


ianuarie 2012 ......................................................................................................................

E
D

IT
O

R
IA

L

3

Director General
Mihai Pâl[u

Editor General

Meda Borcescu

meda.borcescu@ziuacargo.ro

Director Publicitate

Violeta Burlacu

violeta.burlacu@ziuacargo.ro

Tel.: 0726.910.277

Redactor {ef

Radu Borcescu

radu.borcescu@ziuacargo.ro
Membru
\n Juriul Interna]ional

Corespondent interna]ional

Raluca Mih`ilescu

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Redactori

Magda Severin

magda.severin@ziuacargo.ro

Alexandru Stoian

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Secretar General
de Redac]ie

Cristina Tobescu

cristina.tobescu@ziuacargo.ro

FOTO-VIDEO:

Jean-Mihai Pâlșu

DTP [i PRE-PRESS

Top O’Rush Graphic Design

Art Director

Adrian Baltag

Tipar executat
la RH Printing

Revist` editat` de
ZC Trans Logistics Media

Adresa redac]iei:

Bdul Timi[oara nr. 92,

Sector 6, Bucure[ti

Tel./fax: 021.444.00.96

Website:

www.ziuacargo.ro

ISSN 2069 - 069X

SS isif, fiul lui Aeolus, rege
al cetãþii Corint, con si -
de rat cel mai viclean din -
tre muritori, ºi-a atras
mâ nia zeilor ºi, astfel, a

fost pedepsit în Infern: el a fost
sortit sã urce un deal împingând
veºnic o stâncã uriaºã, care, o datã
ajunsã în vârf, se rostogolea din
nou la vale ºi cazna era reluatã.

Chiar ºi legendele antice ne
pot învãþa câte ceva... Iatã un
exem plu de pedeapsã cumplitã -
sã o iei permanent de la capãt, sã
pleci iarãºi ºi iarãºi de la zero.

În ultimii 22 de ani, trans por -
ta torii români au demonstrat cã
pot „împinge stânca“ la deal, ºi
încã destul de repede. Au fost însã
gãsite modalitãþile de a limita
riscul rostogolirii înapoi?

Nici mãcar nu au fost cãutate
în mod serios.

În ultimii doi ani, mulþi au fost
nevoiþi sã o ia de la capãt, dar se
pare cã nimeni nu a învãþat nimic.

Multe firme ºi-au închis acti vi -
ta tea, parcul de autovehicule co -
mer ciale s-a diminuat, iar clienþii
de transport se plâng cã nu gãsesc
camioanele de care au nevoie.
Aparent, traversãm un moment
oportun pentru transportatori, care
au toate premisele pentru a-ºi
con solida poziþia pe piaþã, ºi
totuºi... Parcã niciodatã concu ren -
þa neloialã nu s-a manifestat mai
puternic, iar tarifele, deºi în gene -
ral au crescut, nu acoperã nici
mãcar majorarea preþului moto ri -
nei. Nu putem merge atât de
depar te încât sã spunem cã trans -
por tatorii „se vând ieftin“, dar cal -
culele pe care ºi le face fiecare
afec teazã piaþa în general. Con -
curen þa este bunã ºi tarifele scãzu -
te la transport sunt un lucru
benefic pentru economie, însã, în
a ceastã perioadã, în care stabi li -
zarea financiarã preocupã pe toatã
lumea, este de neconceput o po -
li ticã de vânzãri distructivã în trans -
porturi. ªi totuºi are loc... Neºtiinþã
în calculul costurilor? Nu cred. Pur
ºi simplu, o atitudine pãguboasã.

Prea mulþi deþinãtori de flotã
au mers pe principiul minimei re -
zis tenþe. Este adevãrat cã, în ge -
neral, transportatorul are o putere
micã de negociere, atât în faþa
furnizorilor cât ºi a clienþilor. Dar
acceptarea ar trebui sã se opreas -
cã înainte ca firma sã intre în zona
de pierderi. Însã, în România, s-a

dezvoltat un concept „special“ ºi
nu numai în transporturi - obþine
ce venituri poþi ºi, ulterior, costurile
sunt ajustate pentru a rezulta pro -
fitul (nu neapãrat în acte). De aici
ºi aparenta permisivitate.

În România, preþul motorinei
a crescut rapid ºi continuã sã
creas cã fãrã a deranja prea tare.
Legislaþia se schimbã în ritm
ameþitor, iar firmele manifestã un
dezin teres îngrijorãtor. Infra struc -
tura lasã mult de dorit dar com pa -
niile preferã sã se bazeze în tota -
litate pe iscusinþa ºoferilor.

Pentru motive mult mai mici, am
vãzut drumuri blocate la nivel na -
þio nal în þãri precum Franþa sau Gre -
cia. Sunt oamenii de acolo mai viteji
sau poate mai nervoºi? Ori poate
cã firmele de acolo nu cu nosc sau
nu vor sã apeleze la al ter native
„ruºinoase“. Trebuie sã îºi plãteascã
ºoferii cu salariul sta bilit la nivel de
ramurã, motorina o cumpãrã doar
de la pompã, taxe le ºi impozitele
cãtre stat nu pot fi evitate...

Câte firme româneºti de trans -
port au fost cumpãrate de mai
puternicele companii din Europa
de Vest? Ne-am temut întotdea -
una cã un asemenea fenomen va
apãrea ºi va cãpãta proporþii sem -
ni ficative. ªi totuºi, nimic nu s-a
întâmplat, nici mãcar în ultima pe -
rioadã, atât de propice investiþiilor.

Au trecut 22 de ani de la
evenimentele din decembrie
1989. În curând, vom asista ºi în
România la schimbul de generaþie
la conducerea firmelor ºi cred cã
fiecare patron îºi va dori sã lase
copiilor o activitate sigurã, 100%
legalã ºi, de ce nu, vandabilã.

Este evident faptul cã pro ble -
mele actuale nu pot fi rezolvate în
totalitate de cãtre fiecare firmã în
parte. Dar câþi vor putea trece pes -
te mândrie ºi vor iniþia dialogul?

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Blestemul transportatorilor
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cesitãþile reale ale transportatorilor
ºi, în acest mod, se va putea ac -
þiona împreunã pentru combaterea
acestui fenomen. Dacã se vor lua
mãsuri unilaterale, acestea nu vor
avea efectul scontat, deoarece vor
continua doar pe linia de pedeapsã,
fãrã a lua în considerare o activitate
comunã cu patronatele, de preve -
ni re, îndrumare ºi combatere efi -
cien tã“, a spus Mayer Siegfried. 

Neîncrederea are la bazã ºi bi -
necunoscutele carenþe legislative.

Costi considerã cã atâta timp
cât nu existã o lege unitarã privind
transporturile rutiere comerciale,
care sã includã orice autovehicul
care realizeazã transport comer -
cial, nu va exista transparenþã ºi
concurenþã loialã.

„Referitor la transportul de per -
soane, peste 30% se face cu
autoturisme de pânã la 9 locuri ce
nu pot fi controlate sau, mai bine
zis, nu se vrea sã fie controlate“,
a completat Costi.

De altfel, „pirateria“ reprezintã
dintotdeauna cea mai mare pro ble -
mã pentru transportul de cã lãtori.

„Dacã ISCTR va lua mãsuri pri -
vind pirateria în transportul de per -
soane, atunci transportatorii nu vor
mai avea alte griji decât cele de a
respecta legislaþia în vigoare, nu
de a pãzi traseele de grija piraþilor“,
a concluzionat Mihai.

Credeþi cã inspectorii
ISCTR, care ar trebui sã
asigure controlul unic în
transporturi, din luna
decembrie, vor reuºi sã
combatã eficient
concurenþa neloialã din
domeniu?
1. Da - 21%
2. Nu - 79%
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SSppuunnee--]]ii  pp`̀rreerreeaa!!

DDeesspprree  aalleeggeerrii
Credeţi că alegerile din acest an vor afecta
transporturile în mod negativ?

Puteþi transmite 
comentariile 

dumnea voastrã direct 
pe site-ul 

www.ziuacargo.ro 
la secþiunea 

„Întrebarea lunii“.
1. Da.
2. Nu.

Noul control unic nu beneficiază 
de încredere

MULŢUMIM, FORT!

Redacþia Ziua Cargo mulþumeºte
FORT (Federaþia Operatorilor
Români de Transport) pentru
ajutorul oferit unei familii aflate
într-o situaþie limitã. Astfel, prin
implicarea FORT ºi a membrilor
sãi, pe data de 20 decembrie, 8
copii minunaþi au primit vizita lui
Moº Crãciun, încãrcat cu pachete
de haine, jucãrii ºi rechizite.
Reamintim, cu o lunã în urmã,
prin amabilitatea lui George
Ungureanu, patronul ªtefi
Spedition, companie membrã
FORT, a fost realizat un transport
gratuit de BCA destinat
construcþiei unei noi clãdiri
pentru cei 8 copii care stau
împreunã cu mama ºi bunica
într-o casã cu o singurã camerã,

ce s-ar putea prãbuºi peste ei în
orice moment. Pentru a-i ajuta,
mai multe persoane s-au
mobilizat, realizând demersuri
privind oferirea de sponsorizãri ºi
contractarea de lucrãri pentru
construcþia unei noi locuinþe. O
firmã de construcþii va face
lucrãrile fãrã onorariu, iar cele
mai multe materiale de
construcþii fac obiectul unor
sponsorizãri. Au rãmas de strâns
10.000 de euro sau materiale de
construcþii, care totalizeazã
aproximativ aceastã sumã.
Fiecare ajutor conteazã în
aceastã cursã în care
solidaritatea noastrã este vitalã.
Ziua Cargo susþine aceste
demersuri iar cei care vor sã se
implice în acest caz pot lua
legãtura cu noi la tel

021.444.00.96, 0757.074.395
sau la adresa de e-mail
redactie@ziuacargo.ro. Doamne
ajutã!

FORT PROPUNE
INTRODUCEREA
GO-BOX

Transportatorii rutieri de mãrfuri
ºi de persoane au înregistrat
anul trecut pierderi de peste 50
milioane de euro din cauza stãrii
infrastructurii rutiere, a creºterii
costurilor cu carburanþii ºi a
haosului legislativ, se aratã
într-un comunicat FORT.
Federaþia Operatorilor Români
de Transport a transmis o
scrisoare Guvernului României
în care solicitã ca încasarea
taxei de drum aferentã utilizãrii
infrastructurii rutiere sã se facã
dupã modelul austriac -
utilizând GO-Box-ul.
Implementarea acestui sistem
ar optimiza costurile pe care
transportatorii comerciali le
înregistreazã din cauza
neutilizãrii infrastructurii rutiere
ca urmare a restricþiilor de
circulaþie impuse, precum ºi a
obligativitãþii de a respecta
timpii de odihnã ºi conducere.
Sistemul GO-Box este singurul
ce oferã 100% garanþia cã
plãteºti în funcþie de cât utilizezi.
Comparativ cu þãri precum
Bulgaria, unde costul/km cu
taxa de drum este de 0,008
euro cenþi, transportatorii
români plãtesc 0,15 euro
cenþi/km. În 2007, un
transportator român efectua
anual aproximativ 110.000 km
cu un autovehicul comercial pe
teritoriul naþional, iar în 2011
media kilometrilor efectuaþi la
transportul de mãrfuri a scãzut
la 70.000 km/vehicul, ceea ce
ne aratã în mod clar, mai ales în
contextul creºterii continue a
costurilor cu carburanþii, cã
statul trebuie sã aplice o serie
de mãsuri care sã salveze ce se
mai poate din transporturile
comerciale româneºti. Mãsuri
precum returnarea accizei sau
implementarea sistemelor de
încasare a taxei de drum în
funcþie de numãrul de kilometri
parcurºi trebuie sã reprezinte
pentru Guvernul României o
prioritate sectorialã în 2012,
concluzioneazã FORT.

