par s  ̀se descurce mult

mai u[or \n ]ara noastr` decât o fac
firmele române[ti \n alte ]`ri. Num` -
rul companiilor str`ine de trans-
port venite \n România a generat un
indice de cre[tere mult superior
celui privind filialele pe care reu[esc
s` le deschid` firmele autohtone
\n afara grani]elor. R`spunsul este
\n mod direct legat de marii clien]i
de transport. Fie c  ̀este vorba despre
produc`tori care [i-au deschis fabri-
ci \n România sau mari re]ele de
retail, direc]ia este clar  ̀- dinspre Vest
c t̀re Est. Nu de pu]ine ori, atunci când
au intrat \n România, ace[ti investi-
tori au adus cu ei [i partenerii care
le asigurau \n mod tradi]ional ser-
viciile de transport. Astfel, \n timp
ce pentru un c`r`u[ român care \[i
propune s` deschid` o filial` \n alt`
]ar` apar probleme importante
legate de atragerea clien]ilor, o
companie str`in` pleac` din start \n
România cu un portofoliu care \i
asigur` profitabilitatea, format din
clien]i din ]ara de ori gi  ne. Compa-
nia Trans Casale [i-a \nceput activ-
itatea \n România \n 2003, trans-
portând \n special anvelope, o]el [i
m`rfuri alimentare. La ora actual`,
grupul Renato Casale S.p.A. are, \n
Italia, un parc format din 130 de
capete tractor [i aproximativ 300
de semiremorci, \n timp ce, \n ]ara

noastr`, prin firma Trans Casale,
dispune de 36 capete tractor [i \n jur
de 45 de semiremorci. „Am decis
s  ̀venim \n România ca urmare a con-
tractelor \ncheiate cu produc t̀ori care
aveau nevoie de servicii de transport
[i \n aceast` ]ar`. Este vorba despre
parteneri pe care firma noastr` \i
avea deja \n Italia. Sigur, am \ncer-
cat \n ace[ti ani s` câ[tig`m [i al]i
clien]i, lucru pe care l-am [i reu[it,
\ns`, \nc` de la \nceput, venirea
noastr` aici a fost bine organizat`“,
a afirmat Renato Casale, administrator
Renato Casale S.p.A.

Alte drumuri, 
alt` abordare

O firm` din Vest are de \nfrun-
tat anumite probleme atunci când
vine \n ]ara noastr`. În primul rând,
este vorba despre infrastructura
rutier`, dar exist` [i alte aspecte
care nu pot fi ignorate.

„Primii ani \n care am activat aici
au fost destul de dificili, având \n
vedere [i faptul c` România nu ade -
rase la UE. Ne-am confruntat cu pro -
blema autoriza]iilor pentru trans-
portul interna]ional [i acest impedi-
ment a influen]at dezvoltarea firmei
pân` \n 2007. Practic, pentru a ie[i
din ]ar`, era nevoie de autoriza]ii
eliberate de c`tre Ministerul Trans-
porturilor, motiv pentru care activi-
tatea firmelor de transport inter-
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Clien]ii cheie
\nvârtesc ro]ile

TRANS
CASALE

Poate cel mai important 
atu pe care companiile
str`ine de transport 
\l au atunci când decid 
s` \[i extind` afacerile \n 
România ]ine de rela]ia
stabil` cu partenerii pe
care \i au pe plan 
interna]ional. În cele mai
multe cazuri, vorbim, de
altfel, despre decizii de 
investi]ie care urm`resc
extinderea clien]ilor cheie.
Compania italian` Trans
Casale este un caz clasic
\n acest sens. {i-a urm`rit
clien]ii din Peninsul` [i a
reu[it s` se adapteze la
specificul - nu \ntotdeauna
u[or de digerat - al pie]ei
române[ti.



na]ional era mult \ngreunat`. Anii 
2007 [i 2008 au fost marca]i de in -
vesti]ii, am achizi]ionat terenuri,
unde construim un depozit ce va fi
finalizat \n acest an. De asemenea,
din 2008, avem un sediu nou pen-
tru birouri“, a ar`tat Renato Casale. 

Acelea[i camioane
testate \n Italia

G`sirea unui dealer de vehicule
comerciale care s` asigure nevoile
firmei a reprezentat unul dintre prim-
ii pa[i realiza]i de Trans Casale \n
România. Astfel, a \nceput o rela]ie pe
termen lung cu unul dintre cei mai im -
portan]i dealeri de camioane din ]ara
noastr` - Cefin. „Cuno[team firma
Cefin din Italia [i am aflat c` dispune
de un sediu [i la Timi[oara. Am achi -
zi]ionat la \nceput o mic` flot` de 5
camioane Iveco. Acum cinci ani, nu
erau re]ele bine dezvoltate de
dealeri [i servi ce-uri pentru vehicule
comerciale \n România. Iveco dis-
punea de cea mai bun` ofert`. Mai
mult, camioanele Iveco au cunoscut
\n ultima vreme \m bun`t`]iri sem-
nificative la toate capitolele - tehnic,
design, costuri de exploatare, con-
fort... Acesta este motivul pentru care
am r`mas fideli acestei m`rci. Ast`zi,
am ajuns la 36 de camioane Iveco
cump`rate. În plus, ne baz`m pe ser-
viciile post-vânzare oferite de Cefin,
pe colaborarea bun  ̀pe care o avem“,
a subliniat  Renato Casale.

Tura]ia a sc`zut...
dar nu pentru 
mult timp

Pentru Trans Casale, criza eco-
nomi c  ̀\nseamn  ̀o anumit  ̀restrân-
gere a activit`]ii, \ns  ̀redresarea este
a[ teptat .̀ „În mod evident, criza eco  -
nomic` mondial` a afectat pu ternic
transporturile, care reprezint`, \n
fond, pulsul economiei. Produc]ia
este prima care a suferit [i, astfel,
discut`m \n primul rând de o criz` a
produc]iei, care a fost urmat` de
crize pe celelalte sectoare. Din feri-
cire pentru noi, Trans Casale lucreaz`
pentru mari produc`tori interna]io -
nali, unde activitatea poate sc`dea,

dar nu se opre[te. ßi chiar dac  ̀volu-
mul de m`rfuri transportate s-a dimi -
nuat, atunci când situa]ia se va redresa
vom cre[te din nou \mpreun` cu
clien]ii no[tri. Ne baz`m pe activi-
tatea de logistic`, pe optimizarea
costurilor de transport...“, a afirmat
administratorul Renato Casale S.p.A.

„Un rol important \n aceast`
perioad` l-ar putea avea asocia]iile
de transportatori, prin intermediul
c`rora companiile de transport se
pot face auzite \n fa]a autorit`]ilor“,
a concluzionat Renato Casale.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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� Firma este \nfiin]at` 
la finele anilor '60

� În anii '70, compania se dezvolt` 
pe mai multe direc]ii

� Grupul RENATO CASALE devine 
societate pe ac]iuni la sfâr[itul 
anilor '90

� Sediul din Italia: 30.000 mp - 
suprafa]` total`, din care 4.500 mp
spa]ii construite incluzând dou` 
depozite logistice [i birourile

� Parc vehicule \n Italia: 430
� Efectueaz` transporturi interne 

[i interna]ionale de m`rfuri, 
inclusiv grupaje

Pe scurt...

RENATO CASALE S.p.A.



„I
nteresant este c` noi am
propus modific`ri legis -
lative, care au fost ulteri-

or adoptate de alte state europe -
ne. Spre exemplu, interzicerea tele-
foniei mobile \n timpul condusu-
lui. În Europa, s-a adoptat f`r`
probleme, la noi a durat 4 ani (iar
acum se discut` eliminarea sa...).
De asemenea, am cerut s` se inter -
zic  ̀aparatele de detectare a ra dare -
lor: europenii au f`cut-o. Doar \n

România, Anglia [i \n câteva state
din America se mai accept`...“, 
ne-a explicat comisarul [ef Lucian
Dini]`. El a precizat c` se \ncear -
c` adoptarea modelului european
potrivit c`ruia nu se poart` discu]ii
colaterale fa]` de fapta pentru
care a fost oprit conduc`torul auto.
„Poli]istul s` stea unde trebuie,
iar conduc`torul auto s` r`mân` la
volan“, a completat comisarul [ef
Carol Vârn`. 

Vinovat e mortul...

Pe de alt` parte, \n Europa, \n
momentul \n care este filmat un
autovehicul care a \nc`lcat legea,
de]in`torul are obliga]ia s` mearg`
la poli]ie s̀  declare cine a fost la volan. 

„În caz contrar, prima amend`
este de 300 euro. Dup` 10 zile,
cre[te la 1.200 euro. Apoi la 4.000
[i te treze[ti cu executorul la u[`.
La noi, se pare c` nu poate fi apli-
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Pietoni care 
traverseaz` 
autostrada, circula]ie 
cu viteze de peste 150
km/h \n localitate, 
accidente stupide, lips`
de responsabilitate,
permise de conducere
false, autovehicule cu
documente false sau
f`r` asigurare, violen]`
verbal` [i chiar fizic`...
Acesta este tabloul
României atunci când
vorbim despre siguran]`
rutier`, a[a cum a fost
descris de „veteranii“
Poli]iei Rutiere, 
comisarul [ef Lucian
Dini]` [i comisarul [ef
Carol Vârn`. 

Vrem ca eforturile noastre s` se vad`
aici - s` ob]inem sc`deri la to]i indi-
catorii \n statistici... Cea mai bun`

solu]ie este s` \i determin`m pe
participan]ii la trafic s` respecte legea! 

Comisar [ef CAROL VÂRN~, {eful Serviciului 
Securitatea Traficului \n cadrul Poli]iei Rutiere

„Care este cea mai mare problem` acum?
Viteza! A doua mare problem`: traversarea
neregulamentar` - suntem implica]i \ntr-un 

program de reeducare rutier`. Educa]ia
rutier` pe care am f`cut-o \nainte de 2005 

[i-a produs efectele un an. Dup` care situa]ia
a \nceput s` se degradeze...“

Comisar [ef Lucian Dini]`, {eful Poli]iei Rutiere

Ca la noi, la nimeni

SIGURAN}~ RUTIER~



cat sistemul... Ni se spune c` era
nevasta la volan (care n-are permis
\ns` - [i nu po]i s` faci nimic) sau c`
a condus o persoan` pe care o iden-
tific`m ulterior ca fiind decedat`
(am auzit de cazuri \n care se inspir`
de la rubrica decese din ziare). Se
fac [i \n]elegeri cu al]i [oferi care nu
au puncte de penalizare“, a spus
comisarul [ef Lucian Dini]`. 

Cu aparatele actuale, exist`
totu[i posibilitatea de a m`ri ima -
ginea pentru a vedea cine a fost la
volan. Dar au ap`rut probleme de
alt` natur`... „Am vrut s` trimitem
poza acas  ̀[i au venit rapid la poli]ie
s` pl`teasc` amenda, pentru c`
ma[ina era condus` de amant`...“,
a ar`tat comisarul [ef Carol Vârn`. 

De men]ionat c`, \n Europa, se
taxeaz` chiar [i nerespectarea dis-
tan]ei \n mers (\n special pe auto -
strad`), lucru care nu este posibil \n
]ara noastr` din lipsa aparaturii
necesare.

Camere 
\n 27 de jude]e

De la \nceputul acestui an, Poli]ia
Rutier` Român` a declan[at ac]iuni
la nivelul ]`rii, care vizeaz` con-
centrarea de efective din mai multe
jude]e \ntr-o anumit` localitate,
unde, de regul`, se \nregistreaz`
cre[terea num`rului de accidente.
„Au fost descoperite ma[ini f`r`
asigurare, cu certificate de \nma-
triculare false. În acest moment,
constituim o baz` de date cu toate
autovehiculele \nmatriculate \n alte
state care circul` pe teritoriul ]`rii
noastre [i sunt de]inute de c`tre
cet`]eni români. Am considerat
aceast` ini]iativ` necesar` pentru
c  ̀e posibil s  ̀avem accidente cu fug`
de la locul faptei“, a spus comi sarul
[ef Carol Vârn`. Pân` acum, au fost
implementate sisteme de m`surare
a vitezei [i supraveghere a traficu-
lui rutier \n 27 de jude]e din Româ-
nia. „Avantajul sistemului: \nlocuie[te
un poli]ist 24/24, nu obose[te, nu
gre[e[te, nu cere pauz` de mas` [i
nici salariu“, a explicat comisarul
[ef Carol Vârn`.

Sfaturi... 
câte sunt \n Biblie

„Pentru [oferi, am tot atâtea sfa-
turi câte sunt \n Biblie“, a spus co -

misarul [ef Carol Vârn`, subliniind
c`, la volan, este esen]ial` o atitu-
dine responsabil`. 

El le recomand` profesioni[tilor
respectarea cu stric te]e a timpilor
de conducere [i odihn`, condu -
cerea prudent`, \n limitele de vite -
z` admise legal, respectarea indi-

catoarelor, abordarea curbelor cu
o vi tez` regulamentar`, asigura -
rea m`rfurilor, oprirea autovehi -
culelor doar \n parc`ri sigure. 

Cristina TOBESCU
cristina.tobescu@ziuacargo.ro
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Accidente grave de circula]ie cu mai mult 
de dou` persoane decedate, \n care au fost
implicate autovehicule de transport marf` 
[i persoane - 2005 - 2008

În care au fost implicate autovehicule de transport marf`
Num`r accidente 70 48 68 63
Total persoane decedate 174 121 178 155
Cel mai mare num`r 
de victime \ntr-un 
singur accident 5 8 7 5

În care au fost implicate autovehicule de transport persoane
Num`r accidente 75 91 113 126
Total persoane decedate 190 227 292 304
Cel mai mare num`r 
de victime \ntr-un 
singur accident 16 8 10 7

Sursa: Poli]ia Rutier`

2005 2006 2007 2008

Accidente grave de circula]ie 
\n România - 2008/2009

Total general
Num`r accidente 2048 1776 -272
Persoane decedate 562 488 -74
R`ni]i grav 1801 1580 -221

În care au fost implicate autovehicule de transport marf`
Num`r accidente 189 186 -3
Persoane decedate 84 84 0
R`ni]i grav 143 139 -4

În care au fost implicate autovehicule de transport persoane
Num`r accidente 80 63 -17
Mor]i 24 30 6
R`ni]i grav 80 53 -27

2008 
(1 ianuarie - 
31 martie) 

2009 
(1 ianuarie -
31 martie)

Diferen]a
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PREZENTARE

PUBLICITATE

SERVICII 
INTEGRATE,

O
scar Downstream este prima
companie care a implementat
acest sistem de alimentare cu

carburant \n România. Ini]ial, serviciul
a fost lansat sub numele Zeiss Eurodie -
sel, pentru ca \n urma unei campanii
de rebranding \n 2007, denumirea
s  ̀se schimbe \n Diesel Point. Prezent
pe pia]a româneasc` de 4 ani, acest
pachet complet de servicii include
instalarea sta]iei cu contract de como-
dat (f`r  ̀costuri), pomp  ̀cu debit m  ̀-
rit dotat  ̀cu un soft de gestiune (Fuel
Management [i Top Fuel Manage-
ment), aprovizio narea cu carburant pe
baz` de coman d` \n maximum 48 h,
asisten]  ̀[i service gratuit al sta]iei cu
verific`ri periodice, consultan] .̀ Toate
aceste servicii pot fi asigurate la un
cost optim pentru beneficiar deoarece
Oscar Downstream este cel mai mare
importator de motorin  ̀din România.
Compania dispune de 5 depozite
regionale, care acoper  ̀ toate zonele
]`rii [i beneficiaz` de flot` proprie
de cisterne. Toate acestea f`r` a face
deloc rabat de la calitatea carburan-
tului [i urm`rind un pre] corect pen-
tru to]i partenerii Oscar Downstream.
Sta]ia de incint` este alc`tuit` dintr-
un rezervor (cu posibilitate de adaptare
la consumul beneficiarului) [i o pomp`
performant` de ali men tare dotat`

cu un soft de stocare [i gestionare a
informa]iilor despre aliment`ri. Rez-
ervoarele respect` toate normele de
siguran]` [i mediu, fiind \nso]ite de
certificate de calibrare pentru deter-
minarea volumului prin m`surarea
nivelului.

Echipare - Sisteme
de gestiune

Fuel Management (FM)
� o singur` persoan` (Manager)

are control deplin asupra func]ion`rii
sistemului FM cu autoservire;

� alimentarea este permis  ̀exclu-
siv utilizatorilor autoriza]i prin chei
 electronice / cod PIN;

� pompa are incorporat` o im-
pri mant` termic` ce emite bonuri
automat / la cerere, pe care sunt im -
primate date legate de alimentare:
da ta [i ora aliment`rii, num`rul de
\n matriculare al ma[inii, nume [ofer
(op]io nal), num`rul de kilometri par-
 cur[i / ore de func]ionare (op]ional),
cantitatea de combustibil alimen-
tat`;

� aceste informa]ii sunt stocate
[i pe softul pompei, care memo -
reaz` 255 de tranzac]ii - date ali-
men tare, transferabile pe un PC, fie
prin cheia manager, fie online prin -
tr-un cablu serial; datele sunt arhi-
vate \n  aplica]ia PC, furnizat` odat`
cu sta ]ia;

� rapoartele de alimentare ob -
]i nute pot fi tip`rite [i exportate \n
format Excel astfel \ncât se pot efec-
tua opera]iuni suplimentare: ana li -
za consumurilor, transmiterea prin 
e-mail, arhivarea rapoartelor etc.

Top Fuel Management (TFM)
Aduce un plus de control [i infor-

ma]ii pentru gestionarea aliment̀ rilor:
� sistemul electronic permite

accesul la alimentare numai prin
chei magnetice personalizate pe
num`r de ma[in` [i / sau nume [o -
fer;

� acest sistem permite accesul
unui num`r de pân  ̀la 999 utilizatori;

� cheile magnetice ale ma[inilor
pot fi programate \n func]ie de para-
metrii acestora, \n a[a fel \ncât s` nu
se poat` alimenta peste capacitatea
rezervorului de ma[in`;

� permite restric]ionarea / bloca -
rea aliment`rilor pentru o anumit`
 cantitate [i / sau pentru un interval
de timp determinat;

� informa]iile transmise online
prin GPRS de sistem c`tre calcula-
torul pe care se afl` instalat` apli-
ca ]ia sunt: ora [i data aliment`rii,
nu m`rul ve hiculului, numele [ofe ru -
lui, ki lome trii parcur[i, cantitatea
alimentat`;

� sonda de nivel electronic` afi -
[eaz  ̀\n permanen]  ̀informa]ii com-
plete despre stocul existent \n rezer -
vor: volum efectiv (L), volum corelat
la 15 C, densitate [i temperatur`
medie, masa produsului [i nivelul
apei din rezervor (dac` exist`).

Cu o experien]  ̀de peste 8 ani pe
pia]a produselor petroliere, Oscar
Downstream reprezint` un parte -
ner de afaceri de \ncredere [i o de -
monstreaz` \n continuu prin echipa
de vân z`ri bine preg`tit`, opera-
tivitatea serviciilor, r`spândirea
na]ional` a depozitelor [i for]a finan-
ciar`, str` du indu-se tot timpul s`
r`spund` celor mai mari exigen]e
ale partenerilor s`i.

www.dieselpoint.ro

Diesel Point, serviciu
oferit de Oscar 
Downstream, este solu]ia
economic` pentru cei care
vor carburant de calitate 
la pre]uri minime. 
Transportatorii, furnizorii
de servicii publice, 
constructorii, consuma-
torii industriali [i agricoli
pot beneficia astfel 
de servicii optime de 
alimentare, ob]inând 
un atu important pe 
o pia]` pe care competi-
tivitatea conteaz` mai
mult decât oricând.

câ[tiguri generalizate

� reducerea costurilor 
la alimentarea cu carburant;
� controlul foarte precis 
al aliment`rilor cu ajutorul
softului de gestiune;
� eliminarea pierderilor (sta]ia
este \n incinta beneficiarului);
� accesul facil la carburant
prin serviciul de aprovizionare.

DIESEL POINT 
[i-a atins obiectivul, 
oferind partenerilor 
Oscar Downstream:
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Exist` inova]ii care-[i dovedesc
valoarea o dat` cu trecerea tim-
pului, prin extinderea ariei de apli -
cabilitate, de[i poate, la momen-
tul apari]iei lor, au stârnit cel pu]in
zâmbete ne\ncrez`toare. Pe de alt`
parte, sunt inven]iile primite cu
mult` \ncredere de public, dar care
nu [i-au dovedit ulterior utilitatea,
[i, bine\n]eles, cele care constituie
categoria „misiune imposibil`“. 

În care dintre aceste categorii se
\ncadreaz` cele [ase inven]ii pe
care le vom prezenta \n continuare,
r`mâne de v`zut. 

Motor cu ap`

În 1998, Mihai Ru[e]el depune
cererea de acordare a brevetului
de inven]ie pentru un motor cu
ap`. Doi ani [i jum`tate mai târziu,
OSIM \i acord` brevetul. Potrivit
acestuia, inven]ia se refer` la un
motor care utilizeaz` drept com-
bustibil apa, destinat producerii de
energie mecanic`. 

