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A vem, în sfârºit, o Nouã
Lege a Transpor turilor...
ºi un lucru mai rãu nu se
putea în tâm pla. A apãrut
sub formã de ordonanþã

ºi, în plus, lasã majoritatea deciziilor
importante pe seama normelor. Ast -
fel, deºi din punct de vedere legislativ
avem o nouã lege a transporturilor,
deja se lucreazã la douã capete. Pe
de o parte, aºteptãm cu interes
maxim normele, în care se va stabili
prac tic totul, iar pe de altã parte, or -
donanþa trebuie sã ajungã mai de -
vre me sau mai târziu în Parlament,
unde ar putea fi modificatã radical.

Aº fi putut paria cã, de anul viitor,
vor începe iarãºi discuþii la o altã
nouã lege a transporturilor. Dar nu
pot face acest lucru, deoarece as pec -
tul este confirmat: surse din cadrul
MTI au lansat deja acest scenariu.

Legea transporturilor a devenit
unul dintre prea multele elemente
sisifice din România. Abia termini de
discutat o lege, cã începi lucrul la
alta, care se referã la acelaºi lucru.
Este ca ºi cum am fi pe fundul unui
lac ºi încercãm sã ieºim la suprafaþã
ºi ºtim cã modul în care ne împingem
cu picioarele, primul avânt, este
extrem de important. Dar niciodatã
nu reuºim sã obþinem avântul perfect
ºi ne afundãm din nou pentru a mai
încerca o datã. Bineînþeles cã situaþia
devine tot mai gravã ºi avem tot mai
multe ºanse sã ne înecãm din lipsã
de aer, decât sã ajungem la suprafaþã.

Din pãcate, în timp ce piaþa trans -
por turilor a evoluat tot mai mult în
România, cadrul legislativ, deºi intens
modificat, nu a þinut pasul cu nevoile
pie þei, ajungându-se la dezechilibre
gra ve, la o dezvoltare nepermisã a
prac ticilor de concurenþã neloialã.
Pe un singur aspect s-a rafinat de-a
lungul timpului legislaþia în trans -
porturi - capacitatea de a sancþiona
orice firmã.

Regretabil este faptul cã, totuºi,
cel mai important eºec al actualului
pachet legislativ este reprezentat de
controlul unic. Aspect pe care pa -
tro natele nici mãcar nu îl pot ataca
foarte mult, având în vedere cã re -
pre zintã unul dintre dezideratele do -
rite de ele. Doar cã nu aºa ºi nu acum.
Practic, nimic nu se schimbã din
punct de vedere conceptual. Noua
instituþie va fi condusã de oameni
numiþi politic ºi care vor rãspunde
politic. Ar fi putut mãcar sã fie numiþi

în urma unui concurs sau mãcar inter -
viu, la care sã participe ºi repre zen -
tanþi ai transportatorilor. Nu cã ar fi
putut influenþa mult lucrurile, dar
poa te cã, mãcar dintr-un minim bun
simþ, respectivii candidaþi s-ar pregãti
puþin, ar acumula un minim de cunoº -
tinþe, ar înjgheba un plan orientativ
privind modul în care vor conduce
in stituþia. Aºa, nu numai cã nu se va
în tâmpla nimic, dar este foarte pro -
ba bil sã urmeze o perioadã haoticã
din punct de vedere al controlului.
Asta nu înseamnã cã nu vor exista
echipaje de control pe stradã, ci doar
cã totul va fi la întâmplare, iar feno -
me nele de corupþie nu pot decât sã
se dezvolte.

Dupã pãrerea mea, mult blamata
Autoritate Rutierã va fi în scurtã vre -
me regretatã de majoritatea trans -
portatorilor. ªi este firesc sã fie aºa,
dacã ne gândim cã cei mai afectaþi
de actualele schimbãri legislative
sunt inspectorii de trafic. 

În concluzie, mult aºteptata pre -
dic tibilitate legislativã se dovedeºte
din nou imposibilã ºi în perpetua
experienþã a eºecurilor legislative
cãpãtãm abilitãþile unui Nostradamus
modern. Nici nu este prea greu sã
ghiceºti viitorul - pur ºi simplu, alegi
cel mai rãu scenariu posibil, pentru
cã asta se va întâmpla cu siguranþã.
Vor fi realizate norme pentru noua
lege (ordonanþã), care va intra în Par -
lament, de unde va ieºi semnificativ
modificatã. Deci, urmeazã alte nor -
me. Mai mult decât atât, anul viitor,
vor demara discuþii pentru o nouã
lege, dar, ca de obicei, nu va fi sufi -
cient timp sau voinþã pentru ca pro -
iec tul sã fie dus la capãt. Aºa cã vom
avea o sumedenie de ordine ºi or -
do nanþe care sã modifice an de an,
sau chiar lunã de lunã, ceea ce nu -
mim astãzi noua lege a trans por -
turilor.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Peste 60% dintre cei care au
rãspuns la întrebarea lunii august
au afirmat cã au în vedere sã achi -
zi þioneze autovehicule noi în ur -
mã toarele 6 luni, cei mai mulþi
din tre ei (37%) optând pentru va -
rianta second-hand. De altfel, con -
form comentariilor postate pe pa -
gina dedicatã întrebãrii lunii de
pe site-ul www.ziuacargo.ro, unii
trans portatori nu au încredere în
maºi nile noi intrate pe piaþã în nu -
mãr mare în ultimul timp ºi pro -
du se în Turcia sau China, pre -
ferând autovehiculele la mâna a
doua cumpãrate din Germania. De
menþionat însã cã într-un procent
deloc de neglijat, de 25% dintre
respondenþi, s-a bifat în dreptul
variantei care presupune achiziþia
de autovehicule noi în urmãtoarea
perioadã. Cu alte cuvinte, tendinþa
este una optimistã pe segmentul
de achiziþii de vehicule, iar
lucrurile se miºcã.

Aveţi în vedere să
achiziţionaţi
autovehicule
(camioane, microbuze,
autocare) în
următoarele 6 luni?

1. Da, autovehicule noi. (25%)
2. Da, second-hand. (37%)
3. Nu. Voi pãstra flota la nivelul

actual. (25%)
4. Am în vedere chiar sã renunþ

la o parte din flotã. (13%)
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Spune-]i p`rerea!

Despre trimestrul IV
Cum consideraţi că vor fi ultimele 3 luni ale
acestui an din punctul de vedere al volumului
de marfă de transportat în cadrul companiei
dumneavoastră? Puteþi transmite 

comentariile 
dumnea voastrã direct 

pe site-ul 
www.ziuacargo.ro 

la secþiunea 
„Întrebarea lunii“.

1. Mult mai slabe decât perioada similarã a anului trecut.
2. Puþin mai slabe decât perioada similarã a anului trecut.
3. La nivelul anului trecut.
4. Puþin mai bune decât perioada similarã a anului trecut. 
5. Mult mai bune decât perioada similarã a anului trecut.

Optimism la achiziţii

SCRISOARE DESCHISĂ
ADPAR

Asociaþia Distribuitorilor de Piese
Auto din România (ADPAR) a
sesizat, recent, Consiliului
Concurenþei, practicile ilegale ale
companiilor de asigurãri, în
cadrul unei scrisori deschise.
Scrisoarea descrie pe larg
practicile companiilor de
asigurãri pe piaþa pieselor auto -
o piaþã estimatã la aproape 1
miliard de euro în 2011 - ºi legile
pe care acestea le încalcã. În
plus, scrisoarea subliniazã care
sunt efectele acestei situaþii
asupra economiei, industriei
auto, dar ºi asupra asiguraþilor.
„(...) Astfel, în perioada ultimilor
ani, o parte din companiile de
asigurãri din domeniul
asigurãrilor obligatorii de
rãspundere civilã pentru
prejudicii produse prin accidente
de vehicule, profitând de poziþia
deþinutã pe piaþã ca titulari ai
fondurilor necesare pentru
despãgubirile acordate
asiguraþilor, au valorificat, din
punctul nostru de vedere, în mod
ilegal, în interesul lor, obligaþia pe
care o au în ceea ce priveºte
plata despãgubirilor cãtre
asiguraþi. În acest sens, deºi
prevederile Legii nr. 136/1995 ºi
normele de aplicare stabilesc
imperativ cã despãgubirile se
platesc de cãtre asigurãtor
persoanelor fizice sau juridice
pãgubite ori unitãþilor
reparatoare, companiile de
asigurãri au nesocotit dispoziþiile
legale, stabilind alte reguli ºi
practici de platã a despãgubirilor

cãtre asiguraþi, contrar
prevederilor legale, care au
afectat piaþa naþionalã a pieselor
auto prin împiedicarea,
restrângerea sau denaturarea
concurenþei (...)”, se aratã în
documentul amintit. 

WOLTERS KLUWER
TRANSPORT SERVICES
ACHIZIŢIONEAZĂ TAS

Wolters Kluwer Transport
Services, important furnizor
global de soluþii bazate pe
colaborarea în reþea, care sunt
destinate eficientizãrii ºi creºterii
rentabilitãþii activitãþii
profesioniºtilor din sectorul de
transport ºi logisticã, a anunþat
achiziþia soluþiei TAS de
Transport Management System
(TMS) de la Transics International
NV. Transics International NV este
un furnizor de soluþii de înaltã
calitate pentru managementul
flotei dedicate sectorului de
transport ºi logisticã. TAS este o
aplicaþie software de tip TMS cu
un grad ridicat de scalabilitate,
care sprijinã companiile de
transport ºi logisticã în fiecare
etapã a procesului administrativ
de management al comenzilor
de transport. Peste 300 de clienþi
ai TAS din Belgia ºi Luxemburg
beneficiazã deja de mulþi ani de
aceastã soluþie complexã,
adaptatã nevoilor lor. Datoritã
achiziþiei finalizate astãzi, aceºti
clienþi se vor bucura de valoarea
adãugatã care rezidã din aplicaþia
TAS cu sistemele Teleroute,
Tivios ºi Transwide.

PLANURI CONTINENTAL
PENTRU INDIA

Continental, unul din furnizorii de
frunte pe plan internaþional ai
industriei de automobile ºi al
patrulea producãtor de anvelope
din lume, ºi-a prezentat planurile
de expansiune pentru piaþa din
India. Dupã recenta preluare a
firmei Modi Tyres Company Ltd
(MTCL), noua întreprindere
Continental India Ltd îºi dezvoltã
în mod semnificativ afacerile în
domeniul pieselor de prim
montaj ºi de schimb. Deja în
acest an, Continental India va
spori producþia de anvelope
diagonale pentru autocamioane
ºi autobuze a fabricii sale din
Modipuram la peste 500.000 de
bucãþi. Pânã în 2013, aceastã
cifrã va creºte continuu pânã la
peste un milion de unitãþi anual.
În afarã de aceasta, Continental a
declarat cã va investi peste 50 de
milioane euro în producþia de
anvelope radiale pentru
autoturisme ºi autoutilitare.
Demararea producþiei este
prevãzutã pentru semestrul al
doilea al anului 2013. Pentru anii
viitori, este prevãzutã o creºtere a
numãrului de colaboratori cu o
treime, de la cel actual de 1.600
la 2.220 pânã la 2.400 angajaþi.

AGILITY ŞI NOKIA
LANSEAZĂ INIŢIATIVE
SUPPLY-CHAIN

Agility, un furnizor global de
servicii logistice, ºi Nokia au
lansat recent o iniþiativã majorã în
domeniul supply-chain, ceea ce a
rezultat în reduceri semnificative
ale costurilor de transport, ale
timpului de tranzit ºi ale emisiilor
de carbon, oferind, în acelaºi
timp, vizibilitate a inventarului, un
nivel înalt de securitate ºi de
stabilitate a încãrcãturilor. Pe
parcursul a douã luni, a fost
realizat un program pilot de
probã, pe expediþiile din Hong
Kong, cãtre fabrica ultramodernã
a Nokia de la Cluj, în urma cãruia
au fost realizate economii de
douã cifre în cadrul costurilor de
transport, performanþã în livrare
de 100%, zero daune asupra
mãrfurilor ºi reducerea la
jumãtate a timpului total de
tranzit. 

În perioada 23-25 septembrie,
compania Euro-LTW va
organiza, la Sibiu Funpark,
prima ediþie a Romanian
TruckFest, primul festival din
România dedicat camioanelor
ºi transportatorilor. Elementele
de atracþie vor include o
paradã de searã a
camioanelor prin Sibiu, o
expoziþie multibrand de
autovehicule comerciale,
remorci, semiremorci ºi
suprastructuri, o expoziþie
multibrand de autoturisme

premium, un concurs dedicat
„Celui mai frumos camion din
România”, demonstraþii de
îndemânare a ºoferilor de
camion, demonstraþii de forþã
umanã versus camion, sesiuni
de drive-test, precum ºi
concursuri surprizã pentru
vizitatori. Festivalul „îºi uneºte
forþele” cu un alt eveniment
local important, ºi anume
CibinFest, care propune
sibienilor, ºi nu numai, multã
distracþie, concerte ºi bere din
belºug.

INVITAŢIE LA TRUCKFEST

Powered by
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Ce rămâne 
din ARR?
Este întrebarea la care am căutat
răspunsul într-o discuţie cu
directorul general al Autorităţii
Rutiere Române, Florian Meluş
Coman, după apariţia în Monitorul
Oficial a Ordonanţei privind
înfiinţarea Inspectoratului de Stat
pentru Controlul în Transportul
Rutier, care va prelua 60% din
veniturile ARR.

Ziua Cargo: Care sunt
efectele Ordonanþei privind
înfiinþarea Inspectoratului
de Stat pentru Controlul în
Transportul Rutier, recent
adoptatã de Guvern,
asupra Autoritãþii Rutiere
Române?
Florian Meluº Coman: A fost

emis un ordin de ministru care
stipuleazã formarea mai multor
grupuri de lucru ce analizeazã se -
parat efectele pachetelor legis la -
tive recent adoptate. În cadrul
aces tor grupuri de lucru, ARR are
8 membri ºi, þinând cont de dis -
cuþiile purtate, putem spune cã
fiecare entitate trebuie sã îºi sta -
bileascã cu precizie domeniul de
activitate, sã aibã o imagine clarã
legatã de bunuri ºi sã îºi dimen -
sio neze schema de personal ºi
or ganigrama corespunzãtor cu
obiectul de activitate. Chiar dacã
60% din bugetul ARR va fi virat
cãtre noua instituþie de control,
nu în aceeaºi pondere vor pleca
ºi angajaþii ARR acolo. Trebuie
avut în vedere cã partea care rã -
mâne din ARR va genera practic
ºi veniturile cu ajutorul cãrora va
putea funcþiona Inspectoratul. 

Consideraþi cã bugetul
care rãmâne la dispoziþia
ARR este suficient pentru
ca instituþia sã poatã
funcþiona în continuare? 
Calculele preliminare aratã cã

e nevoie de surse suplimentare
cum ar fi preluarea de cãtre ARR
a eliberãrii contra cost a auto ri -
za þiilor de transport internaþional
de persoane ºi a autorizaþiilor
cen trelor de formare profesionalã,

care acum se face gratuit. De ase -
menea, putem face ºi alte lucruri,
precum acordarea de consultanþã
ºi audit în vederea implementãrii
sistemului de certificare ISO
9001 pentru operatori. La sta bi -
lirea bugetului, au fost luaþi ca ani
de referinþã 2009 ºi 2010, care
au avut un nivel mai apropiat de
rea litate în ceea ce priveºte înca -
sãrile ºi am putea spune cã pro -
cen tul de 40% care va rãmâne din
buget ar fi suficient, dacã se
renunþã la partea de control. 

Vor fi operate creºteri de
tarife pentru prestaþiile
cãtre transportatori?
Nu s-a pus în discuþie creº te -

rea tarifelor pentru a compensa
diferenþa la buget. Tarifele se vor
modifica, aºa cum s-a întâmplat
pânã acum, în funcþie de rata
inflaþiei. Am discutat cu cei care
vor simþi pe pielea lor aceste
modificãri, inspectorii de trafic, ºi
pot spune cã sunt îngrijoraþi. În
afara unui coleg de la Buzãu care
a spus cã nu ia în calcul altã so -
luþie decât sã lucreze la noua in -
sti tuþie de control, ceilalþi nu ºi-au
exprimat intenþiile pentru viitor. 

Exista deja o separare
clarã între inspectorii de
trafic ºi cei care eliberau
licenþe?
Inspectorii de trafic ºi cei care

lucreazã la eliberarea de licenþe
erau deja separaþi în cadrul ARR
în douã direcþii distincte: una avea
director de licenþe ºi cealaltã - in -
spec tor ºef cu rang de director.
Prac tic, lucrau ca douã instituþii
dife rite, având instituþiile aflate în
directa mea subordine drept

elemente de legãturã ºi de control
reciproc. Noi am declanºat în data
de 12 septembrie o operaþiune
minuþioasã de inventariere a pa -
trimoniului, pentru cã în ordonanþã
se face referire la bunurile ne ce -
sare bunei desfãºurãri a activitãþii
de inspecþie ºi control. Vrem sã
avem o oglindã cât se poate de
fidelã ºi sã nu omitem ceva din
ceea ce ar fi necesar controlului,
pentru ca apoi sã fie nevoie de o
nouã modificare legislativã. 

Va fi noua instituþie de
control mai eficientã?
Ar trebui sã fie vizibilã o creº -

tere a eficienþei controlului, þinând
cont cã nu vor mai exista 3 in sti -
tuþii diferite care fac verificãri ºi
orgolii între ºefii acestora. În dis -
cuþiile pe care le-am avut anterior
emiterii Ordonanþei de înfiinþare
a Inspectoratului de Stat pentru
Controlul în Transportul Rutier cu
toþi colegii din conducere, am fost
de acord cã este nevoie de înfi -
in þarea unei entitãþi unice. Trebuie
sã þinem cont cã schema ARR de
personal ce se ocupa de inspecþie
ºi control era mult subdi men sio -
natã, cu o medie de 5 inspectori
pe judeþ, în loc de minim 8, cât am
fi avut nevoie. Aceºtia se ocupau
de control la sediu ºi în trafic, de
mãrfuri periculoase, legislaþie
socialã, ºcoli de ºoferi, autogãri,
reclamaþii etc. Fac parte dintr-o
echipã ºi, dacã voi fi solicitat, voi
merge în Parlament pentru a sus -
þine aceastã ordonanþã, aºa cum
am fãcut de fiecare datã când a
fost nevoie.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Legea Transporturilor - marca MTI

Veni, vidi, vici
În ultimul moment, atunci când mulţi au
crezut că nu va mai apărea, pachetul de
ordonanţe privind transportul rutier a
fost aprobat de Guvern. Consultarea
patronatelor, mai mult de formă, a făcut
ca apariţia noilor acte normative să fie
privită cu îngrijorare.

A pariþia ordonanþelor
de mon streazã încã o
datã viteza cu care lu -
crurile se pot miºca
din punct de vedere

legislativ, atunci când existã voinþã
politicã. Dupã mai bine de doi ani
de discuþii intense legate de ne -
ce sitatea realizãrii unei noi legi a
transporturilor, din care ultimul an
a fost dedicat cizelãrii în Parla -
ment a unui text de lege ce urma
sã primeascã acordul tuturor pãr -
þilor interesate, iatã cã MTI a decis
sã preia chestiunea pe cont pro -
priu. ªi precum în celebrul dicton
latin (venit, vãzut, învins) a înfrânt,
practic fãrã luptã, orice opoziþie,
punând pe toatã lumea în faþa
faptului împlinit.

„Ceea ce intuiam cã se va în -
tâmpla în momentul în care a fost
res pins proiectul legii transpor tu -
rilor în Comisia de Industrii ºi
Servicii din Camera Deputaþilor s-a
ºi întâmplat. Interesant este faptul
cã, de-a lungul timpului, cele mai
multe dintre reglementãrile din
transportul rutier au fost date prin
ordonanþe de urgenþã pe timpul
verii“, a precizat Radu Dinescu,
secretar general UNTRR. 

Lupta pentru noua lege a trans -
por turilor nu s-a încheiat: urmeazã
emiterea normelor ºi trecerea or do -
nanþelor prin Parlament. Dar, dupã
modul în care au apãrut aces te acte
normative, aparent MTI nu va avea
nici o problemã în a-ºi im pune
punctul de vedere ºi în eta pele ce
urmeazã, în actualul context politic.

„Nu înþelegem de ce atâta grabã
pentru a promova un act normativ
de o asemenea importanþã, nu înþe -
le gem de ce a trebuit promovat prin
Or donanþã de Urgenþã în vacanþa
par lamentarã, mai ales în condiþiile
în care în Parlament se afla deja o
for mã dezbãtutã, care acoperea
atât nevoile Statului, cât ºi pe cele
ale pieþei. Este un mare semn de
între bare ºi o lipsã de transparenþã
tota lã. Sub umbra implementãrii
regu la mentelor europene, care nici
mã car nu au fost implementate
corect, s-a ajuns la aceastã situaþie,
în care avem o lege a transporturilor
care nu rezolvã nimic din ceea ce
ar fi trebuit sã rezolve. Este vorba
despre un schelet, pe care vor tre -
bui sã îl îmbrace normele, dar dacã
scheletul este prost, ºi normele vor
fi la fel de proaste“, a declarat
Augustin Hagiu, preºedinte FORT.

ISCTR 
intră 
în acţiune
din 4 decembrie

Ordonanþa privind înfiinþarea
Inspectoratului de Stat pentru
Controlul în Transportul Rutier, pre -
cum ºi Ordonanþa privind transpor -
turile rutiere au fost publicate în
Monitorul Oficial nr. 625 din data
de 2 septembrie.

Astfel, ISCTR devine organismul
tehnic permanent specializat al MTI
desemnat sã asigure inspecþia ºi
controlul respectãrii reglementãrilor
interne ºi internaþionale în domeniul
transporturilor rutiere.

Bugetul Inspectoratului va fi asi -
gurat prin virarea lunarã a 60% din
cuantumul tarifelor încasate pentru
serviciile prestate de cãtre ARR ºi
20% din încasãrile RAR.

„S-au luat bani din bugetele
RAR ºi ARR ºi acum bugetul ISCTR
este de un miliard de RON. Într-a -
devãr, nu este treaba noastrã de
ce s-a fãcut aºa, dar nu am vrea ca
mâi ne RAR-ul sã ne mãreascã pre -
þurile serviciilor pentru cã le-a fost
diminuat bugetul“, ºi-a exprimat
îngrijorarea Vasile ªtefãnescu,
preºedinte COTAR.

Conducerea ISCTR este asigu -
ra tã de cãtre un consiliu de condu -
ce re format din 5 persoane, al cãrui
preºedinte este inspectorul de stat
ºef. Cu toþii sunt numiþi ºi revocaþi
de cãtre ministrul Transporturilor. A -
cesta este, de altfel, unul dintre
punc tele atacate de cãtre patro na -
te, care au solicitat numirea con du -
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cerii Inspectoratului pe bazã de
examen.

ISCTR va fi organizat în 8 in -
spec torate generale, conduse de
câte un inspector ºef teritorial, de
asemenea numit de cãtre ministru.

Atribuþiile, regulamentul de
organizare ºi funcþionare, precum
ºi structura organizatoricã a ISCTR
se vor aproba prin hotãrâre de gu -
vern în 60 de zile.

ISCTR îºi va desfãºura activi ta -
tea începând cu data de 4 de cem -
brie a acestui an.

Normele fac legea

Ordonanþa privind transporturile
rutiere - noua Lege a Transporturilor
- va intra în vigoare tot pe 4
decembrie, iar la acea datã OUG
109/2005 va fi abrogatã.

Unul dintre aspectele inte re -
sante aduse de noua lege se referã
la obligativitatea dotãrii vehiculelor
cu plãcuþe din care sã rezulte di -
men siunile ºi masele maxime auto -
rizate ale vehiculului, facilitând
astfel controlul. Modelul ºi locul de
aplicare a plãcuþelor va fi stabilit
prin norme, ce vor fi elaborate în
60 de zile.

De altfel, foarte multe dintre
prevederile noii legi a transpor tu -
rilor urmeazã sã capete sens abia
dupã apariþia normelor.

„Aceastã lege nu este apli ca -
bilã, mai mult de 40 de articole din
aceastã ordonanþã fac trimitere la
norme. Acesta a fost motivul pentru
care s-a dat un aviz negativ ordo -
nan þei. Practic, nu aveai pentru ce
sã faci propuneri ºi observaþii ºi se
poa te întâmpla ca în stilul în care
a apãrut aceastã ordonanþã sã apa -
rã ºi normele“, a declarat Radu
Dinescu, secretar general UNTRR.

În aceastã situaþie, patronatele
îºi pun problema unor interese as -
cunse care stau în spatele grabei
cu care au apãrut ordonanþele.

„Interesul unora este mai pre -
sus de orice lege. Actul normativ
care este în Parlament a fost dis -
cutat cu toate patronatele din
dome niu, este 99% gata, dar se
pare cã nu este pe placul unora
care au alte interese. Sunt 45 de
arti cole în ordonanþã care sunt pre -
vãzute prin norme. Asta nu mai e
lege. Înseamnã ca noi, transpor ta -
torii, sã fim la mâna politicului
pentru cã în orice clipã normele se
pot schimba, pe când o lege e mai
greu sã o schimbi. Acesta este ºi
interesul, ca legea transporturilor
sã fie la mâna ministrului Transpor -
tu rilor, indiferent cine este acesta“,
a declarat Vasile ªtefãnescu, pre -
ºedinte COTAR.

Este evident faptul cã suntem
în faþa unei rupturi majore între
reprezentanþii transportatorilor ºi
mi nisterul de profil ºi se pune între -
barea de ce s-a ajuns la aceastã
situaþie. Piaþa de transport traver -
sea zã un moment de cumpãnã, în
care o lege neclarã era ultimul lucru
de care avea nevoie. Pe de altã
parte, o nouã lege a transporturilor
a fost solicitatã chiar de trans por -
tatori, iar dacã MTI s-a hotãrât în
sfârºit sã dea curs dorinþelor aces -
tora, dupã mai bine de doi ani de
promisiuni, este ciudat modul în
care a acþionat, stârnind protestul
tuturor patronatelor.