Dupã 5 ani petrecuþi la
conducerea companiei Volvo
Romania, Christian Coolsaet
preia funcþia de Director
Commercial Trucks pentru
Germania, Austria ºi Elveþia
din cadrul Volvo Trucks
Region Central Europe. Noul
Director General, Sigurd
Wandel, va prelua noua
funcþie la 1 februarie 2012.
Înainte de sosirea în România,
în decembrie 2006, Christian
Coolsaet a fost la conducerea
reprezentanþei Volvo Trucks
din Ucraina. „Pe perioada
ºederii mele în România, ciclul
economic a fost ca un
carusel, de la un nivel înalt, pe
care nimeni nu ºi l-ar fi
imaginat, la unul foarte
scãzut. Dar, drumul de atunci
ºi pânã acum a fost fantastic -
plin de realizãri notabile ºi
experienþe valoroase: am
analizat cu cea mai mare
atenþie, am luat decizii
îndrãzneþe ºi am fost fermi în
implementare. Iar astãzi Volvo
Romania este o referinþã
indiscutabilã pentru excelenþã
operaþionalã în toate
disciplinele. Este o mare
plãcere sã lucrezi zi de zi la
Volvo Romania ºi sã faci parte
din aceastã echipã", a
declarat Christian Coolsaet, la
încheierea misiunii sale în
România. Noul director, Sigurd

Wandel, care va prelua
conducerea începând cu data
de 1 februarie 2012, lucreazã
în cadrul companiei Volvo
Trucks din anul 2000, iar în
ultimii cinci ani a ocupat
funcþia de Director de
dezvoltare a reþelei Volvo
Trucks pentru regiunea de Est.
De asemenea, are o
experienþã bogatã privind
pieþele din Asia, având
atribuþii suplimentare ca
preºedinte al Consiliului de
Administraþie pentru þãrile din
Asia Centralã. „Este atât o
onoare, cât ºi o provocare sã
preiau operaþiunea Volvo
Trucks în România. Aºtept cu
nerãbdare sã iau contact cu
particularitãþile pieþei de
transport din România ºi sã-i
întâlnesc pe cei care ne-au
ales drept parteneri, ºi anume
clienþii noºtri.”

NOU DIRECTOR GENERAL VOLVO ROMANIA

„Credeþi cã inspectorii ISCTR,
care ar trebui sã asigure controlul
unic în transporturi, din luna de cem -
brie, vor reuºi sã combatã efi cient
concurenþa neloialã din do meniu?“

Aceasta a fost întrebarea lunii
decembrie iar rãspunsurile aratã
în mod clar faptul cã noul corp de
control nu beneficiazã de încre de -
rea transportatorilor. Doar 21%

dintre respondenþi cred cã ISCTR
va desfãºura o activitate eficientã,
în timp ce 79% se îndoiesc cã
acest lucru se va întâmpla.

„Nu am prejudecãþi, totul depin -
de de modul în care ISCTR va
înþelege sã colaboreze cu patro na -
tele. Sper cã noul organism va
înþelege cã doar colaborând cu noi
va putea sã înþeleagã pe deplin ne -
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Un an slab pentru
expediţiile europene
2011 a fost un an destul de slab pentru expediţiile
europene, parţial din cauza spectrului unei noi crize în
zona Euro. După aproape doi ani de creşteri
incontestabile şi după ce începutul de an nu arăta foarte
rău, s-a ajuns, către sfârşit, să se înregistreze adevărate
scăderi ale pieţei.

C
a în fiecare an, încer -
cãm, cu ajutorul Dan -
ske Markets Equities,
Compania de analizã
a Danske Bank (Banca

Danezã), ºi a Indexului European
de Expediþii (European Freight
Forwarding Index) pe care îl reali -
zea zã în fiecare lunã, sã vã pre -
zen tãm pe scurt situaþia din acest
domeniu extrem de sensibil la
orice schimbare economicã la
nivel global.

Indexul din luna ianuarie 2011
arãta semne timide de stabilizare.
Dupã o toamnã 2010 în care piaþa
pã rea cã era gata de cãdere, în
de cem  brie ºi ianuarie activitatea
începuse sã creascã. Astfel, va -
loa rea indexului era de 56, mai
bunã decât în ianuarie 2010 (50).

În luna martie, s-a înregistrat
din nou o dezvoltare pozitivã atât
a situaþiei pieþei, cât ºi a aº tep -
tã rilor participanþilor la sondaj.
Ast fel, valoarea indexului a cres -
cut de la 63, în februarie, la 64.
Pe segmente, piaþa expediþiilor
ma ritime îºi revenise substanþial
(de la 58 la 71), în timp ce expe -
di þiile rutiere se caracterizau prin -
tr-o relativã stabilitate (de la 63
la 68). Numai expediþiile pe aerian
au înregistrat o scãdere efectivã
(de la 63, la 47 - ceea ce marchea -
zã un uºor declin). 

Indexul a continuat sã se îm -
bu nãtãþeascã în luna aprilie, cu o
valoare de 67, comparativ cu 64
în luna martie. Pe segmente de
transport, cea mai semnificativã
recuperare a prezentat-o, în luna
aprilie, domeniul aerian, cu o creº -
te re de la 47 în martie, la 58, în
timp ce domeniul rutier ºi cel na -

val erau relativ stabile (de la 68
la 70 pe rutier ºi de la 71 la 69
pe maritim). Þãrile Benelux au în -
registrat un index în uºoarã scã -
dere, de la 77 la 75, Danemarca
a crescut de la 63 la 74, Finlanda
de la 64 la 75, iar Europa de Est
de la 50 la 64, una dintre cele mai
substanþiale dezvoltãri. Germania
este ºi ea în scãdere, de la 75 la
66, în timp ce Norvegia s-a prã -
buºit de la 75 la 40.

Valoarea indexului a scãzut,
în mai, de la 67 la 63, estimãrile
coborând, la rândul lor, de la 66
la 62. Singura categorie pe care
valoarea indexului a crescut în
luna mai este aceea de „alte
moduri de transport“, în timp ce
expediþiile aeriene au înregistrat
cea mai mare „cãdere“, valoarea
indexului coborând chiar sub 50
(index 45 în mai), ceea ce mar -
cheazã o scãdere ade vãratã a
volumelor de mãrfuri. În do -
meniul rutier ºi cel naval, indexul
nu a scãzut atât de sever (de la
70 la 64 ºi respectiv de la 69 la
67).

Începutul
declinului

Conform datelor furnizate de
Danske Markets Equities, indexul
de expediþii in luna iunie a în re -
gis trat din nou o scãdere impor -
tan tã, de la 63 la 54. Pe segmente
de transport, indexul a scãzut atât
pentru transportul rutier (de la 64
la 57), cât ºi pentru expediþiile
mari time (de la 67 la 61). Expe -
di þiile aeriene au rãmas relativ
con stante ºi încã se situeazã sub
valoarea de creºtere realã (50),

ceea ce indicã, în mod evident, o
scãdere a volumelor. 

În luna iulie, volumele s-au de -
te riorat sever, indicele cãzând la
43, de la 54, marcând prima ade -
vã ratã scãdere de aproape doi ani
(aproximativ 50 s-a înregistrat în
februarie 2010, sub 50 ultima da -
tã situându-se în septembrie
2009). Aceastã valoare a fost
generatã, în special, de scãderile
de index manifestate de sectoa -
re le rutier ºi maritim (de la 57 la
40 pe rutier ºi de la 67 la 61 pe
ma ritim, dar, în acest ultim caz,
volu mele se aflã încã în trend po -
zitiv). Segmentul aerian rãmâne
con stant, dar pe scãdere (index
45 atât în iunie, cât ºi în iulie).
Demn de remarcat este faptul cã,
în aceste condiþii, în care putem
vorbi aproape de o prãbuºire a
volumelor de pe majoritatea pie -
þelor europene, numai Europa de
Est ºi Elveþia au înregistrat o creº -
tere a indicelui, ºi încã substan -
þia lã (de la 53 la 64 în regiunea
noastrã ºi de la 33 la 50 în Elveþia). 

În august, lucrurile încep sã
se miºte, cu un indice în creºtere
de la 43 la 46, ceea ce indicã o
scãdere a volumelor mai puþin ac -
celeratã. Piaþa maritimã, dupã o
scãdere accentuatã (ajungând la
un 47), creºte la 51, rutierul îºi
revine o idee (de la 40 la 46), în
schimb aerianul e... în aer (de la
48 la 33). Nivelul aºteptãrilor rã -
mâne oarecum constant (56-57).
E rândul Europei de Est sã scadã,
de la 64 la 46, în timp ce Benelux
înregistreazã un indice record,
de... 13. 

În fine, o datã cu sosirea toam -
nei, indicele de expediþie revine
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pe creºtere autenticã în septem -
brie (de la 46 la 53), apoi scade
din nou, la 52, în octombrie, un
de clin mai puþin puternic decât cel
anticipat. Dar adevãratul declin
avea sã se producã în noiembrie,
când efectiv piaþa cade, de la va -
loarea indexului de 52, la 40, re -
mar cându-se, astfel, o adevãratã
scã dere a expediþiilor europene,
va loarea situându-se sub 50. Pe
ru tier, scãderea a fost de la 62 la
46, pe maritim de la 52 la 44 ºi
pe aerian a crescut de la 37 la 38. 

În fine, în decembrie, s-a mani -
fes tat o uºoarã revigorare a indi -
celui în sine, de la 40 la 41, dar
acest lucru înseamnã doar cã scã -
derea efectivã a pieþei a încetinit,
nu cã activitatea înregistreazã din
nou creºteri. 

Rãmâne de vãzut ce ne va
aduce noul an, mai ales în con -
tex tul în care aºteptãrile operato -
ri lor de expediþii nu sunt extrem
de optimiste. Dar, oricum, perioa -
da sãrbãtorilor de iarnã a fost în -
tot dea una puþin mai lentã decât
media anualã...

Cum se calculează

Studiul, la care participã mari
operatori europeni din domeniul
expediþiei de mãrfuri, se cana li -
zeazã pe douã întrebãri principale.
Prima dintre ele se referã la volu -
mele de mãrfuri operate în mod
curent, comparativ cu ultimele
douã luni, cu ajustãrile necesare
sezoniere (mai reduse, la acelaºi
nivel, mai mari). Cea de-a doua
între bare vizeazã aºteptãrile în
pri vinþa volumelor operate în ur -
mã toarele douã luni, ºi în acest
caz, cu ajustãrile sezoniere nece -
sare (mai puþin, la fel, mai mult).

Numãrul de participanþi a
ajuns, la sfârºitul anului trecut, la
119 respondenþi, un nivel destul
de scãzut în comparaþie cu 2010.
40% dintre aceºtia sunt în do me -
niul rutier, 30% pe maritim, 12%
pe aerian ºi 18% pe alte moduri
de transport. Danemarca deþine
20% dintre votanþi, 13% sunt din
Europa de Est, 12% din Marea
Britanie, câte 10% din Germania
ºi Suedia, 9% din Finlanda, 8%
alte state, 7% Norvegia, 6%
Benelux ºi Elveþia - 5%. 