Problema tehnic` const` \n
realizarea unor condi]ii optime,
prin construc]ie, astfel \ncât apa s`
poat` vaporiza \ntr-un timp cât mai
scurt. Presa a consemnat de-a lun-
gul timpului opinii pro [i contra \n

pri vin]a aceastei inven]ii. Sus]in`torii
ideii au apreciat premiul ob]inut
de Mihai Ru[e]el la salonul de la
Geneva, precum [i reu[ita demon-
stra]iei acestuia cu Dacia sa al c`rui
motor clasic a fost adaptat s` func -
]ioneze jum t̀ate cu benzin ,̀ jum t̀ate
cu ap`. 

Vehicul terestru
pentru transportul
m`rfurilor

În 1993, Fako Ludovic [i Cor-
nelius Stroie din Bra[ov [i Corneliu
Petrescu din Bucure[ti depuneau
la OSIM cererea de acordare a breve-

Românul e inventiv, 
\ns`, din p`cate, cel
mai adesea, f`r` rezul-
tate concrete sau f`r` 
recunoa[terea meritat` 
\n anumite cazuri. 
Altfel spus, practica ne
omoar`! Pentru a afla
ce au mai brevetat 
concet`]eni de-ai
no[tri \n ultimii ani \n
transporturi, am
hot`rât s` facem o
scurt` vizit` la OSIM -
Oficiul de Stat 
pentru Inven]ii [i
M`rci. {i, din multi
tudinea de brevete 
trecute rapid \n 
revist`, ne-am oprit
asupra a [ase inven]ii
care, sper`m noi, vor 
face deliciul cititorilor 
[i poate, cândva, [i al 
utilizatorilor...

inven]ii,
inven]ii...

Motorul are un [asiu (1) cu pistoane (2) \mbr`cate de un cilindru mobil,
dublu (3), cu un cap incandescent (4), prev`zut cu o rezisten]` de mare capac-
itate. În dreptul capului incandescent, se monteaz` dou` bol]uri (5) diame-
tral opuse, pentru fixarea unor biele (6), iar la baza pistoanelor, pe [asiu,
sunt monta]i ni[te arbori (7), care au la interior came (8), pentru montarea
bielelor [i \nchiderea/deschiderea unor supape (9) de evacuare [i o cam`
(10) pentru ac]ionarea unei supape de ad misie (11).



tului pentru un „Vehicul terestru pen-
tru transportul m`rfurilor“ [i, [ase
luni mai târziu, ob]ineau aprobarea. 

Potrivit datelor \nscrise \n brevet,
autocamionul, propulsat de un
motor Diesel, ar oferi urm`toarele
avantaje (prin compara]ie cu mo -
dele precum ZIL 130 G [i ZIL 4030):
\mbun`t`]irea condi]iilor de munc`
ale conduc`torului auto \n timpul
conducerii [i al opera]iilor de
\ntre]inere ale vehiculului (spre
exemplu: \n cazul necesit`]ii de -
mont`rii/mont`rii radiatorului [i a
bateriei de acumulatoare).

Întrucât nu am g`sit informa]ii
suplimentare despre acest vehicul
[i nici nu l-am z`rit pe [oselele din
România, am ajuns la concluzia c`
micul autocamion „cu bot“ nu a
v`zut pân` acum lumina zilei...

Autovehicul
locuibil pentru 
distan]e medii 
[i lungi

În luna august 1990, Alexan-
dru Mo[u din Bucure[ti depunea la
OSIM inven]ia „Autovehicul locuibil,
pentru distan]e medii [i lungi“.
Brevetul i-a fost acordat \n anul
1993. 

Potrivit autorului, autovehicu-
lul locuibil pentru distan]e medii
asigur` transportul [i cazarea a 28
de turi[ti, având o autonomie total`
pe o distan]` de 3.000 km, iar cel
pentru distan]e lungi - 24 de turi[ti,
autonomie total` 5.000 km.

Ceea ce nu se reg`se[te \ns` \n
datele \nscrise \n brevet sunt dimen-
siunile autovehiculului: lun gime,
l`]ime, \n`l]ime... Nu ne r` mâne
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Cu ce 
ne putem 
mândri...

� 1555 - Rachetele 
expediate de la
CapeKennedy [i 
aripile“Delta“- 
Conrad Haas, Sibiu
� 1827 - „condei port`re],
f`r` sfâr[it,alimentându“se
singur cu cerneal`“ -
Petrache Poenaru
� 1858 - primul ora[ 
din lume iluminat 
cu petrol - Bucure[ti
� 1880 - automobilul 
cu motor cu aburi -
Dumitru V`sescu
� 1881 - posibilitatea

Vehicul terestru de capacitate medie. Este alc`tuit dintr-o cabin` (58) [i
o lad` pentru m`rfuri (49), montate pe un [asiu metalic (B) [i dintr-un
ansamblu de propulsie (A) dotat cu un motor (1), pe care este montat un
ambreiaj (2) [i o cutie de viteze (3). Transmiterea mi[c`rii de la cutia de
viteze la un diferen]ial (4) se face printr-un ax cardanic (5). ßasiul metal-
ic este alc`tuit dintr-un lonjeron stânga (6) [i dintr-un lonjeron dreapta,
dotat la partea anterioar` cu ni[te traverse fa]`. Motorul este montat pe
[asiul metalic cu ajutorul unor supor]i. Radiatorul de ap` (22) este mon-
tat cu ajutorul unor rame de sprijin pe un suport masc`. Pe lonjeronul stân-
ga, este montat un suport de baterie (G) pe care se poate culisa o cutie
suport ce sus]ine bateria de acumulatoare (57).



decât s` ne \ntreb`m: oare cum o fi?
Un fel de autocar agabaritic? Un fel
de vagon de tren cu cu[ete de dor-
mit [i restaurant? Un fel de bloc de
garsoniere [i apartamente cu dou`
camere tractat de un trailer?...

Vehicul pe pern`
de aer, cu sistem
unitar de 
sustenta]ie 
[i propulsie

În luna mai 2005, Vasile Beldean
din Zal̀ u a depus cererea de ob]inere
a brevetului de inven]ie pentru un
„Vehicul pe pern` de aer, cu sis-
tem unitar de sustenta]ie [i propulsie“.
OSIM \i acord` brevetul \n luna ian-
uarie 2007. 

Potrivit autorului, problema

tehnic̀  pe care o rezolv̀  inven]ia const̀
\n mic[orarea consumului de energie
prin utilizarea aerului pentru deplasarea
vehiculului, pentru sustenta]ie [i
pentru umflarea pernei de aer.

Se pare c` [i autorit`]ile române
cocheteaz` cu ideea unui transport
realizat cu trenuri pe pern` mag-
netic` \ntre Aeroportul Otopeni [i
Bucure[ti, din 2012. Potrivit Mediafax,
acestea vor circula pe o mo no[in  ̀sus-
pendat`, costurile liniei ajungând
la 6-7 milioane lire sterline pe kilo-
metru. Sunt luate \n considerare
dou` posibilit`]i: o linie de 16 km
(Bucure[ti-Aeroport Otopeni) sau
una de 80 km (\nconjurul Capitalei).
Astfel de trenuri circul` deja \n
Japonia, au câte trei vagoane [i cost`
câteva zeci de milioane de euro.

zborului cu reac]ie 
(brevet ob]inut \n Fran]a) -
Alexandru Ciurcu
�1884 - primul ora[ euro-
pean iluminat stradal cu
energie electric` -
Timi[oara
�1886 - prima
ambarca]iune cu reac]ie -
Alexandru Ciurcu
� 1900 - becul cu reglarea
curentului electric 
[i gaz - Nicolae Teclu
� 1904 - biospeologia -
fondator Emil Racovi]`
� 1905 - telefonia 
multipl` - Augustin Maior
� 1906 - avionul cu tren de
aterizare pe ro]i 
cu pneuri - Traian Vuia
� 1906 - aparatul hidraulic
cu dalt` de percu]ie 
pentru sondaje adânci - 
A.A. Beldiman
� 1908 - primul procedeu
de rafinare a produselor
petroliere cu bioxid de sulf
din lume - Laz`r Edeleanu
� 1908 - „pila Karpen“,
care func]ioneaz` \nc` [i
produce curent electric,
ne\ntrerupt de peste 100
de ani - Acad. Nicolaie
Vasilescu-Karpen
� 1910 - primul avion 
din lume fuselat 
aerodinamic - Aurel Vlaicu
� 1910 - ma[ina de t`iat
sulf - Tache Brum`rescu
� 1910 - efectul circular 
al discontinuit`]ilor 
de magnetism - 
ßtefan Procopiu 

Autovehicul locuibil, destinat transportului turi[tilor pe distan]e medii [i
lungi, compartimentat \n cabine simple [i duble, dispuse de o parte [i de
alta a unui hol longitudinal. Pe partea stâng` a holului (17), sunt situate
cabinele duble (19) pentru patru persoane, iar pe partea dreapt` cab-
inele simple (18) pentru dou` persoane, la al c`ror nivel inferior sunt
prev`zute câte dou` fotolii pat (24, 25), fa]` \n fa]`, iar la nivel superior
câte un pat (24) pentru o persoan`, respectiv câte un pat dublu (30) pen-
tru dou` persoane. Compartimente speciale pentru: bagaje (22), com-
bustibil (52, 82), rezervoare ap` (60, 81), medicamente (13), piese de
schimb (85), toalete (20, 21).
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Vehicul spa]ial

În 1995, Ioan Cr̀ ciun din Timi[oara
depunea la OSIM cererea de ob]inere
a brevetului pentru un „Vehicul
spa]ial“. Abia dup` 6 ani, \n 2001,

a fost brevetat` aceast` inven]ie.
ßi nici nu e de mirare c` a durat
atât de mult: e o decizie destul de
dificil` s` fii la un pas de a spul-
bera mitul farfuriilor zbur`toare -
obiecte zbur`toare neidentificate,

DOSAR

� 1910 - tratamentul 
paraliziei generale - 
Gheorghe Marinescu
� 1910 - primul zbor al
unui avion cu reac]ie 
(fabrica]ie proprie) - 
Henri Coand` 
� 1910 - „fenomenul 
Cantacuzino“ (aglutinarea

unor microbi) - 
Ioan Cantacuzino 
� 1912 - dioramele -  
Grigore Antipa
� 1913-1916 - vaccinarea
antiholeric` (metoda 
Cantacuzino) - 
Ioan Cantacuzino 
� 1916 - ac]iunea
hipertensiv` a digitalei -
D. Danielopolu 
� 1918 - sonicitatea - 
Gogu Constantinescu 
� 1919 - unitatea 
elementar` de energie
magnetic` (magnetonul) - 
ßtefan Procopiu
� 1920 - calculelele 
traiectoriilor posibile
P`mânt - Lun` (folosite 
la preg`tirea 
programelor „Apollo“ - 
ing. Gheorghe Botezatu
� 1921 - automobilul f`r`
diferen]ial, cu motor \n
spate (de forma „pic`turii
de ap`“) - Aurel Per[u
� 1921 - descoperirea
insulinei - 
Nicolae P`ulescu
� 1921 - fenomenul 

Vehicul pe pern` de aer, ac]ionat cu sistem unitar de sustenta]ie [i propulsie,
destinat transporturilor. Vehiculul are \n componen]` un [asiu, alc`tuit
dintr-un corp tubular (3), montat \ntre dou` platforme, una superioar` (9),
una inferioar` (7), având de jur-\mprejur montat` fusta gonflabil` (6). Pe plat-
forma inferioar`, este montat motorul (1) care ac]ioneaz` compresorul (2),
aerul comprimat ob]inut fiind dirijat c`tre corpul tubular (3) [i, printr-un dis-
tribuitor (4), c`tre ni[te unit`]i de sustenta]ie [i propulsie (5), ce sunt com-
puse dintr-un cilindru pneumatic (a) cu dubl` ac]ionare, care este montat
printr-o articula]ie sferic` (b), ce este ghidat` [i sprijinit` cu ajutorul pieselor
(c), pe platforma inferioar` (7), \n interiorul c`ruia culiseaz` un piston (d)
solidar cu tija (e), care este ac]ionat sus-jos cu aerul introdus prin ni[te
[tu]uri (f), realizând dep`rtarea/apropierea de mediul pe care se deplaseaz`. 

Vehicul spa]ial, destinat a fi folosit ca mijloc de transport \n spa]iu. Se poate
deplasa \n spa]iu datorit` reac]iunii create la accelerarea sau frânarea unui inel
iner]ial (X) fa]` de alt inel iner]ial (Y) concentric [i la 90 grade, care are o
mi[care de rota]ie pentru stabilizare. Vehiculul se sprijin` pe trei picioare tele-
scopice (Z), iar prin rotirea celor dou` inele (X [i Y) \n plan orizontal, se poate
asigura accesul \n interiorul vehiculului spa]ial.
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m r̀turii ale existen]ei extratere[trilor...
Potrivit autorului, inven]ia pre -

zint` urm`toarele avantaje: sim-
plitate constructiv`, fiabilitate func -
]ional`, pierderi energetice reduse,
se poate modifica, \n orice moment
[i sens, direc]ia de deplasare \n
spa]iu. Astfel, vehiculul spa]ial se de -
plaseaz`/sta]ioneaz` prin accele -
rarea/frânarea controlat` a unui
electromotor inelar reversibil, de
curent continuu, fa]` de un alt elec-
tromotor inelar reversibil, de curent
continuu, plasat concentric [i la 90
grade, care are o mi[care de rota]ie
pentru stabilizare giroscopic`.

Ambalaj 
de transport 
pentru ou`

ßi pentru a \ncheia articolul \n spi -
ritul S`rb`torilor de Pa[te, v`
prezent`m un „Ambalaj de transport
pentru ou`“, al c`rui brevet a fost
ob]inut de c`tre Alexa Florin Ghe-
orghe din Bac`u \n anul 2001.

Problema tehnic` pe care o
rezolv` inven]ia const` \n realizarea
unui ambalaj pentru ou`, care s`
asi gure, pe lâng` protejare, [i con-
servarea acestora. Materialul utili -
zat [i modul de cuplare a ambala-
jelor \ntre ele constituie o barier`
\n calea procesului de degradare a
ou`lor. Acum c` toate ou`le ajung
\n tregi la beneficiari, nu mai r`mâne

decât s` ave]i grij` la opera]iunea
de fierbere, iar apoi la cea de vop-
sire [i decorare.

Pa[te Fericit!

Cristina TOBESCU

cristina.tobescu@ziuacargo.ro

aprilie 2009                                                                                                        39

Procopiu (depolarizarea
luminii) - ßtefan Procopiu
� 1922 - bismutul ca agent
terapeutic \mpotriva 
sifilisului - 
C. Levaditi [i Sazevac 
� 1925 - generatorul de
abur cu ardere \n camer`
\nchis` [i cu vaporizare
instantanee - Traian Vuia 
� 1930 - avionul cu arip`
joas` - Elie Carafoli
� 1933 - aerodina 
lenticular` (farfuria
zbur`toare) - 
Henri Coand`
� 1938 - efectul Coand` -
Henri Coand`
� 1938 - discul volant -
Henri Coand`
� 1952 - primul institut de
geriatrie din lume - 
Dr. Ana Aslan 
(produse Gerovital)
� 1958 - centura
zbur`toare - Justin Capr`
(americanii au fost credita]i
ca autori ai acestei inven]ii
\n 1961) 
� 1962 - primul laser cu
gaz (heliu-neon) cu radia]ie
infraro[ie - 
Ion Agârbiceanu
� 1999 - hyper CD ROM
(capacitate de stocare
10.000 GB) - 
Dr. fiz. Eugen Pavel
� 2000 - aparatul care
purific` aerul \n spa]iile de
locuit - Constantin Pascu

(sursa: www.suntroman.ro)

România a câ[tigat marele premiu la cel mai prestigios
salon interna]ional de inven]ii, desf`[urat la Geneva \n
perioada 1-5 aprilie 2009, informeaz` Mediafax. 

Firma MB Telecom SRL a câ[tigat marele premiu cu
inven]ia Roboscan1 M, cel mai avansat sistem de radi-
ografiere cu raze gamma a camioanelor. 

|n aceast` competi]ie, au fost \nscrise aproximativ o mie
de inven]ii din 45 ]`ri. Succesul inventatorilor români
este cu atât mai r`sun`tor cu cât juriul interna]ional de
82 de membri a votat „\n unanimitate“ acordarea mare-
lui premiu. 

România câ[tig`toare
la Geneva

Inven]ia se refer` la un ambalaj din
polietilen` expandat`, flexibil`,
folosit pentru stocarea, conservarea
[i transportul ou`lor.



P
entru a face fa]` pro vo -
c`rilor, Iveco a trebuit
s  ̀ra]ionalizeze \n primul
rând gama de produse,
un proces de integrare

a designului [i a produc]iei care ar
fi necesitat ani \ntregi de munc`.
Dar compania beneficia de experien]a
consolidat` a OM pe gama de
vehicule comerciale u[oare, pe seg-
mentul mediu de la Fiat, OM [i Unic,
iar pe cel greu de la Magirus-Deutz.
Cu 200 modele de baz` [i 600 ver-
si uni derivate, cei cinci construc-
tori reu neau cea mai cuprinz`toare
ga m` din Europa. 

Ra]ionalizarea produc]iei a \nsem-
nat eliminarea mo delelor care se
suprapuneau ca tonaj [i aplica]ii,
pentru a p`stra o singur` gam` cu
o multitudine de cabine, moto riz`ri,
dot`ri etc. A fost necesar` aban-
donarea gradual̀  a opera]iunilor ori -
ginale \n cadrul facilit`]ilor de pro-
duc]ie din Italia, Fran]a [i Germa-
nia [i reorganizarea lor conform
planului centralizat Iveco. S-au
p`strat, pentru o vreme, modele
sub m`rcile originale ale alia]ilor.

Tradi]ia 
mini-camioanelor

Înc` de la \nceput, tradi]ia Iveco
a inclus, a[a cum am amintit, vehicule
comerciale u[oare produse de spe-
cialistul OM, modelele 616 [i 40 ale
acestuia fiind construite pe o arhi-
tectur` de camion, cu [asiu-cabin`
[i trac]iune spate. Modelul 616 era
un vehicul de distribu]ie, de 3,5 t,
introdus \n 1967. În 1975, modelul
\n produc]ie putea fi comandat
numai cu moto rizare cu 4 cilindri [i
vândut \n Italia sub marca Fiat [i
\n N Europei ca OM. Urm`torul pas
a fost modelul 40, mo[tenitorul
unei lungi serii de mini camioane OM
cu nume de animale, despre care am
vorbit \n num`rul anterior (Daino,
Lupetto). Dup` 1975, a fost vândut
ca Fiat 40 NC sau OM 40. Modelul
de baz` era de 4 t, dar au existat [i
ver siuni de 3,5 t. Produc]ia lui 616
N3/4 a \n cetat \n 1978, iar cea a
modelului 40 \n 1987.

Factorul X

În 1973, pentru a \nlocui numele
de animale ale modelelor, OM a
pus la punct gama X, care aco perea
segmentul cuprins \ntre 5 [i 10 t. Ace -
la[i tip de cabin` ca la gama X a
fost adoptat [i pentru vehiculele
Fiat. În anii anteriori cre`rii Iveco,
Fiat avea numai un singur model care
s` acopere gama de la 3,5 la 8,5 t,
dar dup` alian]` au devenit dis -
ponibile motoriz`ri de 4 [i 6 cilin-
dri.  S-a schimbat, de asemenea, [i
co dificarea modelelor. OM a continuat
s` foloseasc` motoare Saurer pen-
tru modelele mai mici, dar motoare
Fiat pentru modelul de 10 t, N100.

Gama de vehicule sub siglele OM [i
Fiat, \n 1975, ajunsese s` ofere mo -
dele pentru fiecare jum`tate de
ton` peste 8 t [i pentru fiecare ton`
\n plus peste 10. 

Gama Club

În 1971, Magirus-Deutz sem-
nase un acord cu DAF, Saviem [i
Volvo, formând „Clubul celor patru“.
Intrarea lui Magirus \n proiectul
Iveco [i dizolvarea Saviem \n Renault
a marcat sfâr[itul acestui club, dar
rezultatul alian]ei anterioare a r`mas:
o cabin` cubic` având un parbriz
panoramic. Cei patru foloseau pro-
priul design pentru gril` [i bar`.
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Dup` cum povesteam 
\n num`rul trecut, 
Iveco a luat fiin]` \n 1975, 
prin cumularea experien]ei 
produc`torilor Fiat, 
Lancia, Magirus, OM 
[i Unic. Principalele
provoc`ri pentru nou
n`scuta companie au fost
de a integra, ra]ionaliza [i
optimiza produc]ia pentru 
a cuceri noi pie]e 
ca Iveco, sub un singur
nume [i cu performan]e
crescute. 
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Primul Magirus cu cabin` Club a
ap`rut chiar \nainte de crearea
Iveco, pentru un vehicul pe seg-
mentul 9-13 t, propulsat de un
motor r`cit cu aer, \n versiuni de
putere cuprinse \ntre 90 [i 160 CP.
Pentru a evita competi]ia cu Fiat-OM-
Unic, modelul a fost vândut \n spe-
cial \n Germania, Olanda, Belgia [i
Danemarca. Gama a fost revizuit`
pentru ultima dat` \n 1983 [i scoas`
din produc]ie la sfâr[itul anilor 80.