„Noul act normativ, în loc sã
asigure predictibilitate afacerilor,
desfiinþeazã aceastã idee, punând

transportatorii în faþa faptului îm -
plinit. Despre ce e vorba în aceastã
lege, nimeni nu ºtie... Ce pregãteºte
ca ºi cadru noua lege, iarãºi nu se
ºtie. În comisia de dialog social nu
am avut nici un studiu de impact
pre zentat, nu am avut date statis -
ti ce. Cei de la MTI sunt rupþi de rea -
litatea în care trãim noi, transpor -
ta torii. Momentul ales este unul
foar te bun pentru Minister ºi Gu -
vern. În urmãtoarele luni, îºi creeazã
un sistem de control care poate fi
folosit oricând în lupta politicã
pentru alegerile care urmeazã“, a
afirmat Augustin Hagiu, preºedinte
FORT.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Augustin Hagiu, 
preşedinte FORT:

„Modul în care au apãrut ordonanþele atestã faptul cã
suntem desconsideraþi total, cã nu existã nici un pic
de interes pentru a realiza o legislaþie unitarã care sã
acopere situaþia de pe piaþã, legislaþia europeanã ºi
nevoile operatorilor de transport ºi, cu siguranþã, ne
vom manifesta ca atare. Vom organiza proteste, dupã

ce va avea loc o întâlnire a asociaþiilor patronale din domeniul
transporturilor rutiere. În cadrul acesteia, vom stabili exact care va fi
parcursul manifestaþiilor ºi care vor fi etapele pe care le vom urma.“

Radu Dinescu, 
secretar general UNTRR:

„Vom supraveghea pas cu pas ce se va întâmpla ºi
vom face toate demersurile vizavi de ceea ce
înseamnã posibilitãþi de modificare a legii. În paralel,
vom pune pe masã un proiect UNTRR al legii
transporturilor, care sã fie viabil ºi debordant de
simplu. Ne vom întoarce la voinþa politicã sã vedem

dacã ea existã ºi dacã se va dori sã se facã lucrurile extrem de
simplu, de clar ºi transparent astfel încât agentul economic sã se
concentreze pe ceea ce are el de fãcut în domeniul transportului ºi
sã nu mai fie o pradã pentru hãþiºul birocratic. Din pãcate, încã din
2008, am tot trimis variante ale unei noi legi a transporturilor, dar nu
s-a þinut cont de ele. Ministerul a avut suficient timp sã facã aceastã
lege în cea mai bunã variantã posibilã, agreatã de toþi partenerii, ºi
de autoritãþi ºi de asociaþiile patronale. Oricum, nu ne-am pierdut
speranþa. Am avut niºte discuþii cu MTI ºi am stabilit cã, chiar dacã
nu se vor putea face modificãri pânã în 4 decembrie pe actualul act
normativ, la începutul anului viitor, când va fi mai liniºte, sã se facã o
lege foarte bunã ºi aplicabilã.“

Vasile Ştefănescu, 
preşedinte COTAR:

„Am cerut ca inspectorii ºefi sã nu fie numiþi politic,
ci prin concurs, iar în Comisia de dialog s-a acceptat
acest aspect, doar cã nu a mai fost prins ºi în
ordonanþã. Vom recurge la toate formele legale, vom
ataca în instanþã, vom cere în Parlament promovarea
OG-ului care este acum în discuþii ºi care trebuia sã

reprezinte noua lege a transporturilor. Pânã la urmã, vom recurge ºi
la miºcãri de protest. COTAR va avea o adunare generalã pentru a
discuta aceastã temã ºi, de asemenea, vom avea ºi o adunare
comunã cu celelalte patronate.“
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T ransportatorii rutieri, ae rieni ºi navali au fost, la
sfârºitul lunii august, la un pas de catastrofã,
po trivit unui comunicat trans mis de Asociaþia
Patronalã a Trans portatorilor Europa (APTE)
2002. Astfel, conform modi fi cã rilor la Codul

fiscal, iniþiate de Gu vern în cea de-a doua parte a lunii
august, transportatorilor români din domeniul rutier, aerian
ºi naval li se apropia sfârºitul, prin plafo na rea indemnizaþiei
neimpozabile acordatã angajaþilor pentru de pla sãri în þarã
ºi în strãinãtate la ni velul diurnelor acordate în in sti tuþiile
publice, ceea ce ar fi dus la blocarea tuturor activitãþilor
de transport. „În urma demersurilor fãcute în mod special
de Asociaþia Pa tronalã a Transportatorilor Eu ro pa 2002
ºi cu sprijinul secre ta rului de stat Eusebiu Pistru, punctul
8 - referitor la art. 21, alin. (3), litera b) din Codul Fiscal
ºi punctul 31, referitor la art. 55, alin.4, litera g) din Proiectul
de Or donanþã a Guvernului nr. 29/2011 au fost excluse
din agen da de modificare a Codului Fiscal ºi, astfel, a
fost evitatã încã o datã o catastrofã în rândul trans -
portatorilor de mãrfuri ºi persoa ne“, se aratã în comunicat.
APTE 2002 Arad este una din cele mai vechi asociaþii
româneºti din do meniul transporturilor ºi alãturi de FORT
depune de ani de zile eforturi pentru reglementarea
domeniului transporturilor rutiere de mãrfuri ºi persoane.
APTE 2002 este membrã fondatoare a Fe deraþiei
Transportatorilor Euro pa care împreunã cu Federaþia Ope -
ratorilor Români de Transport au pus bazele Confederaþiei
Na þio nale Rutiere. (Radu BORCESCU)

Cărăuşii au fost la un pas
de impozitarea diurnelor

Rãspunsul favorabil primit din partea lui Eusebiu
Pistru, Secretar de Stat în Ministerul

Transporturilor ºi Infrastructurii.

DREPT LA REPLICĂ

FORT: „Este o cacealma
pentru a dezbina
transportatorii“
În urma articolului cu titlul „Prezenţi în consiliile de administraţie
ARR, CNADNR şi RAR“ publicat în numărul din august al revistei Ziua
Cargo, în cadrul căruia era analizată activitatea reprezentanţilor
transportatorilor având statut de observatori în consiliile de
administraţie ale celor 3 instituţii, solicitându-se mai multă implicare
din partea asociaţiilor profesionale pentru a fi pusă la punct o listă
clară a problemelor de abordat pe fiecare segment, Augustin Hagiu,
preşedintele Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT), a
solicitat un drept la replică, pe care îl publicăm în cele ce urmează.

„Î n opinia mea, a -
ceas tã cacealma
creatã de ministrul
Transporturilor ºi
Infrastructurii, Anca

Boagiu, a avut rolul de a ne dez -
bi na într-un moment foarte im -
portant, în care urmau sã se punã
bazele actelor normative privind
transportul rutier, adoptate de Gu -
vern în vacanþa parlamentarã. Miº -
carea a urmãrit, pe de o parte, sã
creeze o prãpastie în comunicarea
dintre transportatori, organismele
patronale ºi Minister ºi sã ofere,
pe de altã parte, legitimitate unor
acþiuni ale acestuia din urmã,
încercând, totodatã, în mod fals,
sã inducã opiniei publice ideea
cã unul dintre punctele solicitate
de patronate în urmã cu ani de zile
(ºi anume prezenþa în con si liile de
administraþie ale ARR, CNADNR
ºi RAR) a fost dus la îndeplinire.
Dar noi am cerut clar ca statutul
de membru în consiliul de ad mi -
nistraþie sã fie unul de membru cu
drepturi depline nere mu nerat, nu
de observator. Prac tic, doamna
mi nistru ºi-a atras în jurul ei trei
per soane, dintre care douã fãceau
parte întâmplãtor, în 2008, din
cele ºase pe care Con siliul Naþio -
nal Rutier le desem nase ca per -
soane care trebuiau sã facã parte
din consiliile de ad mi nistraþie. În
plus, noi am cerut ca aceste numiri
sã fie oficializate, dar cererea
noastrã nu s-a con cretizat. Cei trei
reprezentanþi au încercat sã ne
cheme la o întâlnire în care sã ne
exprimãm punctele de vedere ce
ar urma sã fie sus þi nute de ei în
consiliile de ad mi nis traþie ARR,

CNADNR ºi RAR ºi în mod fals
susþin cã din partea noastrã nu
le-au venit propuneri. Nici nu ar fi
fost nevoie. Atâta timp cât ei
reprezintã transportatorii ºi sunt
numiþi din partea patro na te lor, ar
trebui sã fie la curent cu toa te
problemele cu care ne con frun -
tãm. Din pãcate, ineficienþa lor s-a
vãzut în însuºi modul de abor dare
a noii legi a trans por turilor ºi a
ordonanþei privind con tro lul unic,
atât în formã, cât ºi în con þinut. Ar
fi trebuit sã aibã grijã ca
evenimentele sã nu se deru le ze
în modul în care au avut loc, adicã
într-o lipsã de transparenþã totalã.
Suspectez, în acest caz, cã au fost
în permanenþã la curent cu lipsa
de transparenþã ºi cu modul în care
vor apãrea actele normative sau
cã nici ei nu au ºtiut de ele. De
asemenea, nu sunt de acord cu
ideea cã dacã pa tro na tele nu sunt
unite într-o formulã uni tarã, nu
putem avea succes. Di versitatea
patronalã existã pes te tot în lume.
Da, ne-am dori sã fim un singur
patronat, mare ºi pu ternic, dar,
pânã acolo, mai este cale lungã.
În contextul actual însã, am gãsit
înþelegere, am lãsat orgoliul la o
parte pentru a putea funcþiona ca
atare ºi lucrul acesta s-a vãzut.

Numirile trebuie
făcute prin adrese
oficiale

Din punctul meu de vedere,
cele trei persoane numite în con -
si liile de administraþie ARR,
CNADNR ºi RAR trebuie sã înþe -
lea gã cã, atât anul trecut, cât ºi

în acest an, patronatele au avut
rezul tate concrete, în timp ce ei
nu au avut nici un rezultat de când
au fost numiþi. Din contrã, lucrurile
au cãpãtat o laturã tragicã ºi mai
ma re pentru operatorii de trans -
port. ªi atunci ne întrebãm cine
este de vinã. De vinã sunt ei când
au acceptat acest statut, care nu
le dã posibilitatea decât sã îºi facã
o imagine în legãturã cu activi ta -
tea unor organisme care auto ri -
zeazã, licenþiazã ºi controleazã ºi
care sã îi punã la adãpost ºi sã îi
în depãrteze de problemele gene -
ra te de cele trei instituþii.

Fiind neoficialã numirea, neo -
fi cialã rãmâne ºi prezenþa acolo
ºi aºa zisa lor reprezentare ºi,
totodatã, acþiunile lor.

Normal ar fi ca numirile sã se
facã printr-un schimb de adrese
oficiale, ca ei sã reprezinte într-a -
de vãr patronatele ºi trans por ta -
torii. Trebuie sã prezinte raportul
de activitate chiar ºi ca obser va -
tori invitaþi, ceea ce nu s-a în tâm -
plat, ºi sã ne punã la dispoziþie
anu mite materiale ºi informaþii,
ceea ce iarãºi nu s-a întâmplat.
Foar te grav însã este faptul cã ac -
cep tul din 2008 asupra acestor
nu miri a fost dat în urma unor pro -
teste pentru care membrii FORT
în procent de 90% ºi-au sacrificat
afacerile iar acum, sfidând toate
acestea, unii cautã cu orice preþ
sã atingã chiar ºi «funcþia» penibilã
de observator invitat, având im -
por tanþã doar sã ajungã acolo, nu
ºi sã facã ceva pentru plebe.“

Augustin HAGIU
preºedinte FORT
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C oncurenþii acestui an
sunt, în ordine alfabeticã:
Ahead Logistics, Duma -
gas, edy International
Spe dition, Groep H.

Essers, Klacska Romania, OTZ ºi
TCS. Interesant este cã s-au înscris
în concurs com panii care activeazã
în foarte multe ramuri ale transpor -
turilor - de la distribuþie naþionalã
de mãr furi generale ºi sub tempe -
raturã controlatã, la transport inter -
na þional, ADR ºi chiar construcþii
- ºi oricare dintre cei ºapte finaliºti
meritã sã reprezinte România în
cadrul competiþiei europene.

Procedura 
de vot

Toþi cititorii revistei Ziua Cargo
sunt invitaþi sã voteze câºtigã to -
rul. Procesul de vot se va des fã -
ºura pe website-ul revistei -
www.ziuacargo.ro. De asemenea,
votul poate fi transmis la numãrul
de fax 031/814.63.86, dupã com -
pletarea talonului inserat în revistã.

Astfel, fiecare cititor va acorda
10 puncte companiei pe care o
considerã cea mai potrivitã pentru
a câºtiga concursul, 6 puncte pen -
tru locul doi, 4 puncte pentru locul
trei, 3 puncte pentru locul patru, 2
puncte pentru locul cinci, res pec tiv
1 punct pentru locul ºase. Pen tru ca
votul sã fie unul valid, tre buie res -
pectatã aceastã pro ce durã, fiecare
cititor având drep tul sã voteze o
singurã datã. În plus, vor trebui
completate datele de contact ale
celui care voteazã, pentru cã, în ziua
decernãrii pre mi ilor, va fi organizatã
o tombolã cu premii surprizã pentru
par ti cipanþii la procesul de vot.

Votul cititorilor are o pondere
de 50% pentru rezultatul final, un
juriu format din specialiºti fiind
res ponsabil pentru restul de 50%.

Juriul este alcãtuit din: Florian
Meluº Coman - director general
al Autoritãþii Rutiere Române, co -
misar ºef Lucian Diniþã - director
Direcþia Rutierã IGPR, Marin Le -
pã datu - director general IFPTR
(In stitutul de Formare Profe sio -
nalã în Transporturi Rutiere), Ionuþ
Simion - partener Pricewater -
House Coopers, Cristian Fugaciu
- director general MARSH, Adri -
ana Pãlãºan - vicepreºedinte
ARILOG (Asociaþia Românã de
Lo gisticã), Vasile ªtefãnescu -
preºedinte COTAR, Augustin Ha -
giu - preºedinte FORT, Radu Di -
nes cu - secretar general UNTRR,
Radu Borcescu - redactor ºef Ziua
Cargo.

Spectacol,
surprize şi...
informaţie de
ultimă oră

O tombolã va fi organizatã ºi
pentru cei prezenþi la festivitatea

de premiere, ce va avea loc pe
data de 27 octombrie la Aristocrat
Events Hall (Bucureºti), un eve -
ni ment special, unde spectacolul
se va împleti cu informaþii de
ultimã orã despre piaþã. Aceasta
pentru cã, odatã cu decernarea
titlului „Romanian Transport Com -
pany of the Year 2011 - Conti -
nen tal“ vor fi prezentate, în pre -
mierã, ºi rezultatele barometrului
pieþei de transport ºi logisticã
realizat de Ziua Cargo ºi Supply
Chain Management Center.

Vom avea astfel, faþã în faþã,
rãspunsurile furnizorilor de servicii
de transport ºi ale clienþilor ºi vom
putea estima care sunt tendinþele
pe piaþa de profil, cum au evoluat
tarifele în paralel cu costurile,
unde merg investiþiile ºi ce-i de
fãcut pentru a îmbunãtãþi relaþia
dintre cãrãuºi ºi clienþi. ªi pentru
cã ne dorim sã avem o imagine
cât mai corectã a pieþei de trans -
port, vã invitãm pe toþi (trans por -
tatori ºi clienþi) sã rãspundeþi la
chestionarul de pe pagina noastrã
de internet www.ziuacargo.ro. Da -
tele pe care ni le veþi furniza vor
fi confidenþiale, toþi cei care vor
rãspunde întrebãrilor din sondaj
fiind înscriºi într-o tombolã cu
premii surprizã. De asemenea,
respondenþii vor primi varianta
com pletã a analizei statistice
rezultate din ancheta de piaþã.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Din acest moment, începe votul pentru
desemnarea câştigătorului concursului
„Romanian Transport Company of the Year
2011 - Continental“. Şapte companii se află
la linia de start a ediţiei din acest an a
competiţiei, prin intermediul căreia va
prinde contur propunerea României pentru
concursul european de profil, iar votul
dumneavoastră este decisiv.

Taxa de participare la
Gala Premiilor de
Transport, unde vor
fi prezentate, în premierã,
ºi rezultatele
barometrului pieþei de
transport, este de 200 RON.
Cei care vor vota însã
în cadrul competiþiei
care desemneazã
„Romanian Transport
Company of the Year 2011
- Continental“ vor putea
beneficia de un discount
de 50 RON, la care se va
adãuga o reducere
suplimentarã de 50 RON
pentru cei care vor
completa chestionarul de
pe pagina dedicatã studiului

de piaþã (http://www.ziuacargo.ro/sondaj-piata-in-cifre).

Votează

2 0 1 1
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case de expediþii ce nu au fost
su ficient de serioase ºi de aceea
existã de multe ori temeri ale
trans portatorilor cã îºi vor lua
þepe“, a spus Mircea Mãnescu.

Intermedierea poate duce ºi
la anumite neajunsuri, cum ar fi

încercarea unor subcontractanþi
de a-þi fura clienþii.

„Unii colaboratori dau dovadã
de lipsã de loialitate. I-am chemat
la discuþii ºi cu unii chiar avem
an gajamente scrise sã nu mai
intre peste clienþii noºtri“, a pre -
ci zat Mircea Mãnescu.

„Frigul“ - o piaţă
mai stabilă

Faptul cã mare parte din ac ti -
vi tate se desfãºoarã pe segmentul
transportului la temperaturã con -
tro latã a fãcut ca Ahead Logistics
sã depãºeascã criza mai uºor.

„Am început pe partea de frig,
pe retail. Este un segment care
nu a suferit atât de mult ca piaþa
de mãrfuri generale. Existã ºi aici
va riaþii, sezonalitãþi, dar totuºi
exis tã o mai mare constanþã pe tot
par cursul anului ºi chiar ºi prin
cri zã s-a trecut mai uºor decât «la
pre latã»“, a declarat directorul
Ahead Logistics.

Totuºi, deºi frigul poate pãrea
cã oferã mai multã libertate (poþi
transporta ºi mãrfuri generale),
existã o serie de constrângeri care
trebuie avute în vedere.

„E un echipament scump, care
are costuri mai mari de întreþinere,
care e mult mai sensibil decât o
prelatã ºi este mult mai restrictiv
privind tipurile de mãrfuri care se
pot transporta. Te obligã la o or ga -
nizare mai strictã, sã ai ºoferi mai
atenþi, sã se facã o moni to ri za re
mai atentã. Pentru noi, ca mi oanele
reprezintã imaginea firmei ºi este
un efort permanent sã le men þinem
ºi în stare tehnicã bunã ºi curate“,
a arãtat Mircea Mã nescu.

Atenţie la imagine

Ahead Logistics este una din -
tre companiile atente la propria
ima gine, aspect pe care multe fir -
me româneºti îl neglijeazã. Unul
dintre instrumentele utilizate este
crearea propriului site pe Internet.

„Noi chiar urmãrim cine se co -
nec teazã pe site-ul nostru, de un -
de, avem rapoarte ºi vedem care
este interesul ºi din ce zone. Pen -

tru noi este importantã imaginea
fir mei, promovarea acesteia - chiar
ºi sigla firmei a fost fãcutã special
de un centru de design din Ger -
ma nia“, a declarat Mircea
Mãnescu.

Însã cel mai important aspect
în imaginea firmei îl reprezintã ºo -
ferii ºi maºinile. Astfel, co m pania
angajeazã conducãtorii auto cu
mare atenþie.

„Ca un ºofer sã fie angajat la
noi, trebuie sã aibã toate docu -
men tele în regulã, le cerem ºi ca -
zier, dãm ºi probe practice. Din
pri cina caracterului unora, am re -
curs ºi la o supraveghere mai a -
tentã. Avem GPS montat pe toate
maºinile, am fãcut niºte probe
inclusiv pentru a instala niºte ca -
me re, pentru rezervoare ºi pentru
semiremorci. Avem un nucleu
important de ºoferi, circa 30 - unii
dintre ei nu ar pleca pentru cã, pe
lângã legãtura profesionalã, au ºi
una sentimentalã, fiindcã au cres -
cut alãturi de noi. Avem ºapte dis -
pe ceri ce lucreazã zi ºi noapte -
în diferite locaþii din þarã - pentru
cele peste 40 de maºini. Pe lângã
evaluarea pe care o facem noi ºo -
ferilor, ºi titularii pe maºinã com -
ple teazã un formular de evaluare
pentru echipaj“, a explicat Mircea
Mãnescu.

Din pãcate, multe dintre pro -
blemele cu care se confruntã
transportatorii în România sunt
legate de relaþia cu autoritãþile.

„Pe noi ne afecteazã lupii mo -
raliºti. Dacã legislaþia ar fi respec -
ta tã de toatã lumea - ºi dacã ar fi
po sibil ca în toate cazurile sã fie
respectatã, având în vedere in fra -
structura rutierã deficitarã - ºi cei
care fac controlul sã înþeleagã fie -
care caz în parte ar fi ok. Din pã -
cate, nu se judecã cu aceeaºi ba -
lan þã. Lupii moraliºti sunt
au  to  r itãþile. Noi facem un efort
mare sã respectãm timpii de pro -
gram, am mai angajat ºoferi în
plus, am investit mult, avem chel -
tuieli mari, tocmai pentru a fi în
regulã, dar se vede clar cã se pune
accent pe amendarea cu orice
preþ a transportatorului autohton,
în timp ce transportatorii strãini
sunt trataþi cu foarte multã indul -
genþã“, a arãtat Mircea Mãnescu.

În viitor, Ahead Logistics îºi
propune sã dezvolte în continuare
activitatea de casã de expediþie
ºi partea de logisticã, fiind în
negocieri pentru achiziþionarea
unui depozit clasa A, care sã aibã
ºi o parte specialã de frig.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

I nteresant este faptul cã,
deºi în Germania realizeazã
doar transport, în þara noas -
trã, activitatea companiei s-a
diversificat.

„În Romania, avem o activitate
de transport pe care am încercat s-o
diversificãm cât mai mult, în sen sul
de a avea ºi intern ºi inter na þio nal,
transport rutier mãrfuri ge nerale,
transport rutier tem pe ra turã con -
trolatã. Am achiziþionat ºi un depozit
ºi dorim sã dez vol tãm ºi activitatea
de logisticã. Ser viciile de logisticã
ne ajutã sã a vem un portofoliu mai
larg de cli enþi. În Germania, firma
des fã ºoa rã doar activitãþi de
transport“, a arãtat Mircea Mãnescu,
Mana ging Director Ahead Logistics. 

Constanţă prin
parteneriate pe
termen lung

Ahead Logistics s-a axat pe
gã sirea unor clienþi cât mai serioºi
care doresc colaborãri de lungã
duratã ºi mai puþin spre segmentul
spot.

„Un volum constant de mãrfuri
în seamnã garantarea unor curse
pe tot timpul anului. Vrem sã evi -
tãm variaþiile semnificative ºi de
aceea dorim un portofoliu cât mai
constant de clienþi pe care sã îl
extin dem. Pentru aceastã extinde -
re a portofoliului am demarat ºi
activitatea de casã de expediþii
acum doi ani. Aceastã activitate

ne-a permis sã semnãm contracte
cu firme pentru care poate nu a -
veam numãrul suficient de cami -
oa ne proprii disponibile. Ca me -
die, circa 15-20% din activitatea
noastrã de acum o realizãm prin
in termediul subcontractãrilor“, a
ex plicat directorul Ahead Lo gistics.

De altfel, activitatea de in ter -
me diere a cunoscut o dezvoltare
semnificativã.

„Casa de expediþii lucreazã
sub umbrela aceleiaºi firme, dar
o evaluãm separat - putem spune
cã este un centru de profit se pa -
rat. Anul acesta, am mai angajat
oameni pentru a impulsiona cât
mai mult activitatea. Este loc pe
aceastã piaþã pentru cã sunt multe

Piaţa românească de transport este
interesantă şi pentru firmele din Vestul
Europei. Originară din Germania,
compania Ahead Logistics şi-a dezvoltat
permanent activitatea în cei cinci ani de
când este prezentă în România.

Dezvoltare prin
diversificare

Mircea Mănescu, Managing
Director Ahead Logistics:

„Statul cumpãrã maºini noi pentru controale, dar ar
fi mai bine dacã ar construi 500 de km de
autostradã, dacã ar amenaja parcãri civilizate ºi ar
investi în centuri ocolitoare. Pânã la urmã,
transporturile înseamnã circulaþia mãrfurilor, ajutã
economia, ajutã exportul ºi importul, sunt un factor
esenþial de dezvoltare a þãrii.“
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numãrul de angajaþi Dumagas se
apropia de 900.

Soluţii de
transport

Revenind la flotã, dupã ce, în
pri mii ani, se concentrase pe
trans portul de mãrfuri generale,
cu ajutorul vehiculelor cu prelatã,
Dumagas începe, din 2004, dez -
vol tarea unei flote de transport
spe cializate, pentru a oferi clien -
þilor soluþii de transport complete
pen tru orice necesitãþi. Astfel, alã -
turi de prelate, au început sã fie
achiziþionate trailere frigorifice de
ulti mã generaþie, cisterne, trailere
pentru transport agabaritic, traile -
re pentru transport de maºini, silo -
zuri pentru transport materiale
pul verulente etc. Azi, Dumagas
Trans port se poate mândri cu cea
mai mare ºi modernã flotã de

C ompania Dumagas ºi-a
început activitatea în anul
1996, în localitatea Bra -
ni º te, de lângã Craiova,
ca distribuitor de butelii

GPL ºi ca transportator intern. În
cei 15 ani scurºi de atunci, com -
pa nia s-a dezvoltat constant, pen -
tru a ajunge, în prezent, una dintre
primele 3 firme de transport din
Ro mânia. Pornind la drum cu un
singur camion, în anul 2000 deja
ajun sese undeva la 50 de ca mi -
oane, pentru ca, în prezent, sã se
poatã lãuda cu o flotã de nu mai
puþin de 600 autovehicule, 95%
dintre ele fiind EURO 5. În afara
flotei proprii, Dumagas sub con -
tracteazã anual peste 2.000
camioane.

De la transportul local în par -
tea de Sud ºi Sud-Vest a þãrii, Du -
magas a început, pas cu pas, sã
lucreze cu case de expediþii inter -

na þionale, iar la ora actualã aco -
perã toate statele membre ale
Uniunii Europene, þãrile balcanice
care încã nu se aflã în Uniune,
þãrile Federaþiei Ruse ºi state din
Orientul Mijlociu. În proporþie de
98%, compania lucreazã azi cu
clienþi direcþi, în special companii
multinaþionale.

Deºi ultimii trei ani nu au fost
uºori pentru nimeni, în contextul
unei crize economice care a afec -
tat puternic consumul de mãrfuri
ºi, în mod evident, transportul a -
cestora, Dumagas a reuºit nu nu -
mai sã facã faþã dificultãþilor, ci
sã se ºi dezvolte în continuare,
ob þinând anul trecut o cifrã de
afa ceri de aproximativ 40 milioane
euro ºi sã îºi sporeascã flota de
transport. 

De altfel, dacã studiem evo -
luþia expediþiilor de mãrfuri de -
rulate de Dumagas în ultimii trei

ani, constatãm cã, atunci când ºtii
cu adevãrat sã oferi servicii diver -
si ficate, soluþii complete ºi un
nivel calitativ ridicat, criza eco no -
micã poate sã ofere ºi opor tu -
nitãþi. Astfel, în 2008, Du magas
înregistra 27.126 transporturi, în
2009 - 37.307, pentru ca în 2010
sã ajungã la nu mai puþin de
50.780. În mod evident, canti ta -
tea de bunuri transportate a cres -
cut, la rândul sãu, de la 393.000 t
în 2008 la 450.000 t în 2009 ºi
la peste 560.000 t anul trecut. În
2011, în primele 7 luni, Dumagas
a transportat peste 518.000 de
tone de mãrfuri.

În ultimii trei ani, ºi personalul
a avut un trend ascendent, în anul
2008 înregistrându-se la Duma -
gas 538 angajaþi, în 2009 - 657,
pentru ca, în 2010, personalul sã
ajungã la 790 angajaþi. În 2011,
la finele primelor ºapte luni,

În 15 ani, de la 
transport local 
la operaţiuni
internaţionale, 
de la transport şi
distribuţie de
butelii GPL la
transport vrac sau
ultraspecializat,
de la o prelată la
600 de camioane
şi peste 2.000 de
vehicule
subcontractate,
de la un mic birou
la peste 20.000
mp de spaţii de
birouri, depozitare
şi logistică. Pe
scurt, o poveste
de succes a unei
companii
româneşti pornită
dintr-o mică
localitate din
Oltenia să
cucerească...
Europa.

15 ani de experienţă
în transporturi

cisterne din România care res -
pectã integral standardele în acest
segment. Flota de cisterne face
ca Dumagas sã fie printre primii
5 jucãtori din spaþiul intraco mu -
nitar din acest sector al trans -
porturilor. Recu nos când necesi -
tatea de a þine pasul cu vremurile
ºi de a moni to riza în permanenþã
vehiculele ºi marfa, toate aceste
vehicule sunt, în prezent, echipate
cu GPRS.

Compania dispune, de aseme -
nea, de o staþie de spãlare proprie
de trailere ºi cisterne, cu linii
separate pentru vehiculele des -
tinate transportului de produse
alimentare ºi pentru cele pentru
transportul produselor chimice.
Po trivit celor declarate de repre -
zen tanþii Dumagas, staþia de spã -
lare este echipatã cu cea mai re -
centã tehnologie, pentru a veni în
sprijinul activitãþilor de distribuþie
de mãrfuri vrac ºi, nu în ultimul
rând, pentru a minimaliza impactul
negativ asupra mediului încon ju -
rãtor. 