Rãspunsurile au fost traduse
de specialiºtii danezi într-un indice
a cãrui valoare variazã între 0 ºi
100, cu valorile peste 50 indicând
o creºtere marcatã de companiile
participante.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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PPrroovvooccăărriillee  aannuulluuii
îînn iinndduussttrriiaa  aauuttoo
CCrreeşştteerreeaa  mmooddeessttăă  îînn  iinndduussttrriiaa  aauuttoo  llaa  nniivveell  gglloobbaall  vvaa
ccoonnttiinnuuaa  îînn  22001122,,  ppee  mmăăssuurrăă  ccee  cceerreerreeaa  îînn  ppiieeţţeellee
eemmeerrggeennttee  ssee  vvaa  tteemmppeerraa  iiaarr  vvâânnzzăărriillee  îînn  mmaajjoorriittaatteeaa
ppiieeţţeelloorr  ddeezzvvoollttaattee  vvoorr  ssttaaggnnaa..  TTooaattee  aacceesstteeaa  aannuunnţţăă  oo
eexxppaannssiiuunnee  mmooddeessttăă  aa  ppiieeţţeeii  aauuttoo  llaa  nniivveell
iinntteerrnnaaţţiioonnaall,,  ddee  ddooaarr  33%%  ppeennttrruu  aacceesstt  aann,,  ssee  aarraattăă
îînnttrr--uunn  ssttuuddiiuu  rreeaalliizzaatt  ddee  EErrnnsstt  &&  YYoouunngg..

C
a în orice domeniu, ºi
in dustria auto a fost
afec tatã serios de
dez echilibrul eco no -
mic ce s-a instaurat la

nivel mondial, de aceea sunt câte -
va elemente care pot influenþa
serios evoluþia pieþei auto în ur -
mã torul an.

Puncte critice în
2012

Deºi perspectiva pe termen
lung rãmâne pozitivã, încetinirea
creºterii pieþelor emergente va fi
un motiv de îngrijorare pentru in -
dustria auto în 2012. Aºteptãrile
pri vind evoluþia celor mai impor -
tante pieþe auto din lume vizau o
revenire la nivelul din 2007 pânã
anul acesta. Cel mai probabil însã,
pieþele auto dezvoltate din Europa
vor înregistra în continuare vânzãri
mo deste, ca urmare a crizei dato -
ri ilor suverane, în timp ce creºte -

rea vânzãrilor în Statele Unite rã -
mâne deocamdatã incertã. La
nivel global, s-a intensificat com -
pe tiþia între producãtorii de piese
auto OEM, lucru ce va pune pre -
siune pe lanþul de aprovizionare
din industria auto. Economiile
emer gente, în special China, au
devenit cele mai mari pieþe pentru
o serie de producãtori de piese
cu operaþiuni globale. În con se -
cin þã, aceºti producãtori se con -
fruntã cu situaþia în care trebuie
sã îºi apere cota de piaþã în þãrile
de origine, concomitent cu nevoia
de a câºtiga teren în pieþele emer -
gente. Industria auto îºi va reveni
în 2012, dupã impactul celor douã
dezastre naturale care au generat
o penurie severã de piese în ulti -
mul an - cutremurul din Japonia ºi
inundaþiile din Thailanda. Deºi au
cauzat reduceri importante ale
stocurilor, aceste evenimente au
oferit companiilor ocazia unicã
de a evalua procesul de producþie

ºi de a stabili procese pentru a
rãs punde unor astfel de provocãri
în aprovizionare pe viitor. O con -
stan tã rãmâne ºi incertitudinea
pri vind preþurile materiei prime.
Acesta va continua sã fie un motiv
de îngrijorare pentru furnizorii din
sectorul auto ºi în 2012. În acest
con text, aceºtia vor fi nevoiþi sã
ana lizeze diverse scenarii, de la
struc turarea unor contracte de
sta bilire a preþurilor, pânã la stra -
te gii de aprovizionare în comun
(joint supply strategies).

Tendinţe 
din 2011 ce se
continuă şi în
2012

În contextul unui nivel estimat
al vânzãrilor stabil spre pozitiv,
majoritatea companiilor auto va
urmãri o creºtere sustenabilã a
pro fiturilor iar tendinþa generalã
de a creºte transparenþa privind

si tuaþia lanþului de aprovizionare
se va manifesta ºi în 2012. Toto -
da tã, producãtorii din industria
auto vor continua sã colaboreze
pen tru a dezvolta motoare ºi vehi -
cu le cu emisii scãzute pentru a
rãspunde presiunilor legislative.
Cu toate acestea, cererea va rã -
mâne în con tinuare scãzutã. Creº -
terea mar gi nalã a listãrilor gene -
ratã de ac ti vitatea companiilor
chinezeºti va continua în 2012.
Deºi fuziunile, achiziþiile ºi acti -
vi tatea de „private equity“ au stag -
nat în 2011, existã un apetit neaº -
teptat pentru tran zacþii în industria
auto în urmãtorul an, aºa cum a
relevat cel mai recent Capital
Confidence Barometer realizat de
Ernst & Young în oc tom brie 2011.
„Tendinþele care se con tureazã
pe piaþa auto pentru 2012 la nivel
global ºi regional se vor regãsi
într-o anumitã mãsurã pe plan
local. În România însã, evoluþia
cererii ºi a vânzãrilor va fi nuanþatã

de cadrul legislativ intern, care a
marcat piaþa auto în mod sem ni -
fi cativ în ultimii ani. Este vorba
de spre noua formulã a taxei auto
care va descuraja puternic tran -
zac þiile cu maºini second-hand în -
matri cu late înainte de 2007 ºi de -
spre gura de oxigen pe care o
repre zintã pro gramul Rabla pe
pia þa internã. Dacã 2011 a
însemnat un an de stabili z are a

vânzãrilor dupã picajul din pe -
 rioada 2008-2010, anul acesta
se înscrie într-o anumitã conti nu -
i tate, cu evoluþii rezervate, dar po -
zitive ºi apetit pentru suste nabi -
li ta te“, a explicat Andra Caºu, Tax
Se nior Manager la Ernst & Young
România.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Despre Ernst & Young
Ernst & Young este una dintre cele mai mari firme de servicii
profesionale la nivel global, cu 152.000 de angajaþi în 700 de birouri
din 140 de þãri ºi venituri de aproximativ 22,9 miliarde dolari în anul
2011. Reþeaua este bine integratã la nivel global, iar resursele din
cadrul acesteia ajutã la acordarea clienþilor de servicii prin care sã
beneficieze de oportunitãþile din întreaga lume. În România, Ernst &
Young este unul dintre liderii de pe piaþa serviciilor profesionale
încã de la înfiinþare, în anul 1992. Cei peste 450 angajaþi din
România ºi Republica Moldova furnizeazã servicii integrate de audit,
asistenþã fiscalã, asistenþã în tranzacþii ºi servicii de asistenþã în
afaceri cãtre companii multinaþionale ºi locale. Compania are
birouri în Bucureºti, Cluj-Napoca, Timiºoara ºi Chiºinãu.
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Ziua Cargo: Cum
caracterizaþi modul actual
de funcþionare a comisiei
de dialog social?
Augustin Hagiu: În legãturã

cu comisia de dialog social, sunt
doi factori care meritã menþionaþi.
Unul este legat de organizare, iar
cel de-al doilea de modul în care
se finalizeazã comisiile de dialog
social. Legat de organizare, ne
con fruntãm cu foarte multe pro -
bleme, care þin de modul în care
suntem percepuþi ºi respectaþi ca
organizaþii patronale. Dacã pânã
la jumãtatea anului trecut accesul
la comisia de dialog social se fã -
cea pe la intrarea principalã a Mi -
nis terului, pe bazã de listã no mi -
nalã ºi lucrurile funcþionau corect,
din toamna trecutã lucrurile s-au
schimbat ºi am ajuns în situaþia de
a fi anunþaþi cã aceastã comisie
are acces pe la Poarta C, iar de
acolo sã fim trimiºi la poarta A, la
polul opus. Un al doilea aspect
este cã listele nu sunt complete.
Ceea ce trimitem noi ca prezenþã,
de cele mai multe ori nu se regã -
seºte pe listele de la poartã. Sala
care este anunþatã se schimbã cu
câteva minute înainte ca aceastã
comisie sã îºi înceapã lucrãrile.
Ac tele normative ne vin de cele
mai multe ori cu o zi înainte sau,
în cel mai fericit caz, cu 2-3 zile
înainte. Dar în ultima perioadã, cu
o zi înainte de comisia de dialog
social, au fost introduse acte nor -
ma tive pe ordinea de zi supli -
mentarã, fãcând practic imposibilã
temporizarea cu membrii noºtri,
ob þinerea unor informaþii utile
pen tru reprezentarea corectã a
in tereselor lor pe actul normativ

ºi sã nu cerem o mai bunã or -
ganizare. Am discutat aceste as -
pecte de fiecare datã, la începutul
ºedin þelor de comisie cu di -
rectorul co mi siei de dialog social,
l-am rugat sã informeze pe cine
trebuie ºi, de fiecare datã, a ridicat
din umeri.

Legat de aspectul organi za to -
ric, aº mai menþiona un singur lu -
cru. Suntem, pur ºi simplu, cãlcaþi
în picioare ºi umiliþi de modul în
care s-au închis zonele de acces
chiar ºi cãtre sala în care se or -
ga nizeazã de regulã comisia de
dia log social. Nu putem merge
nici mãcar la toaletã fãrã ca o per -
soanã sã ne însoþeascã pentru a
ne deschide cu o cartelã accesul.

Consider cã acest lucru se
face conºtient ºi se doreºte conti -
nua rea acestei stãri de fapt, pen -
tru a ne face sã renunþãm sã mai
mergem la aceastã comisie. 

Din ce cauzã s-a ajuns la
aceastã situaþie?
Cred cã aceastã degradare s-a

întâmplat pentru cã suntem des -
con sideraþi, pentru cã nu contãm
ºi pentru cã pe parteneriatul social
care ar trebui sã acþioneze între
cele trei instituþii - Minister-sindi -
ca te-patronat - nu dã nimeni din
Minister doi lei. Noi suntem pentru
ei o formã fãrã fond. Pânã acum
mãcar, prin modul de organizare
al comisiei, arãtau totuºi respect
faþã de patronate ºi de sindicat.
În momentul de faþã, acest res -
pect a dispãrut total. Suntem tra -
taþi ca niºte cerºetori la poarta
Mi nisterului care sunt verificaþi ºi
reverificaþi.

Cum se desfãºoarã
discuþiile în interiorul
comisiei?
De cele mai multe ori, secre -

ta rul de stat a lipsit de la comisia
de dialog social. Am constatat cu
stupoare cã discuþiile din punct
de vedere tehnic sunt coordonate
de acelaºi personaj, pe care, de
altfel, l-am ºi contestat. Dacã eºti
ºeful comisiei de dialog social în -
seamnã sã administrezi organi -
za rea în condiþii optime ºi ai grijã

ca tot ceea ce a fost menþionat
sã fie consemnat în procesele ver -
bale, ca materialele sã fie com -
plete, dar nu îþi dã dreptul statutul
comisiei sã faci consideraþii tehni -
ce sau sã rãspunzi la întrebãri de
ordin tehnic sau juridic care se
ridicã în cadrul comisiei de dialog
social. Aceasta ar trebui sã aibã
un alt interlocutor, ºi anume o per -
soanã de specialitate desemnatã
de Minister sã participe la aceastã
comisie. Ca director al comisiei,
sã iei cuvântul pe probleme tehni -
ce ºi sã blochezi chiar lucrãrile
comisiei, intervenind cu tot felul
de probleme, acest lucru nu poate
fi permis. Dar nimeni nu face
nimic. 

O altã problemã de fond ex -
trem de importantã este cã, în ul -
tima vreme, au dispãrut cu totul
procesele verbale. Minutele ºi
pro cesele verbale care se încheie
nu corespund celor ce se men -
þio neazã ºi, de multe ori, recapitu -
lãm cele discutate tocmai pen tru
a fi trecute în procesele verbale.
Este vorba despre aspecte care
se menþioneazã a fi acceptate ºi,
ulterior, nu se regãsesc în forma
finalã a actului normativ adoptat. 