Daily, un Iveco pur

Primul model conceput, dez-
voltat [i produs \n \ntregime dup`
crearea companiei a fost Daily, un

Iveco pur.  Aceast  ̀gam  ̀de vehicule
co merciale u[oare a fost lansat`
\n 1978, având patru modele de
ba z` [i 7 versiuni, totalizând peste
40 de combina]ii, toate propulsate
de un motor diesel cu 4 cilindri, cu
injec]ie indirect`, construit de Sofim
(Societa Franco-Italiana Motori SpA,
subsidiar` Iveco). 

Sub numele de marc` Fiat, Unic
sau Magirus Deutz, a purtat numele
de Daily, \n timp ce pentru OM a fost
denumit Grinta. Mai târziu, \n 1984,
Sofim a dezvoltat, pentru Daily de
5 t, motoare cu turbocharger, capa-
bile s` dezvolte puteri maxime de
pân` la 100 CP. Aceast` genera]ie
a \nceput a fi cunoscut̀  ca Turbo Daily

sau Turbo Grinta. Succesul de care
s-a bucurat [i \nc` se bucur` acest
model are la baz` principiile pe
care constructorul s-a bazat \ntot-
deauna: crearea unei utilitare u[oare
robuste ca un camion, dar con-
fortabil` [i la fel de u[or de con-
dus ca un autoturism. 

Conform celor declarate de con-
structor, \n anii trecu]i, \nainte de
criz`, undeva \n lume, o dat` la 5
minute, era vândut un Daily.

(va urma)

Raluca MIH~ILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

EVOLU}IE
IVECO (II)



„I
nteresant este c`,
\ntr-o perioad` \n
care România se
afla \n sfera de influ-
en]` sovietic`,

op]iunile conduc`torilor c`ilor fer-
ate române privind investi]iile \n
noi tipuri de material rulant s-au
\ndreptat c`tre Vest, \n ciuda intere-
selor importante pe care le avea
URSS pe acest palier“, ne-a explicat
ßerban Lacri ]eanu, director Rela]ii
Interna]ionale \n cadrul CFR Marf`.
Trac]iunea Diesel la CFR a \nceput
timid \n 1938, cu o singur` loco-
motiv` Diesel-electric` de mare
putere (4.400 CP) construit` \n
Elve]ia pentru serviciul de linii magis-
trale [i câteva locomotive Diesel-
mecanice de 120 CP, pentru servi-
ciul de manevr`, construite de
Uzinele N. Malaxa din Bucure[ti.
Aceste prime locomotive, produse
\n anul 1938, aveau s` decid` \ns`
\ntreaga dezvoltare [i extindere a
trac]iunii diesel pe C`ile Ferate
Române pân` \n 1990. 

De-a lungul timpului, 2.400 de lo -
comotive diesel-electrice tip Co-Co
de 2.100 CP au fost construite la
Uzinele Electroputere Craiova [i
peste 5.000 de locomotive, majori-
tatea diesel-hidraulice, produse de
uzinele Malaxa (ulterior, Uzinele 23

August Bucure[ti).

O locomotiv` 
unicat

Locomotiva livrat` de elve]ieni
\n 1938, format` din dou` unit`]i
cuplate permanent, care puteau
dezvolta \mpreun` 4.400 CP, a fost
proiectat` pe baza specifica]iilor
tehnice \ntocmite de speciali[tii fe -
roviari din România [i a avut o isto-
rie foarte interesant .̀ La numai 6 ani
de la momentul livr`rii, a primit o
nou` destina]ie, fiind utilizat` ca
generator de curent electric la Ate-
lierele CFR Grivi]a, dup` ce, \n urma
bombardamentelor, centrala elec-
tric` a uzinei fusese distrus`. Dup`
1950, a revenit la depoul de domi-
ciliu, \n Bra[ov, unul dintre depourile
cu cele mai grele sec]ii de remorcare,
pentru ca, \n 1965, s` fie retras`
din circula]ie, ca urmare a intr`rii \n
serviciu a noilor locomotive diesel
seria 060-DA. De men]ionat c` loco-
motiva a demonstrat, cu ocazia
testelor realizate \n Elve]ia pe lini-
ile Winterthur – St. Gallen [i Stein
- Säckingen, enorma sa for]` de
trac]iune: 36 tf la demaraj, 24,4 tf
for]` de trac]iune uniorar` [i 17,4
tf for]` de trac]iune de durat`. În
prezent, o locomotiv` electric` dez-
volt` o putere de aproximativ 7.000
CP, \n timp ce locomotivele diesel-
electrice \n jur de 2.400 CP. 

Pe [ine... 
dup` 50 de ani

Primul lot de locomotive diesel-
electrice simple a fost comandat
din Elve]ia \n 1955. A fost vorba
despre proiect dedicat C`ilor Ferate

Române, locomotivele fiind, de
asemenea, construite pe baza unor
specifica]ii tehnice date, fiecare
proiect fiind destinat unui anumit
beneficiar [i executat \n conformi-
tate cu cerin]ele acestuia. Prima
locomotiv` tip 060-DA CFR a sosit
\n ]ar` \n data de 13 august 1959 [i
a intrat efectiv \n serviciu la 22 sep-
tembrie a aceluia[i an, la depoul
Bra[ov. Locomotiva a fost transfe -
rat  ̀din anul 1970 la depoul Cluj, du -
p` ce la Bra[ov fusese introdus` pe
scar` larg` trac]iunea electric` [i a
circulat pân` \n 1994, când a fost
(pân  ̀anul trecut) p`strat  ̀[i expus`
la depoul din Dej. „CFR Marf` a
aniversat, \n 2008, 10 ani de la
\nfiin]are. Atunci, beneficiind de
sus]inerea echipei de conducere a
societ`]ii, precum [i de posibilit`]ile
[i cuno[tin]ele tehnice deosebite
ale salaria]ilor IRLU Craiova, ne-am
hot`rât s` repar`m locomotiva 
060-DA-001 livrat` \n 1959, care,
\n acest an, \mpline[te 50 de ani. Acum,
se afl̀  \n stare perfect̀  de func]ionare.
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deschiz`torii 
DE DRUMURI
În 1938, România dispunea
de cea mai puternic` loco-
motiv` din Europa. Cei
4.400 CP pe care \i 
dezvolta erau croi]i special
pentru linia Bucure[ti -
Bra[ov la uzinele Sulzer
din Elve]ia. Acesta a fost
\nceputul ac]iunii de
„dieselizare“ 
a C`ilor Ferate Române.
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Toate piesele sale sunt originale
(aparatele de m`sur` [i control,
aparatul de m`surare a vitezei etc)
datorit  ̀colegilor no[tri pasiona]i de
la Dej, care au strâns piese de pe alte
locomotive, astfel \ncât pentru 060-
DA-001 s` fie totul ori ginal. Numai
motorul diesel a fost schimbat, dar
este acela[i tip. Inten]ia noastr`
este s` folosim aceast` locomotiv`,
\mpreun` cu CFR C`l`tori, pentru
trenuri speciale, nostalgice sau tur-
istice, aniversare etc, pentru c` este
mai u[or de operat decât una cu
aburi. Este singura dintre primele
20 de locomotive ale seriei care
\nc` se afl` \n stare de func]ionare“,
a mai ar`tat ßerban Lacri]eanu. El
a precizat c` primele 6 locomotive
au venit din Elve]ia, urm`toarele
10 s-au asamblat la Craiova folosin-
du-se integral piese [i subansamble
fabricate \n Elve]ia, pentru ca, din
1961, s` fie demarat` produc]ia
integral  ̀la Craiova. Pe de alt  ̀parte,
Uzina 23 August a fost cel mai mare
produc`tor de locomotive diesel

din Europa pân` \n anii ‘80 [i sin-
gura fabric` de echipamente de
frân` din România, autorizat` de
Knorr. Acum, România import` din
Germania.

Sovieticii refuza]i
\n favoarea Suediei

„CFR a avut \ntotdeauna un cult
al locomotivelor. În 1965, când s-a
electrificat linia Bucure[ti-Bra[ov,
s-a f`cut un concurs pentru achizi]ia

de locomotive. S-au adus locomo-
tive din URSS, din Fran]a [i din Sue-
dia [i au fost testate pe linia Predeal.
A fost ales modelul din Suedia, ceea
ce a provocat un scandal fantastic,
dar oamenii au avut curaj [i au ales
ce a fost mai bun pentru calea
ferat`“, a mai spus ßerban Lacri]eanu. 

Pe linia Bra[ov - Predeal, una
dintre cele mai grele din ]ar`, la
unele trenuri de c`l`tori cu tonaj
sporit, se folosesc ast`zi dou` loco-
motive electrice, \n timp ce pentru
marf` se opteaz` chiar [i pentru 3,
pentru a cre[te un tonajul. De men -
]io nat c` tonajul trenului este lim-
itat nu nu mai de puterea locomo-
tivei, dar [i de rezisten]a cârligului
de trac]iune dintre vagoane, motiv
pentru care la trenurile grele se
intercaleaz  ̀o lo comotiv  ̀la mijlocul
trenului. În pe rioada trac]iunii cu
abur, pe Predeal, trenurile grele de
marf` erau re morcate de 5 loco-
motive: dou` \n fa ]`, dou` la mijloc
[i una \mping`toare. 

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Parcul total de 
locomotive diesel al
CFR a fost de 1.407
unit`]i, iar diferen]a
pân` la 2.400 s-a dus la
export [i la \ntre-
prinderile industriale.
România a exportat
locomotive [i \n China [i
interesant este c` o
parte dintre ele s-au
\ntors \n ]ar`. 

În anii ‘30, personalul CFR depunea la angajare un jur`mânt:
„Jur \n numele lui Dumnezeu [i declar pe onoare [i con[tiin]a mea,
Credin]` Regelui [i Constitu]iunei ]`rei mele,
De a \mplini cu s\n]enie datoriile ce-mi impune func]iunea mea.
A[a s`-mi ajute Dumnezeu“.
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Î
n 1992, Arnaud Perrein,
proasp`t inginer \n agricul-
tur`, a venit pentru prima
dat` \n România. Mai \ntâi
ca angajat pentru o com-

panie francez`. Apoi, \n 1994, [i-a
f`cut propria firm`. ßi a r`mas aici:
are o so]ie [i trei copii români [i, dup`
to]i anii care au trecut, a[a cum
ne-a declarat, [i el se simte român.

„Ce am f`cut aici nu puteam s`
fac \n Fran]a. Acolo nu se g`se[te
p`mânt, nu exist` posibilitatea de
a porni o afacere de la zero dac` nu
ai un tat`, un frate care au p`mânt
sau deja o afacere \n agricultur`“,
a spus Arnaud Perrein, directorul
general al firmei SOPEMA.

Înainte 
de Romania...

A vizitat mai multe ]`ri pentru
a alege: Polonia, Cehia, Ungaria,
Bulgaria, Mexic, Statele Unite ale
Americii... „Visul meu era s` fac o
ferm`, s` fiu produc`tor agricol.
Doar aici am g`sit oportunit`]ile
pe care le c`utam. În plus, \n Româ-
nia, m-am sim]it mai \n largul meu“,
a spus Arnaud Perrein. 

În aprilie 1994, a venit din Fran]a
cu dou` combine de recoltat sfecl`

„]`ranul“ 
FRANCEZ

Dup` ce am v`zut ce
\nseamn` o afacere \n
agricultur` de 3.300
hectare, i-am spus 
directorului general al
firmei SOPEMA c` voi
scrie un articol cu titlul
„]`ranul“ francez. N-a 
comentat, dar [tia c`
acest cuvânt se
folose[te acum mai mult
\n sensul peiorativ.
Ast`zi, „Noi vrem
p`mânt“... doar ca s`-l
vindem. {i totu[i, exist`
oameni naturaliza]i \n
]ara noastr` care vor s` 
lucreze p`mântul. 
Am aflat, direct de la 
protagonist, povestea 
lui Arnaud Perrein, 
o persoan` care a reu[it
s` atrag`, pân` \n
prezent, finan]`ri 
de la UE de peste 
un milion de euro.
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de zah`r [i, timp de cinci ani, a pre-
s tat doar servicii agricole \n zona
de Sud a ]`rii. „Am \nceput \n cet-
\ncet s` cultiv p`mânt. Mai \ntâi
15 hectare, am ajuns apoi la 30,
70, 300 ha... 

Cultiv`m \n prezent 3.300 ha
\ntr-un singur sat (Mihail Kog`lnicea -
nu, jude]ul Ialomi]a). Cea mai mare
parte a p`mântului este luat` \n
arend  ̀(de la 800 de proprietari), restul
cump r̀at. În ceea ce prive[te achizi]iile
noastre de teren, obiectivul nu este
s` \l vindem mai departe - nu sun-
tem societate imobiliar` - ci s`-l
lucr`m...“, a explicat directorul ge -
neral al firmei SOPEMA, amintind de
persoanele care nu sunt din zon`,
dar vin [i cump`r` teren din sat
numai ca s`-l vând`. 

„Afacerea noastr` nu este pen-
tru 5-10 ani: vrem s` ne stabilim
aici; poate Dinu (fiul lui Arnaud Per-
rein, n. red.) va prelua afacerea. De
aceea, este important s` avem [i
\n proprietate o anumit` suprafa]`
din teren. Cu cât mai mult, cu atât
mai bine, pentru c`, \n România,
contractul de arend` nu este la fel
ca \n Fran]a. Se face contract pen-
tru 10-15 ani, dar, dac` proprietarul
se r`zgânde[te, \[i ia p`mântul
\napoi. În Fran]a, un contract de
arend  ̀se poate spune c  ̀este sfânt:
se \ncheie pe 18 ani. Proprietarul are
dreptul s` retrag` terenul numai
dup` aceast` perioad` [i doar dac`
el \nsu[i sau fiul s`u cultiv` acel
p`mânt \n continuare. Iar nivelul
de arend` este decis de prefectur`

\n func]ie de calitatea terenului“. 
În acest an, SOPEMA cultiv`

1.200 ha grâu, 400 ha orzoaic` de
toamn`, 50 ha de orzoaic` de
prim`var`, 350 ha floarea soarelui,
1.300 ha porumb. Firma are \n
prezent 42 de angaja]i, iar 9 din-
tre ace[tia asigur` permanent paza
culturilor, a sistemelor de iriga]ii, a
utilajelor [i a fermei. Vara, efec-
tivele de paz` cresc, pentru c` tre-
buie p`zit porumbul. „Când apar
ho]ii, paznicii ne anun]`, chem`m
poli]ia, mergem cu trei-patru ma[ini...
A[a c` la noi vin mai rar - se duc la
vecini... Au \nceput s` gândeasc`
altfel: «sunt ho], merg la furat unde
e mai u[or, unde nu sunt riscuri,
nu m` duc la francez...». Cantitatea
de porumb furat` este mic` (500
kg, de exemplu), \ns` stric`ciunile
pe care le face c r̀u]a sunt mari - poate
s` culce 10 t din cultur` la p`mânt
[i acestea nu mai pot fi recoltate
cu combina. Oricum, pagubele provo-
cate de mistre]i sunt mult mai mari
[i aici nu avem ce face. Am dat \n jude-
cat` Ocolul Silvic din zon` [i am
pierdut... o anomalie local` greu de
acceptat!“, a spus Arnaud Perrein.

Bani via UE

Ini]ial, Arnaud Perrein a demarat
un proiect SAPARD (500.000 euro
suma eligibil`, achizi]ionând sis-
temele de iriga]ii). Acum, are \n
derulare proiectul FEADR \n va loare
de 1.670.000 euro, pentru 52 de
utilaje agricole. 

„În urm` cu doi ani, am \nceput
prin a cere oferte de la produc`tori
din Fran]a, SUA [i Italia (\n Româ-
nia, pre]urile sunt cu 20-30% mai
mari). A urmat dosarul de finan]are
(cu mult noroc, pentru c` am fost
declarat eligibil) [i dosarul de
achizi]ie (de fapt, 8 dosare a câte
500 de pagini fiecare...!)“.

ßi, apoi, a apelat la un credit la
CEC... „singura banc`, \n acest an,
care putea s` ne finan]eze cu o
dobând` rezonabil` (15%) [i care a
acceptat [i garan]ii rezonabile: uti-
lajele noi, utilaje mai vechi (2007,
2008), tot ce am la Bucure[ti (casa),
asigurarea culturii, fondul de garan -
tare pentru IMM. Creditul este
acoperit cam 250% cu garan]ii. Am
garantat cu tot ce aveam, nu mi-a
mai r`mas nimic... [i au fost cele
mai bune condi]ii...“, a explicat
Arnaud Perrein.

Criza alimenteaz` 
nesiguran]a

Dup` patru ani de dezvoltare
ac celerat`, din toamna trecut`, a

1.670.000 euro -
52 de utilaje:

7 tamburi de iriga]ii, 
o sem`n`toare mare pentru
porumb [i una pentru 
cereale, remorci de 24 t mas`
util` cu trei axe, 
un utilaj de preg`tire a
terenului de 12 m l`]ime etc.
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\nceput s` se simt` criza: pre]ul la
produse a sc`zut vertiginos. „Una
peste alta, anul trecut a fost [i el un
an bun, dar ne facem griji pentru
acest an, pentru c̀  am apucat s̀  facem
creditul cu FEADR [i nu [tim care
vor fi pre]urile la produc]ie (cu si -
guran]` vor sc`dea). Am pierdut
deja prin devalorizarea leului. Vom
primi 1 milion de euro de la Comu-
nitatea European  ̀prin FEADR (sun-
tem eligibili cu 60%, pentru c` sun-
tem \n zon` defavorizat`), dar la
cursul din martie-aprilie 2008
(momentul depunerii dosarului,
când 1 euro era 3,66 lei). Practic, cele
60 de procente devin 48. Ad`ug`m
comisionul consultantului de 2%,
dobânzile, comisioanele la banc`
[i faptul c` vom primi banii numai
dup` ce \ncheiem proiectul - dac`
vom avea 30% reducere va fi bine
(\ns` e posibil s` ajung` 20%).
Putem s` ne \ntreb`m: care este
câ[tigul unui fermier român care a
luat utilajele din România, cu grant
de 50 %?)“.

O alt` problem` ]ine de rigidi-
tatea proiectului. 

„Nu putem s` ne r`zgândim,
s` lu`m utilaje mai ieftine... Am
semnat contractele anul trecut,
când \nc` nu se sim]ea criza \n
Fran]a ([i erau foarte scumpe la
acel mo ment). Dar nu pot s` renun]
sub nici o form` la proiectul FEADR.
Dac` a[ face asta, nu a[ mai avea
voie s` intru \n nici un program al

Comunit`]ii Europene pân` \n
2013“. Noile achizi]ii au fost impu -
se de necesitatea evolu]iei. „Sunt
obligat s` fac eforturi ca productivi -
tatea s` creasc` mai mult [i cât
mai repede. Cu noile utilaje, dac` 
ne-am limita la suprafa]a actual  ̀de
cultivat, am putea s` lucr`m doar
cu 12 angaja]i. Dar, pentru c` sunt
foarte multe lucruri de f`cut \n
regie proprie (silozuri, hale...), vom
\ncerca s` p`str`m cât mai mul]i
oameni“, a afirmat directorul ge -
neral al firmei SOPEMA. 

300.000 l 
de motorin` pe an

Dup` recoltare, produsele se
aduc din câmp la silozuri cu re -
morci ag`]ate de tractor, iar vân-
zarea se face direct din curte. 

„Înainte, \ncheiam contracte
cu livrare la cump`r`tor. Am
renun]at \n urm` cu 2-3 ani, pen-
tru c` erau situa]ii \n care ma[inile
st`teau [i dou` zile la coad` la
poarta beneficiarului [i ne certam
cu [oferii [i transportatorii“, a
explicat Arnaud Perrein. Firma a
achizi]ionat [i un cântar electronic
de 60 tone, plus aparatur` care
determin` umiditatea. Totul se
cânt`re[te, se veri fic`, se factureaz`
pe loc... „ßtim foarte clar ce pleac`
de aici“. 

Utilajele [i sistemele de iriga]ii
\nregistreaz` un consum consistent

de motorin`, \ntre 200.000 [i
300.000 litri pe an.

Combustibilul este furnizat de
Petrom [i Rompetrol [i este stocat
\n cisterne fixe de 60.000 litri. Se
pune mai pu]in problema de „scur -
geri“ de motorin`.

„Avem contoare care se mon-
teaz` \nainte de pompa de injec]ie
([i nu se pot demonta!) pe utilaje
(tractoare, combine etc) [i care
\nregistreaz` toat` cantitatea de
combustibil care intr` [i iese din
pompa de injec]ie. Practic, avem
consumul \nregistrat de motor [i,
când se face plinul, [tim exact cât
s-a consumat“.