Servicii adiţionale

Dar pentru a oferi clientului
so luþii complete, orice companie
care se respectã trebuie sã facã,
mai devreme sau mai târziu, pasul
cãtre logisticã. Iar Dumagas a
fãcut acest pas în anul 2006, prin
deschiderea unui centru logistic
în Bucureºti. Acesta este
proiectat pentru a face faþã unui
trafic de aproximativ 600 de
camioane pe zi. De la o suprafaþã
iniþialã de 3.000 mp, facilitãþile
de depo zi tare din Bucureºti au
ajuns la peste 10.000 mp,
dispunând de zo nã pentru servicii
cu valoare adãu gatã ºi fiind
echipate cu raf turi pe ºase
niveluri cu o înãlþime utilã de 11
m. Nu în ultimul rând, trebuie sã
subliniem faptul cã Du magas
dezvoltã activitãþi logistice de
depozitare sub temperaturã con -
trolatã la nivel naþional, având un
depozit pentru produse con ge -
late ºi refrigerate la Craiova, cu
o capacitate de 5.000 de paleþi,
ºi un sistem de hub-uri la nivel

na þional, cu permanentã moni to -
ri zare a temperaturii ºi umiditãþii.
Pri vind depozitarea la tem pe -
raturã ambientalã, Dumagas oferã
o capacitate de 20.000 paleþi. 

ªi pentru cã tot discutam mai
devreme despre asigurarea unui
grad înalt de calitate al serviciilor,
fãrã de care o companie modernã
nu ar putea face faþã competiþiei,
atât interne cât ºi internaþionale,
compania Dumagas a obþinut cer -
ti ficãrile SR EN ISO 9001:2008
pentru sistemul de management al
calitãþii, SR OHSAS 18001:2008
pentru sistemul de ma nagement al
siguranþei ºi sãnãtãþii, SR EN ISO
140001:2005 pentru sistemul de
management al protecþiei mediului,
precum ºi SR EN ISO 22000:2005
HACCP. 

Tot la acest capitol, subliniem
faptul cã Dumagas pune un accent
foar te mare ºi pe calitatea opera -
þiunilor de reparaþii ºi întreþinere
a vehiculelor, care se realizeazã
tot în cadrul grupului, prin reþeaua
de service Dumatrucks, ca o con -
firmare a faptului cã eficienþa unui
vehicul bine întreþinut este în ziua
de astãzi mai importantã decât
oricând, mai ales în contextul
creºterii preþurilor la combustibil.
Tot în acelaºi context, compania
a recunoscut, încã de acum câþiva
ani, necesitatea pregãtirii profe -
sio nale a ºoferilor, demarând un
program propriu de training, pre -
cum ºi propria ºcoalã de ºoferi de
camion - Dumagas Profinstruct. 

În aceste condiþii, faptul cã
Dumagas oferã servicii de trans -
port, depozitare, logisticã ºi distri -
buþie unor companii de renume
din diverse domenii de pe piaþa
româneascã nu reprezintã o
surprizã. Portofoliul de clienþi care
recomandã aceastã companie ca
pe una dintre cele mai eficiente
de pe piaþã cuprinde nume ca
Ford, Pirelli, Bridgestone, British
American Tobacco, Henkel, Fries -
land Câmpina, Heineken, Kauf -
land, Ikea, Coca Cola, Pepsi, P&G,
Unilever, La Dorna etc. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Accent pe
pregătirea
profesională

În cadrul grupului edy, lucreazã
peste 1.600 de angajaþi ºi inves -
tiþia în dezvoltarea profesionalã
a anga ja þilor constituie o prioritate
pentru edy. În acest sens, au fost
atra se fonduri europene în valoare
totalã de 400.000 de euro pentru
desfãºurarea a patru proiecte de
si guranþã ºi sãnãtate în muncã,
pen tru toate cele patru companii
alte grupului: edy Lo gis tics, edy
Inter na tional Spe di tion, Auto -
camion Ser vice ºi Diesel One. Cea
mai mare parte din aceste resurse
vor fi alo ca te pentru orga ni zarea
de trainin guri specifice fie cãrei
companii ºi pentru infor marea
angajaþilor.

G rupul de companii edy
ºi-a început istoria în
1991, odatã cu înfiin -
þa rea firmei Alin Trans
de cãtre Alin Popa, ca

o afacere de familie, primele
trans porturi fiind realizate cu câte -
va camioane second-hand. Trep -
tat, compania ºi-a dezvoltat ac ti -
vitatea ºi a început sã fie tot mai
cunoscutã pe piaþa localã.

În 1993, când Coca-Cola a în -
ceput operaþiunile în zona de vest
a României, s-a sem nat un con -
tract de transport, iar parteneriatul
dintre Coca-Cola ºi edy s-a do ve -
dit, în timp, unul de duratã. În pe -
rioada 1996-1997, edy a realizat
primele trans por turi internaþionale
ºi s-a con tu rat imaginea grupului
prin în fi in þarea edy International
Spe di tion. Se concretizeazã în

aceas tã perioadã primele co la -
borãri ºi cu alte companii mul ti -
na þionale.

Parteneriatele
cu mari companii
au asigurat
dezvoltarea

Începând din 2006, grupul edy
are ca acþionar minoritar un im por -
tant fond de investiþii, Westerham
Holding BV, moment care a coin -
cis cu profesionalizarea com pa -
niei. 

De-a lungul timpului, a con -
struit parteneriate pe termen lung
alãturi de companii importante,
li deri în domeniile lor de activitate
(atât clienþi, cât ºi furnizori) ce au
apre ciat la compania edy flexi bi -
li ta tea, serviciile ºi pasiunea pen -

tru lu crul bine fãcut. Principalii
cli enþi ai edy Group sunt Ursus,
Drexel Meyer, IKEA, Con ti nen tal
Automobile, Leoni, Coca-Cola,
Pernod Ricard, Minimax Discount. 

În prezent, grupul edy oferã
prin cele 4 companii ale sale ser -
vicii precum transport rutier de
marfã prin edy International Spe -
di tion, soluþii integrate de distri -
buþie, de po zitare ºi logisticã prin
edy Logis tics & Distribution, asis -
ten þã tehnicã atât pentru flota de
camioane edy Group cât ºi pentru
alþi trans por tatori prin Autocamion
Service ºi servicii de distribuþie
de combustibil prin Diesel One.
edy Group deþine ºi cea mai mare
flotã din piaþa de profil, peste
1.100 de camioane, care respectã
cele mai noi stan darde în
domeniu.

edy a fost una dintre primele companii de transport din
România care a impus un standard şi continuă să fie un
standard al industriei de profil. Anul acesta, edy
sărbătoreşte 20 de ani de la înfiinţare, două decenii în
care a evoluat de la o companie tradiţională de
transport şi expediţie la un grup de companii de
transport şi logistică ce oferă servicii integrate.

20 de ani de edy
edy după două decenii

- cel mai mare transportator rutier de marfã din România
- 4 companii care oferã servicii integrate de transport ºi logisticã:

edy International Spedition, edy Logistics & Distribution,
Autocamion Service ºi Diesel One

- cea mai mare flotã din piaþa de profil, peste 1.100 de camioane
- o echipã performantã de peste 1.600 de angajaþi
- portofoliu solid de clienþi alcãtuit din companii importante, din

industrii variate precum: bãuturi rãcoritoare, bãuturi alcoolice,
construcþii, componente auto, metalurgie, industria bunurilor de
larg consum, mobilã, accesorii, industria cafelei etc

- acoperire naþionalã prin prezenþa în 24 oraºe din întreaga þarã
- prezenþã semnificativã în spaþiul comunitar
- cifrã de afaceri de peste 500 milioane RON, în 2010

ªi echipa de management a
gru pului edy (10 persoane edy
Inter national Spedition, 1 Diesel
One, 1 edy Logistics) a participat
la un training de dezvoltare a abi -
li tãþilor de negociere - Advanced
Negotiating Skills. De ase menea,
se intenþio nea zã ºi orga nizarea
altor trainin guri „soft skills“ (pe
teme precum dezvol ta rea abili tã -
þilor de condu cere, a com petenþelor
sociale, a abilitãþilor de comunicare
ºi nego ciere) pentru prima ºi a doua
linie de mana ge ment. Astfel, edy
do ve deºte atenþie acordatã con -
diþiilor de muncã, si gu ranþei ºi
dezvoltãrii profesionale pentru toþi
angajaþii sãi.

Optimizarea
costurilor

Având în vedere provocãrile
pie þei din ultimii ani, edy Group a
fãcut faþã cu succes printr-o serie
de iniþiative precum mãsuri de
opti mi zare a activitãþii ope raþio -
nale ºi ma jo rarea tarifelor pentru
a putea ab sorbi creºterile con -
stante ale pre þului combustibilului
ºi ale cos tu lui finanþãrii. Pe de-o
parte, com pania a încredinþat unor
specialiºti optimizarea costurilor
anumitor echipamente sau con -
su mabile ºi a fost primul trans -
por tator din þarã care a exter na -
lizat activitatea de ma nagement

al anvelopelor, fapt ce a permis
obþinerea unor costuri op time de
rulare. Pe de altã parte, au avut
loc o serie de iniþiative in terne
pen tru reducerea consumului de
car burant precum: traininguri pen -
tru ºoferi ºi un sistem IT integrat
care permite alocarea automatã
a unei cantitãþi optime de com -
bustibil pentru fiecare cursã. În
plus, dat fiind faptul cã utilizeazã
camioane de ultimã generaþie,
ºoferii au posi bi litatea sã lucreze
cu echipamente care îi ajutã sã
obþinã performanþe bune din
punct de vedere al con sumului. 

Drept urmare, în 2010, veni -
tu rile edy International Spedition
au crescut cu 26% în special
datoritã creº terii activitãþii pe plan
interna þio nal, cât ºi exporturilor
din Româ nia. Iar evoluþia a con -
ti nuat ºi anul acesta. Datoritã
acor dãrii unei aten þii sporite îmbu -
nã tãþirii calitãþii ser viciilor, co m -
pa nia a putut practica o tarifare
co respunzãtoare ºi, ca ur mare,
ve niturile edy International Spe -
dition au crescut cu mai mult de
12% în prima jumãtate a lui 2011. 

Pentru viitor, prioritãþile strate -
gi ce sunt dezvoltarea edy Interna -
tio nal Spedition, cât ºi a diversi -
fi cãrii portofoliului edy Logistics.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Estul Europei“, a explicat Marc
Paulissen, menþionând cã, pe seg -
mentul de distribuþie în România,
a fost dezvoltat conceptul de one
stop shopping. La baza acestuia
stã o structurã care acoperã întreg
teritoriul þãrii noastre prin huburi
la Bucureºti, Roman, Sibiu, Ora -
dea ºi Timiºoara. Toate aceste
depo zite sunt interconectate prin -
tr-un sistem electronic de mana -
ge ment ºi, de asemenea, conec -
tate la sistemul de management
al transporturilor, astfel încât, în
orice moment, miºcarea mãrfu ri -
lor poate fi urmãritã ºi controlatã.
Toate huburile sunt operaþionale
24 h pe zi, iar un sistem de
shuttle-uri zilnice între huburi ºi
prin cipalele depozite asigurã
timpii de tranzit ºi livrare conveniþi.
Fiecare hub are propria flotã de
vehicule de distribuþie, de la vanuri
de 1,5 t la camioane de 10 t, toate
prevãzute cu oblon ridicãtor, echi -
pate ADR, iar toþi ºoferii au atestat
de transport mãrfuri periculoase.
De menþionat cã 80% din flotã
poate distribui, de asemenea,
mãr furi sub temperaturã con tro -
la tã. „Putem spune cã reþeaua de
livrãri din România este com -
pletã“, a apreciat Marc Paulissen.

Urmărire pas cu
pas prin internet

Întreaga flotã este echipatã
cu sistem GPS ºi computer de
bord iar vehiculele sunt monito -
ri zate în timp real de cãtre pla ni -
ficatorul de serviciu, de la birou,
clientul putând sã îºi urmãreascã
încãrcãtura via internet prin inter -
mediul unui sistem „track and
trace“. „Majoritatea sistemelor de
urmãrire (track&trace) funcþio nea -

O afacere de familie ajun -
sã la a doua generaþie,
grupul belgian, care
astãzi deþine apro xi ma -
tiv 1.200 de vehicule ºi

opereazã peste un milion mp de
depozite având o cifrã de afaceri
de 350 de milioane de euro, a
fost la bazã o firmã de transport

specializatã în vaci ºi lapte. În Ro -
mânia, numele H.Essers a devenit
cunoscut dupã preluarea pe plan
internaþional a companiei olan de -
ze Centrum Transport, prezentã
pe piaþa localã încã din 1992. Dar
dacã în acea perioadã pe ºtatul de
platã Centrum nu apãreau decât
15 ºoferi, douã persoane în birou,

un mecanic ºi un contabil, în pre -
zent cei aproape 450 de angajaþi
din România, flota de circa 150 de
camioane ºi cifra de afaceri de
24 de milioane de euro, înregis -
tra tã doar în prima jumãtate a
aces tui an, transformã piaþa localã
într-un centru strategic pentru
Groep H.Essers.

Dezvoltare 
de concepte

„Avem o pondere de 15-20%
din cifra de afaceri a grupului, fiind
cea mai mare filialã a acestuia.
Dezvoltãm concepte, nu facem
numai depozitare, ci operãm ser -
vicii cu valoare adãugatã, vamale,
distribuþie localã ºi export. În ca -
drul grupului se spune cã suntem
un al doilea sediu central pentru
strategia grupului, reprezentând
cea mai importantã structurã din

În cadrul Groep H.Essers nimic nu este la
întâmplare. Nici măcar pe termen lung.
H.Essers face parte dintre companiile care
au creat tendinţe pe piaţa românească prin
implementarea de standarde pe baza know-
how-ului deţinut la nivel internaţional. Iar
pentru Marc Paulissen, Country Manager
Romania, lucrurile sunt foarte clare: „timpul
înseamnă bani, ba mai mult decât atât, dacă
nu îţi foloseşti timpul în mod eficient, te
costă“.

Creatorii de tendinţe

Groep H.Essers, prezent pe
piaþa româneascã de la
1 ianuarie 2005, prin
preluarea Centrum Group,
este unul dintre cei mai
importanþi jucãtori de pe
piaþa transporturilor,
logisticii ºi distribuþiei.

zã pe camioane sau trailere. La
noi, funcþioneazã pe marfã. Chiar
dacã se schimbã camionul, clien -
tul poate urmãri toatã istoria unei
anumite partide de marfã: cum a
fost transportatã, în ce depozite
a staþionat etc. Este uimitor pentru
o companie de transport ºi multor
clienþi nu le vine sã creadã pânã
când nu vãd, dar pentru o com pa -
nie de logisticã internaþionalã este
o necesitate. De curând ne-am
schimbat ºi logo-ul. Noul slogan
este «Warehousing, transport and
systems»“, a mai explicat Marc
Paulissen.

Cât de important 
este trenul? 

Chiar dacã rãmâne la bazã o
companie de transport rutier,
H.Essers este unul dintre pionierii
transportului combinat în Ro mâ -
nia. „ªeful nostru conduce cami -
oane ºi îi place sã fie la curent cu
noutãþile de pe acest segment,
deci nu a fost uºor de convins de

necesitatea transferului unei pãrþi
a transporturilor pe calea feratã.
Dar ne-am confruntat la nivel in -
ternaþional cu situaþia în care nu
puteam face faþã competitorilor
noºtri care utilizau deja trenul,
pen tru cã nu puteam opera volu -
me la fel de mari. Transferul mãr -
fu rilor cãtre tren a fost, de ase me -
nea, motivat de faptul cã taxele de
drum cresc, sunt zile de sãrbã -
toa re de care trebuie sã þii cont,
iar preþurile la carburant se majo -
reazã. În plus, de la o medie de
vitezã de 63 km/h, avem cami -
oane care au ajuns la o medie de
50 km/h în Europa. În trans por -
turi, ºi timpul pe care îl cheltui
conteazã. Iar o datã ce am început
cu transportul feroviar pentru o
firmã, tot mai mulþi clienþi s-au
arãtat interesaþi de acest transfer.
În prezent, operãm 4 trenuri pe
sãp tãmânã Genk (Belgia) - Ora -
dea, avem propriile vagoane ºi
con tainere ºi încercãm în per ma -
nenþã sã gãsim marfa necesarã
pen tru a transporta tur-retur“.
Chiar dacã trenul ocupã un loc
im portant, Marc Paulissen apre -
ciazã însã cã în competiþia dintre
tren ºi camion, trenul va pierde
întot deauna. În acelaºi timp, flexi -
bi litatea cu care pot fi operate vo -
lume diferite este astãzi foarte
importantã, iar posibilitatea de a
pãstra o proporþie sãnãtoasã între
flota proprie ºi cea subcontractatã
de vine vitalã. „Cred într-un raport
sã nãtos între utilizarea propriei
flo te ºi a subcontractorilor. Oa -
menii mei spun cã un procentaj
sãnãtos este 80-20%, dar eu
apre ciez raportul la 70-30%. Con -
si der cã profitul va veni din depo -
zi tare, din distribuþie, din servicii
cu valoare adãugatã“, a conclu -
zio nat Marc Paulissen. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Marc Paulissen, Country Manager
Romania Groep H.Essers:

„Compania noastrã face planificãri pe 5-10 ani.
Avem întâlniri de strategie în fiecare an în luna
septembrie, în care se discutã evoluþia pieþei, care
sunt necesitãþile, care va fi viitorul. Nu suntem
interesaþi de toate þãrile din Europa. Operãm în
Bucureºti un depozit relativ mic, de 24.000 mp, dar
vom construi un depozit propriu foarte mare. Vom
ajunge încetul cu încetul la conceptul pe care îl

avem în Belgia ºi Europa de Vest. Vom avea, probabil, cândva, un
depozit de 100.000 mp care sã acopere România, Bulgaria ºi zona
Balcanilor. Sunt multinaþionale care pot decide sã închidã totul în
centrul Europei ºi sã deschidã aici depozite pentru a acoperi toatã
partea de Est a Europei. De aceea considerãm România un al doilea
centru de comandã, pentru cã are un potenþial incontestabil.“ 
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fiind puþini cei care pot migra de la
un con tract la altul. Fiecare client se
simte mai în siguranþã dacã ºtie cã
are un ºofer «personalizat», fa mi -
liarizat cu procedurile, cu pro du sele
sau locaþiile sale; de aceea mulþi
clienþi chiar solicitã ca ºoferii care
deser vesc un anumit contract sã fie
acre ditaþi/certificaþi de ei. Cei care
trans portã, de exemplu, gaze crio -
ge nice nu vor transporta com bus -
tibil“, a mai spus Andrei Doro banþu.
Datoritã specializãrii pe produse ºi
utilaje s-a ajuns sã nu mai vorbim de
ºofer profe sio nist la modul gene ral,
nici mãcar de ºofer profe sionist
ADR, ci de „ºofer de gaz” sau „ºofer
de com bustibil” etc. Pe lângã faptul
cã trebuie sã fie un ºofer foarte bun,
con ducãtorul auto specializat trebuie
sã ºtie sã manipuleze atât in stalaþiile
din locaþiile de încãr ca re cât ºi pe
cele de la cisternã pentru descãrcare.
Un ºofer spe cia lizat pe o cisternã
de com bus tibil nu ºtie sã încarce
sau sã descarce o cisternã de gaz.
„Ana li zãm, tragem concluzii ºi luãm
mã suri împreunã referitoare la in -
cidente, accidentele care au loc în
companie, în grup sau în in dus trie,
pentru a putea evita astfel de situaþii
în viitor“, a menþionat el.

Campioni
la control

Dar pentru a menþine acti vi tatea
în parametrii doriþi, controlul este
vital. ªoferii dispun de un sistem de
bonusare/penalizare în funcþie de
anumiþi indicatori (KPI=Key Perfor -
man ce Indi ca tors), cum ar fi, de
exem  plu, inci denþa accidentelor, de -
pã ºirea vite zei legale, consumul,
con taminãri, purtarea echipa men -
tu lui de pro tec þie sau folosirea tele -
fo nului în timpul mersului...). „Facem
con trol inopinat în trafic sau în di -
verse locaþii, verificând o serie de
as pec te, începând de la docu men -
tele maºinii, documentele ºofe rului
ºi pânã la þinutã ºi la aspectul maºinii.
În plus, din când în când, facem mo -
ni torizarea ºoferilor cu personal pro -
priu sau cu o com panie de detectivi
particulari. Echipa de monitorizare
urmãreºte timp de câteva zile un
anumit ca mion, dupã care se face un
raport. Eu nu mai am timp sã fac
asta, însã atunci când întâlnesc un
ve hicul Klacska prin þarã, mã opresc
ºi vorbesc cu ºoferii. Consider cã
am o relaþie bunã cu ei. De la noi nu

D rumul de la 3 ansam bluri
în 2003 la 100 în 2011,
pe care Klacska l-a avut
în þara noastrã, se ba zea -
zã pe servicii de calitate,

potrivit directorului gene ral Klacska
Romania, Andrei Doro banþu, care a
subliniat impor tanþa în aplicarea
managementului companiei la toate
nivelurile fir mei, a modului în care lu -
creazã ºo ferii ºi, nu în ultimul rând,
a teh nicii utilizate. „Clienþi care, cu
ani în urmã, evitau sã ne invite la lici -
ta þii, s-au convins cã în acest dome -
niu este nevoie de servicii si gure ºi
de calitate ºi vin acum cã tre noi, toc -
mai datoritã serio zitã þii ºi con sec ven -
þei cu care ne-am obiºnuit bene -
ficiarii. Am câº tigat în ultimii ani
contracte datoritã unor standarde
aplicate (care nu au fost numai pe
hârtie) ºi a parcului modern spe cia -

lizat. De exemplu, din 2007, cele
mai multe companii petroliere au
cerut ca pentru livrãrile de com bus -
tibil sã se utilizeze contor electronic
cu compensare la 15 grade, apoi în
2009 am fost prima companie în
domeniu din þarã care - la soli citarea
unui nou client - am utilizat o flotã
nouã de cisterne cu jojã electronicã
(dip stick) pentru mo nitorizarea
volumului transportat. În plus, anu -
mite companii petro liere cer ca pe
perioada derulãrii con tractelor sã vii
cu tehnicã nouã“, ne-a explicat An -
drei Doro ban þu, adãugând cã în ceea
ce pri veºte mentenanþa flotei, com -
pa niile petroliere cer sã li se facã
dovada cã ea este realizatã corect.
„Se fac audituri periodic. Noi, de
exem plu, avem audituri interne de
la grup, audituri pe standarde de
calitate (ISO 9001, ISO 14001,
SQAS) precum ºi audituri de la fie -
ca re client în parte. Iar în cadrul unui
audit realizat de clienþi, verificãrile
se pot desfãºura pe mai multe zile,

iar volumul de informaþii so li citat cu -
prin de toate depar ta mentele, nu nu -
mai cel de trans port. De regulã, avem
încheiate con tracte de transport
trans pa rente, unde oferim o calcu -
laþie «open book»”, a continuat el.

Consecvenţi
în pregătirea
şoferilor

În opinia directorului general
Klacska Romania, foarte impor tan -
te în activitatea de transport de
mãrfuri periculoase sunt asigu ra rea
unui program de lucru pen tru ºoferi,
care sã le permitã sã fie odihniþi la
volan, trainingul perio dic ºi controlul.
„În funcþie de spe cificul contractului,
am optat pen tru un program de lucru
ex trem de flexibil în sensul cã ºoferii
o sãp tãmânã lucreazã, una nu, ca
sã se res pecte programul de lucru
con form Codului Muncii, sã fie cu
diagrama în regulã ºi sã fie odih niþi.
De asemenea, facem periodic trai -
nin guri cu tematicã ADR ºi ge neralã
de transport pentru fiecare locaþie
pe care o operãm în þarã“. În plus,
trimestrial, au loc întâlniri cu ºoferii
care deservesc fiecare con tract în
parte pentru a le fi fur nizate infor -
ma þii actualizate cu pri vire la cerin -
þele clienþilor. „De regulã, ºoferii sunt
specializaþi pe fiecare tip de contract,

Pentru Klacska, noţiunea de siguranţă nu
este doar una pur teoretică. Are în spate
reguli bine puse la punct, aplicate în fiecare
moment, pentru că atunci când faci exclusiv
transport ADR te poţi afla oricând faţă în
faţă cu neprevăzutul.

Experţi în ADR
plea cã ºoferi decât pe motive disci -
pli nare grave“, a arãtat di rec torul
general Klacska Romania, su bliniind
cã rata incidentelor de încãlcare a
normelor de siguranþã este probabil
cea mai micã în ca zul companiei pe
care o conduce.

Suplimentar, consilierul de sigu -
ranþã trebuie sã monitorizeze lunar
între 15 ºi 20% din flotã. ªi graþie
noului sistem de monito ri zare prin
GPS, care se monteazã pe toatã
flota în aceastã perioadã, controlul
se va putea face mult mai uºor. „Pes -
te o treime din flotã este urmãritã
acum prin noul sis tem, începând de
la vitezã (care ne doare cel mai mult),
pânã la frânãri bruºte, vitezã în curbã,
consum de combustibil ºi localizare.
La depãºirea vitezei legale, ºoferul
pri meºte un avertisment, iar la douã
avertismente vizând acelaºi aspect
al abaterii în decurs de 6 luni este
con cediat“, a argumentat Andrei
Dorobanþu.

Pe de altã parte, cei mai buni
ºo feri pot fi premiaþi. Iar astfel de
prime se pot acorda chiar lunar dacã,
de exemplu, corespund, la o veri fi -
care inopinatã în trafic, din toate
punc tele de vedere. „Plãtim ºoferii
peste media de pe piaþã. Iar salariul
nu a întârziat niciodatã, nici mãcar
o zi. Sunt oamenii cu care lucrãm ºi
ei reprezintã cartea noastrã de vizi -
tã“, a subliniat directorul general
Klascka Roma nia. „Nu suntem o
firmã în care sã punem profitul cu
orice preþ înain te de toate. Pentru
noi, siguranþa vieþii ºi ajungerea în
siguranþã la destinaþie a mãrfii în
vehiculele noastre sunt prioritare.
ªoferul are chiar în fiºa postului un
para graf în care se precizeazã cã
dacã viaþa ºoferului respectiv, inte -
gri ta tea vehiculului ºi a mãrfii sunt
pu se în pericol, el are dreptul sã re -

fuze cursa sau continuarea aces -
teia“, a mai arãtat el. 

Confirmaţi
de piaţă

De altfel, evoluþia Klascka Ro ma -
nia pe o piaþã cel puþin pre ten þioasã
spune multe despre impor tanþa pe
care mana gemen tul companiei o
acordã preciziei serviciilor prestate.
„Am avut o evoluþie frumoasã. Am
început activitatea în toamna anului
2003 cu 3 ansambluri, care lucrau
exclusiv pe segmentul de distri bu -
þie a carburanþilor pentru re þeaua
OMV Romania. În 2006, am încheiat
un contract de distribuþie de gaze
criogenice cu AIR LIQUIDE Romania,
în 2007 am câºtigat 2 licitaþii pentru
dis tribuþia carburanþilor, una cu AGIP
Ro mania ºi cea de a doua cu
PETROM, pentru ca în 2009 sã se
adauge ºi MOL Romania la por -
tofoliul nostru. Tot în 2009, ne-am
extins prin preluarea activitãþii, per -
so na lului ºi activelor com pa niei
Groupe Samat France SRL, iar din
2010 am început livrãri de bitum ºi
am câºtigat o licitaþie pentru apro -
vizionarea aeropor tu rilor cu com -
bustibil de aviaþie, pentru ca în 2011
sã încheiem un contract de transport
gaze crio ge nice cu MESSER Roma -
nia“, a concluzionat Andrei Doro -
banþu, arãtându-se optimist cu privire
la viitor.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Andrei Dorobanţu, 
director general

Klacska:
Suntem prezenþi în
toatã þara, iar flotele

sunt definite pe zone ºi
contracte, în funcþie de aria
de acþiune pe care o solicitã
clientul. Totul se concentreazã
în jurul punctelor de
încãrcare.“

„

Anul acesta, am
cumpãrat 25 de vehicule

noi. Facem transport de
combustibil, gaze criogenice ºi
bitum“.