Un alt exemplu este faptul cã
sunt acte normative care sunt deja
publicate în Monitorul Oficial la
mo mentul prezentãrii în cadrul
co misiei. ªi ni se mai cere votul
pe aceste acte normative. 

Aþi încercat dezvoltarea
altor forme de dialog?
S-au organizat ºi subcomisii,

dar, din pãcate, efectul a fost
acelaºi. Doar la normele pentru
OG 27/2011 a existat o anumitã
deschidere, care s-a manifestat
prin preluarea în forma finalã a
nor melor, a câtorva puncte pe
care le-am propus. Dar cu foarte
mare dificultate am reuºit sã
deter minãm persoana prezentã
din partea Direcþiei de regle men -
tare sã cearã aprobarea pentru
a-ºi putea da acordul de principiu
pe ceea ce noi încercam sã conve -
nim în cadrul comisiei. Acest lucru
este nefiresc. În comisia de dialog
social, trebuie sã vinã un om care

are posibilitatea ca, în mod justi -
fi cat, sã poatã avea un punct de
ve dere respectat ºi care sã se
gãseas cã ulterior în forma finalã
a materialului. Atâta timp cât nu
avem nici mãcar un secretar de
stat acolo care sã poatã sã inter -
vinã, sã îºi prezinte punctul de ve -
dere ºi sã adopte punctul nostru
de vedere dacã acesta este bun
ºi, ulterior, pentru a putea semna
o formã convenitã de comun, este
foarte dificil ca aceastã comisie
sã existe ºi sã funcþioneze. 

Reprezentativitatea
patronatelor în contextul
noii legi privind dialogul
social ar putea fi unul
dintre motivele acestei
degradãri?
Problema este cã nu au apãrut

nor mele la aceastã lege, iar în
acest context foarte multe lucruri
nu pot fi puse cap la cap. Unul
din tre aceste aspecte este cel le -
gat de reprezentativitate - cel mai
important lucru care nu poate fi
rezolvat în absenþa normelor. Am
avut niºte discuþii la Ministerul
Muncii, în care am menþionat niºte
puncte de vedere legate de obþi -
ne rea reprezentativitãþii ºi de mo -
dul simplu în care aceastã pro -
ble mã poate fi tratatã. Aici dau
drept exemplu chestiunea legatã
de numãrul de angajaþi pentru
care trebuie sã stãm la coadã la
in spectoratele teritoriale de mun -
cã pentru a le cere sã ne vizeze
tabe lele cu numãrul de angajaþi.
Este un aspect care s-ar putea re -
zolva foarte simplu, printr-un sin -
gur click în programul elec tro nic.
Timpul se scurge în defavoarea
noastrã. 

Totuºi, într-un moment
important, dialogul social a
funcþionat. Mã refer la
normele pentru OG
27/2011, noua lege a
transporturilor.
Au fost admise o parte dintre

solicitãrile noastre. Într-un mo ment
crucial, parþial a funcþionat acest
dialog social, contrar tuturor
aºteptãrilor. A funcþionat foarte bine
ºi relaþia inter-patronalã. Poa te cã
nimeni nu s-ar fi aºteptat sã existe
o coordonare atât de bunã între
patronate ºi lucrul acesta s-a vãzut. 

La ora actualã, dupã cum s-a
promis, încep din nou discuþiile
pentru o nouã lege a transpor tu -
rilor, care vor avea loc la Minister.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Comisia de dialog
social... fără dialog
La începutul acestui an, demarează discuţiile pentru o
nouă lege a transporturilor, chiar dacă actuala lege a
intrat în vigoare pe data de 4 decembrie 2011. În aceste
condiţii, un dialog social eficient ar trebui să reprezinte
principala premisă pentru a spera la realizarea unei legi
stabile, pe care măcar câteva luni de zile să nu încerce
nimeni să o modifice. Despre modul în care se desfăşoară
la ora actuală dialogul social între patronate şi Ministerul
Transporturilor am discutat cu Augustin Hagiu,
preşedinte FORT (Federaţia Operatorilor Români de
Transport).

Cel mai grav lucru este cã nu se întocmeºte un
proces verbal coerent care sã cuprindã toate

opiniile exprimate ºi care nu neapãrat sã fie atunci
eliberat cãtre cei prezenþi, dar mãcar sã fie publicat pe
site într-un anumit termen sau pus la dispoziþia
partenerilor de dialog social.“

„

De fiecare datã, reprezentanþii ministerului spun
cã mandatul lor în cadrul comisiei este sã susþinã

proiectul în forma respectivã ºi cã nu pot modifica
nimic, pentru cã acesta este ordinul primit. În acest
context, nu înþelegem de ce mai este prezentat proiectul
în dezbatere publicã ºi care mai este rolul comisiei.
Deschiderea este zero ºi ei trebuie sã bifeze doar cã a
avut loc comisia.“

„

prezentat. La ultima ºedinþã, am
în tâlnit acte normative care sunt
supuse comisiei de dialog social
fãrã a fi redactate, practic fãrã a
fi puse deloc la dispoziþia noastrã.
La ultima comisie, a fost vorba

de spre lista drumurilor de 11,5 t
care au fost reabilitate ºi nu am
avut o astfel de listã la dispoziþie
în cadrul comisiei.

În aceste condiþii, este nefi -
resc sã nu ne manifestãm repulsia
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Ziua Cargo: Creºterea
preþului carburanþilor
îngrijoreazã pe toatã
lumea. Credeþi cã acestea
au în spate motive reale,
legate de majorarea
costurilor pentru
companiile petroliere?
Ion Lixandru: Am avut o serie

de discuþii cu reprezentanþi la cel
mai înalt nivel ai celor mai impor -
tan te companii petroliere prezen -
te în România. Concluziile la care
am ajuns sunt foarte interesante.
Preþul motorinei a crescut dar, din
fericire, nu pe mãsura presiunilor.
Se aºtepta un preþ de 6 lei ºi mo -
to rina încã este sub 6 lei la pom -
pã. Asta în condiþiile în care, în

ul timele luni, leul a pierdut cam
5% în faþa euro. Tariful pentru car -
buranþi în România este influenþat
de preþul mediteranean - ceea ce
se întâmplã în jurul Mediteranei.
Aºa se calculeazã preþul de bazã
în Europa. Pentru România, acest
preþ s-ar putea calcula luând în
cal cul preþul petrolului autohton,
pre þul petrolului din Kazahstan
sau Rusia ºi, bineînþeles, sunt ºi
celelalte mari tranzacþii. Libia,
Egipt, Siria sunt þãri importante
în industria petrolului care au creat
probleme în zonã anul trecut ºi
tra ficul a fost perturbat. La aces -
tea se adaugã ºi ceea ce se întâm -
plã acum cu Iranul. Astfel, au apã -
rut premisele pentru creºterea
preþului petrolului. Totuºi, în þãri

pre cum Franþa, Germania, Austria,
pre þurile au stagnat (au crescut
puþin sau au scãzut puþin, dar nu
mai sunt ºocurile din 2009). În
Un garia, o influenþã importantã
se va simþi probabil din cauza
creº terii TVA-ului. Este posibil ca
un gurii sã vinã sã ia motorinã din
Ro mânia. Consumatorii mari din
Un garia beneficiazã de recupe ra -
rea de accize, dar consumatorii
mici sunt puternic afectaþi.

Pe lângã contextul interna þio -
nal, existã ºi specificul pieþei ro -
mâ neºti care influenþeazã cos tu -
rile companiilor petroliere. 

Prin rafinare se produc 30%
ben z inã, 30% motorinã, iar dife -

ren ţa este acoperitã de alte pro -
du se. Þara noastrã are un consum
de 70% motorinã ºi 30% benzinã.
Astfel, ca sã poþi sã obþii necesa -
rul de motorinã din producþie in -
ter nã, ai ajunge în situaþia sã nu
ai unde sã stochezi benzina care
re zultã în urma procesului de ra -
fi nare. În aceste condiþii, se rafi -
nea zã, de regulã, cantitatea de
pe trol necesarã pentru acoperirea
nevoii de benzinã. Diferenþa de
mo torinã necesarã pe piaþã este
adu sã din Ungaria, Cehia, Serbia,
Slovenia sau Austria. În momentul
în care consumul este asigurat
din import, nu din ceea ce se pro -
duce, profitul companiilor petro -
lie re se face din petrol, din extrac -
þie, nu din vânzarea la pompã. Iar
la pompã ori se iese pe zero, ori
pe pierdere - acest lucru convine
marilor companii petroliere, având
în vedere cã profitul total generat
este mare.

Creºterea accizei a
influenþat, la rândul ei,
semnificativ preþul final al
carburanþilor.
Mai mult decât atât, trebuie

sã ne facem calculul gândindu-ne
cã în anul 2013 vom ajunge sã
avem minimul de accize obliga to -
rii la motorinã, ceea ce înseamnã
cã se va echilibra piaþa în Europa
pe minim de accize. La momentul
acesta, preþul cu tot cu TVA din
Slovenia este egal cu cel din Ro -
mâ nia, dar existã diferenþe, în Slo -
ve nia acciza fiind 450 euro/tonã
iar la noi 316 euro/tonã. Diferenþa
o face TVA-ul, ei având 19%. S-ar
putea ca la anul transpor ta to rii
români sã nu mai fie avan ta jaþi sã
umple rezervoarele la ieºirea din
România.

Cum priviþi recentele
amenzi pe care Consiliul
Concurenþei le-a dat
companiilor petroliere?
Afacerile bazate pe carburant

sunt unele dintre cele mai profi -
ta bile în România. Piaþa localã
este undeva la 7 miliarde de litri
de benzinã ºi motorinã, care aduc
aproape 8 miliarde de euro în
intrãri, din care, sigur, o parte din
TVA se deduce. Din aceste 8 mi -
li arde doar 35% reprezintã preþul
combustibilului, diferenþa de apro -
ximativ 5 miliarde este venit cash
rãmas în bugetul Ministerului de
Finanþe, din accizã ºi TVA. Amen -
da primitã de curând nu le va
afecta activitatea - 3% din cifra
de afaceri din 2010. Oricum, com -
paniile petroliere vor lua în calcul

posibilitatea ca aceastã sumã sã
trebuiascã sã fie plãtitã, iar, în
final, totul se va regãsi în costuri,
preţ la pompã. Conform legii,
com pa niile amendate care con -
tes tã amenda sunt obligate sã
plã teascã o cauţiune iar diferenţa
pânã la contravaloarea amenzii
sã fie provizionatã. În traducere,
câţiva bani pe litru în plus la pom -
pã. Cine a pierdut și cine a câș -
tigat? Într-o formã sau alta, aceste
amenzi care vor fi sau nu plãtite
vor afecta buzunarul con su mato -
rului, iar încasãrile la buget vor
crește.

Sunt benefice recentele
schimbãri legate de
controlul în transporturi?
ISCTR reprezintã una dintre

pro punerile mele, susţinute și de
cãtre colegii din CNR (Consiliul
Na ţional Rutier) din 2008. Între
timp, am fundamentat-o mai bine,
a venit noul ministru Anca Boagiu
ºi am reuºit sã îi fac propunerea.
Prin unificarea bazelor de date,
am propus ca acest sistem unitar
sã verifice rovinieta, cartea verde,
ITP, licenţã, autorizaţii transport...
ºi atunci vor fi oprite camioanele
care se ºtie cã nu sunt în regulã.
Nici nu mai este nevoie de filtre.
Etapa urmãtoare este sã treacã
ºi Poliþia în acelaºi sistem, împre -
unã cu Fiscul ºi cu Vama. Faptul
cã acum ARR este regionalizat
este un alt câºtig ºi totul se va
face online. Din punctul meu de
ve dere, cred cã ministrul Anca
Boa giu va rãmâne, aºa cum s-a
întâm plat ºi cu Ministerul de Justi -
þie, indiferent cã s-a schimbat
Guver nul. Va rãmâne pentru a-ºi
con ti nua investiþiile în infras truc -
tu rã, fiind alocaþi deja bani eu ro -
peni mulþi.