Împreun` cu mai mul]i produ -
c`tori agricoli din jude]ul Ialomi]a,
Arnaud Perrein a reu[it, printr-o bun`
organizare [i colaborare, s` ob -
]in` pre]uri foarte bune pentru
asi gur`ri, produse fito-sanitare [i
semin]e. „Singur, chiar dac` am
peste 3.000 hectare, nu a[ fi putut
ob]ine aceste pre]uri. Sunt \n grup
[i produc`tori cu 500, 300, 200
hectare - toat` lumea are aceea[i
cot` de asigurare, dar cu to]ii
câ[tig`m. Sunt pu]ine asocia]ii \n
]ar` cu asemenea rezultate“.

Ce \nseamn` 
profit \n 
agricultur`?

„Eu m` uit numai la sfâr[it. Trag
linie [i, ca \n orice afacere, constat



aprilie 2009                                                                                                        47

c` niciodat` nu e destul...“, a spus
Arnaud Perrein. ßi totu[i, potrivit
acestuia, profitul depinde de pre]ul
de vânzare. „Acum doi ani, am vân-
dut porumb cu 0,8 lei/kg, iar anul
trecut cu 0,4 lei/kg. De la simplu la
dublu... Dar, acum doi ani, am f`cut
3 t/ha iar anul trecut 6 t/ha. Prac-
tic, am \ncasat aceea[i sum` de
bani [i \ntr-un an [i \n cel`lalt, \ns`
costurile au fost mai mari anul tre-
cut“. 

Capacitatea actual` de depo zi -
tare a firmei acoper` doar o treime
din produc]ie, dar silozurile sunt
f`cute cu scopul de a p`stra produ -
sele pentru a le vinde \n general
mai scump.

„Anul trecut, s-a \ntâmplat un lucru
curios: cei care nu erau bine a[eza]i
din punct de vedere financiar [i nu
aveau nici silozuri au vândut toate
produsele la recoltat. ßi au vândut
cu cel mai bun pre] al anului. Ceilal]i,
care au pus produc]ia la p`strare,
vând acum la un pre] mai mic decât
\n var` [i au pierdut foarte mult.
Noi, având nevoie de bani la vre-
mea respectiv`, ne-am num`rat
prin tre cei noroco[i...“, a spus Arnaud
Perrein. 

Pre]ul produselor agricole depinde
de pia]a mondial` (dac` e secet` \n
Ucraina, \n Australia sau \n alt`
parte, e foarte bine pentru noi...).
„Depinde [i de americani, de cât
de mult porumb vor utiliza pentru
a fabrica etanol [i, automat, pre]ul

cerea le lor va fi influen]at. Este secet`
acum \n China, \n Argentina, dar
se pare c` nu de ajuns s` ridice
pre]urile la loc. Grâul se prezint`
foar te bine \n România, Ucraina,
Fran]a, Statele Unite, Australia. Pe
de alt` parte, Arabia Saudit` s-a
hot`rât s` nu mai cultive la fel de
mult grâu [i s` cumpere de pe pia]a
extern`. Oricum, pre]ul este o pro -
blem` complex`“.

Sunt voci care sus]in c` agri-
cultura nu va fi afectat` de criz`,

pentru c  ̀oamenii oricum vor mânca... 
„Vor cump`ra la fel de mult`

pâine, dar vor mânca mai pu]in`
carne... Pentru a face un kilogram
de carne, se consum` 2-5 kg de
cereale. Dac  ̀se cump`r  ̀mai pu]in`
carne, se va consuma mai pu]in
grâu... Deci, pia]a tot scade“, a con-
cluzionat Arnaud Perrein.

Cristina TOBESCU

cristina.tobescu@ziuacargo.ro

„Am f`cut profit anul trecut, dar
acum nu am nici un ban. Ca s` cul-
tivi, ca s` ai sistem de iriga]ii,
cost` foarte mult. Noi ([i al]ii)
\ncerc`m s` investim pentru viitor,
pentru c` suntem foarte departe
de tehnologiile din Fran]a, Germa-
nia sau alte ]`ri. Avem mult de

\nv`]at [i mult de investit [i nu
to]i \[i dau seama de asta. {i ani 
buni precum cei pe care 
i-am avut pân` acum nu vom avea
tot timpul. Vor urma perioade mai
grele. Sunt convins c`, dac` vor 
fi ani \n care vom ie[i pe zero, 
vom fi mul]umi]i...“

Arnaud Perrein, director general SOPEMA:
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C onform celor declarate de
c`tre Augustin Hagiu, pre[e -
dintele FORT, bursa de trans-

port lansat` prin intermediul web
site-ului www.fort-romania.ro nu
este „doar o alt` burs` pe inter-
net“, care s` \ngroa[e rândurile
celor deja existente f`r` s` aduc`
nimic nou, ci se vrea a deveni o
„gur` de oxigen“ pentru trans-
portatorii membri, prin elemente
de organizare inedite. 

Criza economic`
cerne pia]a

„Întâmplarea a f`cut ca acest
site s` apar` \n contextul actual,
dar lucrurile se vor cerne foarte
mult, atât \n acest an, cât [i anul
viitor, [i cei ce vor r`mâne pe pia]a
transporturilor vor fi, cu siguran]`,
aceia care merit`“, ne-a declarat
pre[edintele FORT. 

„Sunt oameni care au pornit la
drum nefiind obi[nui]i s` ob]in`
câ[tiguri rapide, ci s` construiasc`,
s` lege, oameni care au \nv`]at ce
\nseamn` logistica, manageri care
[tiu s` \[i acopere costurile [i s` nu
fac` dumping. Acestora vrem s`
ne adres`m cu aceast` burs`. Atât
din punctul de vedere al construc]iei,

cât [i al func]ionalit`]ii, aplica]ia
are foarte multe aspecte specifice,
inedite, fa]` de tot ceea ce s-a f` -
cut pân` acum [i fa]` de tot ceea
ce am studiat pân` \n momentul
ac tual". Potrivit lui Augustin Hagiu,
i deea care a stat a baza realiz`rii bur-
sei FORT a plecat de la a oferi o al -
ternativ` la bursele de transport
existente deja pe internet, facili -
tând contactul direct dintre pro-
prietarul m`rfii [i c`r`u[. 

„O burs` electronic` presupune
o licita]ie electronic`, o cerere de co-
ta]ie pentru un lot de marf` dat`,
care se transfer` electronic c`tre
un afi[aj la dispozi]ia poten]ialilor
ofertan]i. Transportatorii liciteaz`
pentru marfa respectiv`, prin trans-
miterea cota]iilor, iar proprietarul
m`rfurilor alege dintre ofertele
prezentate câteva care i se par
interesante, contactând, apoi, tele-
fonic compania sau companiile
respective de transport. Aspectul
inedit este c` transportatorul nu
vede datele de contact ale poten]i -
alului client; este \n imposibilita -
tea de a-l contacta pe acesta [i de
a \ncepe acea b`t`lie stupid` pe
tarif. Vrem s` promov`m trans-
portul civilizat [i s` descuraj`m
dumpingul. Suntem convin[i c`

vom avea clien]i atât pentru partea
de postare m`rfuri cât [i din rândul
transportatorilor, companii serioase,
interesate de calitatea transportu-
lui, nu numai de pre]“, explic` pre -
[edintele FORT. 

Cereri direct 
de la produc`tori

Augustin Hagiu vede \n faptul
c` \n spatele bursei st` o federa]ie
a transportatorilor un avantaj net,
care se va concretiza pe termen
lung. „Evident, eforturile trebuie
s` fie mult mai mari din partea
noastr` [i, cu sprijinul partenerilor
din confedera]ia patronal` \n care
suntem membri, CONPIROM, vom
aduce m`rfuri de calitate [i cereri
de cota]ii de calitate pe Bursa FORT.
Site-ul, a[a cum este construit, ne
permite foarte multe lucruri, s` \m -
bun`t`]im sau s` \nlocuim infor-
ma]ia la secund` etc. În cadrul lui,
se afl` o \ntreag` baz` de date care
se creeaz  ̀automat, informa]iile sunt
gestionate foarte rapid, sunt u [or de
administrat [i mai u[or de fo losit“,
a \ncheiat pre[edintele FORT.

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Acum mai mult
decât oricând, e
nevoie de suportul
asocia]iilor profe-
sionale pentru un
transport civilizat,
\n condi]ii de 
concuren]` loial`.
Federa]ia Operato-
rilor Români de
Transport (FORT) a
\n]eles acest lucru
[i a pus la punct o
burs` electronic`
de transport prin
care membrii fed-
era]iei 
au posibilitatea 
de a „licita“ pentru
m`rfurile publicate.

Marf` serioas` caut 
TRANSPORT DE CALITATE

BURSE DE TRANSPORT
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INFRASTRUCTUR~

Î n cadrul acestei vizite, Radu
Berceanu i l-a prezentat premi -
e rului Boc pe Dorin Umbr`rescu,

patronul UMB Spedition, a c`rui com-
panie lucreaz  ̀la Autostrada Bucu re[ti
- Ploie[ti, [eful Guvernului având cu
acesta o scurt  ̀discu]ie legat  ̀de sta-
 diul lucr`rilor.

Boc se declar`
mul]umit

De[i vizita a debutat pe o vreme
neprielnic`, ploaia f`cându-[i sim]it`

prezen]a la primul punct vizitat, pre-
mierul [i-a exprimat satisfac]ia pen-
tru felul \n care se deruleaz  ̀lucr`rile
la autostrada Bucure[ti - Ploie[ti [i
la centura Ploie[tiului. „Eu spun c`
suntem \n grafic. Ceea ce ministrul Ber -
ceanu ne-a spus \n Guvern se confirm`
deocamdat̀  \n teritoriu. Nu ne culc`m
\ns` pe o ureche, venim \n fiecare
lun  ̀s  ̀vedem stadiul lucr̀ rilor“, a mai
spus premierul Emil Boc, la finalul
vizitei pe care a f`cu t-o pe cele dou`
[antiere. Conform acestuia, lucr`rile
care se afl` acum \n derulare pe cen-
tura Ploie[tiului [i la cei aproxima-
tiv 30 de kilometri din autostrad` ar
trebui s  ̀fie finalizate pân  ̀la sfâr[itul
lui 2009. Premierul a apreciat fap-
tul c` lucr`rile la aceste obiective au
determinat crearea de noi locuri de
munc` \n perioada de criz` eco-
nomic`. „M` bucur c` sunt peste
2.000 de români angaja]i la firmele
care lucreaz` pe aceste tronsoane [i
mul]i dintre ei sunt nou angaja]i, \n
ultima lun`. Pe noi ne intereseaz` s`
men]inem locurile de munc  ̀\n perioa-
da de criz`“, a subliniat Emil Boc.

Acesta a constatat „progresul fi zic“,
amintind c` Guvernul a alocat 20%
din buget pentru infrastructur`.

Pe hârtie...

„Lucr`rile la tronsonul de auto -
strad  ̀Comarnic-Bra[ov, care intr  ̀\n
proiectul autostr̀ zii Bucure[ti - Bra[ov,
se vor finaliza \n aproximativ cinci
ani, iar constructorul va fi ales \n luna
aprilie. De asemenea, c`ut̀ m o solu]ie
financiar` pentru \nceperea cât mai
repede a lucr`rilor pe tronsonul Plo -
ie[ti-Comarnic, astfel \ncât, \n 2014,
s` se poat` circula f`r` probleme pe
autostrad  ̀de la Bucure[ti la Bra[ov“,
a afirmat Radu Berceanu. Tot potri -
vit acestuia, dou  ̀dintre tronsoanele
viitoarei autostr`zi, pân` la Ploie[ti,
ar putea fi finan]ate \n propor]ie de
50% de Banca European  ̀de Investi]ii.
Cel de-al doilea punct vizitat de cei
doi oficiali, Centura Ploie[ti Vest, are
o lungime de 12,85 km, urmând ca,
la sfâr[itul contractului de moder -
nizare s  ̀aib  ̀patru benzi pe sens pe
toat` suprafa]a, inclusiv cele cinci
pasaje superioare. Patru dintre aces-
tea vor fi finalizate, la nivel de supra -
fa ]` de uzur`, pân` la sfâr[itul aces-
tui an, iar ultimul va fi inaugurat la
\nceputul anului viitor. Cele cinci
poduri urmeaz` s` fie modernizate
\n cadrul unui alt contract, costurile
necesare fiind de circa [apte mili -
oane euro. 

Contractul de moder nizare a cen-
turii Ploie[ti Vest a fost semnat \n
noiembrie 2007, iar valoarea con-
tractului se ridic  ̀la 28 milioane euro.
În ceea ce prive[te exproprierile,
acestea au fost realizate \n propor]ie
de 85 la sut`, fiind deja pl`tit` suma
de 965.000 lei din ianuarie 2009,
reprezentând contravaloarea tere -
nurilor. Pentru anul 2009, Ministerul
Transporturilor a alocat circa 70 mili -
oa ne lei pentru finalizarea acestui
pro iect. „Lucr`rile la autostrada
Bucure[ti - Plo ie[ti vor fi finalizate
la sfâr[itul anului 2010, urmând ca
leg`tura dintre Bucure[ti [i Centura
Ploie[ti Vest pe autostrad` s` fie
f`cut` \n 2010“, a conchis Berceanu. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Asta au vrut s` vad`
premierul României,
Emil Boc, [i ministrul
Transporturilor, Radu
Berceanu, care au fost
la \nceputul lunii aprilie
\n inspec]ie \n punctele
nevralgige ale viitoarei 
autostr`zi Bucure[ti -
Bra[ov, precum [i pe
centura ora[ului
Ploie[ti.

se construiesc

DRUMURI?
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Sorin Oprescu, 
primarul general al Capi-
talei, a anun]at c` va
rezilia contractul cu firma
Sedesa [i va scoate la
licita]ie, separat, cele
zece str`zi r`mase
nereparate \n zona 
Pilot a Centrului Istoric.
Reabilitarea acestei zone,
\n valoare de 20,7 
milioane de euro, trebuia
s` dureze 18 luni de la
data \nceperii lucr`rilor -
septembrie 2006 -,
\ns` firma a tras 

de timp, motivând 
c` lucr`rile au fost 
\mpiedicate de
desc`rc`rile arheologice.
Cum \ns` a fost pl`tit` \n
toat` aceast` perioad`,
nici nu s-a gr`bit. Despre
modul \n care va impul-
siona lucr`rile de restau-
rare, dar [i despre
planurile sale de ob]inere 
a fondurilor, ne-a 
vorbit edilul Bucure[tilor 
\ntr-un interviu 
acordat revistei 
ZIUA CARGO.

OPRESCU
vrea s` dea gata 
Centrul Istoric 
rapid, ca la Praga



A]i anun]at c` str`zile din
zona pilot a Centrului Istoric
vor fi gata pân` la iarn`, dup`
ce ve]i renun]a la contractul
cu firma Sedesa [i ve]i licita
fiecare arter` \n parte. Vre]i
s` organiza]i la anul Zilele
Bucure[tilor \n aceast` parte a
ora[ului vechi, complet
restaurat`?

Unii spun c` va dura 150 de ani,
dar nu va fi a[a. Schimb`m foaia, nu
mai merg pe licitarea str`zilor la
pachet, pentru c` mi-am luat-o \n
barb` o dat`. O s` licitez fiecare
strad` \n parte, \n a[a fel \ncât
lucr`rile s` porneasc` toate \n
acela[i timp. Planurile exist`,
bani - am la dispozi]ie, deci
nu [tiu ce mai am de a[tep-
tat. Pe noi, la munici-
palitate, ne intereseaz`
s` relu`m progra-

mul cu str`zile [i s` termin`m cu ce
avem de reziliat, pentru c` au tre-
cut doi ani [i jum t̀ate [i nu s-au f̀ cut
decât patru str`zi din 14. Trebuie s`
termin`m, cel pu]in str`zile Lip-
scani [i Smârdan, pentru c` lumea
a c`zut cu nervii la p`mânt de când
s-au decopertat acestea. Str`zile
pe care au \nceput s`p`turile au
r`mas a[a un an [i jum`tate, cât a
durat desc`rcarea arheologic`. Nici
pân` \n ziua de ast`zi nu s-a sta-
bilit foarte clar ce avem de f`cut cu
fresca pe care au g`sit-o aici. Încerc`m
acum, \mpreun` cu cei de la Minis-

terul Culturii, s` punem la punct
o solu]ie ca s` putem s`

\ncheiem strada Lip-
scani, care este

aproape pe ju m` -
tate terminat  ̀din

punct de vedere
al ca naliz r̀ilor. 

Dar dac`, dup` reluarea
lucr`rilor, firmele nou 
angajate de prim`rie se vor
lovi de aceea[i problem` a
desc`rc`rilor arheologice?

E posibil s` se \ntâmple [i acest
lucru, dar toate prelucr`rile astea
ar heologice - s` le spun a[a - s-au
ridicat la un milion [i jum`tate de
euro. E mult, nu e mult - nu [tiu s`
spun, dar problema mea e c` se o -
presc lucr`rile. Am discutat cu dom-
 nul Damian (ßtefan Damian, di rec -
tor \n Ministerul Culturii, n. red.) [i
i-am explicat nemul]umirea mea.
A durat mult pân` când dân[ii au
venit [i ne-au spus cum trebuie
conservate lucr`rile - r`spunzi penal
dac` g`se[ti un vestigiu dintr-un
sit [i mergi \nainte cu s`p`turile.
Dar, de exemplu, a durat un an [i
jum`tate desc`rcarea arheologic`
pentru o fresc` de pe o suprafa]`

INTERVIU
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de 500 de metri de pe Lipscani. 

Dar legea ce prevede?

Legea prevede c`, pân` nu spu -
ne arheologul „Da, situl acesta poate
fi f`cut vizitabil, \l izola]i“, nu con-
tinu`m lucr`rile.

ßi nu a]i \ncercat s` \ncheia]i
un protocol cu institu]iile 
abilitate, astfel \ncât s` urgen-
ta]i opera]iunea de desc`rcare
arheologic`?

Ce protocol?! Eu am o lege pe
care o respect. Problemele ]in de co -
municare [i de faptul c` trebuie s`
se ia o hot`râre mai repede, iar
acest lucru depinde de Comisia de
Monumente. Oricum, \n caietele de
sarcini pentru viitoarele licita]ii se
va preciza clar c` firmele nu vor fi
pl`tite pe timpul desc`rc`rilor arhe-
ologice. Contractele de execu]ie
vor cuprinde refacerea infrastruc-
turii, pavarea str`zilor, iluminatul pu -
blic [i instalarea de mobilier urban,
p`strând aspectul istoric. 

În ianuarie, a]i fost la Praga,
unde primarul de acolo, Pavel
Bem, v-a dezv`luit din
secretele opera]iunii de
restaurare a zonei istorice a
ora[ului, care a fost un succes
pentru capitala ceh`. 

Unul dintre cele mai mari „secre -
te“ a ]inut de parteneriatul public
privat - au dat toate cl`dirile investi-
torilor cu care s-au asociat [i, ast-
fel, au reu[it s` le transforme aproa -
pe peste noapte \n zone de interes.
Este vorba despre o participare
interna]ional`, ca s` zic a[a. Pri-
marul mi-a promis c`, pe m`sur` ce
ne adres`m Uniunii Europene, va
\ncerca s` \[i mobilizeze [i el for]ele.
Este \n rela]ii foarte bune cu pre[e -
dintele - am senza]ia c` fac parte
din acela[i partid - [i poate fi un a -
vantaj pentru noi faptul c  ̀Cehia de -
]ine pre[edin]ia rotativ`, semes-
trial`, a Uniunii Europene. 

O s` \ncerca]i s` ob]ine]i
finan]are pe proiecte 
structurale?

O s` \ncerc s` abordez [i fon-

durile structurale. Nu pot s` m` des-
curc cu câteva milioane, mai ales
]inând cont de faptul c` urmeaz`
fa]adele la restaurare. Am purtat
discu]ii cu proprietarii cl`dirilor, iar
municipalitea va reabilita fa]adele ce -
lor 44 de cl`diri pe care le de]ine \n
Centrul Istoric. Hotelul Concordia
este proprietate privat`, dar am dis-
cutat cu proprietarul s  ̀vedem ce pu -
tem face acolo ca s` devin` vizi tabil,
s  ̀punem o pl̀ cu]  ̀pe care s  ̀se scrie
cu mai mult  ̀demnitate ce s-a \ntâm-
plat acolo, ca s` nu uite posteritatea
(este locul \n care, \n 1859, liderii par-
tidelor au decis ca Ale xandru Ioan
Cuza s` fie domn al Mol dovei [i al

¥`rii Române[ti, n. red.). 

Cât s-a cheltuit pân` acum cu
lucr`rile din Centrul Istoric?

Prim`ria Capitalei a cheltuit,
din 1999, suma de 42 de milioane
de euro pentru reabilitarea Cen-
trului istoric, dar, cu toate acestea,
se \nre gis treaz` \ntârzieri la pl`]ile
c`tre constructori, dar [i probleme
de legalitate pentru continuarea
lucr`rilor.

Habar n-am unde s-au dus banii
`[tia... 