„ De la 1 septembrie, a
devenit funcþionalã o

linie telefonicã unde pot fi
reclamaþi ºoferii
indisciplinaþi.“

„
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care dau rãspunsurile corecte,
fiind foarte aproape de nevoia din
piaþã“, a continuat el. Iar pentru
a avea în timp real la îndemânã in -
formaþia necesarã pentru luarea
de ciziilor au fost dezvoltate mo -
du lele informatice de TMS (Trans -
port Management System), WMS
(Warehouse Management Sys -
tem) ºi ERP (Entreprise Resource
Planning), care, în acest moment,
sunt integrate. „Putem urmãri ori -
unde camioanele, prin intermediul
modulului GPS conectat de TMS,
iar în acest moment lucrãm la rea -
lizarea unei interfeþe care sã per -
mitã clienþilor urmãrirea mãrfurilor
prin intermediul internetului“, a
mai arãtat Daniel Scãeºteanu. 

El a adãugat cã, în acest an,
au fost achiziþionate 20 de ca -
mioane, urmând ca în octombrie
sã se facã, de asemenea, o inves -
ti þie în vehicule pentru distribuþie,
în condiþiile în care pe piaþã existã
o nevoie suplimentarã de astfel
de servicii de distribuþie din partea
producãtorilor, ca urmare a ten -
din þei de transfer de la dist ri bu i -
torii de tip tradiþional cãtre ope -
ratorii de servicii logistice. „Facem
distribuþie «door-to-door» ºi aco -
perim într-un timp cât mai scurt,
la un cost acceptabil pentru cli -
enþi, tot teritoriul României. Ter -
me nele de livrare sunt stabilite
de comun acord cu clientul, având

inclusiv termene de 24 h în toatã
þara de la producãtor pânã la raft.
Realizãm ºi colectare de cash în
cazul distribuþiei finale; ºoferul
poate ridica banii sau do cu men -
tele de platã ºi avem, în plus, cutii
de valori pe maºini“.

Motivare prin
competiţie

Motivarea ºoferilor reprezintã
un alt segment important pentru
managementul OTZ. „Am regândit
echipele de transport, care acum
se aflã într-o competiþie internã.
Nu mai avem o masã mare de ºo -
feri ai tuturor. Fiecare dispecer se
ocupã de un numãr standard de
ºoferi, iar între ei existã un con -
curs continuu. Pentru evaluare,
fo losim BSC (balanced score
card), ca în cazul oricãrui angajat
OTZ, urmãrind îndeplinirea obiec -
ti velor privind performanþa finan -
ciarã, satisfacþia clientului, perfor -
manþa operaþionalã ºi dez vol tarea
pe termen lung. În ceea ce pri -
veº te ºoferii, am iden tificat câþiva
se niori, ca sã spun aºa, care îi
eva lueazã ºi dezvoltã pe cei nou
intraþi. Încercãm sã creem o ºcoa -
lã, iar beneficiile sunt de ambele
pãrþi: ºoferii tineri sunt mai bine
instruiþi, iar cei care au ajuns sã
fie mentori au o mo ti va þie supli -
men tarã financiarã ºi de recu noaº -

te re. De asemenea, cei mai efi -
cienþi primesc bonusuri supli men -
tare“, a explicat General Mana -
gerul OTZ.

Pariu pe
stabilitate

OTZ, având birourile centrale
în Bucureºti, a fost înfiinþatã în anul
2007, pentru ca în 2008 ºi 2009
sã creascã foarte mult, ajungând
sã se extindã la nivelul întregii þãri.
2010 ºi 2011 au fost ani de con -
so lidare a afacerii, în pre zent com -
pania deþinând o re þea strategicã
de facilitãþi logistice în Bucureºti,
Ploieºti, Cluj Napoca, Timiºoara,
Piteºti, Râmnicu Vâl cea, Iaºi,
Bacãu, Braºov, Târgu Mureº.

„Pentru perioada urmãtoare,
ne facem calcule pe o piaþã sta -
bi lã. În prezent, existã o mare
aver siune la risc din partea tuturor
jucãtorilor, planurile pe termen
lung, care se referã la exter na li -
zarea serviciilor de transport ºi
logisticã, nereprezentând o priori -
ta te. Sunt mult mai importante
de ciziile cu consecinþe financiare
imediate. Este o piaþã dificilã, pe
care însã reuºim sã operãm cu
suc ces“, a concluzionat General
Managerul OTZ.

Cristina TOBESCU
cristina.tobescu@ziuacargo.ro

F inalistã ºi în 2010 în com -
pe tiþia Romanian Trans -
port Company of the
Year, OTZ  revine în con -
curs cu atuuri noi, þintind

mai sus, dupã ce, în 2010, s-a
clasat pe podium. Cu peste 100
de camioane mari, la care se ada -
u gã flota de distribuþie de 70 de
autovehicule ºi o echipã care ºtie
ce vrea ºi ce are de fãcut, OTZ s-a
impus prin rapiditatea cu care se
iau deciziile, mai ales atunci când
este vorba despre cerinþe atipice
ale clienþilor.

Pentru grupul OTZ, ultimii doi
ani au fost de consolidare dupã o
perioadã de dezvoltare accen tua -
tã. Activitatea a fost reor ga ni za tã
în cadrul mai multor companii
struc turate pe etape de supply
chain, transportul ºi expediþiile fi -
ind preluate în cadrul OTZ Spe di -
tion. „Am dezvoltat în ultima pe -
ri oadã partea de expediþii,
in tegrând acest serviciu cu flota
pro prie. Intenþionãm ca în perioa -

da urmãtoare  sã abordãm ºi trans -
portul internaþional, în plus, din
aceastã toamnã, vom intro duce
linii de grupaj pe regiunile isto rice
de consum ale României, pentru
a oferi un rãspuns rapid ºi con -
venabil clienþilor care au ne vo ie
sã transfere cantitãþi mai mici de
marfã“, a arãtat Daniel Scã eº tea -
nu, General Manager OTZ. Con -
cret, cursele shuttle vor avea ca
puncte centrale Bacãul pentru
Mol dova, zona Turda - Cluj pentru
Tran silvania, Timiºoara pentru Ba -
nat ºi Bucureºtiul pentru Muntenia.

Sisteme
informatice de
ultimă oră

„Luãm foarte repede decizii ºi
suntem deschiºi la cerinþele atipi -
ce, non-planificate ale clienþilor
noºtri, pentru cã numai aºa putem
re prezenta o soluþie competitivã
pe piaþã. Faþã de operatorii obiº -
nuiþi din piaþã, trebuie sã fim primii

Finalistă şi în 2010 în
competiţia Romanian
Transport Company
of the Year, OTZ
revine în concurs cu
atuuri noi, ţintind
mai sus, după ce, în
2010, s-a clasat pe
podium. Cu peste 100
de camioane mari, la
care se adaugă flota
de distribuţie de 70
de autovehicule şi o
echipă care ştie ce
vrea şi ce are de
făcut, OTZ s-a impus
prin rapiditatea cu
care se iau deciziile,
mai ales atunci când
este vorba despre
cerinţe atipice ale
clienţilor.

Accent pe
decizii rapide

Luãm decizii
rapide, oferim

servicii personalizate,
nu ne ferim de muncã
ºi dacã identificãm
o nevoie a clienþilor,
încercãm sã îi
rãspundem primii. 
Existã un potenþial
de eficientizare la
capitolul supply chain
ºi numai prin
operatorii externalizaþi
se poate atinge
nivelul de eficienþã pe
care îl dorim. 
Se transportã în
continuare foarte mult
aer în camioanele
producãtorilor.“

„

Daniel Scăeşteanu
2011 a fost un an în
care a trebuit sã fim

mai conservatori în abordãri.
Ne aflãm într-o perioadã de
consolidare a businessului ºi
punem accent pe
diversificarea serviciilor ºi pe
îmbunãtãþirea calitãþii, în
primul rând prin creºterea
transparenþei operaþiunilor
noastre în raport cu clienþii“.

„



Î n 1987, Ilie Rãduþã, director
general TCS, lucra pe un ºan -
tier din Maroc ca ºofer al unei
firme româneºti ce efec tua
lucrãri în aceastã þa rã.

Povestea continuã în Spania, prin
angajarea la o firmã de trans port,
urmând mai apoi începerea ac -
tivitãþii pe cont propriu. Totul a por -
nit de la pasiunea pentru ca mi oane
- prezentã încã din copilãrie.

Şcoala
românească,
practica spaniolă

Faptul cã a fost în contact cu
lu mea transporturilor încã din pri -
mii ani de viaþã, precum ºi urmarea
unei ºcoli de profil au asigurat
acu mularea unui bagaj important
de cunoºtinþe teoretice ºi practice.

„Liceul a fost legat de auto -
vehicule. Pe vremea aceea, se
punea un mare accent pe ceea ce
înseamnã pregãtire profesionalã.

În clasa noastrã doar 11 elevi din
36 am reuºit sã fim înscriºi la
ºcoala de ºoferi profesioniºti ºi
doar doi am obþinut permisul. La
vârsta de 17 ani, cunoºteam
perfect funcþionarea unui motor
- teoretic ºi practic“, ºi-a amintit
Ilie Rãduþã.

Calitãþile profesionale au fãcut
ca viitorul patron al T.C.S., deºi
foar te tânãr, sã fie angajat pe unul
dintre ºantierele din strãinãtate
ale unei companii româneºti de
con strucþii, în Maroc. A urmat emi -
gra rea în Spania.
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„Odatã ajuns în Spania, am ce -
rut azil politic la Crucea Roºie, iar
dupã trei luni de zile am primit
per misiunea pentru a merge la
Ma drid. Am întâlnit doi români
care lucrau în transporturi ºi care
m-au prezentat la o firmã ce activa
în sectorul de construcþii. Am fost
testat printr-o probã practicã ºi
am fost angajat. Cunoºtinþele acu -
mu late în þarã m-au ajutat foarte
mult în Spania. Însã acolo am
putut vedea cum se desfãºoarã
în realitate un transport modern,
eficient, realizat cu maºini fiabile“,
a spus patronul TCS.

În 1992, a cumpãrat propriul
camion cu un credit obþinut cu
gre utate. A costat în jur de
22.000 de euro, raportat la banii
de astãzi. În acea perioadã, înce -
puserã proiecte mari de in fra -
structurã în Spania ºi, astfel, a
urmat o perioadã propice dez vol -
tãrii.

„Primul camion l-am vândut în
1995 ºi am cumpãrat douã mai
vechi, cu care am început acti vi -
tatea în România. Am fost primii
care au adus semiremorci bascu -
la bile în România“, a precizat Ilie
Rãduþã.

Activitatea în România s-a
con cen trat pe producþia ºi trans -
por tul de agregate de balastierã,

ulterior fiind dezvoltat ºi trans -
portul de mãrfuri pulverulente.

„Avem douã balastiere ºi ºase
puncte de exploatare. Sunt func -
þio nale, dar cererea micã de pe
piaþã face sã fie exploatate la 30-
40% din potenþial. În plus, s-a
ajuns la un nivel la care preþurile
ve hiculate nu mai acoperã nici
mã car costurile, explicaþia fiind
una cât se poate de simplã ºi care
se referã la semnele de întrebare
privind legalitatea unor impor -
tante cantitãþi comercializate pe
piaþã, iar în cazul transportului, la
supratonaj. Resimþim puternic
con curenþa neloialã pe acest
sector“, a arãtat patronul TCS.

Activitatea
în patronat

Problemele mari întâmpinate
în domeniul transporturilor au fã -
cut ca T.C.S. sã se implice în ac -
ti vitatea patronalã, fiind printre
fon datorii ATRC (Asociaþia Trans -
por tatorilor Rutieri în Construcþii)
ºi, ulterior, unul dintre membrii
fon datori ai FORT (Federaþia Ope -
ratorilor Români de Transport).

„Actuala legislaþie în trans por -
turi nu are nicio legãturã cu ne -
voile reale ale pieþei de transport.
Cât am lucrat în Spania, nu am
întâlnit restricþii de circulaþie. De
aceea nici nu înþeleg de ce în Ro -
mânia nu dãm prioritate muncii;
pu nem numeroase restricþii ºi în
acelaºi timp ne plângem cã nu
este de lucru! Ne-am consumat
multã energie pentru rezolvarea
unor probleme ale tuturor. Din pã -
cate, mulþi dintre cei care au ac -
ti vat ºi activeazã în transporturi
au alte obiective ºi interese decât
obþinerea unui cadru care sã asi -
gu re un transport sãnãtos în Ro -
mâ nia. Suntem puþini cei care
avem societãþi private cu adevãrat.
Discutãm de multe firme în care
de ciziile sunt luate de alte per -
soa ne decât cele care aparent de -
þin acele societãþi. Iar aceste afa -
ceri nu sunt gândite pe termen
lung ºi nici nu se dezvoltã ca firme
de familie. Sunt firme care «pãs -
to resc camioane»“, a precizat pre -
ºe dintele ATRC.

Apariţia şi dezvoltarea companiei T.C.S.
(Transconstruct Co Snagov) nu reprezintă
doar o reţetă a succesului în afaceri, ci şi o
foarte frumoasă poveste cu toate
ingredientele unui roman de aventuri...
în transporturi.

Transportul
- o tradiţie de familie

Şoferi informaţi

Filozofia TCS în relaþia cu an -
gajaþii a fost aceea de a oferi
aces tora toate informaþiile despre
fir mã, despre maºinã, despre pia -
þã, scopul fiind atât respon sa -
bilizarea acestora, dar mai ales
con solidarea respectului reci -
proc...

„Un ºofer bun se cunoaºte du -
pã modul în care aratã maºina pe
care o conduce. ªoferii TCS ºtiu
cât plãtim pe un litru de motorinã,
cât costã anvelopele, întreþinerea
maºinii, asigurãrile... dar ºi în ca -
sã rile la o cursã. Având toate
aces te date, îºi pot calcula propria
pro ductivitate. Cei care nu reu -
ºesc sã se adapteze la acest mod
de lucru nu rãmân la firmã. În plus,
pentru a încuraja un stil de condus
eco nomic, acordãm prime ºofe -
rilor care obþin un consum mai
mic decât cel normat - 50% din
pre þul carburantului economisit“,
a explicat patronul TCS.

Furturile au toleranþã zero la
TCS, ºoferii depistaþi fiind con -
cediaþi imediat.

„Consider cã este o mare
ruºine pentru cineva sã fie gãsit
furând ºi le spun ºoferilor de la
angajare cã furtul de motorinã nu
este acceptat. Atunci când nu am
gãsit ºoferii care sã corespundã
cerinþelor noastre, am preferat sã
stãm cu camioanele parcate“, a
pre cizat Ilie Rãduþã.

Având în vedere cã situaþia
dificilã din domeniul materialelor
de construcþii, cauzatã de lipsa
ce rerii de pe piaþã, a afectat im -
plicit ºi transporturile în con struc -
þii, dezvoltarea unei noi activitãþi
era inerentã, pentru a putea ieºi
din impas.

„În ultima perioadã, am dez -
voltat o nouã activitate, aceea de
transport mãrfuri generale. Avem
10 camioane cu prelatã care rea -
li zeazã transport naþional ºi intra -
comunitar, iar rezultatele sunt
foar te bune. Avem intenþia sã mã -
rim flota care lucreazã pe intra -
comunitar“, a spus Ilie Rãduþã.

Oricum, acesta considerã cã
perioada dificilã nu s-a terminat
pentru piaþa transporturilor.

„Cred cã în continuare avem
un exces de capacitate de trans -
port pe piaþã. Cei care se plâng
cã nu gãsesc camioane sunt cei
care oferã tarife mici, la limita cos -
turilor sau chiar sub acestea“, a
explicat patronul TCS.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Ilie Răduţă, director general TCS:
„Tatãl meu a fost ºofer iar eu, de când mã ºtiu, am
avut contact cu aceastã lume. Încã de la 10 ani
ºtiam sã conduc un camion Buceag. Am fost
permanent legat de maºini, motoare... tot ceea ce
înseamnã transport.“

În 1987, lucram pe un
ºantier în Maroc. A fost

un contract pe doi ani de zile
ºi, spre finalul perioadei, am
luat hotãrârea sã nu mã mai
întorc în þarã, pentru cã am
realizat faptul cã lucrurile nu
se puteau îndrepta. Astfel, am
decis sã emigrez în Spania.“

„ Avem astãzi peste 180
de angajaþi. Parcul este

de 70 de autovehicule
licenþiate, la care se adaugã
camioanele de interior. În
plus, nu am renunþat la
activitatea în Spania, unde
am, la ora actualã, o firmã de
transport internaþional, cu o
flotã de 10 camioane.“

„
Implicarea în activitatea
patronatelor trebuie sã

aducã beneficii, mãcar pe
termen lung. Din pãcate,
suntem puþini cei care avem
curajul sã ne cerem
drepturile.“

„
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Dako - TachoRemoteDownload
Acum, disponibil prin UNTRR
Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din
România (UNTRR) a anunţat, recent, că pune la
dispoziţia clienţilor un sistem de descărcare de la
distanţă a datelor din tahograful digital, care face
posibilă citirea, transferul, arhivarea şi
interpretarea datelor din tahograf şi de pe cardul
şoferului, produs de cunoscuta companie germană
Dako, furnizor, printre altele, şi de echipamente de
control către poliţia din Germania şi Austria.

P otrivit celor declarate
de specialiºtii din cadrul
UNTRR, TachoRemote
Download este unul
din tre cele mai accesi -

bi le astfel de sisteme - din punctul
de vedere al preþului - disponibile
pe piaþa româneascã, cu terminale
pe teritoriul României ºi în în trea -
ga Europã. Datele de pe cardul
ºoferului se descarcã automat, la
termenul stabilit, prin GPS sau
GPRS. Este vorba despre un mo -
dul de dimensiunile unui pachet
de þigãri, care se monteazã în
spatele tahografului, în serie, fãrã
sã afecteze cu nimic legãturile.
A cest aparat are un SIM încor po -
rat, citeºte datele de pe cardul de
tahograf ºi le transmite automat
cãtre server, la termenul stabilit
în cadrul prevederilor legale, fãrã
sã mai fie necesarã intervenþia
uma nã. Sunt disponibile douã ti -
puri de sisteme. Prima variantã
este cu GPS, care oferã ca ser vi -
ciu suplimentar localizarea vehi -
cu lului respectiv, o a doua fiind
mai simplã, numai cu transmiterea

datelor ºi disponibilitatea ºofe ru -
lui, ca timp de lucru. 

„Practic, în cazul sistemelor
clasice, descãrcarea tahografelor,
indiferent de locaþie, nu se putea
face decât cu cardul de companie
sau cu cardul de service”, explicã
Vio rel Mirescu, coordonator ac ti -
vitãþi comerciale în cadrul UNTRR.
„Acum cardul de com pa nie se tri mi -
te în Germania, la Dako, compa nia
având, pânã în prezent, apro xi ma tiv
5.000 clienþi abonaþi. Dako in -
troduce cardul de companie într-un
slot dedicat pen tru operaþiunea
respectivã, firma nemaitrebuind sã
facã nimic. Pânã acum era nevoie
sã meargã ad mi n istratorul cu cardul
de companie la un terminal pentru
des cãrcarea datelor. TachoRemote
Download este cel mai complex
program dis po nibil la ora actualã,
care oferã ºi servicii de interpretare
date, mo nitorizare a activitãþii ºo fe -
rilor ºi a încãlcãrilor legislaþiei, po -
ziþio na rea vehiculelor etc. Ca abo -
nat, îþi este creat un cont pe site cu
user name ºi parolã, care per mite
ac ce sul, vizualizarea da te lor, inter -

pre tarea lor, accesarea le gis laþiei,
de la orice computer cu co ne xiune
la internet, ºi totul în limba româ nã.
De asemenea, trebuie su bli niat
faptul cã este agreat de ARR”.

Cel mai ieftin
sistem complex
de pe piaţă

Viorel Mirescu subliniazã fap -
tul cã acest sistem este cel mai
convenabil de pe piaþã din punctul
de vedere al costurilor, în raport cu
complexitatea serviciilor oferi te.
Echipamentul cu GPS are un preþ
fix de 319 euro, iar cel simplu - de
249 euro. Abonamentul fãrã GPS
pentru România costã 9,75 ºi
pentru toatã Europa - 14,75 euro
fãrã TVA, pe lunã, pe taho graf. Cu
GPS, costul abona men tu lui este
de 24,75 euro pe Ro mâ nia ºi de
29,75 pentru Europa. Prin abona -
men tul lunar, se pot descãrca auto -
mat, pe lângã tahograf și cardurile
de șofer, în limitele a 10 descãrcãri.

Raluca MIHĂILESCU 
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Cerinţe de sistem:
- card companie - descãrcare DAKO
- tahograf capabil descãrcare de la distanþã, de

generaþia a treia
- tahograf cu port de descãrcare într-un service

(folosind DTCO 1381 Rel 1.3 port: CAN2)
- înregistrarea ID-ului companiei ºi a cardurilor de

conducãtor auto pe www.tachoweb.ro
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C ompania oferã clienþilor
posibilitatea optimizãrii
bugetului de cheltuieli
privind reparaþia vehi cu -
le lor, incluzând piese

ori ginale dedicate flotelor precum
ºi anvelope de rezervã la preþuri
excelente. 

Pentru a-ºi ajuta clienþii sã facã
eco nomie ºi sã îºi optimizeze acti -
vi tatea vehiculelor lor, Auto Schunn
le pune la dispoziþie con trac te de
service, pachete spe ciale pentru
flote ºi bonuri valorice pentru ca -
mi oanele Axor ºi Actros. Au to bu -
zele Mercedes-Benz ºi Se tra sunt
ºi ele pe mâini bune la BusPortul
OmniPlus de la Auto Schunn.

Mai mult 
confort şi
siguranţă

Calitatea reparaþiilor este com -
ple tatã de condiþiile atractive ofe -
ri te prin contractele de service

Mer cedes-Benz. Astfel, confortul
cli   enþilor este asigurat pe termen
lung. Un contract de service este
a van tajos nu doar prin prisma con -
for tului clientului, ci ºi prin per -
so na lul tehnic cu un înalt nivel de
ca li ficare, adaptat noutãþilor teh -
no  logice din domeniul auto ve hi -
culelor.

Auto Schunn

Un service prietenos
Jürgen Schunn, 

Preşedintele grupului de firme
Auto Schunn:

„Calitatea germanã este ceea ce oferim clienþilor
noºtri, împreunã cu respectul nostru. Vã invitãm la
noi“.

� Revizii
� Garanþii extinse
� Reparaþii dupã

accidente
� Reparaþii electrice
� Tinichigerie ºi

vopsitorie
� Service 24 h
� Piese originale

Auto Schunn, centru autorizat de vânzări şi service
Mercedes-Benz, este o societate comercială
româno-germană care împlineşte anul acesta 18 ani de
activitate în România. Fie că este vorba de
autoturisme, vehicule comerciale uşoare, camioane,
remorci sau semiremorci, autobuze şi autospeciale,
centrele de service din Arad şi Deva oferă clienţilor
servicii de calitate germană.

Pentru calitatea serviciilor After Sales, Mercedes-Benz Romania a acordat
companiei Auto Schunn Diploma de Excelenþã.

Pregătirea pentru
sezonul rece
începe acum.

Anvelope: 
Michelin Alpin A-3
Michelin Alpin A-4
Continental TS 830

Auto Schunn oferã inclusiv testul
de lumini.

În cadrul centrului de constatare
accidente, Auto Schunn oferã

consiliere ºi soluþii originale pentru
reparaþii conforme pentru ca

maºina sã-ºi pãstreze calitãþile
originale.
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în vãþat bine. Ca în orice activitate,
trebuie sã ai voinþã, îndemânare,
re zistenþã ºi concentrare, restul
vine de la sine. Sã cunoºti foarte
bine camionul, sã formezi un
singur «trup», sã fii prevãzãtor, sã
fii intuitiv în ceea ce priveºte tra -
ficul sau posibilele obstacole. ªi
mai important decât toate: sã
ajungi în siguranþã la destinaþie”,
a mai adãugat Ioan David.

Rezultate strânse

Rezultatele tuturor celor 10
fi naliºti au fost foarte strânse.
Câº tigãtorul, Ioan David, a obþinut
un remarcabil consum de 24,88

l/100 km, realizat într-un timp im -
pus de 27 minute, urmat de cãtre
Andrei Antofie (Vectra Interna þio -
nal) cu un consum de 25,69 l/100
km, iar pe locul 3 s-a situat Nico -
lae Mocanu (Tramar) cu un con -
sum de 26,20 l/100km.

„Suntem impresionaþi de am -
bi þia concurenþilor de a obþine cel
mai bun consum. Rezultatele foar -
te bune obþinute de finaliºti aratã
ni velul de pregãtire, rezumã abi -
li tãþile acestora de a conduce eco -
nomic iar emoþiile surprinse ne
aratã cât de mult a contat aceastã
competiþie pentru participanþi.
Suntem încântaþi cã am gãsit un
can didat pe mãsura finalei din

Sue dia ºi îi urãm mult succes ºi
avem speranþe cã marele trofeu
va ajunge în România”, a comen -
tat Christian Coolsaet, Director
Ge neral Volvo Romania.

Dupã cum aminteam, cele trei
pro be locale preliminarii finalei
s-au desfãºurat la Braºov, Cluj ºi
Bu cureºti, în perioada 20 iunie - 23
iulie. Traseele din cele 3 locaþii au
avut lungimi între 21 ºi 29 km, iar
baremul de timp a variat între 24-
29 minute. În cadrul finalei de la
Sibiu, au fost pãstrate aceleaºi
reguli ºi acelaºi camion încãrcat
corespunzãtor ca ºi în etapele
anterioare, un Volvo FH de 500
CP, echipat cu I-Shift ºi Dynafleet.

Volvo Drivers’ Fuel Challenge

Campionii
eficienţei
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Prima ediţie
naţională a
competiţiei
„The Drivers’ Fuel
Challenge” are un
învingător. Marele
trofeu a fost
decernat lui Ioan
David de la compania
Kalomin Impex srl,
care va reprezenta
România la finala
mondială a
competiţiei, ce va
avea loc la Göteborg
în luna octombrie.

Finaliștii, de la stânga la dreapta: Ioan David (Kalomin Impex SRL), Marcel Iulian Chinces (Maxim Invest SRL),
Nicolae Mocanu (Tramar SA), Claudiu Iosif Maghiar (Adeplast SA), Marian Livanov (Premier Com SRL), Alexandru

Mircea Baciu (Start King SRL), Ioan Manta (Capitola SRL), Andrei Gheorghe Antofie (Vectra International SRL),
Daniel Ionut Danilov (Vectra International), George Tiberiu Anghelescu (Costi Trans SRL)

C ei 10 finaliºti ai etapelor
locale, desfãºurate în pe -
ri oada iunie-iulie în Bucu -
reºti, Cluj ºi Braºov s-au
întâlnit, pe 8 septembrie,

la Sibiu, în confruntarea finalã din
cadrul competiþiei naþionale pen -
tru condus economic.

Ioan David, reprezentantul com -
paniei Kalomin Impex din Pra hova,
a câºtigat titlul de campion naþional.
Imediat dupã decernarea premiilor,
campionul a declarat: „Nu am mai
avut ocazia sã câºtig me dalii, iar
acum sunt foarte emo þio nat. A fost
pentru prima datã când am par -
ticipat la o asemenea întrecere ºi
felicit Volvo Trucks pentru aceastã
iniþiativã destinatã tuturor ºoferilor
profesioniºti. Am fost extrem de
fericit ºi bucuros de primirea acestui
premiu: mai întâi mi-am dovedit mie
cã pot ºi, în acelaºi timp, cred cã
acest re zul tat este un exemplu
pentru ceilalþi colegi din firmã ºi nu
numai: se pot face economii mari
cu eforturi mici”.

Deºi nu mai practicã meseria
de ºofer decât foarte rar, acum
ocu pându-se de un întreg parc
auto, veleitãþile sale de ºofer de
ca mion sunt evidente: „Probabil
cã ceea ce am învãþat cândva am
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Cei 10 finaliºti s-au întrecut pe un
nou traseu care a pus la încer care
talentul, concentrarea ºi ex pe rienþa
celui de la volan în fo losirea
eficientã a vehiculului. Traseul, de
28 km, a cuprins atât o porþiune
de drum naþional cât ºi autostradã,
incluzând rampe, pante, viraje,
sensuri giratorii, toc mai pentru a
reflecta condiþiile rea le de trafic
specifice activitãþii de transport
marfã pe distanþe lungi.