Creºterea preþului
motorinei ºi, implicit, al
cuantumului pe care
aceasta îl reprezintã în
total costuri duce ºi la o
mai mare stricteþe în ceea
ce priveºte monitorizarea
consumului?
Pe partea de consum, de când

am montat sondele de urmãrire
a nivelului motorinei din rezer -
voa re, cheltuiala cu motorina a

scã zut cu 12% - atenþie! - chel -
tuiala, nu consumul.

Avem o fluctuaþie destul de
mare de ºoferi la ora aceasta, pe
lângã nucleul de ºoferi deja for -
mat, cei care au plecat au lãsat
mul te gãuri, pentru cã nu se adap -
teazã la un nivel de disciplinã. Eu
nu pot sã tolerez furtul, iar cel
care închide ochii ºi acceptã aºa
ceva nu este un manager concu -
ren ţial pe termen lung. Trebuie ca
ºi ºoferii sã înþeleagã costurile,
fap tul cã o companie pentru a-ºi
pu tea finanþa investiþiile ºi a-ºi
men þine clienþii trebuie sã aibã
costuri reale.

Astãzi, 70% din piaþã este
edu catã la sistemul de transport
inter naþional în comunitatea euro -
pea nã unde nu ai ce sã pãcãleºti.
Eºti verificat, alimentezi pe card,
plãteºti cu cardul ºi lucrurile sunt
închise. Iar bãtãlia se dã în a fi cel
mai eficient. Se fac cursuri de
con ducere economicã, de care
nici nu se auzea cu puþinã vreme
în urmã, trebuie sã ne uitãm de la
primul,... ca sã ajungem la ultimul
ban, nu mai luãm cabine Mega -
spa ce ci luãm ceea ce este
standard pentru un maxim de efi -
cien þã. În comunitate, acum, trans -
por tatorii estici i-au destabilizat
pe cei italieni, austrieci sau
germani, acest lucru a condus la
con troale drastice din partea auto -
ri tã þilor din aceste þãri. Transpor -
tu rile lor au cãzut, nu mai au clienþi
în service-uri, ºi orice neregulã
poate fi extrem de costisitoare.
Pen tru fiecare chestie gãsitã se
des chide dosar, care costã, bine -
în þeles, ºi uite aºa am ajuns sã
plãtesc 700 euro pentru o sigu -
ranþã fuzibilã.

Totuºi, în ciuda
problemelor, transportul
intracomunitar este tot
mai vizat de cãtre
operatorii români.
La momentul acesta, este con -

ve nabil pentru cei care au mai
multe camioane noi sã ducã
maºinile la muncã în comunitate,
pentru cã acolo se câºtigã mai
bine. Le fac asigurãri cap-coadã
ºi nu le mai aduc acasã, ci schim -
bã ºoferii. Atunci când au de fãcut
revizii le fac acolo pentru cã nu
este rentabil sã le aducã aici. Asta
este, ne ducem unde gãsim de
muncã. Reuºim sã câºtigãm con -
trac te în faþa transportatorilor ves -
tici prin faptul cã avem costuri sa -
la riale mai reduse.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Motorina putea
depăşi 6 lei pe litru
Având motive mai mult sau mai puţin transparente,
preţul motorinei continuă să crească şi, în mod firesc,
acest lucru duce la o creştere a tensiunii la nivel social.
Am discutat despre motivele pragmatice ale acestor
scumpiri cu Ion Lixandru, proprietar ITIA şi ROMTRAILER
şi vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Transportatorilor
Rutieri din România (UNTRR).

Reuºim sã câºtigãm
contracte în faþa

transportatorilor vestici prin
faptul cã avem costuri salariale
mai reduse.”

„

S-ar putea ca începând
cu 2013 transportatorii

români sã nu mai fie avantajaþi
sã umple rezervoarele la
ieºirea din România.”

„
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FF irmele sancþionate sunt
OMV Petrom, OMV Pe -
trom Marketing SRL,
Rom petrol Downstream,
ENI Romania (care ope -

rea zã benzinãriile Agip), MOL Pe -
troleum ºi Lukoil Romania, pentru
cã s-au înþeles sã scoatã de pe
piaþã cel mai ieftin sortiment de
ben zinã existent în anul 2008:
Eco Premium.

Potrivit preºedintelui autori -
tã þii de concurenþã, Bogdan Chiri -
þoiu, probele sunt indubitabile:
schimburi de mesaje, de e-mail-
uri ºi minutele întâlnirilor Asocia -
þiei Române a Petrolului. În apãra -
re, petroliºtii susþin cã au vrut sã
elimine un produs poluant, care
fãcea rãu oamenilor ºi mediului.

ªeful Consiliului Concurenþei
a amintit cã investigaþia pe piaþa
carburanþilor este pornitã din
2005, când existau suspiciuni le -
ga te de un posibil cartel al preþu -
rilor, iar în 2009, la o inspecþie
inopinatã, desfãºuratã simultan la
toate companiile, au fost gãsite
do cumente revelatoare pentru an -
chetatori.

În opinia lui Chiriþoiu, este nu
numai cea mai mare amendã pe
care a dat-o autoritatea de con -
cu renþã, ci singura aplicatã com -
pa niilor petroliere în Europa.
„Suntem singurii din UE care am
gãsit dovezi directe ale unor înþe -
legeri între companii. (…) Nu ne -
gãm dreptul niciuneia de a vinde
cum vrea ºi unde vrea, cu condiþia
sã nu comunice cu concurentul
direct“, a precizat el. 

Companiile vor primi decizia
într-o lunã ºi vor avea 30 de zile
sã se hotãrascã dacã vor veni în
instanþã. „Au avut posibilitatea
sã-ºi recunoascã fapta ºi sã-ºi
sca dã pedeapsa. Dacã nu au re -
curs la acest lucru, înseamnã cã
vor acþiona în instanþã - în prima
etapã la Tribunalul Bucureºti, iar
în a doua la Curtea de Casaþie.
Din experienþa noastrã, ar dura
vreo 3 ani. În mod normal, ei ar
trebui sã plãteascã amenda acum,
iar la sfârºitul ciclului procedural
fie rãmân banii la noi, fie se întorc

la companii. Dacã nu se va întâm -
pla aºa, vor trebui totuºi sã plã -
teas cã o cauþiune de pânã la
20%“, a explicat Bogdan Chiriþoiu.

OMV Petrom, MOL ºi Rom -
petrol au anunþat deja cã vor cere
în instanþã suspendarea amenzii. 

În 3 ani, benzina
s-a scumpit cu
84%, iar motorina
cu 61% 

În cazul în care petroliºtii decid
sã scumpeascã sortimentele de
carburanþi pentru a-ºi recupera
din bani, tot consumatorul va fi
afectat, ca întotdeauna. 

Oricum, în ultimii 3 ani, ben -
zina s-a scumpit, în euro, cu 84%,
iar motorina cu 61%, potrivit date -
lor publicate în buletinele petro -

liere realizate de Comisia Euro -
pea nã. Astfel, dacã la 12.01.2009
un litru de benzinã costa circa 0,66
euro (3 lei), acelaºi litru de ben zinã
se cumpãra pe 19.12.2011 cu
peste 1,2 euro (5,6 lei). 

Datele Comisiei Europene
aratã cã ne situãm pe locul 2 în
UE, dupã Grecia, la scumpirea
ben zinei, ºi pe locul 3, dupã Cipru
ºi Ungaria, la scumpirea motorinei.
Anul trecut, s-au produs cele mai
multe majorãri de preþuri - peste
20. ªeful Consiliului Concurenþei
a anunþat cã în aceastã varã va
face public ºi rezultatul inves ti -
ga þiei asupra scumpirilor operate
de companiile petroliere la car -
bu ranþii de pe piaþa româneascã. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Companiile petroliere, amendate cu

205 milioane euro
Consiliul Concurenţei a sancţionat, la 10 ianuarie, marile
companii petroliere cu o amendă de 880 milioane lei (205
milioane euro), reprezentând 3% din cifrele de afaceri
realizate în anul 2010.
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ÎÎn ciuda estimãrilor minis -
trului Finanþelor, Gheorghe
Ialomiþianu, potrivit cãrora
motorina nu se va scumpi cu
mai mult de 2%, lucrurile

aratã altfel la pompã: majorarea
a atins cu 2 bani benzina, deºi

ne justificat, iar motorina a „urcat“
cu 9% la preþ. Concret, cel mai
scump sortiment de motorinã a
de pãºit 6 lei, iar benzina se în -
dreaptã vertiginos spre 7 lei litrul.
Reprezentanþii Uniunii Naþionale
a Transportatorilor Rutieri din Ro -

mânia (UNTRR) susþin cã scum -
pi rile carburanþilor „au argumente
mai puþin plauzibile“.

Dar iatã justificãrile autori tã -
þilor: ministrul Finanþelor susþine
cã „avem obligaþia ca, în 2013,
sã ajungem, la motorinã, la nivelul
accizei minime“. „Pentru 2012,
de la 1 ianuarie trebuie sã respec -
tãm acest calendar, urmând ca ºi
în 2013 sã aplicãm prevederea
le gatã de majorare, sã ajungem
la acciza minimã“, a anunþat
Gheor ghe Ialomiþianu. El a pre ci -
zat cã impactul bugetar va fi de
292,3 milioane lei. „Sigur cã este
ºi un impact estimat asupra preþu -
rilor. Colegii au calculat un 2%“,
estima el, la sfârºitul anului trecut.

UNTRR oferã explicaþii mai
detaliate. „Anul 2011 a început
cu aplicarea calendarului de ma -
jorare a accizelor carburanþilor -
acciza la benzinã a ajuns la pragul
minim din UE de 359 euro/1.000
litri, încheind perioada de tranziþie
de 4 ani, iar acciza la motorinã
ma joratã la 302,51 euro/1.000
litri îºi urmeazã calendarul pânã
la 1 ianuarie 2013, când trebuie
sã atingã un minim de 330
euro/1.000 litri“, au arãtat re pre -
zentanþii Uniunii. 

Transportatorii rutieri mai
expli cã faptul cã, la începutul lui
2012, acciza la motorinã a înre -
gis trat o creºtere de 4,46% în
euro, de la 302,51 euro/1.000
litri la 316,03 euro/1.000 litri, iar

Accizele la motorină au crescut cu 4,4% de la
1 ianuarie - în baza unei ordonanţe de
urgenţă adoptate de Guvern pe 27 decembrie,
pentru modificarea Codului fiscal - şi, în mod
paradoxal, au scumpit şi benzina.

„datoritã diferenþei de curs dintre
ratele oficiale de schimb euro/leu
pentru calculul accizelor pentru
anul urmãtor, comunicat de Banca
Centralã Europeanã în prima zi
lu c rãtoare a lunii octombrie ºi pu -
bli catã în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, se va înregistra o creº -
tere de la 4,2555 lei pentru 1 euro
în 2011, la 4,3001 lei pentru 1
euro în 2012, adicã 0,8%“. Va re -
zulta, astfel „o creºtere în lei a
accizei de 5,27%, ceea ce poate
justifica o mãrire de maxim 2% a
preþului motorinei, adicã 8,53-10
bani pe litru“. 