Magda SEVERIN
magda@ziua.ro
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„ P
re]ul fierului s-a redus
cu 60%, iar betonul
[i c`r`mida sunt cu

20% mai ieftine. La ro[u, putem con-
strui cu 190-200 euro/mp, \n condi -
]iile \n care anul trecut o f`ceam
cu 270 euro/mp. La casele de 200
mp, deja putem vorbi, astfel, de o
redu cere de 15.000 euro“, a afir-
mat Adrian Br`nescu, precizând
c` re ducerile de tarif r`mân sem-
nifica tive [i atunci când vorbim
de imobile la cheie, chiar dac`
unele pre]uri ale materialelor de
finisaj s-au majorat (]inând cont de
faptul c` sunt din import). „În
prezent, \n cazul caselor la cheie,
tarifele variaz` \ntre 330 [i 370
euro/mp, \n timp ce anul trecut
erau cu aproximativ 120-150 euro
mai mari“. Cu toate acestea \ns̀ , intere-
sul r`mâne sc`zut, \n mare parte din
cauza \nn`spririi condi]iilor de cre -
ditare. „Nu am semnat \n acest an
pentru nici un proiect (lucru care

nu mi s-a mai \ntâmplat pân  ̀acum),
dar observ c`, \n ultimul timp, a
crescut ponderea celor care se
intereseaz` de proiecte“, a apre-
ciat directorul general Canyon Con-
struct. El a ad`ugat c` mul]i dintre
clien]ii care l-au contractat au solic-
itat tarife care se situeaz` sub cos-
turi. „Clien]ii probabil caut` oferte
mult mai ieftine [i ies p`c`li]i \n
final, pentru c` nici o firm` serioas`
nu poate cobor\ sub o anumit`
limit`. Eu am dou` ma[ini \n leas-

ing, un Ford Transit cu ben  ̀[i o Dacia
Logan break. Am doi [oferi anga-
ja]i, doi ingineri, am cheltuieli pe
care trebuie s` le acop`r, chiar dac`
reprezint o firm` mic`. Sunt \n total
peste 20 de angaja]i. Unele firme
vehiculeaz` pre]uri imposibile. De
exemplu, la ro[u, \n loc de 180-
200, oferteaz` cu 140-150 euro/mp.
Merg pe p`c`leal`. Iau un avans
substan]ial, \ncep construc]ia [i la
etaj se opresc [i spun c` nu mai
pot construi, pleac` [i las` casa
a[a. Pre]ul la manoper` a sc`zut, de
asemenea, foarte mult. Sunt echipe
\ntoarse din str`in`tate pentru c`
nu mai au de lucru acolo [i practic`
tarife foarte mici. În plus, sunt
oameni disponibiliza]i din alte
domenii, care se pricep [i care revin
\n construc]ii. ¥inând cont de tele-
foanele pe care le-am primit pân`
acum, [tiu c  ̀pot contracta lejer, dac`
am nevoie, 100 de oameni, cu care
am colaborat de-a lungul timpu-
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„M-au contactat echipe
de muncitori din
Bistri]a, Vaslui, 
Maramure[, Deva [i
Timi[oara. Sunt 
meseria[i buni, de care
anul trecut m` rugam
s`-i contractez. Acum, 
s-a inversat situa]ia“.

Cum arat` pia]a 
construc]iilor civile
din punctul de
vedere al unei firme
de profil cu 20 de
angaja]i, am 
\ncercat s` afl`m 
de la Adrian
Br`nescu, 
directorul general
Canyon Construct,
care sus]ine c`,
dac` ai bani [i
teren, nu po]i g`si
un moment mai
prielnic decât
acesta pentru 
construc]ia 
unui imobil.

TARIFELE
\n c`dere liber`



lui [i care nu au lucr`ri \n prezent.
Anul trecut, nu g`seai nici un munci-
tor capabil [i cereau ni[te pre]uri fan-
tastice. Acum, aproape c` [i-au
\njum`t`]it tariful manoperei“, a
explicat Adrian Br`nescu. 

Doar personalul 
de baz` r`mâne

Directorul general Canyon Con-
struct a ar`tat c`, \n 2008, a avut cel
mai mult 70 de persoane sub con-
tract, dar cel mai bine a mers din
punctul de vedere al comenzilor \n
anul 2007, când a primit 110 cereri
concrete [i a realizat 30 de case. „E
mai bine c̀  nu am luat mai multe lucr̀ ri,
pentru c  ̀trebuia s  ̀m  ̀extind, s  ̀mai
cump`r ma[ini, s` mai angajez 3
ingineri, pe care acum ar fi trebuit
s` \i dau afar`“, a subliniat el.

În prezent, compania are \n lucru
un bloc \n Vitan, de 6 nivele, pe care
clientul \l construie[te pentru \nchiriere

[i care se va finaliza \n luna sep-
tembrie. „Cu angaja]ii pe care \i am,
fac fa]` anul acesta. Am renun]at, \n
schimb, la colaboratorii externi. Vara
trecut`, lucram jum`tate cu angaja]i
stabili, jum`tate cu colaboratori. Uti-
lajele mi le-am cump`rat \n 2007-
2008, când am investit \n aceast`
direc]ie 35.000 euro. La camionet`,
mai am 5 luni de leasing. Am ma[in`
de tencuit [i de gletuit, dar materi-
alul necesar pentru aceste echipa men -
te este special [i cost` mai mult
decât cel utilizat atunci când opera]iu -
nile se fac ma nual. Când am avut
mai multe case, am folosit ma[ina de
tencuit, pentru c`, \n trei zile, e gata
o cas`, la care se adaug` \nc` dou`
zile pentru gletuit. Practic, \ntr-o
s`pt`mân`, faci ce f`ceai \ntr-o lun`
f`r  ̀ma[ini. Acum, nemaifiind lucr`ri,
\mi las muncitorii de baz` s` lucreze
ma nual, pentru c`, dac` termin`
repede, \i trimit acas`. De aseme-
nea, am elemente de sus]inere pen-

tru pl`ci - popi metalici, am pl`ci de
tego refolosibile pentru cofraje,
borma[ini, lasere performante, reflec-
toare pentru finisaje. Dac  ̀am nevoie
de macarale sau alte utilaje, le \nchiriez
cu tot cu operator“, a ar`tat Adrian
Br`nescu. El a observat c` au sc`zut
pre]urile [I la \nchiriere. „Anul trecut,
macaraua mobil` era 11 milioane
lei vechi pentru o lucrare, care nu ]inea
mai mult de dou` ore, iar acum e
pe undeva pe la 6 milioane. ßi ei au
luat probabil macaralele \n lea sing
[i trebuie s` le \nchirieze ca s` aib`
cu ce pl`ti ratele. Mul]i dau \napoi
utilajele, pentru c  ̀nu mai pot pl`ti“. 

Terenurile sunt
\nc` scumpe

„La pre]urile actuale, este p`cat
s` nu construie[ti. Poate c`, dac` se
mai deblocheaz` creditele, \ncepe
s` se mi[te pia]a. Cei care vroiau
s` fac` o mic` dezvoltare, nu o mai
fac. Numai cei cu casele lor proprii
merg \nainte“, a afirmat Adrian
Br`nescu. El a subliniat \ns` c`
pre]urile terenurilor mai trebuie s`
scad`. „Din cauza terenului, \n orice
punct al Bucure[tiului, nu merit`
s` \ncepi s` construie[ti aparta-
mente \n acest moment. Pentru a
putea vinde, cu un apartament nou,
trebuie s  ̀ataci nivelul de pre] al unuia
vechi. Profitul pe apartament este
de 5-7.000 euro, pân` \n 10.000. E
un risc fantastic, ]inând cont de
cuantumul investi]iei. La pre]urile
actuale ale terenului, marja de pro -
fit e de circa 10% din pre]ul de con-
struc]ie. Anul trecut, marja de pro -
fit era de 150%. Chiar dac` era
exagerat, undeva la 20% tot tre-
buie s` ai pentru a merita dez-
voltarea“. Directorul general Canyon
Construct apreciaz` c`, din var`,
lucrurile vor merge mai bine, iar
firma va putea semna contracte
noi. „Mai mult ca oricând acum sunt
importante recomand`rile, a[a c`
nu \mi permit s` gre[esc sau s` nu
fac lucr`ri de calitate“, a concluzionat
Adrian Br`nescu.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro
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P
entru Geo-Serv, companie
specializat` \n domeniul stu -
diilor geotehnice, odiseea

abord`rii fondurilor europene a
\nceput \n prim`vara anului tre-
cut, \n urma mai multor discu]ii
purtate de c`tre directorul gene ral
al companiei, Gheorghe Nea]`, cu
reprezentan]ii firmei de consul-
tan]` BEPA Advisors. „La \nceputul
lunii martie 2008, am aflat c` o s`
se finan]eze proiecte pentru IMM-
uri pe Programul Opera]ional Sec-
torial Cre[terea Competitivit`]ii
Economice (POS-CCE). ßtiam c`
Geo-Serv vrea s` se dezvolte [i s`
cumpere un echipament de forare,
iar un ajutor nerambursabil de 60%
este semnificativ. Chiar [i atunci
când vorbim despre 60% din va loa -
rea cheltuielilor eligibile“, ne-a
explicat Diana Parizianu, director
marketing \n cadrul BEPA Advi-
sors. Concret, Geo-Serv a primit \n
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COMPETITIVI 
pentru 
FONDURI 
EUROPENE

Nu este simplu. 
Ai nevoie de r`bdare.
Trebuie s` fii 
perseverent [i s` faci
fa]` birocra]iei. Dar...
nu este vorba despre o
misiune imposibil`. Pot fi
accesate fonduri de la
Uniunea European`, iar 
lucrurile sunt mai 
simple atunci când 
beneficiezi de ajutor 
specializat.



martie 2009 aprobarea pentru
finan]area achizi]iei unui echipa ment
de forare pe [enile [i a autove-
hiculului specializat care \l va trans-
porta pe drumurile publice, \n cadrul
unui program unde se acorda o
finan]are maxim` de 920.000 de
lei. „Exist` \ns` mai multe linii de
finan]are pentru IMM-uri, valoarea
maxim  ̀a fondurilor nerambursabile
putând ajunge pân` la dou` mili -
oane de lei \n cadrul POS-CCE, pro-
gram care vizeaz` industria [i con-
struc]iile“, a precizat Diana Parizianu.
Ea a subliniat c` trebuie ]inut cont
de faptul c ,̀ \n cazul acestui program
sectorial, sumele se primesc doar
dup` ce se efectueaz` cheltuielile
prinse \n proiect, rambursarea
realizându-se pe baz  ̀de decont prin
prezentarea documentelor de plat`.
„În cazul Geo-Serv, au fost con si -
de rate eligibile echipamentul de
forare, vehiculul [i consultan]a,
pentru care contribu]ia din fonduri
europene este de 60%, ]inând cont
de faptul c` firma are sediul \n
Bucure[ti. Finan]area pentru com-
paniile din afara Bucure[tiului se
ridic`, \n func]ie de zona \n care \[i
au sediul, [i la 70% \n cadrul POS-
CCE“, a mai explicat Diana Parizianu.

Cum au decurs \ns` etapele par-
curse de Geo-Serv pentru a ob]ine
acordul de finan]are?

Elemente care
asigur` succesul

Primul pas ]ine de completarea
cererii de finan]are, care trebuie s`
aib` \n spate un plan de afaceri
bine pus la punct. „Am explicat de
ce are nevoie Geo-Serv de acel
echipament, am men]ionat pozi]ia
\n care se afl` firma, am prezentat
concuren]a pe pia]` [i am f`cut
previziuni privind modul \n care va
evolua. Exist` o gril` de evaluare \n
Ghidul Solicitantului pe care tre-
buie s` o urm`re[ti [i care implic`
atingerea anumitor puncte, foarte
important fiind planul financiar,
care completeaz` planul de afa ceri.
Important pe aceste axe de finan]are
este ca, \nainte s` \ncepi s` scrii
proiectul, s` verifici dac` te \nscrii
\n rândul codurilor CAEN pentru

care se acord` finan]are. Pe de alt`
parte, atunci când realizezi proiec-
tul, este bine s` urm`re[ti cu aten]ie
grila de evaluare. De exemplu, dac`
angajezi persoane din categorii
sociale defavorizate ca urmare a
derul`rii proiectului, câ[tigi puncte
suplimentare, care ajut` la apro-
barea acestuia“. Potrivit directoru-
lui de marketing BEPA Advisors,
atunci când scrii un proiect, tre-
buie s` ai grij` s` te \nscrii \ntr-un
context economic favorabil, pen-
tru c` Uniunea European` nu finan -
]eaz` firme care nu au viitor. 

În paralel, planul financiar face
o estimare a veniturilor [i cheltuielilor
pe care le implic` proiectul, pen-
tru care se solicit` finan]are [i ale
firmei cu proiectul \ncorporat \n
ansamblul afacerii. Se realizeaz`,
\n acest context, o previziune privind
banii care intr` [i ies din firm`,
inclusiv pl̀ ]i c t̀re stat (TVA, impozite),
dobânzi bancare [i alte rate pe care
le ai de pl`tit. În plus, se calculeaz`
o serie de indicatori, care scot \n

eviden]` rentabilitatea investi]iei,
ce se reg`sesc \n grila de evaluare,
potrivit c`reia se acord` punctaje.
„Este foarte important de [tiut c`,
la evaluarea cererii de finan]are,
inclusiv a planului de afaceri, nu
trebuie s` ob]ii «0» la nici unul din-
tre criteriile din gril`, pentru c` a -
ceasta \nseamn` descalificarea ime-
 diat`“, a subliniat Diana Parizianu.

Evaluare 
\n trei etape

Din punctul de vedere al evalu r̀ii,
se deruleaz` trei proceduri: etapa
de evaluare administrativ`, apro-
barea eligibilit`]ii [i evaluarea tehni-
co-financiar`.

În cadrul primei etape, se veri -
fic` dac` dosarul include toate do -
cu mentele cerute, iar anexele sunt
completate corect. În etapa de ve -
rificare a eligibilit`]ii, se stabile[te
dac` firma are un cod CAEN eligi-
bil, dup` care se intr` \n am`nunt
[i se studiaz` planul de afaceri.
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„Accesarea 
fondurilor eu-
ropene aferente 
programului
POS-CCE ofer`
posibilitatea
firmelor
române[ti 
de a-[i cre[te 
competitivi-
tatea [i 
a se ridica la
nivelul firmelor
europene“.

GHEORGHE NEA}~
director general Geo-Serv: 



Pentru fiecare program de finan -
]are, exist` un ghid al solicitantu-
lui care explic` pa[ii de urmat pen-
tru a depune cererea de finan]are,
dar [i pentru a implementa proiec-
tul, ce \nseamn` procesul de eval-
uare, implementarea [i \ncheierea
proiectului, rambursarea. Conform
ghidului solicitantului, \n cazul POS-
CCE, prima etap` a procesului de 
evalua re dureaz` 30 de zile de la
depune rea cererii de finan]are.
Urm`toarea etap` este realizat`
\n 30 de zile de la aprobarea celei
dintâi, iar cea de-a treia etap  ̀\n ter-
men de 30 de zile de la aprobarea
celei de-a do ua. Cu alte cuvinte,
\n maximum 90 de zile, ar trebui s`
ai proiectul aprobat dac` totul este
\n regul`. 

Autorit`]ile responsabile cu
gestionarea acestui program sec-
torial au fost \ns  ̀luate pe nepreg t̀ite
de num`rul mare de proiecte pri -
mite, astfel c` durata evalu`rii a
dep`[it-o cu mult pe cea din ghidul
solicitantului.

„Noi am depus cererea de fi -
nan]are pe 26 mai 2008 [i am pri -
mit aprobarea primei etape \n ia -
nuarie 2009“, a subliniat directorul
general Geo-Serv, Gheorghe Nea]`.
Apoi, etapele s-au succedat rapid,
la sfâr [itul lunii martie fiind pri mit
acordul de finan]are. De altfel, este
de a[teptat ca evaluarea proiectelor
pe fonduri structurale, indiferent de
axa pe care sunt acordate, s  ̀devin`
mai rapid`, ]inând cont de politi-
ca abordat  ̀la nivel na]ional privind
pomparea de fonduri \n economie.

Totul prin licita]ie 

„Deja a fost aprobat  ̀cererea de
finan]are. Am primit scrisoarea
final` \n acest sens, vom semna
contractul de finan]are [i va fi imple-
mentat proiectul“, a men]ionat
directorul de marketing BEPA Advi-
sors. Diana Parizianu a explicat c`,
\n cererea de finan]are aprobat̀ , exis -
t` un calendar de implementare a
proiectului. „Noi avem prinse trei
activit`]i: achizi]ionarea echipa-
mentului de forare, achizi]ionarea
mijlocului de transport [i consultan -
]a. La aceasta, se adaug` angajarea
de personal suplimentar. În acest
context, dup  ̀semnarea contractului
de finan]are, va trebui s  ̀organi z`m
licita]ia prin intermediul sistemu-
lui electronic de achizi]ii publice, obli -
gatorie pentru orice achizi]ie din fon-
duri europene care dep`[e[te 15.000
de euro. Tot firma de consultan]`
se va ocupa de \nscrierea \n sistem
[i de rezolvarea formalit`]ilor, inclu-
siv de \ntocmirea pe baza cerin]elor
clientului a caietelor de sarcini“, a
declarat Diana Parizianu, subliniind
c` echipamentele trebuie s` fie noi
[i s` provin` din Uniunea Euro-
pean`, nefiind permis leasingul.

¥inând cont de faptul c  ̀fondurile
europene se vars` abia dup` anga-
jarea cheltuielilor, Geo-Serv a optat
pentru finan]area prin credit ban-
car. „B`ncile ofer` credite \n acest
sens, dar cer ast`zi garan]ii mult mai
mari decât \n trecut. ßi pentru con-

tractarea creditului am f`cut apel
tot la firma de consultan]` care se
ocup` de rezolvarea formalit`]ilor,
toate aceste demersuri fiind incluse
\n tariful stabilit la \nceput“, a expli-
cat directorul general Geo-Serv.

El a ad`ugat c` achizi]ia echipa-
mentului de forare pe [enile cu
ajutorul finan]`rii europene va
cre[te competitivitatea firmei, mic -
[orând timpii de investiga]ie, ofe -
rind posibilitatea abord`rii unor
loca]ii inaccesibile unei instala]ii
de forare pe ro]i [i furnizând date
privind caracteristicile solului direct
la fa]a locului.

Geo-Serv a fost \nfiin]at` \n iulie
1994, compania realizând pân` \n
prezent studii geotehnice atât pen-
tru obiective publice cât [i private:
c`i ferate, drumuri, poduri, tunele,
piste de aeroport, construc]ii suport
la re]ele de comunica]ii, sta]ii de
 carburan]i, construc]ii reziden]iale
(ca se, blocuri, camine) [i nerezi-
den ]iale (gr`dini]e, [coli, s`li de
sport, spitale, birouri, supermar-
keturi, spa]ii administrative, hale  in -
dustriale, magazine etc). În plus,
societatea este certificat` de AFER
cu autoriza]ie de furnizor feroviar
[i agrement tehnic.

Meda BORCESCU

meda.borcescu@ziuacargo.ro
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Pentru a putea da randament maxim
\n ramura \n care este folosit, 
utilajul \mpreun` cu ata[amentul 
s`u trebuie s` fie dedicate 
unei anumite zone de aplica]ii. 
În acest context, Liebherr 
propune o gam` de excavatoare 
[i \nc`rc`toare frontale destinate
manevr`rii lemnului.

Dup` cum bine se [tie, lemnul
poate fi g`sit \n diferite forme [i
dimensiuni. Pentru ca acesta s`
poat` fi manevrat eficient este
nevoie de utilaje ce confer` un grad
ridicat de adaptabilitate la \nc`rcare
[i transport. Aceast` adaptabilita -
te se extinde [i la ata[amentele uti-
lajului, care sunt concepute astfel
\ncât s` poat` satisface orice pre-
ten]ie legat` de domeniul manevr`-
rii lemnului. 

Pentru opera]iunile care cer
mobilitate, Liebherr propune exca-
vatoarele pe ro]i, iar pentru apli-
ca]iile cu tendin]e mai statice solu]ia
oferit` este un excavator sta]ionar.
Iar pentru un grad de vizibilitate
sporit pe toat  ̀zona de lucru, ca bina
poate fi ridicat` la \n`l]ime.

Înc r̀c t̀oarele frontale pe ro]i sunt
recunoscute \n rândul utilizatorilor
pentru nivelul ridicat de perfor-
man]`, ecologie [i consumul redus
de combustibil. 