„Aceastã competiþie a fost
despre pasiune. Pasiune pentru
ca mioane. Pasiune pentru efi cien -
þã. Pasiune pentru meseria de
ºofer. Am observat cu pasiune im -
pli carea, dedicarea si ambiþia par -
ticipanþilor”, a mai adãugat
Christian Coolsaet. 

The Drivers’ Fuel
Challenge 

Pentru Volvo Trucks, eficienþa
consumului de combustibil este
una din preocupãrile majore ale
companiei, de la producerea unor
mo toare din ce în ce mai eco no mi -
ce, pânã la testarea soluþiilor hi bri -
de sau a combustibililor alternativi. 

Pe lângã realizãrile tehno lo gi -
ce, existã numeroase alte mã suri
care pot conduce la reducerea
consumului de combustibil. Volvo
Trucks le-a reunit într-o campanie
de numitã „Fiecare picãturã con -
tea zã”, care are drept obiectiv re -
du cerea consumului de combus ti -
bil ºi a impactului asupra mediului.

Din aceastã campanie face
parte ºi competiþia lansatã de
Volvo Trucks la nivel mondial,
„The Drivers’ Fuel Challenge”.
Aceastã iniþiativã doreºte sã pro -
moveze condusul eficient prin
inter mediul unei competiþii de s -
chise oricãrui ºofer profesionist
posesor al permisului categoria
C ºi E ºi card pentru tahograful

digital. Competiþia îºi propune sã
recunoascã ºi sã recompenseze
ºo ferii care reprezintã cheia mini -
mi zãrii consumului de combustibil
ºi reducerii emisiilor poluante.

Camionul folosit în competiþie
este optimizat din punct de ve -
de re al consumului, echipat cu in -
teligentul I-Shift. Anul acesta,
sistemul automatizat Volvo de
schim bare a treptelor de vitezã,
sã r bãtoreºte 10 ani de la apariþie
ºi echipeazã în momentul de faþã
peste 80% din camioanele pro -
duse de Volvo Trucks destinate
transportului pe distanþe lungi,
fiind recunoscut pentru contri bu -
þia sa atât la reducerea consu mu -
lui de combustibil cât ºi la creº -
terea nivelului de siguranþã. 

La baza evaluãrilor rezultatelor
participanþilor, a stat sistemul in -
for maþional Dynafleet. Astãzi, a -
cest sistem este folosit din ce în
ce mai mult de operatorii de trans -
port: un camion din trei vândut în
Europa este comandat cu Dyna -
fleet. Prin intermediul acestui
echi pament, firmele de transport
au acces la un set complet de in -

for maþii, inclusiv o imagine de ta -
liatã privind stilul de condus al
fie cãrui ºofer sau cantitatea de
com bustibil consumatã de fiecare
ca mion în diferite condiþii de ope -
ra re. Este un punct de plecare ex -
celent în condusul eficient. Mulþi
dintre clienþii Volvo ºi-au redus
costurile legate de combustibil
cu pânã la 7 procente combinând
Dynafleet cu programele de per -
fec þionare a ºoferilor.

Având în vedere importanþa
cu noaºterii comenzilor ºi a siste -
me lor autocamionului folosit în
com petiþie, înainte de testare, fie -
care participant a fost instruit în
privinþa utilizãrii camionului ºi in -
for mat privind regulamentul con -
cur sului. Pe lângã aceasta, pentru
ºo ferii care s-au urcat pentru pri-
ma datã într-o cabinã Volvo, un
rol important în obþinerea unui re -
zultat bun a fost buna pregãtire
îna inte de competiþie. De ase me -
nea, atât atenþia la drum, anti ci -
parea traficului, folosirea corectã
a sistemelor din vehicul, cât ºi ex -
pe rienþa au contribuit la obþinerea
unui consum redus. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Campionul mondial
pleacă într-o

vacanţă de vis!
Câºtigãtorul finalei mondiale,
ce se va desfãºura la
Göteborg în perioada 20-22
octombrie, va fi desemnat
Campion mondial Volvo
Trucks al condusului eficient
ºi se va bucura, împreunã cu
un invitat personal, de o
experienþã Volvo de neuitat: o
vacanþã în valoare de
aproximativ 15.000 USD!

Podiumul competiţiei „The Drivers’ Fuel Challenge” Romania 2011:
Ioan David (locul 1 - centru), Andrei Antofie (locul 2 - stânga),

Nicolae Mocanu (locul 3 - dreapta).

Christian Coolsaet, Director Ge neral Volvo Romania (stânga), alãturi de
Ioan David, cel care va reprezenta România în finala de la Göteborg.
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Anvelopele
de iarnă,
obligatorii din noiembrie
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Anvelopele
de iarnă,
obligatorii din noiembrie

Obligativitatea dotării
autovehiculelor cu anvelope de iarnă
şi „întărirea“ controalelor în trafic
şi la sediul operatorilor de transport
au fost incluse în Legea nr. 161/2011
de aprobare a Ordonanţei nr. 5 din
26 ianuarie a.c., ce aducea modificări
OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice. Textul ordonanţei
din ianuarie a suferit în Parlament
câteva modificări şi completări
importante.

I niþial, Ministerul Transpor -
tu rilor pregãtise mãsura in -
sti tuirii obligativitãþii dotã -
ri lor autovehiculelor cu
cau ciu curi de iarnã încã din

no iem brie 2010, însã trans por -
tatorii ru tieri au acuzat cã nu au
timp ºi nici fonduri pentru a intra
în legalitate într-un timp atât de
scurt. Printr-o decizie stabilitã de
ministrul Anca Boagiu de comun
acord cu re pre zentanþii trans por -
ta torilor, anve lo pe le de iarnã nu
au mai fost obli ga torii în sezonul
rece trecut, aprobarea actului nor -

ma tiv în acest sens fiind amânatã
pentru no iembrie 2011. Totuºi,
po sesorii au tovehiculelor cu greu -
tatea de pe ste 3,5 tone au riscat
sã fie amen daþi cu sume între 4
și 20 de milioane de lei vechi în
caz cã blo cau drumurile naþionale
sau pro vocau pagube din cauza
ne do tãrii corespunzãtoare a
vehiculului.

Noua lege - nr. 161/2011 pãs -
trea zã denumirea pompoasã, dar
în curcatã, a ordonanþei: „privind
a pro barea OG nr. 5/2011 pentru
a pro barea unor reglementãri pri -

vind creº terea siguranþei rutiere ºi
des tinaþia sumelor încasate de
cãtre personalul împuternicit cu
atribuþii de inspecþie ºi control în
ur ma apli cãrii sancþiunilor con tra -
ven þionale spe cifice activitãþii de
transport rutier“. 

„Echipamente
antiderapante
certificate“

Reglementãrile privitoare la
obli gativitatea anvelopelor de
iarnã se vor aplica începând din
acest an, în perioada 1 noiembrie
- 1 mar tie. Faþã de textul Or do -
nanþei 5/2011, a mai apãrut o
modificare: s-a înlocuit denumirea
„echi pa mente antiderapante omo -
lo gate“, cu „echipamente antide -
rapante certificate“.

Astfel, în urma modificãrii or -
do nanþei care a modificat Ordo -
nanþa 195 privind circulaþia pe dru -
murile publice - spre a-i încurca ºi
mai mult pe cei la care se referã,
la capitolul contravenþii care se
sanc þioneazã cu amendã prevã -
zutã în clasa a IV-a de sancþiuni
(alineatul 1 al articolului 102) a
fost modificat punctul 28, care are
acum ur mã to rul cuprins: „con du -
cerea autove hi cu lului pe dru murile
publice aco pe rite cu zãpadã, ghea -
þã sau polei, fãrã ca acesta sã fie
dotat cu an ve lope de iarnã, iar în
cazul auto ve hiculului de transport
marfã cu o masã totalã maximã
au torizatã mai mare de 3,5 tone ºi
al auto ve hi cu lului de transport per -
soane cu mai mult de 9 locuri pe
scaune, inclusiv cel al condu cã -
torului auto, fãrã ca acestea sã fie
echipate cu anvelope de iarnã pe
roþile axei/a xelor de tracþiune sau
fãrã a avea montate pe aceste roþi
lanþuri sau alte echi pamente anti -
de rapante certificate“. Tot pentru
aceastã contravenþie se reþine ºi
certi fi catul de înmatriculare al auto -
vehiculului.

De menþionat cã sunt ac cep -
tate ca fiind cauciucuri de iarnã ºi
cau ciu curile all-seasons. Actul
nor mativ permite utilizarea lan þu -
ri lor anti de ra pante numai pe
drumurile aco pe rite de zãpadã, în
caz contrar apli cându-se amenzi
pentru dete riorarea carosabilului. 

Compania
de Drumuri,
cea mai câştigată

Banii din amenzi se vor duce
la CNADNR, ca fonduri destinate
re medierii stãrii tehnice a
drumurilor ºi a pagubelor pro vo -
cate de acci den te care se produc

pe ºoselele na þionale ºi auto -
strãzi. Anca Boa giu, ministrul
Trans porturilor, a ex plicat cã sanc -
þiunile se vor calcula în funcþie de
pagubele produse. „CNADNR a
calculat ce înseamnã fiecare
daunã adusã în momentul în care
se produc accidente. În ceea ce
priveºte costul unei ore de ac þio -
nare în perioada în care este zã -
pa dã, degajarea carosabilului este
de 10.050 de lei. Costurile implicã
atât activitatea de deszãpezire,
cât ºi alte activitãþi, ca eliberarea
caro sa bilului, dislocarea autove -
hiculului - care, din nefericire,
costã 5.000 de lei pe orã. Deci,
cuantumul des pã gubirilor a fost
calculat în funcþie de costurile pe
care le are com pania pentru a
degaja drumul ºi pentru a disloca
autovehiculul de pe carosabil“, a
spus ministrul. Banii pot fi recu -
peraþi atât de la posesorul maºinii,
cât ºi de la firma de asigu rare la
care acesta deþine poliþa. 

Potrivit reprezentanþilor
CNADNR, costurile medii pentru
de blocarea drumurilor din cauza
zã pezii ºi a lipsei echipãrii co res -
p unzãtoare a autovehiculelor pe
timp de iarnã au fost de 2,18 mi -
lioane de lei in sezonul rece
2009-2010.

445 milioane 
euro din TVA, 
în puşculiţa
statului

Statul ar putea încasa 445 mi -
li oane euro reprezentând TVA din
vânzarea anvelopelor, a anunþat
pre mierul Emil Boc. „În România,
este înmatriculat un parc de 5,38
milioane de vehicule, din care apro -
ximativ 1,1 milioane nu nece sitã
echi parea cu anvelope spe ciale.
Pre vederile ordonanþei urmeazã sã
fie aplicate pentru aproximativ 4,28
milioane vehi cule, din care 70.000
reprezintã parcul aflat în dotarea
instituþiilor publice. Dife ren þa de
4,21 mi li oane auto ve hi cu le care
aparþin diverselor per soa ne fizice
ºi juri dice ar repre zenta un efort de
1,85 mi li ar de euro, din care ar
reveni bu ge tului de stat numai din
TVA încasat suma de 445 mili oane
euro, ceea ce înseamnã ve ni turi
suplimentare la bugetul de stat ºi
nu cheltuieli“, se aratã în nota de
fundamentare a ordo nanþei. De
asemenea, suma necesarã echipãrii
parcului auto care aparþine institu -
þiilor statului a fost evaluatã la
aproximativ 28 milioane euro.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Mihai Ionescu, Transport and
Planning Manager Holcim

(Romania) SA 
„Mergem pe cele
din gama medie, în
principal din cauza
stării drumurilor“ 

„La achiziþia anvelopelor,
facem selecþie de oferte ºi þinem
cont de preþ, termen de livrare,
termen de platã, precum ºi de
serviciile oferite (mon tare, moni -
to rizare, echipaj mo bil etc) ºi de
intervalul estimat de înlocuire. În
plus, atunci când com pa rãm ofer -
tele, þinem cont sã fie din ace eaºi
treaptã de calitate ºi mer gem pe

cele din gama medie, în principal
din cauza stãrii drumurilor, care
cresc riscul deteriorãrii acci den -
tale a anvelopelor înainte de
perioada normalã de înlocuire.
Mana gementul anvelopelor îl asi -
gurãm intern, folosind, în plus,
consultanþa tehnicã din partea fur -
ni zorului. Starea de uzurã a anve -
lopelor este urmãritã zilnic de
ºoferi, precum ºi prin sondaj sau
lunar de cãtre re vi zorul tehnic. Nu
folosim anvelope re ºapate sau
recanelate, iar in tervalul mediu la
care le schimbãm este de 100-
140.000 kilometri în funcþie de
aºezarea anvelopei pe axe. Sun -
tem acoperiþi din punctul de

vedere al prevederilor legislative
privind anvelopele de iarnã în
condiþiile în care utilizãm anvelope
mixte. Nu avem în plan schim ba -
rea mo dului de achiziþie sau a ma -
na gementului anvelopelor. Pentru
a ne pãzi de furturile pe acest
seg ment, maºinile se parcheazã
în locuri special amenajate. Din
partea fur nizorilor de anvelope
ne aº tep tãm la produse de cali -
ta te, reacþii prompte la orice so -
li citãri ºi stoc de anvelope.“

Daniela Midvichi, Commercial
Manager, International Lazãr

Company
„Urmărim
parcurgerea
tuturor etapelor
privind viaţa unei
anvelope“

„Avem încheiat contract de
exter nalizare servicii de gestiune
a anvelopelor (inclusiv furnizarea
an velopelor). La alegerea anve lo -
pelor, ne intereseazã în special
du ra bilitatea, comportamentul an -
ve lopei în condiþii de trafic deo -
se bite, posibilitatea de intervenþie
în traseu, preþul. Economiile pri -
vind con sumul de motorinã pe
care o anvelopã de calitate le poa -
te ge nera sunt pentru noi un cri -
teriu esenþial. Costurile cu anve -
lopele reprezintã aproximativ 2%
din costurile noastre totale de

Cărăuşii sunt atenţi
la costuri

Pentru a vedea, însã, cum s-au pregãtit
cãrãuºii pentru sezonul rece, dar mai ales
ce decizii au luat pentru creºterea eficienþei
pe acest segment, am pus câteva întrebãri,
la care am rugat sã rãspundã reprezentanþi
ai unor companii care fac transport
pe mai multe paliere - construcþii,
transport internaþional ºi intern, 
ADR ºi distribuþie.

1. Ce sisteme de achiziþie a anvelopelor utilizaþi?
Ce criterii urmãriþi la alegerea anvelopelor?

2. În momentul în care achiziþionaþi anvelopele,
aveþi în vedere ºi eventualele economii privind
consumul de motorinã pe care o anvelopã de
calitate le poate genera? Cât de mult conteazã
acest criteriu?

3. Cât la sutã din costurile dumneavoastrã totale
de transport sunt reprezentate de costurile
privind anvelopele?

4. Cum asiguraþi managementul anvelopelor?
Serviciul de management al anvelopelor este
externalizat?

5. Cu ce frecvenþã urmãriþi starea de uzurã a
anvelopelor? Cine realizeazã aceste verificãri?

6. Urmãriþi parcurgerea tuturor etapelor posibile
privind viaþa unei anvelope (recanelare,
reºapare)?

7. Care este intervalul mediu de kilometri la care
schimbaþi anvelopele?

8. Sunteþi acoperiþi din punctul de vedere al
respectãrii prevederilor privind anvelopele de
iarnã?

9. Utilizaþi anvelope mixte sau anvelope
specializate varã/iarnã?

10. Aveþi în plan schimbarea modului de achiziþie
sau a managementului anvelopelor?

11. Cum vã pãziþi de furturi pe acest segment?
12. Ce aºteptãri aveþi din partea furnizorilor de

anvelope?
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transport. Pentru mana ge mentul
anvelopelor, am încheiat contract
cu o companie care ne asigurã
toa te serviciile. Starea de uzurã
a anve lopelor este verificatã de
furnizor, supervizat de per sonalul
nostru tehnic, la plecarea ºi
sosirea din cursã. Urmãrim par -
curgerea tuturor etapelor posibile
privind viaþa unei anvelope - uzura
normalã, recane lare, reºapare,
recanelare. Intervalul la care
schim bãm anvelopele de pinde de
tipul anvelopei, în medie la
150.000-180.000 km - o anve -
lopã de axã directoare; la
200.000-230.000 km - o an ve -
lopã de semi re morcã megatrailer
ºi la 300.000-350.000 km - o
anvelopã de semiremorcã stan -
dard. Utilizãm anvelope mixte ºi
suntem în con se cinþã acoperiþi
din punctul de vedere al respec -
tãrii prevederilor privind anve -
lopele de iarnã. Nu avem în plan
deocamdatã schim ba rea modului
de achiziþie sau a mana ge men -
tului anvelopelor. De furturile pe
acest segment ne pãzim prin evi -
denþã informatizatã a se ri ilor, prin
monitorizare ºi cu ajutorul per -
sonalizãrii acestora prin marcaj.
De la furnizorii de anvelope ne
aºteptãm la preþuri mai mici ºi
servicii mai bune.“ 

Andrei Dorobanþu, director
general Klacska Romania
„Serviciul de
management al
anvelopelor este
externalizat“

„Nu se achiziþioneazã anvelope,
ci un serviciu complex de montare,
mo nitorizare ºi întreþinere a pne u -
rilor. Criteriul principal este un ra -
port bun calitate - preþ pentru anve -
lope sigure, având în vedere
trans portul ADR. De regulã, anvelo -
pe le utilizate de noi sunt de tip
REGIONAL - aºadar economia de
combustibil nu poate fi gãsitã în tipul
anvelopelor. Verificãm, însã,
presiunea în pneuri, care poate duce
la economii de pânã la 5% la con -
sum. Costurile privind anve lo pe le
cuprind - dupã cum am spus mai
sus - ºi serviciile conexe (men te -
nanþã, monitorizare ºi intervenþii în
trafic) ºi se cifreazã între 0,8 - 1,3%.
Serviciul de management al
anvelopelor este externalizat, iar
starea de uzurã a anvelopelor este
urmãritã zilnic de cãtre ºofer ºi
sãptãmânal de cãtre administratorul
de parc auto. De asemenea, anve -
lo pele sunt verificate obligatoriu o
datã la 2 luni de cãtre prestatorul
de service extern. Nu utilizãm
anvelope recanelate ºi reºapate.

Schimbãm anvelopele la circa
100.000 km ºi suntem acoperiþi din
punctul de vedere al respectãrii
prevederilor privind anvelopele de
iarnã. Utilizãm anvelope M+S
permanent pe roþile tractoare. Nu
avem în vedere schimbarea mo du -
lui de achiziþie sau a mana ge -
mentului anvelopelor, iar în ceea ce
priveºte furturile pe acest seg ment
avem reguli stricte privind lo curile
de parcare. Din partea fur ni zorilor
de anvelope aºteptãm promp titudine
ºi calitate a produ selor ºi lucrãrilor.“ 

Luminiþa Dobrinoiu, Sales
and Marketing Manager

Whiteland Logistics
„Asigurăm
managementul
anvelopelor
printr-un sistem
informatic propriu“ 

„Achiziþionãm anvelope pe bazã
de contract, cu preþuri ºi dis coun -
turi agreate. Þinem cont în primul
rând de tipodimensiuni, preþ ºi mar -
cã. Având în vedere specificul trans -
porturilor efectuate de firma noastrã
(distribuþie), criteriul privind eco no -
miile de consum de motorinã pe
care le pot genera anvelopele nu
este foarte elocvent în alegerea pro -
du cãtorului sau a tipului de an velopã.
Asi gurãm managementul an velo pe -
lor printr-un sistem infor ma tic pro -
priu, iar starea lor de uzurã este ve -
rificatã lunar. Nu utilizãm anvelope
re canelate sau reºapate, iar intervalul
la care le schimbãm este de 40 -
60.000 km, pentru cã vorbim despre
autoutilitare. Suntem acoperiþi din
punct de vedere legis lativ privind
anvelopele de iarnã, compania
utilizând atât anvelope mixte cât ºi
specializate varã/iarnã. Nu avem în
plan schimbarea mana ge mentului
anve lopelor, iar din partea furnizorilor
aºteptãm noi pro duse, cu carac te -
ristici de func þio nare îmbunãtãþite
ºi preþuri com petitive.“ 

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Noi dimensiuni Continental HTL2 şi HTR2 

Rol esenţial
în transporturile
de mare volum

P entru utilizarea în trans -
port de mare volum,
Continental pune la dis -
poziþie, prin anvelopele
HTL2 de secþiune re du -

sã, un adevãrat specialist al dis -
tan þelor lungi. Aceastã nouã ge -
ne raþie de anvelope a fost
con ceputã special pentru utilizare
pe autotractoare cu semiremorcã
de mare volum sau pentru re mor -
cile cu spaþiu optimizat.

Noul profil al anvelopei HTL2,
cu canalele sale longitudinale în -
gus te ºi cu gulerele sale late ºi în -
chi se, asigurã o rezistenþã redusã
la rulare. În plus, adâncimea mare
a profilului, stabilitatea lateralã ri -
dicatã a carcasei ºi un amestec de
cauciuc special conceput pentru
a ceastã aplicaþie contribuie su -
pli mentar la reducerea sem ni fi ca -
tivã a consumului de carburant în
cadrul exploatãrii zilnice. Durata
de viaþã sensibil mai mare faþã de
ge neraþia precedentã face din noi -
le anvelope una din soluþiile
complete cele mai economice din
clasa lor.

Transport regional

Corespondentul regional al an -
velopelor de cursã lungã HTL2
este HTR2. Acesta convinge prin -
tr-o capacitate portantã foarte ri -
di catã la utilizarea pe diverse su -
prafeþe de rulare. Un design
spe cial al profilului, conþinând blo -
curi compacte ºi canale înguste,
asigurã o foarte bunã stabilitate
lateralã ºi împiedicã prinderea
pietrelor în interiorul profilurilor.
Forma canalelor profilurilor deter -
minã o silenþiozitate ridicatã ºi o

uzurã redusã, chiar ºi în condiþiile
cele mai dure de utilizare. 

Noua anvelopã HTR2 este o
an velopã universalã pentru auto -
vehicule cu platformã joasã, care
combinã, în traficul regional, o
duratã mare de viaþã ºi o siguranþã
sporitã în exploatare.

Ca ºi toate anvelopele din ge -
neraþia a doua, noile anvelope re -

ºapabile pentru autotractoare cu
semiremorcã ºi pentru auto ve hi -
cule cu platformã joasã dispun de
caracteristicile constructive ºi ino -
va toare ale carcasei Goods, cum
ar fi o centurã triunghiularã în
patru straturi, un talon din cablu
de oþel întãrit ºi un strat interior
de cauciuc AirKeep® care îm pie -
dicã pierderea presiunii de aer.

Cea mai nouă generaţie de anvelope Continental de 17.5 ţoli este
adecvată în special pentru trailerele de mare volum, propunând
o înălţime interioară a spaţiului liber pentru încărcare de până la
3 metri, precum şi pentru autovehiculele de transport cu
platformă joasă. Ca şi toate celelalte anvelope din seria 2
pentru autoutilitare, şi aceste anvelope se caracterizează prin
performanţe economice ridicate, datorită rezistenţei reduse la
rulare şi a unui randament kilometric sporit.

Dimensiuni HTL2
pentru transportul

de cursă lungă:
- 245/70 R 17.5
- 215/75 R 17.5 
- 235/75 R17.5

Dimensiuni HTR2
pentru transportului

regional:
- 205/65 R.17.5
- 215/75 R 17.5 
- 235/75 R 17.5



D in 2005, anul în care
ºi-a început activitatea
în Ro mânia, ºi pânã în
2010, Pirelli a investit
peste 300 de milioane

de euro în Centrul Industrial com -
pus din fabrica de anvelope pen -
tru autoturisme ºi o fabricã de
cord metalic, ambele situate în
Sla tina. Zona industrialã a fost
com pletatã în anul 2008 cu fabri -
ca de la Bumbeºti Jiu, judeþul Gorj,
destinatã filtrelor pentru motoare
diesel, iar pânã în 2014, investiþiile
Pirelli în România se vor ridica la
450 de milioane de euro. 160 de
mi lioane de euro sunt destinaþi
pro iectului de extindere a fabricii
de anvelope din Slatina, proiect
de ma rat în anul 2008, ºi care ur -
meazã a fi finalizat în anul 2013,
a vând drept obiectiv mãrirea ca -
pa citãþii de producþie ºi îmbu nã -
tã þirea competitivitãþii fabricii
Pirelli. Proiectul de extindere a
bene ficiat de un ajutor de Stat în
valoa re de 28 de milioane de euro
în cadrul colaborãrii dintre Pirelli
ºi Guvernul României, conform
HG 1165/2007. Datoritã noilor
in ves tiþii, fabrica de anvelope pen -
tru autoturisme de la Slatina va

ajunge la sfârºitul anului 2011 la
o producþie de peste 7 milioane
de anvelope, la finalul proiectului
de extindere producþia anualã
atingând 10 milioane de anvelope.

Cea mai mare
fabrică a grupului

Prin proiectul de extindere a
capacitãþii de producþie, fabrica
s-a extins de la o suprafaþã de
100.000 metri pãtraþi la 160.000
metri pãtraþi, urmând sã aibã
175.000 metri pãtraþi la finalul
pro iectului. Fabrica de anvelope
de la Slatina, astãzi una dintre
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Marco Tronchetti
Provera, 

Preşedintele
Pirelli:

Vizita Primului Ministru
Emil Boc este pentru

Pirelli un motiv de mândrie,
fiind, totodatã, dovada
relaþiilor cordiale existente
între Grupul nostru, Guvern ºi
Autoritãþile locale“.

„

Giuseppe Cangelosi, Director General
Pirelli Tyres România:

România, unde într-un timp relativ scurt am reuºit sã ne integrãm
atât în planul producþiei cât ºi în cel social, reprezintã pilonul
central pentru dezvoltarea Pirelli. Fabrica de anvelope pentru
autoturisme ºi fabrica de cord metalic de la Slatina reprezintã
elemente cheie în strategia Grupului. Fabrica de anvelope de la
Slatina este una dintre cele mai mari fabrici din lume, ceea ce îi
permite Grupului Pirelli sã-ºi extindã propria capacitate de producþie
în funcþie de cererea pieþei segmentului Premium, piaþã ce
cunoaºte un ritm intens de dezvoltare atât în Europa cât ºi în restul
lumii“.

Un proiect pentru
10 milioane de
anvelope pe an
Primul Ministru, Emil Boc, a inaugurat, la
finalul lunii august, proiectul de extindere a
fabricii de anvelope din Slatina alături de
Preşedintele Grupului Pirelli, Marco Tronchetti
Provera, şi Ambasadorul Italiei la Bucureşti,
Mario Cospito.

cele mai moderne fabrici de anve -
lo pe pentru autoturisme, va de -
veni cea mai mare fabricã din Gru -
pul Pirelli, fiind echipatã cu
teh no logie de producþie non-ro -
bo tizatã de ultimã generaþie, des -
tinatã realizãrii anvelopelor per -
formante din gama Premium,
unde Pirelli este lider: Winter, Uhp
Winter, High-Performance, Ultra-
High-Performance, Runflat ºi SUV.
Centrul Industrial Pirelli din Slatina
are în prezent 2.400 de salariaþi
ce îºi desfãºoarã activitatea în
fabrica de anvelope ºi fabrica de
cord metalic, urmând a atinge, la
finalizarea proiectului, circa 2.700
de angajaþi. De la demararea
proiectului de extindere, din anul
2008 ºi pânã la finalizare, vor fi
create 1.000 de noi locuri de
muncã, dintre care 70% au fost
deja puse la dispoziþia slãtinenilor.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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C argo Domizil s-a lansat
în 1981 ca divizie a SBB
(cãi ferate elveþiene)
pen tru execuþia de livrãri
de unitãþi feroviare. O -

biec tivul guvernului elveþian ºi al
companiei naþionale SBB a fost
transferul traficului în transporturi
de la calea rutierã cãtre cea fero -
via rã. SBB a dezvoltat servicii de
trans port pe distanþe mari cu co -
lec tare/distribuþie prin camioane.
Modelul de business a eºuat ini -
þial din cauza ineficienþei orga ni -
za þionale ºi operaþionale iar ope -
raþiunea a fost una neprofitabilã.