Cresc tarifele de
transport

Totodatã, UNTRR considerã ne -
cesarã ca, în aceste condiþii, sã se
o pereze „o majorare imediatã a ta -
ri felor de transport, cu minim 1%“.
De asemenea, „þinând sea ma de
fap tul cã ponderea costului cu
trans portul rutier în valoarea fina -
lã a produselor poate repre zen ta de
cele mai multe ori maxim 5% din
valoarea finalã a produ se lor pe raft,
estimãm cã, din cau za creºterii pre -
þului la carburant, nu este justificatã
o creºtere mai mare de 0,1% a
preþurilor finale ale produselor,
orice majorare su pl imentarã fiind
datoratã altor ca u ze, care nu implicã
transportul ru tier“, mai spun
reprezentanþii pa tro natelor în trans -
po rturile rutiere.

Însã, cum românii s-au obiº -
nuit deja cu creºterile de preþ pe
care nu le poate argumenta ni -
meni - însuºi preºedintele Traian
Bãsescu criticând faptul cã la noi
carburanþii se scumpesc, în timp
ce preþul þiþeiului scade -, cei mai
pesimiºti vãd deja benzina apro -
piindu-se de 7 lei litrul. De altfel,
acest tip de carburant costã în
Ro mânia mai mult decât în Ger -
mania. De la începutul anului 2011
ºi pânã la mijlocul lunii decembrie,
România se afla pe locul 8 la
nivelul întregii Uniuni Europene
la capitolul scumpirii benzinei.

Reprezentanþii UNTRR mai
aratã cã, în 2011, „transportatorii
rutieri au înregistrat o creºtere a
preþului la carburanþi (motorinã) în
Ro mânia cu circa 20%, în baza
diferitelor justificãri mai mult sau
mai puþin plauzibile“.

Carburanţi de lux

Anul trecut, costul car bu ranþilor
a crescut, în medie, cu 7%, dar
motorina s-a scumpit cel mai mult,
depãºind pragul psi ho lo gic de 6
lei/litru ºi ajungând sã aibã apro -
xi mativ acelaºi preþ cu sor -
timentele superioare de ben zinã. 

Scumpirea se va reflecta cel
mai mult în buzunarele românilor
simpli ºi va afecta mai puþin com -
paniile, sunt de pãrere reprezen -
tanþii firmelor de transport. „Com -
parativ cu preþurile din Europa, mi

se par normale, dar raportat la
puterea de cumpãrare ºi la piaþã,
ºi la economie, în ansamblu, mi se
par nesimþite. Ca ºi cetãþean mã
afecteazã, pentru cã plãtesc din
buzunar. Ca transportator, trebuie
ca în tariful prestat sã se re gã -
seas cã orice creºtere a moto -
rinei“, a declarat Augustin Hagiu,
preºedintele FORT.

În Europa, carburanþii costã
cel mai mult în Olanda ºi Italia,
unde atât benzina cât ºi motorina
se vând cu aproape 1,7 euro pe
litru. La cealaltã extremã, se aflã
Bul garia ºi Polonia, unde car bu -
rantul costã puþin peste 1,2 euro
pe litru. 

Preþurile carburanþilor vor mai
fi afectate ºi de creºterea rede -
ven þei pentru operaþiuni petroliere
de transport ºi tranzit al petrolului.
Astfel, majorarea accizei la mo -
torinã va fi numai o componentã
a noilor preþuri, iar impactul se va
resimþi în curând. Executivul a
decis, tot în ºedinþa din 27 decem -
brie, majorarea de la 10% la 15%
a redevenþei pentru operaþiuni
petroliere de transport ºi tranzit
al petrolului prin sistemele naþio -
nale de transport al petrolului,
precum ºi cea din operaþiunile pe -
troliere efectuate prin terminalele
petroliere.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLȘU

Motorina
ia foc şi
aprinde şi
benzina
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Normele de aplicare a Legii privind taxa de poluare auto
au fost aprobate de Guvern la mijlocul lunii ianuarie,
astfel că posesorii de autovehicule care au plătit mai
mult pe vechea taxă pot merge la organele fiscale să li se
restituie diferenţa.

DDar ºi pentru maºinile în -
ma triculate înainte de
anul 2007 se va plãti
ta xã, în momentul în ca -
re vor fi vândute, aceas -

ta urmând a fi achitatã de cum -
pãrãtor. Normele metodologice
au fost elaborate în concordanþã
cu prevederile Codului de Pro ce -
durã Fiscalã, astfel cã restituirea
di ferenþei de taxã va fi posibilã
abia dupã compensarea obligaþii -
lor fiscale neachitate.

Taxa de poluare a fost redusã
cu pânã la 25% ºi va fi plãtitã o
sin gurã datã, atât pentru auto ve -
hi culele noi, cât ºi pentru cele se -
cond-hand înmatriculate pentru
pri ma datã în România. Taxa con -
sti tuie venit pentru bugetul Fon -
du lui pentru Mediu, din care este
fi nanþatã „Rabla“, prin intermediul
cãreia au fost casate în ultimii doi
ani peste 300.000 de maºini mai
vechi de 10 ani.

Pentru restituirea diferenþei
de taxã plãtitã pânã acum, contri -
bu abilul va depune la autoritatea
fiscalã o cerere, cu dovada plãþii
taxei (chitanþa fiscalã/ordin de
pla tã, extras de cont), plus cartea

de identitate a vehiculului ºi cer -
ti ficatul de înmatriculare.

Cererea va fi soluþionatã în 45
zile de la înregistrare, termen pre -
vã  zut de Codul de Procedurã Fis -
ca lã. Dacã sunt necesare infor ma þii
su plimentare, termenul poa te fi
prelungit cu perioada cu prinsã între
data solicitãrii ºi data primirii in for -
maþiilor solicitate, conform Codului.

Pe site-ul Agenþiei Naþionale
pen tru Mediu este disponibil un
cal culator pentru noua taxã, iar
ANAF are, la rândul sãu, for mu la -
rele respective.

Restituirea, abia
după compensarea
obligaţiilor fiscale
restante

Normele de aplicare stabilesc
însã cã, dupã primirea cererii de
res tituire, organul fiscal va verifica
„datele din evidenþa analiticã pe
plãtitori, sub aspectul existenþei
unor obligaþii fiscale neachitate
în registrate de cãtre contribuabil“,
iar în situaþia în care se constatã
existenþa unor astfel de datorii,
suma solicitatã va fi restituitã nu -

mai dupã efectuarea compensãrii
acestor obligaþii fiscale restante.

Prin noul sistem de calcul al taxei
auto, Guvernul mizeazã pe o creº -
te re cu 336 milioane de lei a veni -
tu rilor Fondului de Mediu, prin impu -
nerea la platã, în mo men tul primei
vânzãri, a tuturor auto vehiculelor
înmatriculate înain te de ianuarie
2007. Toto da tã, se estimeazã o scã -
dere de 240 milioane lei a sumelor
de în ca sat, ca efect al reducerii cu
pânã la 25% a valorii taxei. 

Ajustări la
vehiculele de
pasageri şi marfă

Normele menþin, totodatã, pre -
vederea conform cãreia taxa auto
poate fi ajustatã atunci când auto -
vehiculul nu se încadreazã în para -
metrii standard, respectiv au un
rulaj ridicat, de peste 15.000 km
în cazul vehiculelor de transport
pasageri cu maximum 8 locuri pe
scaune, peste 30.000 km la vehi -
cule transport marfã cu greutate
de pânã la 3,5 tone, peste 60.000
km pentru maºini transport pasa -
geri cu mai mult de 8 locuri pe

scaune ºi vehicule transport marfã
cu greutate între 3,5 tone-12 tone
ºi peste 100.000 km în cazul
vehi culelor de transport marfã mai
grele de 12 tone. 

La rulajul mediu sunt luate în
considerare ºi starea generalã a
maºinii (semne de coroziune a
caroseriei, revopsire, situaþia ta -
pi þeriei ºi a componentelor de
bord), dotãrile standard (aer con -
di þionat, ABS ºi airbag), vechimea
autovehiculului.

Taxa poate fi ajustatã pe baza
declaraþiei pe proprie rãspundere a
proprietarului maºinii, document în
care acesta susþine cã rulajul me -
diu anual real al autovehiculului sãu
este mai mare decât cel con si derat
stan dard pentru categoria respec ti -
vã de autovehicule. Ru lajul mediu
anual real este calculat prin rapor -
tarea rulajului afiºat de indicatorul de
kilometraj la ve chimea stabilitã în
funcþie de data primei înmatriculãri.

Amendă sau
închisoare pentru
declararea nereală
a rulajului

Declararea nerealã a rulajului
auto vehiculului va fi sancþionatã
conform Codului Penal. Pentru

fals în declaraþii, pedeapsa pre -
vã zutã este închisoarea de la 3
luni la 2 ani sau amendã.

Taxa va putea fi ajustatã ºi
atunci când, pentru un autovehicul
rulat, este dovedit pe baza exper -
ti zei tehnice efectuate de Regis -
trul Auto Român cã deprecierea
este mai mare decât cea indicatã
de grila fixã.

În acelaºi timp, dacã proprie -
ta rul considerã cã deprecierea
auto vehiculului sãu este mai mare
decât cea rezultatã pe baza cotei
iniþiale de reducere ºi/sau a cotei

supli men tare de reducere a taxei,
acesta poa te contesta taxa, dar
numai în baza re zultatului unei
expertize privind evaluarea indi -
vidualã a maºinii. În acest sens,
proprietarul trebuie sã solicite
efectuarea expertizei de cãtre un
membru al Corpului Exper þi lor
Teh nici, care sã înscrie în raport
cota realã de reducere a taxei. Pe
ba za cotei reale de reducere, au -
to ritatea fiscalã va calcula taxa. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

NNoouuaa  ttaaxxăă  aauuttoo,,
îînn  vviiggooaarree
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AA stfel, dãrile cãtre pri -
mã rie vor fi aceleaºi
pentru maºinã ºi casã,
cu precizarea cã se
men þin plãþile supli -

men tare pentru cei cu mai multe
lo cuinþe ºi maºinã puternicã. Pe
de altã parte, au crescut accizele
la motorinã de la 1 ianuarie, cu
4,4%, de la 358 euro la 374
euro/tonã. 

Contribuabilii care desfãºoarã
activitate de transport de per soa -
ne ºi de bunuri în regim de taxi ºi

care în 2011 au fost impuºi în sis -
tem real vor avea posibilitatea sã
opteze pentru determinarea veni -
tu lui pe bazã de normã de venit.
Pentru a-ºi exercita aceastã opþiu -
ne, ei vor completa formularul
220 „Declaraþie privind venitul
esti mat“ pânã la 31 ianuarie
2012.

O altã reglementare inclusã în
Codul Fiscal din 2012 se referã
la menþinerea în 2012 a impo zi -
tã rii suplimentare a persoanelor
cu mai multe case - cu 65% pen -

tru prima clãdire în afara celei de
la adresa de domiciliu, cu 150%
pentru a doua ºi cu 300% pentru
a treia ºi urmãtoarele - ºi a deþinã -
to rilor de maºini cu o capacitate
ci lindricã ce depãºeºte 2.000
cmc, care vor plãti impozit dublu.

Punctul amenzii de circulaþie
a crescut cu 3 lei, o datã cu mã -
ri rea salariului minim brut de la
670 la 700 de lei. Impozitele
pentru maºinile electrice ºi hibrid
scad în Bucureºti, la 5%, potrivit
unei hotãrâri a Consiliului General. 