Din toat` gama de utilaje ce au
ca \ntrebuin]are manevrarea lem-
nului, cele mai reprezentative sunt
excavatoarele A 924, \n timp ce la
capitolul \nc`rc`toare frontale putem
no minaliza modelul L 556. Lieb-
herr a conceput aceste utilaje ca
unele ce au ni[te costuri opera]ionale
reduse. În compara]ie cu genera]iile
precedente, consumul de com-
bustibil este acum mai mic cu pân`
la 40 de procente, ceea ce duce la
un nivel de emisii de noxe mai mic.
Cu toate acestea, puterea de lucru
a utilajului nu a fost afectat` \n nici

un fel, el fiind capabil s` se achite
de toate sarcinile cu brio. Pentru
un utilaj cum este un excavator
care se dore[te a fi folosit la manevrarea
de lemn, sunt disponibile o gam`
larg  ̀de ata[amente. Pe lâng  ̀aceas-
ta, se mai pot face modific`ri [I la
nivelul cabinei operatorului, care
poate fi echipat  ̀la cerere cu diferite
instrumente, ce au menirea de a
u[ura munca acestuia. ßi dac`
arunc`m un ochi prin zonele \n care
se desf`[oar  ̀activit`]i de manevrare
a lemnului, dar nu numai, putem obser-
va c` efortul celor de la Liebherr
este apreciat, utilajele fiind des
\ntâlnite la lucru.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

gam` dedicat`

LEMNULUI



F
aptul c` expozi]ia a putut fi
organizat` este cu atât mai
apreciabil cu cât sunt expozi]ii

mari interna]ionale care au nu vor
mai avea loc \n acest an [i, \n plus,
ADUC (Asocia]ia Distribuitorilor de
Utilaje de Construc]ii) a recoman-
dat membrilor s`i s` nu participe
la acest eveniment. Peste 130 de
expozan]i din 12 ]`ri au participat,
la \nceputul lunii aprilie, la Romexpo,
la cea de-a treia edi]ie a târgului Con-
struct Expo Utilaje, expozi]ie de -
dicat` industriei ma[inilor [i utila-
jelor pentru construc]ii.

La aceast  ̀edi]ie, pe lâng  ̀firme
tradi]ionale din Europa, au fost
prezente [i companii din China -
unul dintre liderii mondiali \n pro-
duc]ia de utilaje grele. De aseme-
nea, speciali[tii au putut vizita stan-
durile unor companii produc`toare
din Spania, Danemarca, Portugalia,
Italia sau Germania. O [ans` pen-

tru rezolvarea actua lei situa]ii difi-
cile pe pia]a utilajelor ar fi pornirea
unor proiecte importante de infra-
structur` de c`tre stat. Totu[i, sper-
an]ele nu sunt foarte mari \n acest
sens, \n condi]iile \n care aceste
proiecte nu au fost demarate \n
anii trecu]i, \n care s-a \nregistrat
dezvoltare economic`. Un motiv
\n plus de \ngrijorare este legat [i
de posibilit̀ ]ile restrân se de finan]are.
Este cel pu]in ne pl`cut ca, atunci
când apare un client (atât de rari \n
ultima vreme), furnizorul de utila-
je s` nu poat` onora comanda din
lipsa unor oferte reale de finan]are.

Vom realiza, \n continuare, un
scurt tur al expozi]iei.

Atlas Copco [i-a prezentat ofer-
ta de ciocane hidraulice, sublini-
ind performan]ele acestora [i avan-
tajele pe care le au fa]` de cele
pneumatice. În plus, având doar
dou  ̀p r̀]i mobile, ciocanele hidraulice

EXPOZI}IE
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Segmentul con-
struc]iilor a fost
puternic lovit de
criza economic`, iar 
dealerii de utilaje
trec la ora actual`
prin momente difi-
cile. |n aceste
condi]ii, este de
apreciat faptul c` 
expozi]ia a mai
putut fi organizat`,
chiar dac` Construct
Expo Utilaje nu s-a
mai apropiat de 
dimensiunile, atmos-
fera s`rb`toreasc`
[i spectaculozitatea
pe care le atinsese
la edi]iile prece-
dente.



\nre gistreaz` o uzur` redus`. Atlas
Cop co dispune de o gam` larg` de
ciocane hidraulice, de la o mas` de
12,6 kg [i 600 mm lungime [i pân`
la 33,1 kg [i 760 mm lungime. Com-
pania ofer` [i numeroase modele
de grupuri hidraulice ac]ionate cu
petrol, combustibil sau electric.

Realizat de c`tre firma italian`
Comacchio, utilajul GEO 305 este o
ma[in` de perforat hidraulic`, com-
pact  ̀[i diversificat`, montat  ̀pe [a -
siu cu [enile de cauciuc. Cu acest uti-
laj pot fi realizate sondaje pentru stu -
dii geologice, carotaje [i perfor`ri
am bientale.

Dac  ̀sunte]i \n c`utare de moto-
stivuitoare, pute]i apela la Coremo
Servicii, distribuitor al produselor
Hyundai. Firma dispune de o gam`
bogat` de motostivuitoare, de
diferite capacit`]i [i cu motoriz`ri
atât diesel, cât [i GPL [i electrice. Ast-
fel, capacitatea maxim  ̀de \nc`rcare

variaz`, \n func]ie de model, \ntre
1.500 kg [i 16.000 kg.

Unul dintre speciali[tii \n lucrul
la \n`l]ime este firma Haulotte, care
ofer` numeroase modele de nacele
articulate electrice [i diesel, nacele
foarfec`, nacele telescopice, nacele
verticale [i telehandlere. Utilajele  o -
fer` o \n`l]ime maxim` util` de la
10,2 m [i pân` la 43 m [i o sarcin`
cuprins` \ntre 180 kg [i 900 kg. În
cazul modelelor de telehandler,
\n`l]imea maxim` util` este de 17,2
m, iar sarcina de 4.000 kg.

Performan]e ridicate, versatili-
tate, u[urin]` \n exploatare - aces-
tea sunt câteva dintre caracteristi-
cile produselor Merlo, oferite \n
România de c`tre firma Lift Truck.
Având motoare de patru [i [ase
cilindri, cu putere maxim` de pân`
la 145 CP [i vitez` de deplasare de
pân  ̀la 40 km/h, modelele Merlo pot
fi utilizate pentru numeroase apli-

ca]ii (dispun de multe echipamente
ce pot fi ata[ate) \n domenii diverse:
agricultur`, [antiere, activit`]i
forestiere, depozite etc.

Într-o perioad` \n care toat` lu -
mea se plânge de lipsa lichidit` -
]ilor, pre]ul de achizi]ie al utilajelor
devine tot mai important. În aces-
te condi]ii, a[a cum era de a[teptat,
\[i fac loc pe pia]` produsele ief-
tine. Astfel, la expozi]ie, nu au lip-
sit utilajele realizate \n China. PKD
Grup distribuie \n ]ara noastr  ̀marca
Chenggong, \n cadrul târgului fiind
expuse mai multe modele, printre
care \nc`rc`toare frontale [i auto-
gredere.

Unul dintre cele mai mari stan-
duri din expozi]ie, atât ca num`r
de modele cât [i ca suprafa]` de
expunere a fost cel al companiei
Powertek. ßi era firesc s` fie a[a
pentru distribuitorul produselor

aprilie 2009                                                                                                        61



62 aprilie 2009

EXPOZI}IE

Terex \n România. Practic, discut`m
de o gam` complet` de utilaje -
buldoexcavatoare, excavatoare com-
 pacte pe [enile, excavatoare mari pe
[enile, excavatoare pe ro]i, exca-
vatoare pentru aplica]ii speciale,
excavatoare pe [in`, \nc`rc`toare
frontale, \nc`rc`toare compacte pe
[enile, telehandlere, camioane arti -
culate [i rigide, gredere, mixere de
beton, compactoare, vibrocom-
pactoare, mini dumpere, finisoare
beton, automacarale, macarale turn,
platforme de lucru la \n`l]ime, uti-
laje pentru concasare [i sortare. ßi
dac` lu`m \n considerare faptul c`
pentru fiecare tip de utilaj prezen-
tat mai sus exist` numeroase mo -
dele ce ofer` posibilitatea adapt`rii
la nevoile specifice ale clien]ilor,
ne putem face o idee despre ceea
ce reprezint` Terex. 

Powerscreen produce echipa-
mente de sortare [i sp`lare pentru
cariere, balastiere, mine [i reciclare
industrial`, fiind creatorul concep-
tului de mobilitate \n domeniul
sort`rii [i sp`l`rii. Aceste produse
sunt distribuite de c`tre Romcat
Corporation. Din 1999, Powerscreen
este parte a grupului Terex, al treilea

produc`tor mondial de echipa-
mente pentru construc]ii.

Spanos Industria a prezentat
sta]ia mobil` de beton Mobispa 1,
ce are omologare european` ca
semitrailer. Mobispa 1 produce 55
mc beton pe or`. Montat` pe un
semitrailer cu dou` pun]i, sta]ia
poate fi transportat` cu u[urin]`, cu
ajutorul unui cap tractor cu dou  ̀axe.
Astfel, nu sunt necesare aprob`ri spe-
ciale pentru circula]ia pe drumurile
publice europene.

De la expozi]ie, nu au lipsit nici
carosierii, care [i-au prezentat pro-
dusele specifice segmentului de
construc]ii. 

CTE Trailers a prezentat mai
multe modele destinate segmen-
tului de construc]ii. Semiremorca
pentru transport materiale de con-
struc]ii tip SDP 27 eLB2-BS ofer` o
mas` total` admis` tehnic` de
39.000 kg, o lungime util  ̀de 13.620
mm [i o l`]ime util` de 2.480 mm.
Semiremorca basculant` cu ben`
din o]el semirotund` expus` la
expozi]ie ofer` o sarcin` util` de
aproximativ 26.300 kg (masa pro-
prie 7.500 kg) [i un volum de 26
mc. Pentru transportul agabaritic,

CTE Trailers ofer` semiremorca
Nooteboom cu 4 axe. Masa total`
admis` este de 58.000 kg, sarcina
util` fiind de circa 45.000 kg. Acest
vehicul are axele 3 [i 4 viratoare [i
prima ax` liftant`. 

Fliegl dispune de o ofert` boga -
t  ̀de remorci [i semiremorci destina -
te transportului de utilaje. Remar-
cabil` este capacitatea acestui ca -
rosier de a-[i adapta produsele la
nevoile de transport ale diferitelor
tipuri de utilaje, atât din punct de
vedere al dimensiunilor cât [i al
solu]iilor tehnice utilizate. În plus,
constructorul realizeaz` o gam`
variat` de semiremorci basculant`.

Constructorul olandez specia -
lizat \n realizarea trailerelor desti-
nate transportului de utilaje, TSR,
a fost la rândul s`u prezent la Con-
struct Expo Utilaje. Amintim fap-
tul c` firma dispune de o fabric` [i
\n România. Printre produsele
rea li zate se num`r` semiremor-
cile cu 4, 5 [i 6 axe, extensibile,
cu axe autoviratoare.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro





TAROM VA LANSA 
|N IUNIE {ASE 
CURSE EXTERNE

„D
in luna iunie,
TAROM va intro-
duce \n operare

rutele Bucure[ti-Amsterdam,
Bucure[ti-Lyon, Bucure[ti-
Vene]ia, Bucure[ti-Dubrovnik,
Bucure[ti-Zagreb, Cluj-
Napoca-Paris, [i rutele interne
Bucure[ti-Constan]a, Cluj-
Napoca-Constan]a, Ia[i-
Constan]a, Timi[oara-Ia[i“, a
declarat, \ntr-o conferin]` de
pres`, directorul general al
companiei, Ruxandra Brutaru,
citat` de Mediafax. TAROM a
lansat la sfâr[itul lunii martie,
un nou serviciu de catering,
prin care compania va realiza
economii de 8,6 milioane
dolari. Compania a redus
pre]ul biletelor pentru cursele
externe, dus-\ntors, f`r` taxe
de aeroport, la 50 de euro, iar
cele pentru destina]iile
interne la 24 de euro, f`r` 
taxele de aeroport.

FUZIUNEA 
AEROPORTURILOR
OTOPENI {I B~NEASA
REDISCUTAT~

M
inisterul Transpor-
turilor [i Infrastruc-
turii (MT) a reluat

proiectul de \nfiin]are a 
Companiei Na]ionale 
„Aeroporturi Bucure[ti“, prin
fuziunea Companiei Na]ionale
„Aeroportul Interna]ional
Henri Coand`-Bucure[ti“ 
cu Societatea Na]ional`
„Aeroportul Interna]ional
Bucure[ti B`neasa - Aurel

Vlaicu“. Mediafax precizeaz`
c`, potrivit noului proiect de
HG, elaborat de Minister [i
supus dezbaterii publice,
Compania Na]ional` 
„Aeroporturi Bucure[ti“, 
realizat` \n urma fuziunii, \[i
va asigura sursele de
finan]are din venituri proprii,
sume alocate de la bugetul de
stat, credite bancare, credite
externe contractate sau
garantate de stat, acordate cu
respectarea regulamentelor
comunitare privind 
concuren]a, fonduri externe
nerambursabile, acordate \n
condi]iile legii, precum [i
forme legale de participare a
capitalului privat [i alte surse
legal constituite.

GUVERNUL 
VA PROMOVA 
TURISMUL PRIN 
FIRME AERIENE 

T
urismul intern va fi 
promovat de Guvern
prin intermediul com-

paniilor aeriene care opereaz`
zboruri spre România [i \n 
principalele aeroporturi 
din str`in`tate, prin clipuri
publicitare, autorit`]ile
urmând s` solicite [i 
actualizarea site-ului Comisiei
Europene privind zonele 
turistice din ]ar`, informeaz`
agen]ia Mediafax.
Programul guvernamental de
marketing \n turism prevede
ac]iuni de promovare [i 
publicitate prin intermediul
companiilor aeriene care
opereaz` zboruri c`tre 
destina]ii din România [i \n
principalele aeroporturi din
]ar` [i din str`in`tate, 

constând \n inser]ii publicitare
\n materialele de promovare
ale companiilor aeriene 
[i ale aeroporturilor, 
precum [i difuzarea de clipuri
TV promo]ionale [i filme 
publicitare de turism \n 
aeroporturi [i aeronave. Astfel
de materiale publicitare vor 
fi incluse [i \n cataloagele 
turistice realizate de 
touroperatori care lucreaz` 
\n str`in`tate.

CFR C~L~TORI 
A CUMP~RAT
MOTORIN~ DE LA
OSCAR DOWNSTREAM 

C
ompania de stat CFR
C`l`tori a achizi]ionat,
la sfâr[itul lunii martie,

de la traderul de produse
petroliere Oscar Downstream,
o cantitate de 20.000 tone
motorin` EURO 5 \n valoare
de 43,2 milioane de lei (10,2
milioane de euro), prin inter-
mediul Bursei Române de
M`rfuri (BRM).
„În urma licita]iei cu strigare,
care s-a desf`[urat \n ringul
bursier, s-a ajuns la un pre]
final de 2.162 lei/ton`, oferit
de c`tre Oscar Downstream.
Pre]ul final a fost acceptat, \n
urma analizei, de c`tre CFR
C`l`tori, iar Oscar 
Downstream a fost desem-
nat` câ[tig`toarea licita]iei“,
se arat` \ntr-un comunicat al
BRM, citat de Mediafax.

VOLKSWAGEN 
INAUGUREAZ~ O NOU~ 
FABRIC~ ÎN INDIA

L
inia de produc]ie din
Pune este pentru VW o
component` esen]ial`

pentru atingerea obiectivelor
de dezvoltare \n India. Activi-
tatea de produc]ie va \ncepe
\n luna mai 2009 cu modelul
compact Skoda Fabia. Din
prim`vara anului viitor va fi
demarat` [i produc]ia unei
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versiuni hatchback a modelu-
lui Volkswagen Polo. Cu un
volum total de finan]are de
580 milioane euro, fabrica din
Pune este pân` \n prezent cea
mai important` investi]ie 
rea lizat` de o firm` german`
\n India. Capacitatea
anual` maxim` este de
pân` la 110.000
autovehicule.
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Cum a fost afectat` 
compania de actuala 
situa]ie economic`?

Situa]ia economic` actual` nu
are \n prezent efecte negative \n ac -
tivitatea Blue Air. În ceea ce prive[ -
te num`rul de c`l`tori, anul aces-
ta nu am constatat nici o diferen]`,
\n compara]ie cu aceea[i perioad`
a anului trecut. În plus, nu au fost
reorganizate linii pe care oper`m;
singurul lucru pe care compania
inten]ioneaz` s`-l fac` este s` \[i
 dezvolte continuu re]eaua de des-
tina]ii (ad`ugând destina]ii noi
 precum Napoli, Catania, Pafos, Sa -
lonic) [i s` \[i dezvolte [i alte rute:
Bac`u - Milano, Bac`u - Bologna, A -
rad - Reus, Salonic - Pafos, Bac`u -
Londra (Luton), Bac`u - Valencia, Si -
biu - Roma, Sibiu - Milano.

Face]i \n continuare investi]ii?

Înc` de anul trecut, compania
a intrat \ntr-un proces de investi]ii
[i anume de re\nnoire a flotei.

Primul Boeing 737-800 Next Ge-
neration s-a al`turat celorlalte ae -
ronave Boeing 737 \n luna iulie
2008. Urm`toarea aeronav  ̀737-800
a devenit activ` pe zborurile Blue
Air \ncepând cu luna decembrie a
anului trecut, iar la \nceputul anu-
lui 2009 [i cel de-al treilea avion
s-a al`turat flotei. Aceast` decizie
a fost adoptat` deoarece avioanele
Boeing 737-800 sunt \n conformi-
tate cu strategia noastr` de dezvol -
tare, care include introducerea de
noi curse [i frecven]e. Aceste aero -
nave de capacitate mai mare vor pu -
tea prelua fluxul \n cre[tere de pa -
sageri ce aleg zborurile companiei
Blue Air. Nu \n ultimul rând, seria
Next Generation reduce emisiile
de CO2 cu pân` la 4%.

Preconizati o varia]ie 
a tarifelor?

Compania Blue Air a redus sem-
nificativ pre]urile biletelor de avion
[i consider`m c`, \ntr-o perioad` de
criz`, reducerile de pre] reprezint`
o unealt` util` de atragere de noi
clien]i. Criza a adus [i un element
pozitiv, respectiv pre]ul petrolu-
lui a coborât la un nivel decent,
astfel \ncât a fost posibil  ̀reducerea
tarifului biletelor de avion Blue Air. 

Infrastructura necesar` acti-
vit`]ii de transport aerian la
nivel european este bine pus`
la punct? În ce direc]ii ar tre-
bui s` fie realizate investi]ii?

Consider`m c` infrastructura
la nivel european \ndepline[te
standardele necesare oper`rii din
punct de vedere al siguran]ei
zborului [i al confortului pasage -
rilor. În România, sunt \nc` aero-
por turi care au nevoie urgent` de
investi]ii, \n special \n zona de mo -
dernizare, atât a aerog`rilor,  cât  
[i a suprafe]elor de mi[care afe -
rente aeroportului. Cel pu]in \n
zona Central` [i Est-eu ropean`,
transportul aerian va cu noa[te o
dezvoltare important` \n urm`torii
ani. Aceast` afirma]ie se bazeaz`
atât pe studiile noastre de pia]`,
cât [i pe statisticile elaborate de
organiza]iile interna]io nale \n
domeniul avia]iei civile. Actuala
situa]ie economic` dificil` nu va
\ntârzia dezvoltarea \n mod direct,
\ns` este posibil s` apar` [i influ-
en]e colaterale.

Care sunt planurile de viitor
ale Blue Air?

În planurile noastre, se num`r`
atât extinderea c`tre noi destina]ii,
cât [i consolidarea destina]iilor
existente care au poten]ial \nc`
neexploatat. În ceea ce prive[te
flota, compania Blue Air continu`
atât procesul de \nnoire cu avioane
de nou` genera]ie Boeing 737-800
NG, cât [i de m`rire a num`rului de
avioane.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Actuala situa]ie 
economic` nu
afecteaz` toate
domeniile [i toate
firmele \n egal`
m`sur`. Astfel, Blue
Air \[i urmeaz` [i la
ora actual` planurile
de dezvoltare. Despre
cum resimte criza
economic` aceast`
companie, am 
discutat cu directorul
general Blue Air, 
Gheorghe R`caru.

Angaja]i 
\n dezvoltare
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„„PPIIRRAATTEERRIIAA““  
oo  aaffaacceerree  rreennttaabbiill `̀
ccaarree  aaccaappaarreeaazz`̀  ppiiaa]]aa

„Bucure[ti, Bucure[ti. Merge
cineva spre Bucure[ti?“ A[a
numi]ii „pira]i“ \[i racoleaz`
clien]ii chiar din autog`rile
de unde pleac` microbuzele
[i autocarele. Fenomenul a
dep`[it cu mult nivelul la
care reprezenta bani de
buzunar pentru o persoan`
care, \ntâmpl`tor, avea drum
\n afara localit`]ii. Ast`zi,
pira]ii amenin]` s` sufoce
transportul regulat de
c`l`tori, desf`[urat 
conform legii.

D
enumirea de „pira]i“ au pri -
mit-o din cauza faptului c`
deturneaz` c`l`tori de pe

cursele firmelor care opereaz` pe
diferite trasee [i \[i desf`[oar  ̀activ-
itatea „la negru“.