Între timp, companiile de
trans port din sectorul privat din
El veþia erau afectate de schim ba -
rea politicilor destinate trans por -

BEST PRACTICES

Cargo Domizil -
Transport intermodal
de grupaje

rutier, cumulând avantajele depla -
sã rilor de noapte pe calea feratã
ºi imaginea negativã a trans por -
tului rutier, mai ales în Elveþia. 

Cargo Domizil utiliza trenuri
pentru transporturi pe distanþe
lungi în Elveþia mai ales pentru a
evita interdicþia aplicatã camioa -
ne lor pe timp de noapte. 

Furnizorul elveþian de servicii
logistice Cargo Domizil oferea ex -
pediþii prin combinarea trans por -
tu lui rutier cu cel feroviar. Trans -
por turile pe distanþe mari, fãcute
de obicei pe cale rutierã, erau rea -
lizate pe cale feroviarã, oferind
un mai bun nivel de servicii ºi
trans port mai curat comparativ cu
trans portul rutier. Principala pro -
vo care pentru managementul
Cargo Domizil era transformarea
acestui business pe pierdere de -
þinut iniþial de stat, într-o com -
panie, privatã profitabilã iar aceas -
ta ne ce sita o restructurare majorã.
Deoa rece toþi cei implicaþi în bu -
nul mers al Cargo Domizil erau

turilor adoptate de guvern - mai
ales de interdicþia transporturilor
de noapte prin camioane (10 p.m.-
5 a.m.) ºi de instrumentele relativ
performante pe kilometru pentru
camioanele de pe toate drumurile
elveþiene. 

Dupã privatizarea parþialã din
1992, SBB a vândut Cargo Do -
mizil unui consorþiu de contractori
mari de dimensiuni mari ºi mijlocii.
Acest consorþiu se numea Trans -
vision ºi cuprindea Camion Trans -
port AG, Galliker Transport AG ºi
Planzer Transport AG. Aceºti co-
proprietari aveau nevoie sã re -
struc tureze operaþiunile Cargo
Do mizil pentru a transforma mo -
dul „combinat” într-unul compe -
ti tiv comparativ cu transportul

con curenþi în alte sectoare de acti -
vitate, coordonarea dintre între -
prin derile asociate ºi companie
reprezenta o problema majorã
pentru management - mai ales din
moment ce aceºtia conlucrau fãrã
aranjamente contractuale com -
plexe. 

Soluţia

Cargo Domizil oferea trans -
por turi de grupaje (LTL) prin inter -
mediul transportului combinat
rutier/feroviar. Sistemul era vãzut
ca unic în Europa unde livrãrile
LTL se realizau, în general, pe cale
rutierã. Livrãrile zilnice în 24 de
ore cãtre locaþiile din Elveþia erau
garantate de reþeaua rutie rã/fe -
ro viarã. Cele trei companii par te -
nere gestionau 11 centre logistice
ale Cargo Domizil, situate cu toate
în locaþii adiacente cãilor fero via -
re. Camioanele Cargo Domizil
colec tau transporturi dupã-a mia -
za, transferându-le cãtre aceste
centre adiacente liniilor feroviare,
unde erau încãrcate în trenuri, ex -
pediate cãtre Olten, lângã Zurich,
sortate de cãtre SBB ºi trimise
cãtre destinaþii în cursul nopþii
(Cargo Domizil utiliza circa 250
de vagoane în fiecare noapte).
Dimineaþa, trenurile soseau la

centrele logistice de destinaþie,
unde erau din nou transferate în
camioane ºi livrate la clienþi
dimineaþa. 

Pe lângã evitarea interdicþiei
de noapte aplicate camioanelor
ºi a taxelor ridicate, utilizarea
cãilor feroviare aducea avantaje
semnificative regiunilor muntoase
din Elveþia, care sunt uneori dificil
de accesat cu camionul (Elveþia
a construit tuneluri exclusiv pentru
trenuri).

Mulþumitã structurii matriciale
cu noduri a centrelor logistice Car -
go Domizil, ºoferii companiei ope -
rau totdeauna în aceeaºi regiune,
fiind familiarizaþi atât cu rutele cât
ºi cu clienþii individuali - avantaj
în buna furnizare de servicii, mai
ales în Elveþia, unde existã trei
limbi oficiale, iar clienþii se aº teap -
tã sã li se vorbeascã în limba lor. 

Pentru reducerea costurilor fixe
ºi transformarea Cargo Do mi zil în -
tr-o firmã profitabilã, nu mã rul de
cen  tre logistice trebuia scã zut sem -
ni ficativ fãrã a reduce, însã, serviciile
de livrare în 24 de ore din reþea.
Aceasta s-a întâm plat dupã ce
Transvision ºi-a reor ga nizat o parte
dintre rutele de colectare/livrare ºi
a negociat un acord cu divizia Cargo
a SBB din ca drul cãilor ferate
elveþiene care asi gura aderarea la
timpii de livra re ºi la tarife de
transport feroviar competitive. 

Schimbãrile de structurã au
fost însoþite de un program de
an trenament deoarece Cargo Do -
mizil a considerat cã angajaþii
com paniei reprezintã un factor
cheie în cazul proceselor eficiente
ºi al livrãrilor la timp.

Din moment ce partenerii con -
sor þiului erau, de asemenea, con -

Transferabilitate
Soluþia Cargo Domizil este transferabilã cãtre
companii de orice dimensiuni. În special companiile
cu reþele logistice pot adopta cu uºurinþã conceptul
de transport feroviar pe timpul nopþii. 
Conceptul ar putea fi adoptat cu uºurinþã ºi chiar
îmbunãtãþit în alte þãri cu medii logistice similare
cu cel elveþian.

Continuăm seria modelelor de bună practică
preluate de Supply Chain Management
Center de pe www.bestlog.org cu un exemplu
privind transportul intermodal de grupaje.
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curenþi, trebuind sã-ºi gestioneze
propriile centre logistice, comu -
ni carea eficientã a avut o impor -
tanþã majorã, fiind necesarã imple -
men tarea unor sisteme IT
comu ne. Par te nerii trebuiau, de
ase menea, sã iden tifice modalitãþi
practice de evitare a inegalitãþilor
în alocarea pro fiturilor Cargo Do -
mizil. Volumele de transport variau
în Elveþia, anu mi te regiuni trimi -
teau mai multe bu nuri comparativ
cu altele, pe când alte regiuni re -
cepþionau mai mult de cât livrau,
a ceasta ducând la fluxuri finan -
ciare diferite din diverse zone.
Trebuiau agreate definiþii adec -
vate ale valorii pentru asigu rarea
alo cãrii egale a veniturilor. 

Provocări

Provocarea 1: Transformarea
unei unitãþi de stat neprofitabile
într-un furnizor profitabil de grupaje

Provocarea 2: Implementarea
unui model de business ce ex ploata
avantajele cãilor feroviare

Provocarea 3: Reducerea tim -
pilor de manipulare în cazul trans -
ferului unitãþilor de încãrcare între
camioane ºi vagoane

Provocarea 4: Proiectarea unei
structuri optime pentru ra þio na li -
zarea unei reþele logistice complexe

Provocarea 5: Implementarea
colaborãrii în consorþiul cum pã -
rãtor

Provocarea 6: Cooperarea fãrã
un acord comercial complex, men -
þi nându-se regulile formale la
minim

Lecţii învăţate 
şi factori de
succes

Succesul restructurãrii unei
com panii foste de stat a fost sus -
þinut de relaþia de colaborare între
partenerii din consorþiu. Numai
dedicarea acestora ar fi putut asi -
gura succesul continuu al Cargo
Domizil. Partenerii încã mai con -
lu creazã fãrã un acord contractual

detaliat în afara asocierii Cargo
Domizil AG.

Consorþiul a realizat din vreme
cã clienţii logistici preferau trans -
por tul „verde” în defavoarea celui
cla sic rutier, însã numai când
aces ta venea la acelaºi preþ, de
ace ea s-a dorit furnizarea de ser -
vicii de transport feroviar.

Consorþiul dorea câºtigarea
avan tajului competitiv faþã de fur -
nizorii de servicii logistice prin
trans portul de noapte, când con -
curenþii nu puteau folosi cami oa -
nele.

Reþeaua feroviarã elveþianã
extinsã ºi operaþiunile de distri bu - þie ale partenerilor locali au per -

mis acoperirea întregului teritoriu,
reducându-se numãrul de centre
logistice proprii.

Noile structuri operaþionale erau
importante pentru succesul noii
companii private Cargo Domizil. 

Instruirea personalului a fost
foar te importantã, în situaþia pro -
vo cãrilor de management ºi coor -
do nare create de reducerea nu mã -
rului de centre logistice. 

ªi ultimul aspect, dar nu cel
din urmã, mediul politic din Elveþia
a avut o influenþã majorã asupra
conceptului de transport feroviar
de grupaje. Interdicþia de noapte
aplicatã camioanelor ºi taxele ru -
tiere ridicate combinate cu re þea -
ua feroviarã dezvoltatã din Elveþia
au contribuit semnificativ la suc -
ce sul proiectului.

Beneficii

Din punct de vedere eco -
nomic

Fiecare livrare fiind realizatã
de cãtre aceeaºi persoanã, clienþii
din Elveþia s-au putut bucura de
ser vicii de calitate, oferite cu prie -
te nie, din partea unor indivizi apar -
þinând aceleiaºi culturi.

Creºterea utilizãrii capacitãþii
prin consolidarea încãrcãturilor în
de pozite: avantaj competitiv de oa -
rece conceptul depãºea re stric þiile
de noapte impuse ca mioa ne lor.

Avantaj competitiv din eti -
chetarea „verde”.

Din punct de vedere al me -
diului

Cãile feroviare sunt consi de -
rate mai sigure din punct de ve -
de re al emisiilor de CO2 com pa -
rativ cu transportul rutier.

Producerea energiei necesare
transporturilor feroviare poate
este mai puþin poluantã.

Electricitatea utilizatã de tre -
nuri poate fi generatã de surse
alternative.

Trenurile consumã mai puþinã
energie la tona pe km comparativ
cu camioanele.

Din punct de vedere social
Reducerea emisiilor poluante

prin utilizarea cãilor feroviare.
Transportul feroviar este, în

ge neral, mai sigur decât cel rutier,
tre nurile suportã încãrcãturi mult
mai mari comparativ cu camioa -
ne le, reducându-se, astfel, riscul
de accidente proporþional cu vo -
lu mele transportate. Programele
specializate de instruire sunt
disponibile pentru transporturile
intermodale. Modelul sustenabil
de busi ness garanteazã siguranþa
lo cu ri lor de muncã în industria
trans por turilor feroviare.

De pe ºosele s-a eliminat o
sursã de poluare fonicã (însã a
fost transferatã cãtre liniile ferate).

Adriana PĂLĂŞAN
Managing Partner Supply Chain

Management Center
www.esupplychain.eu

Limitări
Mediul politic special din Elveþia a jucat un rol
major în succesul conceptului Cargo Domizil. Prin
urmare, nu este uºor de transferat în alte þãri cu
politici sau infrastructuri de transport semnificativ
diferite. O altã limitare constã în fezabilitatea
conceptului numai pentru furnizorii de servicii
logistice, ce oferã transport de grupaje.



Concursul de cunoştinţe
generale în domeniul logisticii

lansat de ZIUA CARGO şi
compania de consultanţă şi
training în logistică Supply
Chain Management Center

continuă cu etapa a 22-a. În
fiecare lună, publicăm 3

întrebări tip grilă, pentru ca,
în luna următoare, să dăm

publicităţii variantele corecte
de răspuns. Câştigătorii sunt
stabiliţi prin tragere la sorţi

dintre persoanele care
răspund corect.

Întrebările lunii SEPTEMBRIE (etapa 22)

Întrebările lunii AUGUST (etapa 21) şi răspunsurile corecte:

Premiile sunt oferite de

OTZ URSUS BREWERIES IFPTR

Fiecare întrebare are un
singur răspuns corect. 

Puteţi răspunde până pe
10 octombrie, prin e-mail la

adresa redactie@ziuacargo.ro,
menţionând variantele de

răspuns şi datele de contact
(nume, telefon, e-mail) sau

direct pe site-ul nostru
www.ziuacargo.ro, pe pagina

dedicată concursului.
Câştigătorul ediţiei din

septembrie şi variantele corecte
de răspuns vor fi publicate în

numărul din octombrie al
revistei ZIUA CARGO.

GTI

Câştigătorii lunii AUGUST

Simona Neacşu, Roxana Mihaela Alecu şi Vlad Ionescu
Ei au fost aleşi prin tragere la sorţi din cei 35 concurenţi care au
răspuns corect la întrebările lunii august. 63 de persoane au
participat la etapa a 21-a a concursului de logistică.

Lista concurenţilor care au răspuns corect:
Radu Vrînceanu, Alexandru Popescu, Cristinel Oanţă,
Gabriel Katona, Adrian Nine, Adrian Preda, Roxana Mihaela Alecu,
Mihai Burcin, Cristi Dobrişan, Gabriel Dobrişan, Sorin Dan
Teriteanu, Radu Paul Alecu, Delicia Simpetru, Alin Mihai Savu,
Livia Grindea, Cătălin Georgian Ilie, Carmen Marinache,
Simona Neacşu, Mirela Penciu, Oana Mărculescu, Ana Miteluţ,
Cornel Diaconeasa, Ioana Hanganu-Fenichi, Laura Ioana Gavrilă,
Andrei Laura, Cristina Potolinca, Vlad Ionescu, Sorin Cârstea,
Bogdan Matei, Mariana Joiţoiu, Dumitru Lăpădat, Aurelian Barza,
Ruxandra Nuţă, Adrian Vlase şi Ramona Cristina Petcu.

M~SOAR~-}I
cuno[tin]ele de logistic`! (22)

1. Conosamentul este: 
a. Un document vamal 
b. Un decont de cheltuieli maritime 
c. Un document de transport -

CORECT
d. O factură a mărfii

2. Navlul (preţul transportului
maritim) trebuie plătit: 

a. Înainte de efectuarea transportului 
b. După efectuarea transportului 
c. În concordanţă cu termenii şi

condiţiile contractului de
transport - CORECT 

d. În moneda Armatorului

3. Navigaţia de linie pune accentul
pe: 

a. Sosiri regulate 
b. Plecări regulate 
c. Sosiri neregulate/Plecări

neregulate 
d. Sosiri regulate/Plecări regulate -

CORECT

1. E-negociere reprezintă:
a. Cumpărarea de pe internet
b. Plata prin internet
c. Negocierea intermediată de tehnologia

avansată în domeniul comunicaţiilor
d. Negocierea faţă în faţă

2. Ce înseamnă Benchmarking? 
a. Procesul de comparare a

performanţelor clienţilor 
b. Procesul de comparare a

performanţelor furnizorilor 

c. Procesul de comparare a
performanţelor proprii cu
performanţele unor entităţi
considerate de referinţă

d. Procesul de comparare a
performanţelor personalului

3. Analiza PEST se bazează pe analiza:
a. Factorilor externi 
b. Factorilor interni 
c. Oportunităţi 
d. Puncte tari şi puncte slabe

HENKEL

C
O

N
C
U

R
S

septembrie 2011 ..................................................................................................................

{
A

N
T
IE

R

53

Performanţă
pe mai multe planuri
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PARCUL DRUMUL
TABEREI,
RECONSTRUIT

Primãria Sectorului 6 a semnat
cu MDRT douã contracte cu
finanþare europeanã:
modernizarea arhitecturalã ºi
peisagisticã a Parcului Drumul
Taberei (pe parcursul a 12 de
luni, în valoare de
75.188.177,45 lei, din care
fonduri nerambursabile de
59.574.685,33 lei) ºi achiziþia
ºi instalarea sistemului de
supraveghere video în parc, în
valoare de 1.806.467,69 lei, din
care fonduri nerambursabile
1.222.834,29 lei. 
Schimbãrile la care va fi supus
parcul: lucrãri la reþeaua
edilitarã, realizarea aleilor,
fântânilor, foiºoarelor ºi
punctelor de belvedere, precum
ºi construirea de noi puncte de
recreere: 
• puncte de joacã pentru copii,
în funcþie de categoria de
vârstã (1 - 3 ani; 3 - 6 ani; 6 - 12
ani); 
• zonã de expoziþie pentru
plante exotice;
• zonã de concert, amplasatã

pe malul lacului;
• zonã destinatã animalelor de
companie;
• zonã pentru biciclete/role;
• zonã fitness;
• zonã mese ºah;
• zonã belvedere/pasarelã
pietonalã;
• zonã labirint.
La MDRT sunt depuse 12
proiecte pentru Sectorul 6 al
Bucureºtilor, ce vizeazã
construirea a trei creºe ºi
grãdiniþe, în valoare de 5,5
milioane lei, a douã sãli de
sport ºcolare, un bazin didactic
de înot ºi reabilitarea unei sãli
de sport.

PIAŢĂ NOUĂ ÎN
SECTORUL 4

Noua Piaþã Berceni Olteniþei,
care deserveºte o zonã cu
aproximativ 35.000 de
locuitori, a fost inauguratã de
curând, dupã 4 luni de
modernizare ce au costat
870.000 de euro, fãrã TVA.
Piaþa are un administrator
privat, iar autoritatea localã
încaseazã lunar din chirie circa
3.800 de euro. 

Primarul Cristian Popescu-
Piedone a anunþat cã
administraþia localã este în
plinã desfãºurare a licitaþiilor
pentru construirea Pieþei
Progresul ºi construirea noii
Pieþe Apãrãtorii Patriei. „Piaþa
Progresul va fi una dintre cele
mai moderne pieþe ale
Capitalei, cu parter ºi etaj, plus
parcare pe acoperiº. Va
descongestiona locurile de
parcare chiar ºi pentru cei care
locuiesc în zonã, pentru cã
parcarea, cu peste 800 de
locuri, va fi folositã dupã orele
de program de cãtre rezidenþi“,
a afirmat edilul.

PISTE PENTRU
BICICLIŞTI ÎN
SECTORUL 1

Peste 10 km de piste pentru
bicicliºti vor lega unitãþile de
învãþãmânt preuniversitar de
bulevardele din Sectorul 1. În
plus, Primãria va amenaja, în
cadrul fiecãrei unitãþi de
învãþãmânt preuniversitar,
rasteluri pe care elevii le vor
putea folosi pentru a-ºi parca
bicicletele pe parcursul orelor
de curs. Administraþia localã a
Sectorului 1 a depus cererea
de finanþare la Administraþia
Fondului de Mediu, valoarea
totalã a investiþiei ridicându-se
la suma de 3.198.026,65 lei
(inclusiv TVA). Din aceastã
sumã, 22% - adicã 698.046,95
lei - reprezintã contribuþia
financiarã a Consiliului Local,
restul de 78% reprezentând
fonduri guvernamentale.
Amenajarea pistelor pentru
bicicliºti este beneficã atât
pentru fluidizarea traficului
auto, scãderea numãrului de
accidente în care sunt implicaþi
bicicliºtii ºi conducãtorii auto,
cât ºi pentru realizarea unui
transport ieftin ºi, mai ales,
ecologic.

În ultimele două luni, 1.300 de
locuitori ai Sectorului 4 au
închiriat de la Serviciul
Amenajări, Evidenţă Parcări,
locuri în parcajele de reşedinţă
amenajate în zona străzilor
Giovani Bocaccio, Alunişului,
Melineşti, Tudor Gociu,
Tohani, Cărămidarii de Jos,
Rezonanţei, Dorohoi, Padeşul,
bulevardele Brâncoveanu,
Dimitrie Cantemir, Obregia,
Covasna, Olteniţei, Berceni,
Iriceanu, Grădiştea şi Almaşul
Mic. 
Peste 500 de locuri de parcare
au fost amenajate şi în
Sectorul 1, pe străzile
secundare, odată cu
introducerea sensurilor unice,
ce oferă, pe lângă fluidizarea

traficului, spaţiu suficient
pentru staţionarea maşinilor
pe ambele laturi ale arterei de
circulaţie, fără ca traficul rutier
să fie obstrucţionat. Până în
prezent, prin această metodă
au fost create peste 100.000
de locuri de parcare în această
zonă a Bucureştilor.
Programul de introducere a
sensurilor unice a fost lansat
la sfârşitul anului 2007, iar
până acum o treime din
străzile secundare au această
reglementare rutieră, în
zonele: Nicolae Titulescu,
Calea Griviţei, B-dul Ion
Mihalache, Buzeşti, Aviaţiei,
B-dul Expoziţiei, Cartierul
Băneasa, Dorobanţi,
Floreasca, Romană.

LOCURI NOI DE PARCARE
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valorii lui cu 8 milioane de euro, în -
trucât traseul auto strãzii a fost
schimbat.

Ministrul Transporturilor, Anca
Boagiu, spune cã, pânã la sfârºitul
anului viitor, se va putea circula de
la Bucureºti la Constanþa în regim
de autostradã.

Centura
Bucureştilor,
lipită la A1 şi A2

Câte 4 asocieri de constructori
au depus oferte la licitaþia pentru
proiectarea, asistenþa tehnicã ºi
execuþia capetelor de centurã a Bu -
cu reºtilor, între A1 - DN7 ºi DN2 -
A2. Investiþia a fost împãr þitã în
douã loturi, astfel:

* Lotul 1, de 8,69 km, în va loa -
re de 153.794.328 lei, fãrã TVA:
Sector A1 (km 55,4) - DN7 (km
64,1), pentru care au depus oferte: 

1. Asocierea SC Vectra Ser vice
SRL/SC Recon SA

2. Asocierea SC Straco Grup
SRL/Azvi SA

3. Asocierea Delta ACM
93/Azvirt/Maxidesign

4. Asocierea SCT Bucureºti SA
/Doprastav

* Lotul 2, de 11,45 km, în va -
loa re de 270.883.052 lei, fãrã TVA:
Sector DN2 (km 12,3) - A2 (km
23,7), pentru care au depus oferte:

1. Asocierea Tehnologica Ra -
dion SRL/SC Consitrans SRL/SC
Pro Cons XXI SRL

2. FCC Construccion SA
3. Asocierea Romstra de/Pri -

ma cons Group
4. Asocierea Aktor SA/Dimar

SRL
Durata de realizare a pro iec tãrii

pentru fiecare lot este de 3 luni,
execuþia lucrãrilor va dura 18 luni,
la care se adaugã 48 de luni
garanþie. Finanþarea va fi asiguratã
de la bugetul de stat. 

DN76 Beiuş-
Oradea, la licitaţie 

CNADNR a scos la licitaþie rea -
bi litarea DN76 Beiuº-Oradea, între
km 133,6 - km 184,3, în va loa re de
237.101.668,79 lei, fãrã TVA. Lu -
crãrile vor dura 24 luni, plus 24 de
luni garanþie. Pro iec tul este fi nanþat
de BEI - Pro gra mul de Reabilitare
Drumuri Etapa a V-a ºi de Guvernul
Ro mâ niei. Termenul li mi tã pentru
pri mi rea ofertelor este 28 sep tem -
brie, ora 16:30, iar deschiderea va
avea loc o zi mai târziu, la ora 10.00.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLŞU

„A stãzi, avem în
execuþie 276
km de auto -
stra  dã ºi pre co -
nizãm ca la

sfârºitul anului sã depãºim 100-130
km, dacã se miºcã ºi cei din spre
Ploieºti“, a precizat Boagiu. „Cei
dinspre Ploieºti“ sunt firmele Spe -
dition UMB, PA&CO Inter na tio nal ºi
Euroconstruct Trading 98, care au
promis cã pânã în de cem brie vor fi -
naliza tronsonul de au to stradã
Moara Vlãsiei - Plo ieºti. Pânã acum,

pe tronsonul exe cutat de Euro con -
struct au fost realizaþi doar 54% din
cei 42,5 km, însã nici pre ºe dintele
Traian Bã sescu nu mai cre de în
promi siu nile construc to ri lor. „Doar
10 km au fost asfaltaþi com plet, deºi
pânã la termenul limi tã promis - luna
decembrie - mai sunt doar patru luni.
Pare, în mo men tul de faþã, o misiune
impo si bilã, dar sã vedem“, a declarat
ºeful statului, la recenta inspecþie
pe ºantier.

Mai avansaþi sunt cei de la
Spedition UMB, care au finalizat

90% din tronsonul de 14 km de
care se ocupã. „Ei au fost, la în -
ce put, un consorþiu de trei firme
ro mâneºti. ªi, fiind trei firme
româ neºti, pânã la urmã s-au cer -
tat ºi au rupt contractul. Consorþiul
s-a spart pânã la urmã în trei con -
tracte. Mã rog, treabã româ neas -
cã“, a spus Bãsescu.

Costul unui kilometru pe
tronsonul Moara Vlãsiei - Ploieºti
este de 9,4 milioane de euro, în
timp ce pe celãlalt sector al auto -
strãzii Bucureºti - Ploieºti, adicã
Bucureºti - Moara Vlãsiei, este de
5,6 milioane de euro. Acest din
urmã tronson este construit de
ita lienii de la Pizzaroti ºi Tirena
Scavi, pentru 183,6 milioane de
euro, ºi are ca termen de finalizare
octombrie 2012.

Autostrada Bucureºti - Ploieºti
are o importanþã majorã, în con -
di þiile în care ar prelua traficul de
pe cea mai aglomeratã ºosea a
þãrii, DN1. Astfel, zilnic, la ieºirea
din Bucureºti cãtre DN1 circulã
aproximativ 53.000 de vehicule,
în timp ce la intrarea în municipiul
Ploieºti mai ajung circa 39.000,
potrivit recensãmântului general
al circulaþiei rutiere realizat de
CNADNR.

DN71 Bâldana-
Târgovişte-Sinaia,
la 4 benzi

O altã alternativã la DN1 este
DN71 Bâldana-Târgoviºte-Sinaia, de
peste 100 km, care va fi mo der  nizat
cu 138.622.195,16 lei (circa 34 de
milioane de euro), fãrã TVA, de
Asocierea SC SPE DITION UMB
SRL-SC CONSI TRANS SRL-SC
IPTANA SA, câº tigãtoarea lici ta þiei
în 29 august. Proiectarea va dura 2
luni, exe cu þia 10 luni, iar pe ri oada
de ga ran þie va fi de 10 ani. Practic,
peste un an, ar trebui sã avem o
nouã variantã pentru DN1 între Bucu -
reºti ºi Sinaia. Moder ni za rea DN71
Bâldana-Târgoviºte-Sinaia, pre vede
extinderea ºoselei la 4 benzi de
circulaþie, între km 0 - km 44,1 ºi
km 51 - km 109,9. Fi nan þa rea este
asiguratã de la bugetul de stat.

Investiţiile,
cu bani cu tot,
pe site-ul MTI

Ministerul Transporturilor a pu -
bli cat pe site, din dispoziþia pre -
mie rului Emil Boc, lista investiþiilor
și a fondurilor alocate pentru obiec -
tive finalizate în ultimii doi ani, dar

În acest an, vor fi daţi în circulaţie 130 km
de autostradă - tronsoanele Timişoara-Arad,
Medgidia-Constanţa şi Bucureşti-Ploieşti -,
potrivit ministrului Transporturilor,
Anca Boagiu, care însă a inclus în această
cifră şi centurile oraşelor Arad şi Constanţa,
construite în regim de autostradă.
În paralel, Compania Naţională de Autostrăzi
şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR)
va finaliza modernizarea a 515 km de
drumuri naţionale, după ce bugetul
instituţiei a fost majorat cu 506,4 milioane
lei de la bugetul de stat şi cu 280,5 milioane
lei din fonduri din privatizare.

ºi pentru cele ce vor fi gata anul
acesta ºi pentru cele ce vor începe
dupã august 2011. În anii 2009 ºi
2010, MTI a cheltuit din bugetul
de stat, pentru infra structura rutierã,
3,5 miliarde de euro, deºi a finalizat
numai 52 km de autostradã - tron -
so nul Câmpia Turzii - Turda - Gilãu
al Autostrãzii Transilvania. Pentru
a ceºtia, au fost plãtiþi 1,25 de mi -
li ar de de euro - mai mult de jumã -
tate din totalul prevãzut pentru cei
415 km ai autostrãzii -, în baza con -
trac tului pãgubos cu Bechtel, care,
de curând, a fost renegociat. 