La fel ca anul trecut, taxele şi impozitele locale îngheaţă şi
anul acesta, modificările aduse Codului fiscal în ultima şedinţă
de Guvern pe 2011 fiind nesemnificative în acest sens.

Impozite la
autoturisme,
autobuze,
microbuze

În rest, toate celelalte dãri cã -
tre stat rãmân la aceleaºi cuantu -
muri de anul trecut. Astfel, moto -
re tele, scuterele, motocicletele ºi
autoturismele de pânã la 1.600
cmc inclusiv, sunt impozitate cu
8 lei/200 cmc sau fracþiune din
a ceasta. Autoturismele între
1.601 - 2.000 cmc inclusiv - cu
18 lei/200 cmc, cele între 2.001
- 2.600 cmc, inclusiv - cu 72
lei/200 cmc, cele între 2.601 -
3.000 cmc, inclusiv - cu 144
lei/200 cmc, iar cele de peste
3.001 cmc - cu 290 lei/200 cmc. 

Autobuzele, autocarele ºi
micro buzele vor fi impozitate cu
24 lei/200 cmc, iar alte auto ve -
hi cule cu tracþiune mecanicã, cu
masa totalã maximã autorizatã de
pânã la 12 tone, inclusiv, cu 30
lei/200 cmc.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

FOTO: Jean-Mihai PÂLŞU

Taxele şi impozitele,
îngheţate şi
anul acesta

Taxa de acces în Bucureşti
a) în zona A:
- între 5 - 7,5 tone inclusiv: 231 lei/zi; 2.000 lei/lunã
- între 7,5 - 12,5 tone inclusiv: 452 lei/zi; 4.000 lei/lunã
- între 12,5 - 16 tone inclusiv: 903 lei/zi; 8.000 lei/lunã
- între 16 - 22 tone inclusiv: 1.355 lei/zi; 12.000 lei/lunã
- între 22 - 40 tone inclusiv: 1.806 lei/zi; 16.000 lei/lunã
- mai mare de 40 de tone: 2.247 lei/zi; 20.000 lei/lunã.
b) pentru accesul ºi circulaþia în zona B:
- între 5 - 7,5 tone inclusiv: 63 lei/zi; 500 lei/lunã
- între 7,5 - 12,5 tone inclusiv: 116 lei/zi; 1.000 lei/lunã
- între 12,5 - 16 tone inclusiv: 179 lei/zi; 1.500 lei/lunã
- între 16 - 22 tone inclusiv: 231 lei/zi; 2.000 lei/lunã
- între 22 - 40 tone inclusiv: 284 lei/zi; 2.500 lei/lunã
- mai mare de 40 de tone: 347 lei/zi; 3.000 lei/lunã

Maşini de transport marfă
Autovehiculele de transport marfã vor fi impozitate în
funcþie de masã, suspensie ºi tipul de transport - intern
sau internaþional. Cele cu masa totalã autorizatã egalã
sau mai mare de 12 tone vor fi impozitate cu sume între
102 lei ºi 127 lei. Cele între 13 ºi 14 tone vor fi taxate
între 102 ºi 352 lei; cele între 14 ºi 15 tone - între 282 ºi
495 lei/an; cele între 15 ºi 18 tone - între 396 ºi 1.121 lei. 
Vehiculele cu 3 axe:
* pentru cele cu masa între 15 ºi 17 tone, impozitul este

între 102 ºi 221 lei; 
* între 17 ºi 19 tone: 177 ºi 454 lei; 
* între 19 ºi 21 de tone: 364 ºi 589 lei; 
* între 21 ºi 23 de tone: 472 ºi 908 lei; 
* între 23 ºi 25 de tone: 727 ºi 1.412 lei;
* între 25 ºi 26 de tone: 727 ºi 1.412 lei;
Vehiculele cu 4 axe:
* între 23 ºi 25 de tone: 472 ºi 598 lei;
* între 25 ºi 27 de tone: 478 ºi 933 lei;
* între 27 ºi 29 de tone: 747 ºi 1.481 lei;
* între 29 ºi 31 de tone: 1.185 ºi 2.197 lei;
* între 31 ºi 32 de tone: 1.185 ºi 2.197 lei.

Trenuri rutiere
Vehiculele cu 2 plus 1 axe vor fi impozitate în funcþie de
transportul intern sau internaþional, astfel:
* cele cu masa de cel puþin 12 tone, dar mai micã de 14

sau 16 tone - impozitul 0;
* între 16 ºi 18 tone: 46 -58 lei;
* între 18 ºi 20 de tone: 105 -131 lei;
* între 20 ºi 22 tone: 105 - 307 lei;
* între 22 ºi 23 tone: 246 - 397 lei;
* între 23 ºi 25 tone: 318 - 716 lei;
* între 25 ºi 28 tone: 573 - 1.256 lei;
Vehicule cu 2 plus 2 axe
* între 23 ºi 25 tone: 99 - 287 lei;
* între 25 ºi 26 tone: 230 - 471 lei;
* între 26 ºi 28 tone: 377 - 692 lei;
* între 28 ºi 29 tone: 553 - 835 lei;
* între 29 ºi 31 tone: 668 - 1.371 lei;
* între 31 ºi 33 tone: 1.097 - 1.902 lei;
* între 33 ºi 36 tone: 1.522 - 2.888 lei;
Vehicule cu 2 plus 3 axe 
* între 36 ºi 38 tone: 1.686 - 2.109 lei;
* între 38 ºi 40 tone: 1.686 - 2.863 lei.
Vehicule cu 3 plus 2 axe
* între 36 ºi 38 tone: 1.070 - 1.857 lei;
* între 38 ºi 40 tone: 1.486 - 2.569 lei;
* între 40 ºi 44 tone: 2.055 - 3.800 lei.
Vehicule cu 3 plus 3 axe
* între 36 ºi 38 tone: 609 - 921 lei;
* între 38 ºi 40 tone: 737 - 1.375 lei;
* între 40 ºi 44 tone: 1.100 - 2.189 lei.
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C
reºterile repetate ale
preþului carburantului
pun în dificultate fir -
me le de transport,
care nu reuºesc întot -

dea una sã transfere destul de re -
pede ºi în to ta litate majorãrile de
cost în tarifele practicate. În ciuda
faptului cã mo to rina reprezintã
unul dintre prin ci palele elemente
de cost pentru com paniile de
trans port, clienþii acestora nu ac -
cep tã cu uºurinþã majorãrile de
tarif. În aceastã situaþie, apare
riscul diminuãrii sau chiar dis pa -
riþiei profitului. Astfel, Vialtis a
creat DieselCap.

Tarif garantat

„Chiar dacã piaþa este volatilã,
existã un trend de creºtere a pre -
þului carburanþilor. Vrem sã ofe rim
siguranþã pentru unul dintre cele
mai importante elemente de cost
ale transportatorilor. Astfel, trans -
portatorii pot oferi un tarif fix pe
o anumitã perioadã de timp, de
6-9 luni“, a explicat Sebastien
Schmitt, director general Vialtis.

Utilizând DieselCap, com pa -
niile de transport îºi pot proteja
bu getul ºi profitul, devin mai com -
pe titive, îºi mãresc ºansele de a
câºtiga licitaþiile la care participã
ºi pot oferi clienþilor garanþia unor
tarife stabile pe o anumitã pe ri -
oa dã de timp.

DieselCap utilizeazã evaluãrile
de preþ ºi indecºii de referinþã
Platts, metode utilizate pe scarã
lar gã în sectorul furnizãrii de
energie ºi metale.

Compania de transport trebuie
sã stabileascã trei variabile pe
baza cãrora va fi hotãrâtã prima
pe care va trebui sã o plãteascã:
pre þul pentru care doreºte sã se
asi gu re, volumul de carburant ºi
pe ri oa da (între o lunã ºi doi ani).

În fiecare lunã, media indexului
este adaptatã preþului stabilit.
Dacã media este mai mare, valoa -
rea diferenþei este înmulþitã cu
volumul stabilit lunar, iar compania
primeºte despãgubire financiarã.

Accesibilitatea primelor ºi
stabilitatea pe care o asigurã fac din
DieselCap un produs cu atât mai
interesant cu cât preþul mo to rinei
este supus unor puternice variaþii.

Servicii complete

DieselCap face parte dintr-un
program complex de optimizare

a costurilor oferit de cãtre Vialtis.
Astfel, pentru optimizarea cos tu -
ri lor cu motorina, Vialtis cola bo -
rea zã cu 15.000 de staþii în Euro -
pa. De asemenea, sunt oferite ºi
alte servicii precum recuperarea
TVA extern, rambursarea accizei
pe motorinã acolo unde este ca -
zul - Franþa, Belgia, Slovenia, Spa -
nia, plata taxelor pentru drumuri
ºi tuneluri, rezervãri pentru feribot
ºi tren.

„În fiecare an, Vialtis recupe -
rea zã taxe pentru peste 100 mili -
oa ne litri motorinã. Totuºi, la ora
actualã, majoritatea companiilor de
transport nu recupereazã aces te
taxe“, a arãtat Sebastien Schmitt.

Vialtis este o societate de ser -
vi cii destinatã transportatorilor
rutieri internaþionali, fiind partener
IRU (Uniunea Internaþionalã a
Trans portatorilor Rutieri, Geneva).
Grupul deþine 10 filiale în Europa
ºi numãrã peste 6.000 clienþi în
peste 40 de þãri.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Protecţie la creşterea
preţului motorinei
DieselCap este un
produs pus la
dispoziţia
transportatorilor de
către Vialtis, pentru
asigurarea preţului
combustibilului.

Vialtis în cifre
- 4.300 milioane euro pe

volum de activitãþi.
- Peste 6.000 de clienþi.
- 29 ani de experienþã.
- Activeazã în 29 de þãri.
- 10 filiale în Europa.

Sebastien Schmitt, 
director general Vialtis:

„DieselCap este un tip de asigurare - se stabileºte
preþul, volumul ºi durata contractului împreunã cu
transportatorul, iar compania de transport nu trebuie
sã îºi schimbe furnizorii. Asemenea produse sunt
utilizate de companii aeriene ºi navale.“
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C
u ocazia târgului „Trai -
ler 2011“ din Kortrijk,
Bel gia, a fost acordat
noului camion Mer ce -
des-Benz Actros titlul

„Truck of the Year 2012“. Actros,
model de referinþã al flotei de ca -
mi oane Mercedes-Benz, a fost
de semnat, pentru a patra oarã,
drept cel mai bun camion al anu -
lui. Aceastã aventurã a început în
1997 cu primul Actros, ai cãrui

suc cesori, au fost, de asemenea,
ca pabili sã asigure victoria în com -
petiþie ºi în 2004 ºi în 2009. Câº -
tigând opt titluri în total, Mer -
cedes-Benz este acum compania
cu cel mai mare succes din com -
pe tiþia pentru acest premiu, care
rãsplãteºte dezvoltarea tehno lo -
gicã, criteriul fundamental în pro -
cesul de selecþie aplicat de juriul
Truck of the Year. Anul trecut, la
ex poziþia de autovehicule IAA In -

ter national din Hanovra, ca mionul
Mercedes-Benz Atego a primit
titlul de „Truck of the Year 2011“.
„Cu noul lor model de referinþã,
Mer cedes-Benz a combinat ele -
mente revoluþionare, care ridicã
ºtafeta eficienþei, siguranþei ºi
con fortului pe segmentul de auto -
ve hicule de mare tonaj“, a co men -
tat Gianenrico Griffini, preºe din -
tele juriului, victoria camionului
Actros.