Practic, un pirat al transportu-
lui de persoane de]ine o ma[in`
(de obicei un turism) [i \ncearc` s`
conving` oamenii din autog`ri s`
mearg` cu el. Argumentele pe care
le folose[te de obicei sunt legate
de faptul c  ̀pleac  ̀imediat (c l̀̀ torul 
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nu mai trebuie s` a[tepte \n sta]ie),
pre]ul este acela[i [i sunt [anse s`
ajung` mai repede la destina]ie,
având \n vedere c` se merge cu un
turism.

Partea ascuns`

La prima vedere, lucrurile par nevi-
novate - o persoan  ̀bineinten]ionat`
mai ia [i al]i oameni \n drumul s`u
c`tre o destina]ie din afara localit`]ii.
În realitate \ns`, nu este chiar a[a.
Fenomenul a luat amploare, iar cei
care se urc` \n asemenea ma[ini
se expun la o serie de riscuri, par-
ticipând, totodat`, la o activitate
ilegal`.

Aceste ma[ini sunt conduse de
[oferi amatori, f`r` nici un fel de
preg`tire \n ceea ce prive[te trans-
portul de persoane, nu respect`
un program privind timpii de con-
ducere [i odihn`, iar pasagerii [i
bagajele acestora nu sunt asigu-
rate. În plus, ast`zi poate mai mult
ca alt`dat` trebuie s` lu`m \n con-
siderare [i responsabilitatea social`
a fiec`ruia dintre noi. Ace[ti trans-
portatori clandestini \ncaseaz` banii
la negru f`r` s` pl`teasc` taxe,

impozite sau TVA.
Primele lovite de „pira]i“ sunt

firmele de transport care opereaz`
pe traseele na]ionale. „Dup` ultima
atribuire de trasee, am observat c`
ne confrunt`m cu [i mai mul]i pira]i.
Probabil c` le merge bine“, a afir-
mat Octavian Ta[u, administrator trasee
C&I Comserv, precizând c`, \n ulti -
mul timp, [i-au schimbat ma[inile,
optând \n general pentru Dacia
Logan cu [apte locuri. „Pira]ii \[i
parcheaz` ma[inile lâng` auto gar`,
intr  ̀pe peron [i \ncearc  ̀s  ̀conving`
c`l`torii care a[teapt` ma[inile
noastre s` mearg` cu ei. Au acela[i
pre] ca [i noi, dar merg cu ma[ini
mici [i promit s  ̀ajung  ̀mai repede.
În plus, noi trebuie s` respect`m
un program fix. Pentru a umple
ma[ina, pira]ii fac de obicei mai
multe incursiuni \n autogar`. Ast-
fel, \ncaseaz` la fiecare curs` 60 de

lei (la cursele scurte care cost` 10
lei de persoan`). Dus-\ntors 120 lei,
din care cel pu]in 80 lei \nseamn`
câ[tigul lor. N-au nici un fel de
licen]`, nu pl`tesc taxe [i impozite
[i, astfel, câ[tigul lor este destul de
mare“, a ad`ugat el.

Statul nu-[i bate
capul cu
evazioni[tii

De[i ast`zi se discut` despre
faptul c` acest fenomen dep`[e[te
50% din totalul pie]ei de transport
c`l`tori, autorit`]ile continu` s`
aib` o atitudine „relaxat`“. „Am
trimis numeroase adrese c`tre
autorit`]i, \n care explicam aceast`

În urm` cu aproximativ
o lun`, o ma[in` care
realizeaz` curse la
negru s-a r`sturnat pe
drumul „vechi“
Bucure[ti-Pite[ti... 
Nu s-a auzit nimic
despre asta...

În ultima perioad`, pe
fondul crizei, sc`derile
\ncas`rilor pentru
firmele de transport au
fost de 20%. Cursul
euro a dus la cre[terea
ratelor de leasing cu
15%. „Pirateria“ a adus
o sc`dere a num`rului
de c`l`tori cu 15%.

„Numai pe traseul de
Pite[ti sunt \n jur de 50
de ma[ini pirat. Nu
exist` preferin]e, prac-
tic, avem pira]i pe toate
liniile unde oper`m,
indiferent dac` sunt
mai lungi sau mai
scurte (...) Mai mult, am
avut [i cazuri \n care
dispecerii au fost
b`tu]i, iar poli]ia, \n
continuare, nu ia
m`suri.“
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situa]ie. Unele adrese au r` mas f`r`
r`spuns, iar la altele am primit
r`spuns c` nu se poate face nimic,
c` nu e de competen]a lor. Am vor-
bit la poli]ie [i au spus c` nu au ce
s  ̀le fac .̀ Autoritatea Rutier̀  Român`
a avut aceea[i reac]ie. Practic, tre-
buie s` \i gonim noi din autogar`.
Avem dispeceri care \ncearc` s` \i
]in` la distan]` dar nu este prea
u[or. Când \i v`d \ntr-o parte a pe -
ronului, pira]ii se duc pe cealalt`
parte [i tot a[a. Deja ne cunoa[tem,
[tiu ce ma[ini au, ce numere de
\nmatriculare... Discut`m despre
un fenomen care a luat amploare.

Numai pe traseul de Pite[ti
sunt \n jur de 50 de ma[ini

pirat.  Nu exist`

preferin]e, practic, avem pira]i pe
toate liniile unde oper`m, indi -
ferent dac` sunt mai lungi sau mai
scurte. Nu putem s` le facem nimic
[i, mai mult decât atât, am avut [i
cazuri \n care dispecerii au fost
b`tu]i, iar poli]ia, \n continuare, nu
ia nici o m`sur`. Sunt acelea[i per-
soane care opereaz` zi de zi, para-
lel cu traseele noastre. Încep acti -
vitatea o dat` cu noi sau chiar mai
devreme. Pentru ei, este un servi-
ciu stabil. Sunt cazuri \n care au
ajuns s` \[i fidelizeze atât de bine
clien]ii \ncât se duc s` \i ia de acas`.
Au program de la 5 diminea]a pân`
la ora 17 sau 18. Am \nceput s` \i fil -
mez pe pira]i, zi de zi, [i voi tri mite
\nregistr`rile la poli]ie“, a ar` tat
Octavian Ta[u.

În lipsa 
controlului, 
transportul 
la negru \nflore[te

Problemele economice, apa en-
 ta u[urin]` pentru a desf`[ura
aceast` activitate (oricine poate
avea o ma[in` [i permis categoria

Pira]ii prefer` 
autoturismele Dacia
Logan cu [apte locuri,
pe care le parcheaz`
lâng` autogar`, dup`
care fac incursiuni pe
peron pentru a racola
c`l`tori. 

Pirateria afecteaz` puternic firmele corecte de pe pia]a
de transport persoane
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„B“), dar [i problemele pe care le
\ntâmpin` taximetria au f`cut ca
tot mai mul]i „pira]i“ s` apar` pe
traseele jude]ene [i interjude]ene.

„Ne-au sc`zut \ncas`rile dras-
tic \n ultimele luni de zile, pentru c`
s-au \nmul]it pira]ii. Cred c` s-au
a dus unul pe altul c`tre acest tip de
activitate, care pentru ei este foarte
profitabil`, având \n vedere c` se
desf`[oar` la negru. Sunt cazuri \n
care avem pira]i care au microbuze.
Am semnalat acest aspect la ARR:
ni s-a r`spuns c  ̀au realizat controale,
dar nu i-au g`sit... Ori sunt anun]a]i
de cineva, ori... Acum o lun` de zile,
o ma[in` care realizeaz` aseme-
nea curse la negru s-a r`sturnat pe
drumul «vechi» Bucure[ti-Pite[ti...
Nu s-a auzit nimic despre asta“, a
explicat Octavian Ta[u.

Num`rul mare de pira]i a f`cut
ca, \n unele cazuri, ace[tia s  ̀\nceap`
s` se organizeze tot mai bine.
A[teapt` \n ordine la plecare, au
acela[i loc unde parcheaz`, practic`
acela[i tarif...„Pe o rut`, au reu[it s`
mute practic punctul de plecare
din autogara noastr` [i pleac` de
lâng` gara Basarab. Din autogar`,
mai pleac  ̀câ]iva c l̀̀ tori... restul sunt
acolo. Pleac` ma[ini \n continuu.
Trebuie g`sit  ̀o solu]ie. Pe un traseu
avem 30 de ma[ini pirat. Dac  ̀fiecare
ia câte 4 persoane, \nseamn` 120

de c`l`tori pierdu]i, [i
nu fac o singur` curs`
pe zi“, a precizat Octa-
vian Ta[u. Rezolva -
rea acestei pro ble -
me sau, cel pu]in,
]inerea sub control
a pirateriei s-ar
putea realiza f`r`
eforturi prea mari din partea au -
torit`]ilor.

„Vom \ncerca s` realiz`m un fla-
grant, \mpreun` cu poli]ia. Oricum,
pira]ii sunt destul de precau]i [i
\ncaseaz` banii la destina]ie. Amen-
da pe care ar trebui s` o primeasc`
pentru activitatea desf`[urat` la
ne gru se \ncadreaz` \ntre 25.000 [i
50.000 lei. Practic, câteva amenzi
ar descuraja total acest fenomen“,
a afirmat administratorul de trasee
C&I Comserv.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziucargo.ro

Elemente componente
ale pre]ului biletului de
c`l`torie: motorin` -
38%, salarii - 30%, 
asi gur`ri [i licen]e - 5%.
La ora actual`, trans-
portatorii \[i asigur`
lichiditatea prin
credite.

Comisar {ef Lucian Dini]`, {eful
Poli]iei Rutiere: „|n baza
sesiz`rilor transportatorilor referi-
toare la piraterie, urmeaz` s`
facem ni[te ac]iuni, pentru a
eradica [i acest fenomen. |n
primul rând, plecând de la sigu-
ran]a rutier`... Ce siguran]` \]i
ofer` un turism care nu se [tie
dac`, m`car din punct de vedere
tehnic, corespunde? Apoi, pentru
a face transport de persoane, tre-
buie s` ai atestat. Ori, cei care fac
astfel de transport public nu au
atestat. {i, atunci, care este
garan]ia vizavi de siguran]a celor
pe care \i transport`? Ne aducem
aminte de accidente extrem de
grave din ultimii ani: cazul
Ialomi]a (12 mor]i), cel de la Bâr-
lad (16 mor]i)... S` nu uit`m c`

[oferii care conduc aceste 
mijloace de transport, la rândul
lor, nu au atestate. Iar disciplina
rutier` a unora dintre ei este sub
orice critic`. Pirateria este o boal`
care se va agrava. |n contextul
disponibiliz`rilor pe fond de criz`,
reconversia la o alt` activitate e
greu de suportat \n România [i,
mai mult decât atât, este greu de
conceput. Prima orientare pe care
o are un [omer este s` se fac`
taximetrist: mai câ[tig` [i el un
ban [i se plimb` cu ma[ina, f`r`
s` fie \nscris undeva, f`r` s` aib`
atestat, f`r` s` aib` experien]`.
Dac` mergi de acas` pân` la ser-
viciu [i \napoi, chiar [i peste 10
ani, nu \nseamn` c` ai [i 
experien]a necesar` de a face
taximetrie.“

Pericol pentru siguran]a rutier`
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Cererea pentru o reducere sub-
stan]ial` a consumului decom-
bustibil cre[te din ce \n ce mai
mult, din mai multe motive.
Primul este necesitatea reduc-
erii emisiilor de CO2. Un altul \l
constituie pre]ul petrolului [i 
perspectiva epuiz`rii resurselor
naturale. De aceea, construc-
torii de vehicule comerciale
\n special destinate transportu-
lui de c`l`tori, studiaz`, \n
prezent, 
alternative de propulsie care s`
fac` transportul public mai
curat [i mai economic.
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U
na dintre cele mai po p-
ulare tehnologii, la ora
actual`, este cea a mo -
toa relor hibride diesel-
electric. Conform datelor

furnizate de constructori, noua ge -
nera]ie de motoriz`ri hibride se re -
marc  ̀printr-o reducere substan]ial`
a consumului de combustibil. Pe
scurt, vehiculele hibride utilizeaz`
un motor electric pentru pornire
[i demaraj, motorul diesel preluând
sarcina propulsiei ulterior, \n mod
automat. Având \n vedere faptul
c  ̀tocmai pornirile [i opririle generea -
z` cre[terea consumului de com-
bustibil, aici se afl` cheia economiei,
mai ales \n cazul autobuzelor urbane. 

În prezent, exist` dou` tipuri
de arhitecturi pentru hibrizi: para-
lel [i \n serie. Preferin]ele construc -
torilor de vehicule comerciale se
\ndreapt`, \n special, c`tre hibridul
paralel, care presupune utilizarea
unui singur motor/generator elec-
tric pentru ac]ionarea ambelor ro]i
ale pun]ii motoare, \n combina]ie
cu un motor diesel conven]ional. De[i
tehnologia hibrizilor paraleli este una
singur`, fiecare constructor utili -
zea z` propriile sale elemente de
con trol electronic [i propriile sale
mo toare diesel, care genereaz`, bi -
ne\n]eles, diferen]e substan]iale.
Dar sunt [i constructori care folo -
sesc hibridul \n serie.

De asemenea, printre com-
bustibilii alternativi afla]i \n studiu,
probe sau chiar utilizare se num`r`
gazul natural (care propulseaz`
deja de ani buni autobuzele urbane),
biogazul, biocombustibilii de prima

[i a doua genera]ie, etanolul, me -
ta nolul etc.

În cele ce urmeaz ,̀ v  ̀prezent`m
solu]iile câtorva dintre construc-
torii europeni de autobuze urbane,
\n special de vehicule hibride, aces-
tea fiind, \n prezent, al`turi de
motoriz`rile cu gaz natural, cele
mai viabile [i... fezabile din punct
de vedere comercial. O parte din-
tre acestea se afl` \n prezent \n
testare la clien]i [i vor intra curând
\n produc]ia de serie.

DAIMLER

Daimler, prin EvoBus [i Setra,
nu face excep]ie de la „regula“ con-
form c`reia, al`turi de propulsia
pe gaz natural sau pe celule de
combustibil, hibrizii reprezint` o
latur` strategic` important`, dez-
voltând autobuze cu motoriz`ri hi -
bride pornind de la binecunoscu -
tul concept Mercedes-Benz BlueTec
adoptat pentru EURO 4/5. În cazul
modelului Citaro BlueTec Hibrid
este vorba despre un hibrid \n serie.

Hibrid cu celule 
de combustibil

Daimler a dezvoltat, de aseme-
nea, un prototip de vehicul hibrid
propulsat cu celule de combustibil.
Este vorba despre un Citaro de 12
m, cu trei u[i, având o \n`l]ime de
3,4 m [i o capacitate de 70-73
pasageri (29 pe scaun [i 41-44 \n
picioare), cu o autonomie de 250 km. 

solu]ii „verzi“ 
pentru 

AUTOBUZE

sub-
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[i 
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SCANIA

Constructorul suedez de vehicule
comerciale a dezvoltat un concept
de autobuz urban hibrid cu podea
coborât  ̀care este capabil s  ̀ge nere -
ze o economie de combustibil de
25% [i o reducere cu 90% a emisi-
ilor de CO2, dac` este alimentat cu
etanol. 

Vehiculul dispune de un modul
de propulsie montat \n partea din
spate, un hibrid \n serie care nu
are conexiune mecanic  ̀\ntre motor
[i ro]i, fapt care, conform opiniei spe-
ciali[tilor de la Scania, ofer` un
plus de libertate \n ceea ce prive[te
designul. Transmisia puterii este, ast-
fel, electric`, cu acceler`ri line [i
cu o recuperare total` a energiei de
frânare. Motorul opereaz` un ge -
nerator electric, a c`rui energie
este fie transmis` motorului de
propulsie montat pe axa spate, fie
sistemelor auxiliare ori modulului
de \nmagazinare a energiei. Pute -
rea este produs` de un motor Sca-
nia conven]ional, EURO 5 EEV, sau
de c`tre un motor adaptat pentru
etanol. Energia ob]inut` prin recu-
perarea energiei de frânare sau
cea generat` de motor este sto-
cat` \n supercapacitoare montate
pe acoperi[ul vehiculului. Aceste dis-
pozitive sunt mai eficiente decât ba -
teriile \n cazul ciclurilor rapide de
\n c`rcare-

desc`rcare. Sunt, de ase me nea,
proiectate s  ̀aib  ̀aceea[i durat  ̀de
via]` ca [i vehiculul. Scania apre-
ciaz` c` hibrizii \n se rie permit ope -
rarea motorului op timizat` pen-
tru niveluri reduse de zgomot.

Modulul de pe acoperi[ con]ine
[i sistemul de \nc`lzire, de ventila]ie
[i de aer condi]ionat. Modulul este
dimensionat \n a[a fel \ncât s` per-
mit` instalarea unor rezervoare de
gaz, \n cazul \n care se opteaz`
pentru acest tip de combustibil. 

Acest concept a fost testat [i
evaluat \n 2007.

VOLVO

Volvo 7700 este disponibil \n
versiuni de 12 m [i 18 m (articulat),
aceasta din urm` oferind o capa -
citate de 150 pasageri. Nu vom
insista asupra motoriz`rii diesel
conven]ionale, de 9 l, care pune la
dispozi]ia operatorilor puteri de
260, 310 [i 360 CP. Dar vom preciza
c` pentru acest model este disponi-
bil`, de asemenea, o motorizare
pe gaz natural sau biogaz.

Este vorba despre un motor
Volvo G9A, care are la baz` aceea[i
versiune diesel de 9 l. Acest motor
este denumit Lambda 1 sau motor
stoechiometric, ceea ce \nseamn`
c` amestecul de aer [i combustibil
este controlat constant pentru a

corespunde exact necesit`]ilor

motorului, indiferent de moment.
Datorit` acestei solu]ii, este posi-
bil` tratarea gazelor de e[apament
prin intermediul unui convertizor
catalitic cu trei pozi]ii, fapt care
genereaz` reducerea emisiilor cu
mult sub viitoarele cerin]e legis -
lative. G9A a fost dezvoltat cu nivel
EEV. Datorit` controlului exercitat
de sistemul de management al
motorului, performan]ele nu sunt
afectate de ca litatea gazului uti-
lizat. Volvo G9A este disponibil \n
dou` versiuni de putere, de 260 [i
de 300 CP. În cazul versiunii de 300
cai, cuplul maxim este de 1.400
Nm.  Volvo Buses este unul dintre
cei mai importan]i produc`tori de
autobuze pe gaz natural [i biogaz
din Europa, livrând peste 1.000 de
unit`]i de la \nceperea produc]iei,
\n 1992.

Versiuni hibride

Volvo 7700 Hibrid are un con-
sum cu 30% mai sc`zut [i datorit`
componentei hibride, iar opera-
torii care vor utiliza acest autobuz
vor fi capabili s` amortizeze dife -
ren]a de pre] \ntr-un interval cuprins
\ntre cinci [i [apte ani. 

Consumul redus de combustibil
al modelului determin` o sc`dere
cu 30% [i a emisiilor de CO2. Motorul
diesel al autobuzului Volvo 7700 Hi -
brid \ndepline[te exigen]ele norme -
lor EURO 5 EEV. Emisiile de parti -

cule [i de oxizi de azot scad,
la rândul lor, cu 40-50%

comparativ cu cele
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ale unui motor diesel conven]ional,
iar pentru cei care soli cit` filtrul de
particule op]ional, situa]ia se
\mbun`t`]e[te [i mai mult. 

Volvo a dezvoltat un tip de hi -
brid paralel prin intermediul unei
tehnologii care va fi utilizat` atât
pentru vehiculele de transport
pasageri, cât [i pentru cele de
marf` sau pentru echipamentele
de construc]ii. Pe termen lung, acest
lucru va determina posibilitatea
fabric`rii unor volume mai mari [i,
deci, reduce rea costurilor de pro-
duc]ie.

Conceptul de hibrid al lui Volvo
este denumit I-SAM (Integrated
Starter Alternator Motor) [i cuprinde
un motor de pornire cu tehnolo-
gie combinat`, un motor/generator
electric [i o unitate electronic` de
control. I-SAM func]ioneaz` \mpre-
un` cu un motor diesel [i cu o cutie
de viteze I-Shift. În plus, este utilizat`
o baterie litiu-ion, care se re\ncarc`
\n timpul frân`rii, prin intermediul
motorului electric/generatorului.
Aceast` baterie furnizeaz` energie
motorului electric pentru propulsie.

Ca hibrid paralel, autobuzul
poate fi propulsat de motorul
electric sau de motorul

diesel, precum [i de ambele motoare
simultan. Astfel, vehiculul poate fi
echipat cu un motor mai mic, de 5
l, \n loc de versiunea standard de 9
l prezent` pe Volvo 7700. Motorul
diesel se opre[te \n sta]ionare la
stopuri sau \n blocajele care se \ntâl-
nesc adesea \n ora[e, iar la pornirea
de pe loc intr` \n ac]iune motorul
electric, cel diesel preluând automat
propulsia când vehiculul atinge o vi -
tez` de aproximativ 15-20 km/h.