Anul acesta, ar urma sã fie ter -
minate 88 de proiecte în domeniul
rutier, feroviar, aviaþie civilã, naval
ºi în reþeaua de sãnãtate a Minis -
te rului Transporturilor, cu o valoa -
re totalã de 20,26 miliarde lei (4,7
miliarde euro), din care alocaþiile
pre vãzute strict pentru 2011 tota -
li zeazã 3,11 miliarde lei (0,7 mi -
liarde euro). 

Iatã câteva investiþii recent
începute sau „pe þeavã“:

Astaldi & Max
Boegl, pe
Cernavodă-
Medgidia

Asocierea Astaldi - Max Boegl
a fost desemnatã, la 5 septem brie,
câº tigãtoarea licitaþiei pentru pro -
iec tarea ºi execuþia tronsonului de
autostradã Cernavodã-Medgi dia.
Valoarea ofertei câºtigãtoare este
de 498.799.999,87 lei, fãrã TVA,
în vreme ce valoarea es timatã a
con tractului a fost de
726.212.278,82 lei, fãrã TVA. 

Proiectul prevede realizarea a
20,49 km de autostradã, cu 3 luni
proiectare, 12 luni execuþie ºi 48
de luni garanþie. Finanþarea va fi
asiguratã de la Banca Europeanã
de Investiþii, din fonduri de Coe ziu -
ne de la Comisia Europeanã ºi de
la bugetul de stat. Iniþial, con tractul
a fost atribuit companiei fran ceze
Colas, însã Ministerul Transpor tu -
ri lor l-a reziliat în aprilie, dupã ce
com pania a cerut supli men tarea

de autostradă
gata în

130 km
Variante ocolitoare în toată ţara

Centura Clujului, în lungime de 24 km, face parte dintre obiectivele
stabilite de Guvern pentru a fi date în exploatare pe 10 noiembrie anul
acesta ºi finalizate în iunie 2012. Lucrarea de 24 km va scoate
definitiv traficul greu din Cluj. Premierul Emil Boc a anunþat cã ºosele
de centurã „se fac peste tot în þarã“. „Printre primele pe care le-am
finalizat au fost Centura Ploieºtiului, în regim de 4 benzi, o parte din
Centura Timiºoarei ºi Centura Piteºtiului. Am finalizat o parte din
Centura Iaºiului, se lucreazã la Centura Sucevei, se finalizeazã Centura
Constanþei, încep lucrãri la Bacãu, la Târgu Mureº, la Craiova“, a
precizat el. Pe Centura Constanþei s-a mutat deja o bunã parte din
trafic, dupã ce în iulie a fost deschisã traficului pe douã benzi. Din 30
septembrie, cei 21 de kilometri vor fi finalizaþi la patru benzi.

2011



marcile incomode ale jurnaliº ti lor
l-au iritat, iniþial, pe Sorin Oprescu:
„Sã dau ordin firului de iar bã sã
creascã nu pot nici eu!“, a spus el.
A doua zi dupã meci, când a vãzut
cã presa francezã a scris despre
teren cã a fost ca „un câmp de
cartofi“, primarul ge ne ral a decis
cã e cazul sã-l ure che ze pe
constructor. „Municipa li tatea nu a
semnat recepþia lu crã rilor de pe
Naþional Arena. Con structorul este
responsabil. Eu am vãzut ga zonul
la antre na ment ºi m-au asi gu rat cã
n-o sã fie chiar aºa groaz nic.
Stricãm o construcþie cu aºa gazon,
este un prejudiciu moral ºi de
imagine“, s-a supãrat el. 

Primarul general a precizat cã
ga zonul nu este plãtit ºi cã se va
în tâlni cu constructorul pentru a-i
cere explicaþii. „Gazonul a fost
pus prea târziu; trebuia pus cu
trei-patru luni înainte de meci.
I-am chemat sã dea explicaþii, sã
vãd ce au de gând la urmãtorul
meci, pe 15. Oricum, nu voi semna
recepþia lucrãrilor pânã când nu va
fi totul în regulã“, a spus Sorin
Opres cu. Culmea este cã pânã a -
cum, în cei 3 ani de lucrãri, edilul-
ºef a colaborat foarte bine cu re -
pre zentanþii consorþiului Astaldi
(Ita lia) - Max Bogl (Germania), ca -
re, la final, au dat-o în barã, ca la
fotbal.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Dupã 3 ani de ºantier, Na -
þional Arena poate ri -
valiza acum cu cele mai
moderne stadioane ale
lu mii. Are 55.000 de

locuri, 94 de cãi de acces ºi 40 de
scãri de evacuare. Se poate umple
în 20 de minute, iar în caz de
incidente poate fi evacuat în 8
minute. Deasupra suprafeþei de joc
sunt amplasate 4 ecrane-gi gant, de
30 mp, iar acoperiºul este retrac -
ta bil. Costul arenei a a juns la 146,2

de milioane de euro, fiind scumpit
cu aproape 50 de milioane de euro
faþã de es ti mãrile iniþiale, dupã ce
lucrãrile au fost suplimentate, iar
sistemele de securitate ºi de
siguranþã achi zi þionate conform
cerinþelor UEFA privind acreditarea.

La construirea stadionului, au
lu crat peste 8.000 de muncitori ºi
s-au folosit 700 de tone de ca bluri
metalice, 67.000 mc de be ton ºi
7.200 tone de armãturã. Con tractul
nr. 3556, semnat la 19 aprilie 2007

de primarul de atunci, Adriean
Videanu, a cuprins, iniþial, lucrãri
de proiectare ºi de execuþie în
valoare de 411.062.996,39 lei
(circa 100 milioane euro), fãrã TVA.
Atribuirea contractului s-a fã cut pe
baza unei oferte alter na tive depuse
de Asocierea Max Bogl & Astaldi
SPA, având la bazã un studiu de
fezabilitate întocmit an terior, care
prevedeau proiec ta rea ºi execuþia
unui stadion cu aco periº fix, numai
deasupra tri bunelor.

Mai scumpă cu
50 milioane euro

Dupã venirea lui Sorin Opres cu
la Primãrie, valoarea con trac tu lui
s-a suplimentat cu 6.319.863,62
lei, prin Actul ad iþio nal nr. 2, încheiat
în 2 august 2009. Oprescu a justi -
ficat necesitatea noilor lucrãri prin
faptul cã nivelul pânzei freatice a
crescut faþã de data la care s-a ela -
borat studiul de fezabilitate. Ulte -
rior, prin Actul adiþional nr. 3, in ves -
tiþia s-a scumpit cu 84.831.932,8
lei, la 496.685.603,35, fãrã TVA -,
pentru proiectarea ºi construirea
aco pe ri ºu lui retractabil deasupra
terenului de joc. 

A urmat ºi Actul adiþional nr.
4, cu alþi 112.000.000 lei, astfel
cã valoarea totalã a contactului a
ajuns la 614.214.792,81 lei, ex -
clu siv TVA. Au apãrut, astfel, chel -
tuieli privind mobilierul interior,
sistematizãrile exterioare, lucrãri
de terasamente pentru utilitãþi,
drumuri ºi platforme. 

Naţional Arena
- o bijuterie cu
gazon exfoliat

Bucuria inaugurării Naţional Arena - aşa cum a fost botezat
Stadionul Naţional „Lia Manoliu“ după reconstrucţie, din
cauză că nu are pistă de atletism, iar numele atletei noastre
olimpice nu se mai justifica - a fost umbrită de deteriorarea
gazonului chiar în timpul meciului. Dincolo de acest neajuns,
care oricum va fi remediat, trebuie să recunoaştem că avem,
în sfârşit, un stadion la standarde internaţionale, o
bijuterie. Primarul Capitalei Sorin Oprescu spune chiar că
stadionul este „mai frumos decât cel de la Dublin“ şi „puţin
deasupra celui din Frankfurt, pentru că este mai nou“.

În fine, pentru cã muni ci pa li -
ta tea rãmãsese fãrã fonduri pen -
tru finalizarea investiþiei, Guvernul
„a putut sã sprijine cu 35 de m i -
lioane de euro cheltuielile la acest
stadion, la fel cum a procedat ºi
pentru arena din Cluj, deoarece
Executivul va fi acolo ori de câte
ori vor apãrea în România sta -
dioane de standarde Champions
League“, a anunþat în iulie pre -
mierul Emil Boc. 

Inaugurarea programatã pen -
tru 10 august, la amicalul România
- Argentina, a fost contramandatã
în ultimul moment, ca ºi meciul.
Ca sã demonstreze însã cã sta dio -
nul este gata la timp, Sorin Opres -
cu a organizat în 6 august o
„noap te albã la arenã“, când peste
100.000 de bucureºteni s-au dri -
blat prin tribune, vestiare si cele
douã subsoluri. Singurul loc in -
ter zis le-a fost gazonul, care a
cos tat 3 milioane de euro ºi, ca
sã se prindã, nu trebuia nici mãcar
mângâiat.

Brazde sărind ca
după o herghelie
în galop

Dezastrul s-a produs, însã, în 6
septembrie, la nici jumãtate de orã
de la începerea partidei dintre
România ºi Franþa. Brazdele de
iarbã au început sã sarã de pe teren
ca dupã o herghelie în galop. Re -

Totul pus la punct
Naþional Arena a fost dotatã cu sistemul de control acces ticketing
ºi sub supraveghere video, inclusiv cu recunoaºterea facialã, pentru
combaterea huliganismului. Faptul cã 29 de camere mobile, cu
zoom de 100 de metri, sunt montate pentru a urmãri fiecare
spectator spune totul.
Stadionul are mai multe dotãri speciale: 7 puncte de prim-ajutor, 7
puncte de Poliþie, 1 punct de pompieri, un cabinet antidoping ºi 62
de puncte de vânzare. De asemenea, parcarea subteranã are 192 de
locuri, iar cea supraetajatã - încã neconstruitã - va avea 1.200 de
locuri. Arena mai dispune de 40 de scãri de evacuare ºi 8 scãri
monumentale, sãli de conferinþe ºi restaurante pentru organizarea
diferitelor tipuri de evenimente (nu doar cu caracter sportiv). În cele
douã subsoluri sunt amenajate, în afarã de locurile de parcare,
spaþiile tehnice ºi cele destinate echipelor de fotbal, antrenorilor ºi
reprezentanþilor presei, precum ºi accesul sportivilor. Sala de
conferinþe de la subsol are 307 mp ºi 105 locuri pe scaune. Tot la
subsol sunt patru vestiare de câte 57 mp, fiecare cu 25 de locuri,
camerã de fizioterapie, duºuri ºi grupuri sanitare.
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goa re în acest an, buldozerele
Koma tsu din seria 17 au o putere
netã a motorului mai mare, dar,
în acelaºi timp, consumã cu 5%
mai puþin combustibil faþã de
modelele cu EU Stage IIIA, pe
care le înlocuiesc.

Multifuncţionalitate
la un raport 
optim
eficienţă-cost

D65-17 este disponibil în 3
con figuraþii, toate dotate cu lanþuri
de ºenilã pentru sarcini grele: EX
- varianta standard, PX cu pre siu -
ne micã pe sol ºi ºenile late ºi
varianta WX recomandatã tuturor
tipurilor de sol. Greutatea ope -
raþionalã a noilor modele de
buldozere Komatsu variazã între
22 ºi 23,8 tone în funcþie de con -
fi guraþie. Puterea netã, conform
ISO 9249/SAE J1349, este de
205 CP la 1.950 rpm. Special
con cepute pentru a fi folosite ca
uti laje multifuncþionale, mai exact
sã poatã executa atât activitãþi
heavy duty cât ºi activitãþi fine de
ni velare a terenurilor, buldozerele
D65 din seria 17 combinã lama
revoluþionarã SIGMA Dozer (dis -
po nibilã pentru versiunile EX ºi
WX) cu transmisia automatã pre -
vãzutã cu un convertizor de cuplu
cu blocare automatã, ce asigurã
op timizarea vitezei de lucru în
funcþie de aplicaþie. Rezultatul
este o productivitate foarte bunã
ºi un consum de combustibil ºi
mai mic comparativ cu modelele
anterioare. O nouã lamã Komatsu
cu 6 grade de libertate (INPAT)
este disponibilã pentru toate mo -
de lele ºi asigurã rezultate optime
atât în activitãþi uºoare de nivelare
cât ºi în activitãþi heavy duty. A -
ceas tã lamã realizeazã activitãþi
pre cise de tãiere în lucrãri de pre -
gã tire a terenurilor, pentru con -
struc þia de drumuri sau pentru

pre gãtirea de platforme indus -
triale, rezidenþiale etc.

Monitorizare 
prin satelit

Noua serie de buldozere Ko -
ma tsu este dotatã cu ultima ver -
siune a sistemului de monitorizare
prin satelit Komtrax. Prin inter -
me diul acestui sistem securizat,
cli enþii au permanent la dispoziþie
in formaþii zilnice despre consumul
de combustibil al utilajului, locaþia
acestuia, despre modul de lucru,
informaþii despre intervalele de
service ºi revizie, având astfel po -
si bilitatea sã realizeze un mana -
ge ment complet ºi eficient al în -
tregii activitãþi de la biroul propriu,
prin intermediul internetului. Sis -
te mul Komtrax cu care sunt do -
tate noile modele de buldozere
in clude ºi rapoarte noi, precum
cel de economie de energie, care
oferã informaþii utile pentru efi -
cien tizarea consumului de com -
bustibil, locaþie, avertizãri tehnice,
nivel de încãrcare, alerte de men -
tenanþã ºi un raport ce cuprinde
status-ul DPF-ului. Sistemul Kom -
trax de monitorizare a flotei de
uti laje creºte disponibilitatea
echipamentelor, reduce riscul de
furt, permite realizarea de diag -
nostice clare de cãtre distribuitor
ºi oferã multe alte informaþii
impor tante pentru realizarea unei
acti vitãþi eficiente ºi productive.
De asemenea, clientul poate opta
pentru programul de garanþie de
5 ani, Maintenance Plus, oferit de
Komatsu, care îi asigurã costuri
preferenþiale la activitãþile de
service ºi la piese de schimb,
trans parenþa întregii activitãþi de
ser vice ºi, odatã cu acestea, ga -
ranþia cã achiziþioneazã un utilaj
per formant ºi fiabil.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

N oile modele D65-17 au
la bazã tehnologia tes -
ta tã Komatsu, care a
con sacrat modelele
ante rioare de bul do ze -

re D65 - 16. În plus faþã de per -
for manþele tehnice ale seriei 16,
o datã cu noile reglementãri eu -
ro pene de poluare pentru mo toa -
re de 130 - 560 kW intrate în vi -

Performanţă pe
mai multe planuri

Komatsu Europe a anunţat introducerea pe
piaţă a unei noi serii de buldozere. Noua
serie se remarcă printr-un motor Komatsu
SAA6D114E-5 ce îndeplineşte standardele
europene de emisii de noxe EU Stage IIIB,
oferind o eficienţă sporită şi un consum mai
redus la o capacitate cilindrică mai mare (8,9
litri faţă de 8,27 a modelului anterior).
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Fişă tehnică
Motor: SAA6D114E-5
Capacitate 
cilindricã: 8,9 l
Putere:

205 CP/1.950 rpm
Greutate operaþionalã:

22-23,8 t
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Biblioteca din
Alexandria

Bibliotheca Alexandrina, pe numele său arab
Maktabat al-Iskandariyah, este o bibliotecă
şi important centru cultural pe ţărmul Mării
Mediterane, în oraşul egiptean Alexandria.
A fost construită atât pentru comemorarea
uneia dintre dispărutele minuni ale lumii
antice, vechea Bibliotecă din Alexandria, dar
şi pentru a reînvia tradiţia unui astfel de
centru de studiu şi erudiţie în vechiul oraş
egiptean.

I deea reînvierii tradiþiei unui
astfel de centru de erudiþie
dateazã din 1974, când o
co misie înfiinþatã de Uni ver -
si tatea din Alexandria a ales

un lot de teren pentru construcþia
bibliotecii, între campus ºi litoral,
în apropierea locului în care fuse -
se clãdirea bibliotecii antice. Ideea
re creãrii vechii minuni a fost adop -
ta tã curând dupã aceea ºi de alte
agenþii ºi indivizi. Unul dintre su -
por terii acestei idei a fost chiar
ex-preºedintele Hosni Mubarak.

UNESCO a îmbrãþiºat, la rân -
dul sãu, proiectul ºi a organizat,
în 1988, un concurs de design
pen tru construcþia bibliotecii, iar
câºtigãtor, dintre cele peste 500
de proiecte participante, a fost
declarat cel al biroului de arhi tec -
turã Snøhetta, din Norvegia. În
cadrul unei conferinþe susþinute
în 1990 la Asuan, au fost anunþate
primele finanþãri, în valoare de 65
milioane USD, majoritatea din
partea statelor arabe. Lucrãrile de
construcþie au început în 1995 ºi,
dupã ce au fost cheltuite peste
220 milioane USD, complexul a
fost inaugurat pe data de 16 oc -
tombrie 2002. 

Bibliotheca Alexandrina este
trilingvã, conþinând cãrþi în arabã,
en glezã ºi francezã. În anul 2010,
a primit o donaþie de 500.000
cãrþi din partea Bibliotecii Na þio -
na le Franceze, acest dar plasând
biblioteca din Alexandria pe locul
ºase ca mãrime în lume în rândul
instituþiilor francofone de acest
fel. 

Dimensiunile proiectului sunt
vaste: biblioteca are loc pe rafturi
pentru 4 milioane de cãrþi, capa -
ci tatea putând fi extinsã pânã la
8 milioane de volume, sãlile de
lec turã totalizând 70.000 mp, pe
11 niveluri construite în cascadã.
Complexul include, de asemenea,
un centru de conferinþe, librãrii
spe cializate pentru hãrþi, zone
mul timedia, secþiuni pentru nevã -
zã tori sau ambliopi, secþiuni pen -
tru copii ºi tineret, patru muzee,
pa tru galerii de artã pentru expo -
zi þii temporare, 15 expoziþii
perma nente, un planetariu ºi un
labo ra tor de restaurare a manu s -
cri selor.

Colecþiile bibliotecii au fost
donate de instituþii din întreaga
lume: spaniolii au donat do cu -
men te care detaliazã perioada în
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Biblioteca Regalã din Alexandria (sau Biblioteca
Anticã din Alexandria), cea care a fost consideratã
una dintre cele ºapte minuni ale lumii antice, a fost
cea mai mare ºi mai semnificativã astfel de instituþie
din antichitate. Atingând apogeul gloriei în timpul
epocii ptolemeice, biblioteca a fost construitã în
secolul 3 înaintea lui Hristos. Conform surselor
istorice, ar fi fost construitã ºi deschisã fie în timpul
domniei lui Ptolemeu I Soter (323-283 î.H.), fie în
timpul domniei fiului sãu, Ptolemeu II (283-246 î.H.).
Plutarh spune cã, în timpul „vizitei” sale la
Alexandria, în anul 48 î.H., Iulius Cezar a incendiat
„accidental” biblioteca, atunci când a dat foc
propriilor corãbii. Dupã distrugere, cãrturarii au
folosit o vreme o bibliotecã improvizatã într-un
templu denumit Serapheum, localizat în altã parte a
oraºului. Alte variante cu privire la distrugerea totalã
sau parþialã a bibliotecii ar fi, conform diferitelor
surse, atacul lui Aurelian din secolul 3 d.H., decretul
papei Teofilus (391 d.H.) sau cucerirea musulmanã
din anul 642.
Conform celor mai timpurii surse istorice disponibile,
biblioteca a fost organizatã de Demetrius din
Phaleron, un student de-al lui Aristotel ºi a fost
construitã în stilul Lyceum-ului aristotelian.
Complexul cuprindea o promenadã, grãdini, o salã de
mese, o salã de lecturã, sãli de conferinþe ºi de
întâlniri, dar arhitectura exactã nu se cunoaºte. Se
ºtie însã cã biblioteca avea un departament de
achiziþii ºi unul de catalogare. O salã conþinea rafturi
pentru colecþia de papirusuri. 
Biblioteca din Alexandria avea o politicã agresivã de

achiziþie, care includea cãlãtorii la târgurile de cãrþi
din Rodos ºi Atena ºi adjudecarea cãrþilor de pe
fiecare corabie care ancora în port, cãreia i se
returnau copii, originalele intrând în patrimoniul
instituþiei. 
În afarã de colectarea lucrãrilor din trecut, biblioteca
gãzduia, de asemenea, cãrturari din întreaga lume,
dinastia ptolemeicã acoperindu-le costurile de
cãlãtorie, de cazare ºi de hranã pentru ei ºi familiile
lor. Astfel, secþiunea de cercetare gãzduia cele mai
noi lucrãri de matematicã, astronomie, fizicã, ºtiinþe
naturale ºi alte subiecte. Editorii din cadrul bibliotecii
erau, de asemenea, recunoscuþi pentru munca lor în
privinþa textelor homerice. Se pare cã în templul
muzelor din cadrul complexului ar fi studiat ºi
experimentat gânditori notabili, cum ar fi Euclid,
Arhimede, Eratostene, Herofilus, Erasistratus etc. 
Este imposibil de estimat dimensiunea colecþiei cu
certitudine. Se spune cã Ptolemeu II ar fi stabilit ca
obiectiv pentru bibliotecã numãrul de 500.000
papirusuri. De asemenea, se spune cã Marc Antoniu
i-ar fi dat Cleopatrei 200.000 de papirusuri luate de
la Biblioteca din Pergamum, ca dar de nuntã, dar
unii istorici susþin cã nu ar fi adevãrat. Cert este cã
numãrul „volumelor” existente aici se ridica la
câteva sute de mii. 
Probabil cã nu vom ºti niciodatã adevãrul în legãturã
cu aceastã pierdutã minune a lumii antice, o
adevãratã comoarã de cunoaºtere. Dar se pare cã, în
2004, o echipã egipteano-polonezã de arheologi ar fi
anunþat cã a descoperit, în timpul unor excavaþii,
ruinele strãvechii biblioteci.

Minunea lumii antice

care au fost sub stãpânire maurã,
iar francezii, printre altele, docu -
men te privind construirea Cana -
lu lui Suez. 

Răsărit de soare

Arhitectura este de-a dreptul
re marcabilã. Principala salã de
lec turã este „aºezatã” sub un aco -
periº de sticlã, la o înãlþime de
32 m, înclinat cãtre mare, ca un
cadran solar, cu un diametru de
160 m. Clãdirea coboarã, de ase -
me nea, 12 m sub pãmânt. Zidurile
sunt din granit gri de Asuan, in -

scrip þionate cu 120 grafisme uma -
ne diferite. Biblioteca are o supra -
faþã totalã de peste 85.000 mp.
Sala deschisã de lecturã are o su -
prafaþã de 20.000 mp, o capa ci -
tate de 2.000 cititori, pe 7 niveluri.
Iluminatã indirect, sala nu este
ex pusã la lumina directã a soa re -
lui, pentru cã ar putea cauza dau -
ne cãrþilor ºi manuscriselor. 

Designul noii biblioteci a fost
considerat a fi în acelaºi timp
atem poral ºi îndrãzneþ. Forma sa
cir cularã simbolizeazã natura cicli -
cã a cunoaºterii. În acelaºi timp,
acoperiºul înclinat, din panouri de

sticlã, reaminteºte de o altã mi -
nune dispãrutã a lumii antice, ºi
anume Farul din Alexandria, sim -
bo lizând, totodatã, rãsãritul soa -
relui din mare. 

Construcþia încorporeazã ne -
nu mãrate soluþii inginereºti de ul -
ti mã orã, interiorul este proiectat
pen tru a oferi confort cititorilor
în toate anotimpurile ºi, de ase -
me nea, au fost prevãzute soluþii
care sã minimizeze efectele unor
de zas tre naturale, cum ar fi cutre -
mu rele sau incendiile. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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CONTROALE
„FĂRĂ NUMĂR”
LA TRANSPORTATORII
DE PERSOANE

Federaþia Operatorilor
Români de Transport (FORT)
semnaleazã faptul cã
„operatorii de transport public
de persoane au avut parte anul
acesta de cel puþin patru
controale ce vizeazã
transportul gratuit ºi parþial
subvenþionat de stat al
pensionarilor, veteranilor ºi
persoanelor cu dizabilitãþi.
Astfel, Finanþele Publice,
Garda Financiarã, Autoritatea
Rutierã Românã ºi, mai nou,
Curtea de Conturi au þinut
blocate activitãþile
transportatorilor, desfãºurând

controale ce s-au întins ºi pe o
duratã de 60 de zile (în unele
cazuri) la sediile operatorilor
de transport”, se aratã într-un
comunicat al FORT.
„Scopul controalelor a fost
acela (conform spuselor
unor amabili inspectori) de a
mai tãia «câte ceva» din sumele
încasate de operatorii de
transport în 2009, 2010, 2011
pentru serviciile prestate
veteranilor, pensionarilor,
persoanelor cu dizabilitãþi.
Procesele verbale încheiate de
instituþiile de control sunt parcã
trase la indigo, iar latura
abuzivã a acestor controale
este demonstratã de haosul
legislativ în care se zbat sã
supravieþuiascã transportatorii”,
se precizeazã în comunicat,
totodatã subliniindu-se câteva
exemple de prevederi

contradictorii ºi haotice din
legislaþia în vigoare. În acelaºi
timp, FORT transmite, prin
intermediul documentului citat,
autoritãþilor, un apel pentru
rezolvarea haosului legislativ
existent ºi eliminarea
tratamentului inegal la care
sunt supuºi CFR ºi operatorii
de transport public rutier. 

EBERSPAECHER A
FĂCUT ROST DE
FONDURI

Eberspaecher, unul dintre cei
mai importanþi proiectanþi ºi
furnizori de sisteme de
evacuare a gazelor, încãlzitoare
pentru vehicule ºi sisteme de
aer condiþionat la nivel
internaþional, ºi-a asigurat
finanþarea necesarã pentru
dezvoltãrile planificate în
urmãtorii cinci ani. Este vorba
despre o înþelegere de
împrumut care implicã nouã
bãnci, pentru o sumã totalã de
câteva sute de milioane de
euro, necesare unor investiþii în
dezvoltarea unor produse
inovative ºi expansiunea pe noi
pieþe la nivel mondial. 
Pânã în 2016, grupul
intenþioneazã sã îºi extindã
activitatea în þãri cu potenþial,
cum ar fi Brazilia, India, China,
Coreea ºi Africa de Sud. De
asemenea, Eberspaecher va
investi peste 80 de milioane de
euro într-o nouã uzinã de
producþie la Wilsdruff, lângã
Dresda, care va produce
sisteme de post-tratare a
gazelor de eºapament, în
conformitate cu standardul
EURO 6, care va intra în vigoare
în 2013. 

PARTENERIAT
LEASEPLAN -
TOYOTA MOTOR
EUROPE

LeasePlan Corporation N.V,
liderul mondial în
managementul de flote auto, a
anunþat un nou parteneriat cu
Toyota Motor Europe, filiala
europeanã a celui mai mare
producãtor de automobile
hibrid din lume. Parteneriatul
va pune la dispoziþia clienþilor
corporatiºti cu flote auto
ultimele inovaþii din segmentul
vehiculelor electrice hibrid. În
cadrul acestui acord, Toyota
Europe va oferi LeasePlan

experienþa sa privind
propulsoarele ecologice,
inclusiv cele mai recente
date obþinute în urma
testãrii timp de trei ani a peste
600 de automobile electrice
prototip Toyota Prius Plug-In
din toatã lumea, 200 dintre
acestea din Europa. LeasePlan
va pune la dispoziþia Toyota
experienþa sa în
managementul unei flote totale
de 1,3 milioane vehicule ºi a
unuia dintre cele mai mari
portofolii de clienþi corporatiºti
din lume, crescând astfel
vizibilitatea modelului hibrid
Prius Plug-In, înainte de
comercializarea sa în 2012. 
Prin alãturarea punctelor forte
ºi a viziunilor celor douã
companii, LeasePlan poate
oferi clienþilor sãi corporaþii cu
flote auto soluþii ce pot
îmbunãtãþi performanþa flotelor
atât din punct de vedere
operaþional, cât ºi ecologic.
Acest fapt este în totalã
concordanþã cu intenþia Toyota
de popularizare a tehnologiei
full hybrid, aceasta având
capacitatea de a reduce nu
doar emisiile de CO2, ci ºi
emisiile de particule ºi noxele,
îmbunãtãþind astfel calitatea
aerului.