Primele auto-

buze Volvo 7700 Hibrid, care vor
preg`ti produc]ia de serie, vor fi
livrate c`tre clien]i pe parcursul
acestui an, iar produc]ia de mas` va
\ncepe \n 2010. Prima comand`
pentru acest model a sosit din partea
unui operator din Luxemburg, Sales-
Lentz, care a comandat [ase unit`]i.
Primul autobuz va fi livrat \n toam-
na anului 2009, iar celelalte cinci
anul urm`tor.

Double-decker

De asemenea, toamna trecut` a
avut loc [i premiera mondial` a u -
nui autobuz hibrid double-decker,
care are la baz` aceea[i tehnolo-
gie a hibrizilor paraleli, I-SAM. Com-
pania Arriva Londra a lansat o co -
mand` pentru 6 astfel de autobuze,
Volvo B5L, care au fost livrate \n
decembrie 2008-ianuarie 2009 [i
care opereaz` pe linia dintre Podul
Londrei [i Palmers Green. Acest tip
de autobuze va intra \n produc]ia
de serie \n cel de-al patrulea trimestru
2009. Autobuzul are o lungime de
10,4 m [i ofer` 66 locuri pe scaun,
precum [i spa]iu pentru \nc` 20 de
pasageri.

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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O landezii prefer` bicicleta,
de la domni \n costume sau
doamne \n rochii, la ado-

lescen]i \n jeans [i copii care merg
la [coal` [i pân` la pensionari de
ambele sexe, unii chiar foarte \nain-
ta]i \n vârst`. Dar nu este vorba
numai despre pasiunea pentru o
via]` activ`, ci, de asemenea,
despre preocuparea autorit`]ilor
locale, care au adoptat o politic`
de \ncurajare a ciclismului, pen-
tru redu cerea traficului [i pentru
un aer mai curat. 

La \nceputul secolului XX, ciclis-
mul era foarte popular \n \ntrea-
ga Europ`. Pe m`sur` ce automo-
bilele au c`p`tat mai mult` popu-
laritate, bicicletele au \nceput s`
dispar`. Totu[i, \n Olanda [i \n spe-
cial \n Amsterdam, un ora[ cu
str`du]e \nguste [i foarte multe
canale, bicicleta a r`mas un mijloc

de locomo]ie la \ndemâna tutu ror.
Iar \n anii 70, lumea a devenit din
ce \n ce mai preocupat` de pro-
tec]ia mediului. La acest aspect, 
s-au ad`ugat repetatele „crize“ ale
petrolului, precum [i cre[terile de
trafic pe care Asterdam a \nceput
s` le resimt` foarte acut, astfel
\ncât municipalitatea a ales s` pro-
tejeze interesele cicli[tilor [i s`
\ncurajeze [i mai mult aceast` acti -
vitate. Recent, autorit`]ile au anun]at
\nceperea unui program prin care
vor investi o mul]ime de timp [i
de bani \n tot ceea ce este legat
de ciclism \n Amsterdam, de[i era
greu de crezut c` se poate face
mai mult. De la prevenirea fur-
turilor, la controlul traficului, ast-
fel \ncât s` fie prioritar pentru bici-
clete \n detrimentul ma[inilor, de
la parkinguri la facilit`]i fiscale,
totul este posibil.
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ALTERNATIVE

Amsterdam este, dup`
cum remarc` oricine de-
barc` pentru prima dat`
\n metropola olandez`,
unul dintre cele mai,
dac` nu cumva cel mai...
biciclist ora[ din Eu-
ropa. Lumea merge la
munc` sau la
cump`r`turi pe bici-
clet`, \[i duce copiii la
gr`dini]` pe biciclet`,
face naveta cu bicicleta
(sau merge pân` la
gar`, o las` acolo,
c`l`tore[te cu trenul
pân` la munc` [i \napoi,
\[i reia bicicleta [i
merge acas`, asta dac`
nu are biciclet` pliant`
pe care s` o ia \n tren).
{i se pare c`, de când
cu criza, \n Olanda,
lumea renun]` din ce \n
ce mai mult la ma[in` \n
favoarea bicicletei.

AMSTERDAM by bike



Autorit`]ile au pus
la punct politici pe
termen lung

Pentru a stimula o [i mai mare
utilizare a bicicletelor ca mijloc de
transport, Amsterdam a trasat o
politic` pe termen lung (Meer-
jarenbeleidsplan Fiets - MJP). Con-
form acestui plan, \n 2010, cel pu]in
37% din reziden]ii metropolei vor
folosi bicicleta pentru fiecare deplasare
\n ora[, num`rul furturilor de bici-
clete se va reduce cu 40%, vor exista
mai multe facilit`]i de parcare,
re]eaua de piste pentru biciclete
se va extinde [i \mbun`t`]i etc.

Totu[i, chiar dac  ̀la prima vedere
se pare c` toat` lumea merge pe
biciclet ,̀ tinerii circul̀  mai rar, iar imi-
gran]ii [i mai rar. Pentru a atrage
un num`r mai mare de non-cicli[ti,
municipalitatea ofer` lec]ii de sigu-
ran]a ciclismului pentru copii, care
primesc [i o diplom` la \ncheierea
 cursului, [i, de asemenea, lucreaz`
la un program de sprijin pentru orga-
niza]iile sociale care sus]in cursuri
pentru adul]ii care nu au \nv`]at
niciodat` s` mearg` pe biciclet`.

În privin]a siguran]ei rutiere,
autorit`]ile locale construiesc piste
speciale pentru biciclete de-a lun-
gul arterelor aglomerate. De aseme-
nea, cicli[tii sunt responsabili pen-
tru propriul lor comportament \n
trafic [i pot fi amenda]i pentru
diversele \nc`lc`ri ale regulamen-
tului. Sunt folosite [i inova]ii tehno-
logice. De exemplu, \n ultimii ani,
semafoarele au fost adaptate nece-
sit`]ilor cicli[tilor, cum ar fi con-
toarele electronice care fac nu m` -
r`toarea invers` a secundelor de
a[teptare la semafor pentru cicli[ti
sau butoanele pentru „comanda“
semaforului. ßi asta nu numai \n
Amsterdam. 

În privin]a furturilor de biciclete,
aproximativ 50.000 anual, autorit`]ile
au numit un inspector pentru a
monitoriza vânzarea de biciclete
second-hand, au trimis pe teren o
echip` care graveaz` serii pe aces-
tea pentru a le \nregistra, au numit,

de asemenea, echipe care s` con-
troleze bicicletele pe strad` pen-
tru a vedea dac` sunt raportate ca
furate etc. În num`rul urm`tor, vom
reveni cu perspectiva personal-
uman` a acestui adev`rat fenomen
pe care \l reprezint` ciclismul \n
Olanda, cu speran]a c`, din expe-
rien]a unor ora[e sau ]`ri cu tradi]ie
\n acest sens, vom \nv`]a [i noi câte
ceva. A[a cum orice drum \ncepe cu

primul pas, [i schimbarea de men-
talitate sau de obiceiuri trebuie s`
\nceap  ̀de la nivel individual. Iar bici-
cleta poate reprezenta, dup` cum
se vede, o important` parte a unui
transport civilizat, sigur [i curat. ßi,
de ce nu, ieftin. 

(va urma)

Raluca MIH~ILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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� În Amsterdam, sunt aproximativ
550.000 biciclete.
� Peste 50.000 biciclete sunt fu-
rate \n fiecare an. 
� Centrul de Procesare a Bici-
cletelor Amsterdam (AFAC) a \nreg-
istrat seriile a aproximativ 135.000
biciclete. Cu cât sunt mai multe
\nregistrate, cu atât cresc [ansele
ca o biciclet` s` fie g`sit` dup` ce

a fost furat`. 
� Amsterdam are peste 400 km de
piste speciale pentru biciclete.
� Sunt peste 140 magazine de bici-
clete \n ora[. 
� Sunt peste 20 de parc`ri de dimen-
siuni mari pentru biciclete. 
� În fiecare zi, locuitorii din Amster-
dam parcurg \n total peste 2 mil-
ioane de km pe biciclet`.

Câteva cifre
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ASIGURAREA 
MEDICAL~ 
DE C~L~TORIE - 
mit sau 
realitate?



T
otul \ncepe \n fa]a agentu-
lui de turism de unde achi -
zi]ion`m pachetul turistic.

La \ndrumarea lui [i sub efectul
euforiei c`, \n sfâr[it, plec`m \n
concediul mult a[teptat, ne cump r̀̀ m
[i o asigurare medical`. Ce mai
conteaz` 10-20 de lei pe lâng` cele
câteva sute de euro cheltuite pe
pachetul turistic? Agentul \ntocme[te
poli]a cu buletinul \n fa]`, de cele
mai multe ori f̀ r̀  a fi puse prea multe
\ntreb`ri legate de programul de asi -
gurare, respectiv suma asigurat`,
iar viitorul asigurat semneaz` „ca
primarul“, c`ci gândul lui este deja
pe plaj` [i, oricum, lui nu i se poate
\ntâmpla nimic! 

O asigurare me dical` de c`l`to -
rie reprezint` un contract \ntre so -
cietatea de asigurare [i persoana
care c` l`tore[te \n str`in`tate [i
care a \n cheiat o astfel de asigurare.
Ca orice contract, persoanele asi -
gurate au drepturi, \ns  ̀au [i obliga]ii.
Pu]ini sunt asigura]ii care citesc
condi]iile de asigurare anexate
poli]ei de asigurare, iar [i mai pu]ini
sunt aceia care se conformeaz`
acestora. Asigura]ii consider` c`
totul li se cuvine, c` doar au pl`tit
suma de 10-20 lei pentru cele 
7-14 zile asigurate.

Afec]iunile cronice
nu sunt incluse

Potrivit speciali[tilor \n dome-
niu, mul]i dintre asigura]i uit` sau
nu [tiu c` societatea de asigurare
acord  ̀desp`gubire pentru cheltuie -
lile medicale de urgen]` ca urmare
a unor \mboln`viri subite care pun
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Fie c` este vorba despre o
asigurare medical` de
c`l`torie \n str`in`tate,
fie c` este vorba despre o
asigurare casco, ne d`m
seama de importan]a ei
doar \n momentul \n care
avem nevoie de ea.

De când asigurarea 
medical` de c`l`torie 
nu mai este obligatorie,
mul]i dintre noi ne
\ntreb`m dac` ne este 
cu adev`rat util` sau 
sunt doar bani arunca]i 
pe fereastr`.
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\n pericol via]a asiguratului [i folo -
sesc poli]a de asigurare pentru
afec]iuni cronice sau preexistente,
simple dureri sau, de ce nu, pentru
a testa dac` diagnosticul pus de
medicul din România este acela[i cu
cel pus de un medic din str`in` -
tate (occidental).

Este bine de [tiut c` majoritatea
societ`]ilor de asigurare din Româ-
nia au condi]iile de asigura re
asem`n`toare. Astfel, li se cere
asigura]i lor s` anun]e societatea
\n timp util [i s` depun` docu-
mentele \n termenul stipulat \n
condi]iile de asigurare. Exist  ̀situa]ii
care duc la anula rea poli]ei de asi -
gurare, spre exemplu cazul \n care
poli]a se \n cheie ulterior \nceperii
c`l`toriei. O alt` gre[eal` des \ntâl-
nit  ̀este faptul c  ̀mul]i dintre asigu-
ra]i, necunoscând condi]iile de asi -
gura re, consider` c` li se cuvine
desp` gubirea unor cheltuieli de alt
gen decât cel medical sau pentru eve -
nimente produse pe teritoriul unor
]`ri neincluse \n spa]iul acoperit
prin asigurare. Toate aceste proble -
me sunt urm`ri ale select`rii subiec-
tive a informa]iilor sau, pur [i sim-
plu, ale neinform`rii.

Aten]ie la Turcia 
[i Grecia!

Conform datelor pe care le-am
primit din partea celor care activeaz`
\n domeniul asigur`rilor medicale
de c`l`torie, furnizorii de servicii
me dicale din Turcia [i Grecia [i, mai
nou, din Bulgaria, se \ntrec cu gluma
când vine vorba despre un asigu-
rat str`in. Începând cu pre]urile
practicate de medici [i \ncheind cu
serviciile medicale, totul este o
b`taie de joc. Cu fiecare an care
trece, se pare c` turcii [i grecii devin
tot mai inventivi [i mai periculo[i.
Determi na]i fiind de faptul c` sezo -
nul estival este cel care le asigur`
venitul pentru \ntregul an, recurg
la tot felul de tertipuri. „Au pornit
timid, prin a trece un al doilea con-
sult care nu a avut loc niciodat`.
V`zând c` societ`]ile de asigurare
nu dorm [i au un bun contact cu asi -
gura]ii, au \nceput s` pun` asigu-

ra]ii s  ̀completeze [i s  ̀semneze foaia
de consulta]ie \n alb. În scurt timp,
asigura]ii se trezesc acas` cu fac-
turi enorme [i cu soma]ii de plat`
a unor servicii de care nu au bene-
ficiat. Aceast` categorie este cea
mai fericit`, pentru c` exist` [i ca -
tegoria de asigura]i ]inu]i ostatici,
asigura]i c`rora li se ia pa[aportul
sau car tea de identitate, nefiind
elibera]i decât la insisten]a con-
sulatelor sau \n urma achit`rii su -
melor fabuloase“, ne-au explicat
spe ciali[tii. O alt` categorie de asi -
gura]i este aceea a „asigura]ilor \n -
treprinz`tori“, cei care sunt preg`ti]i
s` se dea drept bolnavi [i care bat
palma cu doctorul. Acesta trece pe
factur` o sum` care variaz` \ntre
40 [i 100 euro, \n func]ie de diag-
nostic, bani pe care \i recupereaz`
de la societatea de asigurare, asi -
guratului revenindu-i 10-20 de euro
(pentru suveniruri). Asigura]ii care
recurg la astfel de practici nu reali -
zeaz` \ns` c` fapta lor este una cu
conota]ie penal`, iar societ`]ile de
asigurare au ani buni de experien]`
\n spate, detectând astfel de cazuri.

În concluzie, nu este \ndeajuns
s` fii asigurat, trebuie s` fii [i bine
in format, asigurarea medical` de
c` l`torie \n str`in`tate nefiind util`
de cât celor care sunt aten]i atunci
când achit` poli]a.

Cristina TOBESCU
cristina.tobescu@ziuacargo.ro



BERBEC 

(21 martie - 
20 aprilie)

Munca este o component`
important` [i vital`. De aceea, \n spe-

cial pentru [oferii profesioni[ti,
urmeaz` o perioad` \n care ve]i fi

mai mult pe drumuri decât acas`. Mai
tare v` deranjeaz` \ns` faptul c` vi se

impune un program de cheltuieli
foarte strict. Evita]i s` v` stresa]i mai
mult decât este necesar [i, \n nici un
caz, nu v` urca]i la volan dup` ce a]i

consumat b`uturi alcoolice.

TAUR 

(21 aprilie - 
21 mai)

Situa]ia financiar` \ncepe
s` se \mbun`t`]easc` \ncet-

\ncet, cu ajutorul rudelor sau al pri-
etenilor. Pentru a nu avea surprize, ar

fi mai bine s` nu face]i publice
câ[tigurile dumneavoastr`. Acum

este momentul s` pleca]i pentru
câteva zile \ntr-o c`l`torie de

relaxare. Nu porni]i obosi]i la drum.
În orice caz, la volan, \ncerca]i s` fi]i

mai aten]i decât de obicei!

GEMENI 

(21 mai - 
20 iunie)

Este o perioad` prielnic`
pentru c`l`torii [i, pe dea-

supra, v` face mare pl`cere s` pleca]i
la drum. Ave]i \ns` grij` ce rela]ii noi
v` face]i. Tendin]a de a face tot tim-

pul prospec]iuni \n c`utarea de noi
parteneri v` poate cauza multe b`t`i

de cap. Pot ap`rea probleme [i \n
familie din aceast` cauz`, dar mai

ales se pot r`sfrânge asupra st`rii de
s`n`tate (boli ale aparatului digestiv

sau sexual).

RAC 

(21 iunie - 
22 iulie)

Este indicat s` v` implica]i
mai mult la serviciu [i 

s` nu refuza]i s` face]i drumurile
necesare. Este posibil s` v` sim]i]i

vinova]i pentru faptul c` ve]i 
fi obliga]i s` pleca]i departe de fami-

lie, motiv pentru care ve]i pune 
la b`taie toate economiile pe care 

le ave]i, pentru a câ[tiga aprecierea
partenerului. În rest, o stare de

s`n`tate excelent` [i drumuri bune.
Totu[i, nu ap`sa]i prea tare pedala

de accelera]ie.

LEU 

(23 iulie - 
22 august)

Vi se ofer` câteva ocazii
pentru a v` consolida situa]ia profe-

sional`, prin intermediul unui alt
post, motiv pentru care ve]i face

foarte multe drumuri. V` impune]i un
ritm de munc` maxim [i nu este

exclus s` ave]i tulbur`ri cardiace. De
asemenea, este posibil s` apar`

probleme cauzate de ne\n]elegeri cu
partenerul de via]`. La volan, nu

uita]i s` v` pune]i centura de sigu-
ran]`.

FECIOAR~ 

(23 august - 
22 septembrie)

Urmeaz` o perioad` de
mult` munc`, dar [i de

relaxare. Multe drumuri, dar atât de
bine programate, \ncât nu ve]i

resim]i nici o clip` st`ri de oboseal`.
Una peste alta, lucrurile merg ca pe
roate. C`l`toriile \n interes de servi-

ciu v` vor aduce satisfac]ii financiare,
iar cele \n interes personal 

v` vor induce o stare de bine 
cum demult n-a]i mai avut.

BALAN}~ 

(23 septembrie - 
22 octombrie)

Dispune]i de energie sufi-
cient`, dar ave]i [i momente

\n care v` sim]i]i debusola]i. Ve]i
refuza s` pleca]i \n aceast` perioad`,

tocmai pentru c` nu v` pute]i da
seama dac` este un moment potrivit

pentru c`l`torii. Oricum, dac` se
\ntrevede un drum urgent, ave]i

mare grij` la volan. Nu ignora]i nici
un indicator de circula]ie [i verifica]i

cu mare aten]ie starea tehnic` a
ma[inii.

SCORPION 

(23 octombrie - 
21 noiembrie)

Este o perioad` \n 
care ve]i face multe drumuri,

unele foarte lungi, poate 
chiar \n scopul de a v` angaja \n

str`in`tate. Starea de oboseal` 
[i de nelini[te datorat` deciziilor
luate v` va pune \n situa]ia de a 

nu fi foarte aten]i la volan, 
mergând pân` la a c`lca pedala 

de accelera]ie la maxim. 
Ar fi bine s` v` pune]i m`car centura

de siguran]`. 

S~GET~TOR 

(22 noiembrie - 
21 decembrie)

Drumuri scurte [i dese \n
aceast` perioad`. Sunt necesare 

\ntr-adev`r, dar \ncerca]i s` g`si]i un
echilibru \n tot ceea ce face]i, pentru

a evita st`rile de oboseal` [i
[ubrezirea s`n`t`]ii. Nu face]i schimb

la volan cu persoane despre a c`ror
experien]` nu ave]i cuno[tin]`, mai

ales dac` ma[ina v` apar]ine. Este
posibil s` petrece]i mult timp \n cali-

tate de pieton, a[teptând s` ias`
autovehiculul din service.

CAPRICORN 

(22 decembrie - 
19 ianuarie)

O perioad` foarte lini[tit`,
f`r` s` fie nevoie s` c`l`tori]i

prea mult [i, oricum, dac` va fi cazul
s` pleca]i la drum o ve]i face doar \n

calitate de pasager. Nu ignora]i starea
de s`n`tate [i \ncerca]i s` renun]a]i la
micile vicii (fumat, dulciuri). Resursele

financiare personale sunt limitate,
\ns` partenerul de via]` v` este

al`turi [i v` sprijin`.

V~RS~TOR 

(20 ianuarie - 
18 februarie)

Nu aprecia]i cum se
cuvine oferta acestei luni [i

da]i cu piciorul norocului. ßi nu este
pentru prima oar`! O c`l`torie

neprev`zut` este posibil s` provoace
anumite conflicte \n familie. Câteva

explica]ii diplomatice pot s`-l
calmeze pe partener. Mare aten]ie la

volan, dar [i ca pieton. Viteza neregu-
lamentar` [i traversarea prin locuri
nepermise atrag dup` sine amenzi

consistente.

PE{TI 

(19 februarie - 
20 martie) 

Încerca]i s` reduce]i chel-
tuielile, dar nu reu[i]i [i, pe

deasupra, v` mai [i certa]i [i cu toate
rudele apropiate. Din p`cate, nimeni
nu va \n]elege de ce face]i schimb`ri

[i, de asemenea, de ce renun]a]i la
micul concediu care era programat
de atâta vreme. Ar fi indicat, m`car

pentru o scurt` perioad`, s`
renun]a]i la ma[in` \n favoarea

partenerului de via]`. În situa]ii stre-
sante, mersul pe jos reprezint` o

metod` de relaxare.

HOROSCOP DE C~L~TORIE

aprilie 2009                                                                                                          81

La volan e ca un LEU,
F`r` limit` gone[te,

Dar cu soacra nu e zmeu,
Ci e mut precum un PE{TE.

15 aprilie - 15 mai