„PIRATERIA“ 
POATE FI 
COMBĂTUTĂ 
LEGAL

Federaþia Operatorilor
Români de Transport (FORT)
a trimis cãtre Poliþia
Rutierã o adresã
solicitând reluarea
controalelor privind
combaterea „pirateriei“.
Odatã cu apariþia
Legii 161/2011, ce aprobã
OG 5/2011, fenomenul
„pirateriei“ poate fi din
nou combãtut legat,
acoperindu-se astfel
deficitul legislativ creat anul
trecut prin legea 168.
Astfel, în Legea 161,
se prevede la art. 62:
„În cazul utilizãrii pentru
transport a unui vehicul,
fãrã a se putea face
dovada cã se deþin
urmãtoarele documente
valabile, dupã caz:
licenþã de transport,
copia conformã a
acesteia, certificat de
transport în cont propriu,
copia conformã a
acestuia, licenþa de

traseu, autorizaþia
specialã de transport,
autorizaþia de transport
internaþional sau
documentul de transport
persoane, prin servicii
ocazionale, dupã caz,
ori în cazul depãºirii
cu minimum 10% a masei
maxime autorizate pentru cel
puþin o axã, se suspendã
dreptul de utilizare a
autovehiculului prin reþinerea
plãcuþelor de înmatriculare ºi a
certificatului de înmatriculare,
aplicându-se ºi sancþiunea
contravenþionalã
corespunzãtoare.“
În plus, „mãsura de
suspendare a dreptului
de utilizare a autovehiculului
se aplicã pentru o perioadã
de 6 luni ºi se realizeazã
prin reþinerea plãcuþelor
de înmatriculare ºi a
certificatului de înmatriculare,
aplicandu-se ºi sancþiunea
contravenþionalã
corespunzãtoare.“
Rãspunsul venit din partea
Poliþiei Rutiere a fost unul
pozitiv, arãtând disponibilitatea
lucrãtorilor poliþiei de a
colabora cu reprezentanþii
FORT pentru impunerea legii.

CONCEPT DAIMLER ŞI BASF
La ediţia din acest an a
Salonului Internaţional Auto
de la Frankfurt (15-25
septembrie), va fi prezentat
în premieră conceptul „smart
fortvision”, dezvoltat de
Daimler în colaborare cu
BASF, care combină ideile
ambelor companii în
domeniul mobilităţii electrice
holistice. Cercetătorii şi
developerii din cadrul celor
două companii au reuşit să
încorporeze în noul
automobil nu mai puţin de

cinci premiere mondiale:
celule solare organice
transparente, diode
transparente organice care
emit lumina, roţi în întregime
din plastic, elemente de
caroserie cu masă foarte
redusă, precum şi peliculă (şi
vopsea) care reflectă lumina
infraroşie. Toate acestea
contribuie la reducerea
consumului energetic al
vehiculului şi la creşterea
autonomiei şi uşurinţei în
utilizare.



septembrie 2011 ..................................................................................................................

E
V

E
N

IM
E
N

T

69

E
V

E
N

IM
E
N

T

................................................................................................................ septembrie 201168

de perioada similarã a anului tre -
cut, ajungându-se la puþin sub
700 de unitãþi.

O evoluþie total diferitã s-a în -
registrat în Europa ºi America de
Nord, unde dificultãþile economice
din 2009 ºi 2010 continuã sã
afec teze vânzãrile, în special seg -
men tul autobuzelor urbane, unde
constrângerile la care sunt supuse
bugetele publice se resimt din
plin.

Totuºi, în ciuda condiþiilor di -
fici le din Europa, Daimler Buses
a înregistrat creºteri ale vânzãrilor
pe segmentul intercity ºi turistic.

ªi vânzãrile mãrcilor Mer ce -
des-Benz ºi Setra au crescut puþin

în primele ºase luni, cu 3%, faþã
de perioada similarã a lui 2010.
S-a ajuns astfel la 2.145 de unitãþi
co mercializate, în principal dato -
ritã evoluþiei pieþei turceºti. Nu au
lipsit nici contractele mari, cum
ar fi comanda de 300 de auto bu -
ze Mercedes-Benz Citaro pentru
Singapore.

Aşteptări
ponderate

În ceea ce priveºte evoluþia
vii toare a pieþei de autocare ºi au -
to buze, reprezentanþii Daimler
con siderã cã principalele zone de
creº tere vor fi America Latinã,

India ºi Turcia. În privinţa Euro -
pei, producãtorul german nu se
aºteaptã la o creºtere impor tantã
a cererii.

Daimler Buses se concen trea -
zã ºi pe dezvoltarea unor pieþe
noi, iar la acest capitol India joacã
un rol prioritar. Pe aceastã piaþã,
existã o colaborare începutã în
2007 cu carosierul Sutlej. Creº -
te rea aºteptatã în India are la bazã
ºi o nouã generaþie de autobuze
urbane ce va fi lansatã la începutul
lui 2012.

Totodatã, economiile în curs
de dezvoltare precum Indonezia
oferã potenþial de creºtere. De
altfel, aºteptãrile sunt ca aceastã

Travego „Edition 1“
Primul autocar EURO VI

L a începutul lunii septem -
brie, EvoBus a organizat
la Stuttgart o conferinþã
în cadrul cãreia a prezen -
tat rezultatele obþinute

de grup în primele ºase luni ale
anului, precum ºi noutãþile ce vor
fi prezentate la Busworld.

Astfel, în prima jumãtate a anu -
lui, Daimler Buses a vândut 18.308
unitãþi prin cele trei bran duri -
Mercedes-Benz, Setra ºi Orion.
Aceastã cifrã reprezintã o uºoarã
scãdere faþã de perioada similarã
a anului trecut când s-au comer -
cia lizat 19.226 auto ve hi cu le. De
ase menea, veniturile afe rente vân -
zãrilor au scãzut de la 2,22 mi li -

arde euro (ianuarie-iunie 2010), la
puþin peste 2 miliarde euro în prima
jumãtate a acestui an. 

La nivel mondial, creºteri im -
portante au fost înregistrate pe
pieþe precum Brazilia, Mexic ºi
Turcia, în timp ce Europa ºi Ame -
ri ca de Nord oferã în continuare
o cerere scãzutã.

Evoluţie diversă

Pentru segmentul de auto bu -
ze, anul 2011 a adus manifestãri
diferite pe cele mai importante
pieþe ale lumii. Creºteri apreciabile
ale cererii au avut loc în America
Latinã, India ºi Turcia. În Brazilia,

divizia de autobuze a Daimler a
vândut în jur de 8.900 de unitãþi,
un nivel asemãnãtor cu cel obþinut
anul trecut. Astfel, compania
deþine poziþia de lider, având o
cotã de piaþã de peste 43%.

În Mexic s-a înregistrat o im -
por tantã creºtere a vânzãrilor de
aproximativ 27%, fiind comer cia -
lizate peste 1.430 unitãþi.

Cea mai importantã creºtere
din America de Sud a fost înre gis -
tratã în Argentina, peste 24%. S-a
ajuns astfel la aproximativ 2.000
de autovehicule comercializate.

În Turcia, în prima jumãtate a
anu lui, a fost livrat un numãr
aproa pe dublu de autocare faþã

După ce a fost primul producător care a
lansat motorul EURO VI, la începutul acestui an,
Daimler a implementat noua tehnologie şi la autocare.
Travego „Edition 1“, primul autocar EURO VI, se va afla
printre noutăţile prezentate de EvoBus la expoziţia
Busworld organizată la Kortrijk, Belgia.

Travego Edition 1 oferã un post de
conducere complet nou.

Comenzile pentru schimbarea
vitezelor sunt amplasate pe o

manetã lângã volan.

OM 471, primul motor EURO VI
montat pe un autocar.



piaþã sã se dubleze în urmãtorii
opt ani, iar actuala cotã de piaþã
a constructorului german este de
aproximativ 40%.

Nici tehnologiile de ultimã ge -
neraþie nu sunt neglijate. În Ame -
rica de Nord, este operatã cea
mai mare flotã de autobuze hibrid
din lume. Este vorba de peste
3.000 de autobuze, toate pro du -
se de Daimler Buses. În Europa,
peste 50 de Mercedes-Benz Ci -
taro BlueTec Hybrid vor fi operate
pânã la sfârºitul anului, în oraºe
precum Stuttgart, Hamburg, Kre -
feld, Dresden, Muelheim, Rotter -
dam ºi Milano. În plus, 11 auto -
bu ze ce utilizeazã tehnologia
ce lulei de combustibil vor intra,
de asemenea, în operare pânã la
finalul anului.

Edition 1

Fãrã îndoialã, principala atrac -
þie a standului Daimler din cadrul
Busworld Kortrijk o va reprezenta
Travego Edition 1, primul autocar
care îndeplineºte normele EURO
VI.

Un nou motor, o nouã trans -
mi sie, un nou post de conducere,
la care se adaugã noi sisteme de
si guranþã - acestea sunt ele men -
te le prin care Travego Edition 1
iese în evidenþã.

Este încã o dovadã importantã
a sinergiei pe care Daimler o dez -
voltã în cadrul grupului. La înce -
pu tul anului, a fost lansat motorul
EURO VI, de curând a apãrut noul
Actros, un camion complet nou
în toate elementele sale ºi nu doar

datoritã propulsorului, iar acum,
câteva dintre inovaþiile ce echi -
peaz ã noul Actros au fost preluate
pentru Travego Edition 1.

Motorul OM 471 este dispus
vertical, are ºase cilindri în linie ºi
o capacitate cilindricã de 12,8 l.
Pu terea maximã dezvoltatã este
de 476 CP la 1.800 rpm. Cuplul
ma xim este de 2.300 Nm la 1.100
rpm.

Noul motor asigurã, cu ajutorul
sistemului sãu unic de injecþie ºi
a presiunii ridicate de injecþie, de
pânã la 2.100 bar, un consum re -
dus de carburant, emisii scãzute
ºi o funcþionare silenþioasã. Pen -
tru a îmbunãtãþi capacitatea de
rãcire, radiatorul a fost mutat de
pe partea stângã pe dreapta, iar
cir culaþia aerului a crescut prin

crea rea de noi fante în partea din
spa te a autocarului. S-a ajuns, ast -
fel, la o creºtere în eficienþã a sis -
te mului de rãcire cu 30%.

Numãrul crescut al compo nen -
telor ce asigurã încadrarea în nor -
mele EURO VI a ridicat probleme
legate de masa totalã a auto ca -
rului ºi de distribuþia acesteia. Prin
utilizarea de noi componente, mai
uºoare, ºi amplasarea rezervorului
de carburant în faþa primei punþi,
inginerii de la Daimler au reuºit
sã asigure pentru Travego Edition
1 aceleaºi caracteristici ca ºi pen -
tru modelele EURO 5 din punct de
vedere al capacitãþii de transport
- pasageri ºi bagaje.

Travego Edition 1 este echipat
cu noua cutie de viteze GO 250-
8 PowerShift, complet automatã,

cu opt trepte. Noua cutie are la ba -
zã modelul GO 240-8, ce continuã
sã fie utilizatã pe celelalte mo -
dele.

Un nou retarder pe apã asigurã
performanþe ridicate la frânare
precum ºi o reducere a masei, faþã
de retarderul pe ulei.

Comenzile legate de schim -
ba rea vitezelor sunt preluate de
o manetã de lângã volan, renun -
þân du-se astfel la schimbãtorul
tip joystick amplasat pe bord. ªo -
ferul poate opta pentru schim ba -
rea automatã sau manualã a
treptelor. De asemenea, acþio na -
rea retarderului se face cu ajutorul
aceleiaºi manete.

De altfel, postul de conducere
a fost complet redesenat, planºa
de bord sau volanul multi func þio -

nal asigurând o creºtere a con -
fortului ºoferului.

Odatã cu Travego Edition 1 a
fost lansat în premierã ºi un nou
sistem de siguranþã - Attention
Assist. Acest sistem înregistreazã
pa rametri precum unghiul de viraj,
vitezã, accelerare longitudinalã ºi
la teralã, timpul de deplasare, sem -
nale de control ºi schimbãrile
ºofe rului. Astfel, se realizeazã o
ana li zã a comportamentului ºofe -
ru lui ºi este depistatã o posibilã
stare de somnolenþã. Un simbol
cu o ceaºcã de cafea apare în
aces te cazuri pe display, semna -
li zând ºoferului cã este cazul sã
ia o pauzã.

Folosirea tehnologiei LED
pentru utilizarea farurilor pe timp
de zi ºi sistemul de monitorizare
a presiunii în pneuri sunt alte
elemente care echipeazã noul
autocar.

În prima fazã, Travego Edition
1 va fi disponibil în variantele cu
trei axe, Travego L ºi Travego M,
de 14 m ºi respectiv 13 m lun gi -
me, iar livrãrile vor începe în prima
parte a anului viitor.

Radu BORCESCU
Stuttgart, Germania

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Alte atracţii Daimler la Kortrijk
Noul Citaro va fi, de asemenea,
prezent la Kortrijk. Amintim
faptul cã acesta este primul
autobuz urban cu podea
coborâtã echipat cu sistem ESP.
Sistemul de iluminare în curbe,
farurile cu xenon sau postul de
conducere mai ridicat sunt alte
elemente propuse de noul Citaro.
La standul Daimler va fi
prezentatã ºi o ediþie aniversarã
Tourismo - „125! years of
innovation“.
Minibusele vor fi reprezentate de
modelul Sprinter City 77, cu o
lungime de 8,7 m ºi o capacitate
de transport de pânã la 40 de
cãlãtori.
Marca Setra va avea opt vehicule
prezente la expoziþie. Printre
acestea se vor numãra S 415 GT-
HD „Final Edition“ ºi S 416 HDH
„Special Edition“ - autocare cu
dotãri speciale menite sã creascã
confortul pasagerilor ºi, totodatã,
sã lanseze noi tendinþe în lumea
autocarelor.
O ºtire importantã este aceea cã,
în curând, motoarele EURO VI vor
fi introduse ºi pe autocarele
Setra, iar acest lucru va coincide
cu lansarea Seriei 500. Un
eveniment aºteptat cu interes de
cãtre toþi pasionaþii de autocare.



În anii 80, deja începuse sã se
punã din ce în ce mai serios pro ble -
ma protecþiei mediului. Luc rând cu
compania regionalã de transport
public din Stockholm, Scania începe
testarea autobu zelor CR113 pe eta -
nol în condiþii normale de operare
urbanã. Motorul de 11 l fusese adap -
tat sã opereze pe acest tip de com -
bus tibil, pe principiul diesel. 

Zece ani mai târziu, Scania lan -
seazã un nou model de auto buz ur -
ban cu caroserie din alumi niu, de -
numit OmniCity, cu podea joasã.
Plat forma este, de aseme nea, folo -
sitã pentru modelele OmniLink ºi
pentru modelul OmniCity double-
decker. 

În 2004, apare Seria F, cu motor
cu 5 cilindri, montat în par tea din
faþã, cuprinzând modele pregãtite
pentru condiþii dificile de operare.
Un an mai târziu, Scania dezvoltã
un concept hibrid, modelul fiind
lansat pe piaþã în 2007, cu un post
de conducere central, roþi la fiecare
colþ ºi tracþiune integralã. 

În 2009, ºase Scania Om niLink
autobuze hibride pe etanol ºi-au
început testele operaþionale în
colaborare cu compania de trans -
port public din Stockholm. În acelaºi
an, a fost lansat auto carul Scania
Touring, dezvoltat de Scania ºi
produs în colaborare cu con struc -
torul chinez Higer. Mo delul cu trei
axe a fost lansat în 2010. 

Protecţia mediului
pe primul plan

Tot în 2009, Scania se implicã
în dezvoltarea sistemelor BRT (Bus
Rapid Transit), iniþiativã care are ca
rezultat o comandã de 143 auto -
buze articulate de capacitate mare

pentru a rula pe benzi dedi cate în
Johannesburg, Africa de Sud. 

Pânã în prezent, Scania a livrat
aproximativ 2.000 vehicule pentru
sisteme RBT în Australia, Mexic,
America de Sud, Africa de Sud etc.
Astfel de sisteme vor fi lan sate în
curând ºi în Europa. 

În prezent, din gama Scania fac
par te ºi autobuze ºi autocare pro -
pul sate cu biodiesel, bioetanol ºi
biogaz. 

ªi pentru cã tot a venit vorba
despre protecþia mediului, trebuie
sã amintim faptul cã, în 1980,
Sca nia a livrat primele autobuze
pe gaz din timpurile moderne. Cea
mai recentã generaþie, din 2010,
a fost dezvoltatã pentru a oferi
ace leaºi performanþe ca vehi cu -
lele propul sa te de motoare diesel
conven þio nale. La ora actualã,
peste 2.300 autobuze cu motoa -
re Scania pe gaz sunt în operare
în întreaga lume. 

Pe baza experimentelor de la
sfâr ºitul anilor 70 - începutul ani lor
80, Scania a dezvoltat, la jumã tatea
anilor 80, primele motoare pe etanol,
în prezent fiind în pro ducþie a treia
generaþie de astfel de motoare,
vânzãrile totale de autobuze Scania
pe etanol fiind de aproximativ 800
de unitãþi. 

Primele teste de autobuze hi -
bride au avut loc în 1986, de atunci
pânã acum Scania pre zen tând ºase
con cepte de hibrid, iar în 2010, Sca -
nia devine primul fabri cant de auto -
buze capabile sã opereze pe toate
trei tipurile via bile de combustibili
rege ne rabili - etanol, biogaz ºi
biodiesel. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Sigla Scania
Prima siglã Scania dateazã din
1901 ºi înfãþiºeazã un cadru
de pedalã de bicicletã, cu un
cap de grifon în mijloc. Capul
roºu de grifon a fost simbolul
oraºului Malmo încã din 1437.
Cadrul de pedalã a fost pãstrat
pe parcursul vremii, în afarã de
„epoca“ Saab-Scania (1969-
1995), când aceasta a fost
înlocuitã de cercuri. Din 1969
ºi pânã în 1984, în urma unei
dispute asupra mãrcii, a fost
folosit numai un logo cu
numele Scania. În 1995, sigla
cu cadrul de pedalã ºi grifon a
fost „resuscitatã“ într-o formã
modernizatã. 

pe tiþiei europene din ce în ce mai
crescute. Producþia de ca mioane,
autoturisme ºi, foarte cu rând, în
acelaºi an, autobuze a con tinuat ºi
la Malmo, ºi la So der talje, dar con -
strucþia de va goane ºi biciclete a
încetat. 

În 1969, Scania-Vabis a fuzio -
nat cu fabricantul suedez de avio -
ane ºi autoturisme Saab, formând
Saab-Scania iar în 1995 Scania
devine din nou o companie inde -
pen dentã. 

Primul omnibus suedez pro pul -
sat de un motor produs de Sca nia-
Vabis în 1911 a fost bote zat Auto -
bu zul Nordmark, ºasiul fiind produs
la Malmo iar motorul ºi caroseria la
Sodertalje. 

În 1922, Scania-Vabis dez vol tã,
împreunã cu Poºta Suedezã, un pro -
dus de niºã, un autobuz poºtal des -
ti nat livrãrii cores pon denþei în zonele

puþin populate din Nordul Suediei,
rulând pe „skiuri“ pe faþã ºi ºenile
pe spate, pe timp de iarnã. Produs
timp de o decadã, acest autobuz a
mar cat începerea construcþiei con -
stante de autobuze la Scania. 

Zece ani mai târziu, deja, pro -
duc þia de autobuze o depãºise pe
cea de camioane, în contextul creº -
terii cererii pentru autobuze din ce
în ce mai mari. În 1932, Sca nia-Vabis
în cepe sã producã auto buzul „Bull -
dog“, un model cu un design simplu
destinat econo miei de spaþiu. 

Expansiune
mondială

În 1948, Scania-Vabis începe sã
exporte autobuze cãtre Brazi lia, iar
camioane abia în 1951. În þara res -
pec tivã, compania începe asambla -
rea de ºasiuri în 1957 ºi, în 1961,

P hilip Wersen, cãsãtorit în
cadrul unei familii de in -
dus triaºi din Soder talje, la
Sud de Stock holm, a pro -
pus, în 1891, companiei

Surahammars Bruk (producãtor de
oþel ºi furni zor de roþi ºi material
rulant) înce perea construcþiei de
vagoane. Numele noii companii avea
sã fie Vagnfabriksaktiebolaget i
Söder tel ge, pe scurt VABIS.

În anul 1900, a fost fondatã în
Malmo compania Maskinfabrik -
sak ti ebolaget Scania (o mixturã
de suedezã ºi latinã, semnificând
„fa bri ca de maºini din Skåne“),
cu scopul de a produce biciclete.
Dar, foarte curând, Scania a în ce -
put sã producã ºi automobile ºi
camioane. 

În 1911, cele douã companii au
fuzionat pentru a forma Sca nia-
Vabis, pentru a putea face faþã com -

se deschide o fabricã a pro du cã -
torului suedez la Sao Paulo. 

În 1953, a fost lansat pe piaþa
sue  dezã autobuzul suburban Sca -
nia-Vabis Metropol, dezvoltat în
cola borare cu corporaþia ameri -
ca nã Mack Manufacturing. Moto -
rul cu 8 cilindri în linie era montat
transversal în partea din spate a
autobuzului. De asemenea, mo de -
lul a fost primul autobuz construit
în Suedia cu o caroserie mono -
cocã. 

În 1966, la timp pentru schim -
ba rea sensului de circulaþie în Sue -
dia (pe partea dreaptã a dru mului),
Scania-Vabis lanseazã un autobuz
urban denumit CR76, cu podea
joa sã ºi masã redusã. CR76 a servit
ca bazã pentru dez vol tarea, în
1971, a modelului CR111, un auto -
buz si len þios, cu un nivel de zgo -
mot de 77 dBA.

Scania
100de ani

de autobuze

Anul acesta, Scania îşi sărbătoreşte 
centenarul în calitate de constructor de autobuze 
şi autocare, într-un context în care provocarea cea mai mare
este realizarea unui transport de pasageri sustenabil, atât
la nivel european, cât şi mondial. Vă prezentăm în cele ce
urmează cele mai importante repere din cadrul istoriei de
100 de ani a autobuzelor producătorului suedez.
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BERBEC 
(21 martie 

- 20 aprilie)

Daţi curs primului
impuls în orice acţiune,

dar numai dacă este de natură
pozitivă. Activităţile profesionale
sunt prioritatea dumneavoastră în
această perioadă. Puneţi lucrurile
la punct acum şi veţi vedea
calitatea rezultatelor pe termen
lung. Drumuri multe, şi lungi, şi
scurte. Conduceţi relaxat –
întotdeauna veţi ajunge în
siguranţă la destinaţie.

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Planificaţi-vă pas cu
pas ceea ce aveţi de

făcut şi menţineţi ritmul de
realizare a proiectelor. Este o
perioadă extrem de bună pentru
dumneavoastră în toate planurile.
Chiar dacă, în anumite privinţe,
lucrurile par incerte,
perspectivele, şi pe termen scurt,
dar, mai ales, pe termen lung,
sunt excelente. Veţi călători
moderat. Conduceţi preventiv.

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

Încercaţi să descoperiţi
bucuriile vieţii şi în lucruri

mai mărunte, la care poate nici nu
v-aţi gândit până acum. Lipsa de
energie care vă caracterizează în
această perioadă este posibil să
vă aducă multe neplăceri.
Veţi călători mai mult decât de
obicei. Veţi cunoaşte locuri noi,
oameni noi, experienţe noi...
Toate acestea vă vor fi de folos în
scurt timp.

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Din punct de
vedere financiar,

aşteptaţi vremuri mai bune.
Totuşi, în plan profesional,
aveţi o mare forţă de susţinere
a tuturor activităţilor. Profitaţi
de forma bună de care
beneficiaţi în prezent pentru a
organiza cât mai bine lucrurile.
Veţi călători mai mult decât de
obicei: ţineţi sub control
cheltuielile! Nu uitaţi să purtaţi
centura de siguranţă!

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

Succesul este garantat
dacă acţionaţi precis,

corect şi foarte rapid, mai ales că
apar noi oportunităţi în plan
profesional şi financiar. Nu este o
perioadă aglomerată din punctul
de vedere al călătoriilor pe care le
aveţi de făcut. Sunt posibile două-
trei drumuri neprevăzute. Nu
apăsaţi prea tare pedala de
acceleraţie şi concentraţi-vă
permanent asupra traficului.

FECIOAR~ 
(23 august

- 22 septembrie)

Menţineţi ritmul de
lucru la acelaşi nivel şi

nimic nu vă poate opri pe calea
spre succes. Lucrurile se
îmbunătăţesc pe toate planurile, în
special pe fondul activităţilor
susţinute. Nu veţi călători foarte
mult în această perioadă, dar
atunci când o veţi face vor fi în
majoritate drumuri de plăcere.
Conduceţi cu prudenţă şi purtaţi
centura de siguranţă.

BALAN}~ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Concentraţi-vă atenţia
asupra priorităţilor şi

ignoraţi detaliile nesemnificative,
chiar dacă unele dintre ele vă
stresează. Este o perioadă un pic
mai dificilă pentru
dumneavoastră, în care resursele
energetice încep să se epuizeze.
Veţi călători ceva mai mult decât
de obicei. Planificaţi-vă din timp
agenda de drum. Respectaţi
regulile de circulaţie.

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Uitaţi de
problemele de zi cu zi

şi încercaţi să vă faceţi
noi cunoştinţe şi să aveţi
noi experienţe de viaţă.
Oricum, un pic mai multă
relaxare nu strică nimănui. Veţi
reveni în viaţa profesională cu
forţe proaspete şi noi proiecte.
Odihniţi-vă bine înainte de a urca
la volan, conduceţi cu prudenţă şi
nu uitaţi să purtaţi centura de
siguranţă.

S~GET~TOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

Învăţaţi lecţia răbdării
şi asiguraţi-vă că puneţi

lucrurile la punct din timp, pentru
a putea face faţă întâmplărilor
neprevăzute, care vor fi extrem
de multe şi consumatoare de
energie. Se anunţă o perioadă
aglomerată din punctul de vedere
al călătoriilor pe care le aveţi de
făcut. Conduceţi preventiv şi
purtaţi întotdeauna centura de
siguranţă.

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

În această perioadă,
este recomandat să vă

concentraţi atenţia asupra
activităţilor profesionale. Lucrul în
echipă este de preferat în raport
cu acţiunile individuale. Din punct
de vedere financiar, se anunţă noi
oportunităţi, iar veniturile vi se
vor rotunji considerabil. Atenţie la
volan: concentraţi-vă asupra
traficului şi nu apăsaţi prea tare
pedala de acceleraţie.

V~RS~TOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

Lucrurile bune apar
dacă le aşteptaţi.

Important este să vă concentraţi
atenţia asupra a ceea ce aveţi de
făcut şi să acţionaţi cu precizie şi
exigenţă în tot ceea ce
întreprindeţi în această perioadă.
Veţi călători mai mult decât de
obicei. Evitaţi conflictele cu
partenerii de trafic, purtaţi
centura de siguranţă şi respectaţi
regulile de circulaţie.

PE{TI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Este timpul să puneţi
ordine în viaţa

personală dar şi în cea
profesională. Stabiliţi-vă
priorităţile cât mai clar posibil
şi veţi vedea că lucrurile
revin încet-încet la normal.
Veţi călători moderat, în general
pe distanţe lungi. Atenţie în trafic:
nu vă urcaţi la volan decât dacă
sunteţi foarte bine odihniţi şi
purtaţi întotdeauna centura de
siguranţă!

15 septembrie - 15 octombrie 2011
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