Miza pe tehnologie

Conform regulilor juriului, titlul
este acordat anual camionului care
aduce cea mai mare con tri bu þie în
ceea ce priveºte inovaþia pentru
trans portul de mare tonaj, eco nomia
con sumului, emisiile de gaze, sigu -
ran þa, manevrabilitatea ºi confortul.
Cu un total de 161 de puncte, ca -
mi onul Mercedes-Benz Actros a
câºtigat concursul, cla sân du-se cu

mult în faþa urmã to rului concurent,
care a totalizat doar 67 de puncte,
în timp ce con curentul de pe locul
al treilea a cumulat 50 de puncte.
Cu un scor excepþional de mare, ex -
perþii au premiat tehnologia pre zen -
tatã pe noul Actros. „Suntem mândri
cã juriul Truck of the Year ne-a con -
fir mat eforturile prin aceastã dis -
tincþie. Cei peste 10 ani de de dicare
trup ºi suflet, de efort ºi multã pa -
siu ne din partea întregii echipe au

fã cut posibilã con struc þia noului ca -
mion. Noul Actros este creat sã fie
cel mai important camion al nostru
pen tru anii care vor urma ºi acest
lu cru a fost o mo tivaþie extraordinarã
pentru noi în vederea creãrii unui
eta lon în acest segment“, a spus
Hu bertus Troska, Preºedinte al Mer -
ce des-Benz Trucks, cel care a ºi
ridicat premiul.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

NNoouull  AAccttrrooss  eessttee
TTrruucckk  ooff  tthhee  YYeeaarr

22001122

Avantajele noului Actros
Noul Actros este un camion fãrã compromisuri în ceea ce
priveºte eficienþa energeticã, confortul, siguranþa ºi grija
pentru mediul înconjurãtor. Noul design sporeºte
atractivitatea modelului de referinþã Mercedes-Benz. Noul
Actros a fost reproiectat de la zero. Acest lucru a fãcut
posibilã o dezvoltare continuã pe modelul de camion de
succes. În primul rând, camionul beneficiazã de o scãdere
a consumului ºi de o reducere a presiunii asupra
conducãtorilor auto prin manevrabilitatea crescutã ºi prin
confort sporit. Pe de altã parte, acesta deja respectã
standardele exigente de emisii de gaze EURO VI.
Comparativ cu predecesorul sãu, noul model consumã cu
6-7% mai puþin în versiunea EURO V ºi cu 3-4% mai puþin
în versiunea EURO VI. Cabina generos redimensionatã a
noului Actros devine punct de referinþã în ceea ce priveºte
spaþiul ºi ergonomia, calitatea materialelor ºi echipamentul.
Cabina este, în acelaºi timp, loc de lucru, loc de odihnã,
sufragerie ºi zonã de dormit, dimensiunea sa crescând
considerabil faþã de modelele anterioare. Noul Actros este
rezultatul a peste 22 de milioane de kilometri de teste ºi
investiþii în dezvoltare, precum ºi costuri totale de
tehnologie de peste 2 miliarde de euro.

JJuurriiuull  aa  ddeecciiss::  MMeerrcceeddeess  BBeennzz,,
bbrraanndduull  cceell  mmaaii  aapprreecciiaatt  îînn  ccaaddrruull
ccoonnccuurrssuulluuii  TTrruucckk  ooff  tthhee  YYeeaarr,,  aa
ccââşşttiiggaatt  cceeaa  ddee  aa  ppaattrraa  ddiissttiinnccţţiiee
ppeennttrruu  mmooddeelluull  AAccttrrooss..
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ti vitate, dar mai ales un spirit
extra ordinar de echipã“, a declarat
Jean-Marie Hurtiger.

Caracteristici
Renault
Kangoo Z.E.

Gama Renault, numãrul 1 în
vân zãrile de vehicule utilitare în
Euro pa începând cu 1998, se
extin de prin lansarea Kangoo Z.E.,
ver siunea electricã a modelului
Kan goo, comercializat începând
cu luna octombrie în Europa. Este
prima furgonetã 100% electricã
inte gral produsã de un constructor
în uzinã. Kangoo Z.E. propune

ace leaºi capacitãþi de încãrcare
ºi aceleaºi dimensiuni ca ºi varian -
ta sa termicã, datoritã amplasãrii
bateriei sub planºeu. Gama Kan -
goo Z.E. include 2 variante de
lungi me ºi 3 versiuni, toate produ -
se în uzina MCA Maubeuge din
Fran þa, pe aceeaºi linie de pro -
ducþie ca ºi Kangoo termic. Este
vorba despre Kangoo Z.E., Kan -
goo Z.E. Maxi 2 locuri ºi Kangoo
Z.E. Maxi 5 locuri. Aceastã diver -
sitate vine în întâmpinarea unei
multitudini de nevoi ale clienþilor,
dedicat atât transportului de mãr -
furi, cu un volum util de la 3 mc
la 4,6 mc, cât ºi celui de persoane.
Kangoo Z.E., primul model din

gama Renault Z.E., are un preþ de
20.000 euro fãrã TVA în Europa
(fãrã stimulent fiscal). În Franþa,
Kangoo Z.E. este propus la
15.000 euro fãrã TVA datoritã bo -
nusului de 5.000 euro oferit de
statul francez. Bateria este închi -
riatã începând cu 72 euro fãrã
TVA/lunã pentru un contract de
36 luni ºi 10.000 km. În Franþa,
bi lanþul CO2 complet, þinând cont
de emisiile generate de producþia
de electricitate, este extrem de
fa vorabil vehiculului electric, nu -
mai 12 g de CO2 pe km.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Renault Kangoo Zero
Emission a fost ales
Van of the Year 

2012

Renault Kangoo Z.E.
a fost desemnat Van
of the Year 2012 în
urma votului unui
juriu alcătuit din 22
de jurnalişti europeni
specializaţi în
vehicule comerciale.
Este pentru prima
dată în istorie când
un vehicul electric
câştigă acest titlu,
surclasând
numeroase modele
cu motoare termice.

C
u 104 puncte din 168
posibile, Kangoo Z.E.
a câºtigat acest pre -
miu, devansând mo de -
le precum Iveco Daily,

Fiat Ducato sau Volkswagen
Caddy. Prestigiosul trofeu a fost
în mânat lui Jean-Marie Hurtiger,
Di rector al Diviziei de Vehicule
Uti litare Renault, în cadrul galei
de deschidere a celei de-a 14-a
edi þii a salonului Internaþional
„Trailer“ din Belgia. „Cu Kangoo
Z.E., Renault reuºeºte sã trans -
for me vehiculul electric într-o
ofer tã accesibilã clienþilor de fur -
go nete din Europa. Acest model
are ºi o contribuþie majorã la pro -

tec þia mediului înconjurãtor, una
din tre cele mai importante pro -
ble me din domeniul transportului
ru tier de mãrfuri“, a declarat Pie -
ter Wieman, preºedintele juriului.
„Acest premiu rãsplãteºte efor -
tu rile echipelor Renault care s-au
dedicat în ultimii ani proiectului
Kangoo Z.E., unul din cele patru
modele ale gamei electrice Re -
nault. Compania, în integralitatea
sa, a fost implicatã în aceastã
aven turã, fie cã vorbim despre
cen trele de design, uzina de la
Mau beuge sau echipele comer -
cia le. Au acceptat aceastã pro -
vocare într-un mod remarcabil,
de monstrând determinare, crea -

Pieter Wieman, 
președintele juriului,
înmânând trofeul proaspãt
câºtigat lui Jean-Marie
Hurtiger, directorul diviziei de
vehicule comerciale uºoare
de la Renault.

Cu ajutorul Kangoo ZE,
producãtorul francez a reuºit sã
scrie încã o paginã în istoria auto,
acest model devenind primul
vehicul electric care reuºeºte sã
câºtige aceastã distincþie.



un loc în care calea feratã îngustã
a tramvaiului care leagã Sibiul de
Rãºinari traverseazã ºoseaua,
care face un “S”, de pe dreapta
pe stânga. Lagãrul rulmentului de
la intermediar s-a spart, cardanul
s-a înfipt în asfalt, eu am pierdut
controlul asupra direcþiei ºi m-am
trezit într-un pom. Maºina s-a fã -
cut praf ºi pulbere, astfel încât,
ulte rior, din ea n-am mai recuperat
decât motorul ºi cutia de viteze
ºi cei douã mii de contori care,
sur prinzãtor, au rãmas absolut
intacþi!

Noroc

Vã rog sã mã credeþi cã ab so -
lut tot ceea ce vã voi relata în
continuare s-a petrecut, în mintea
mea cel puþin, cu încetinitorul. Am
vãzut parbrizul zburând în decor,
unde s-a fãcut þãndãri dupã vreo
douã rostogoliri spectaculoase
prin aer, scaunul meu s-a ridicat
ºi s-a lipit de volan de aºa manierã
încât nici în ziua de azi nu ºtiu
cum am scãpat fãrã vreo fracturã
în zona bazinului, iar stâlpul din
dreapta al cabinei s-a dislocat din

plafon ºi a traversat cabina ieºind
în afarã prin geamul dormitorului
din spatele meu. Punct. ªi acum
vin întrebãrile! Am avut ghinion
cã am fãcut praf ºi pulbere un ca -
mi on aproape nou ca ani de ex -
plo atare, dar cu aproape douã
sute de mii de kilometri parcurºi
sau am avut noroc cã am scãpat
viu ºi nevãtãmat, cu excepþia unei
arcade sparte în momentul când
m-am ciocnit cu stâlpul din stânga
al cabinei? Am avut noroc cã de -
legatul, om de vreo cincizeci ºi
ceva de ani la vremea respectivã,
nu se afla în cabinã în momentul
ac cidentului, pentru cã nu ar fi su -
pra vieþuit în mod sigur acestuia,
sau am avut ghinion cã din cami -
o nul meu n-a mai rãmas aproape
nimic? Am avut ghinion cã m-am
întors din cursã cu camionul fãcut
praf ºi urcat pe trailer sau am avut
noroc cã marfa pe care o trans -
por tam, ºi care era de cel puþin
trei-patru ori mai valoroasã decât
maºina, a rãmas intactã? Am avut
noroc sau am avut ghinion în
dupã-amiaza zilei de 5 mai 1990
la Podul Gociului? Eu zic cã am
avut noroc ºi tocmai de aceea
con sider acea zi ca fiind o a doua
zi de naºtere a mea! Rãmâne aºa:
am avut noroc! Trei sãptamâni mai
târziu, dupã ce am schimbat ºa -
siul, cabina, punþile ºi alte “amã -
nun te” eram la Ovidiu, în Con -
stanþa, dupã hârtie...

Soarta

În fiecare dimineaþã, plec de
acasã prin faþa pieþei Sãlãjan pânã
pe Splai, unde virez la dreapta
pânã la podul Timpuri Noi, unde
virez la stânga spre ªincai, de
unde mai am puþin pânã la muncã.
De foarte multe ori, prind sema -
fo rul de la Timpuri Noi pe roºu.
În acel moment, de maºinã se
apro pie un cerºetor, destul de tâ -
nãr de altfel, ºi-ºi cere obolul.
Câteodatã, îi dau câte ceva. De
foarte multe ori, nu! Problema
este dacã eu am ghinion cã-l întâl -
nesc în fiecare dimineaþã pe tipul
ãla sau am noroc cã guvernarea
actualã nu m-a adus, încã, ºi pe
mine în starea acestuia? Dacã
stau sã mã gândesc bine, eu nu
pot sã ajung aºa, pentru cã ar tre -
bui sã pierd tot ceea ce am ºi, în
mod sigur, înainte de a se întâm -
pla aºa ceva, tot aº reuºi sã fac
ceva sã ajung la închisoare, în ur -
ma cãruia statul ar trebui sã mã
ca zeze, sã mã îmbra ce ºi sã mã
hrã neascã o bunã bu catã de vre -
me, înainte de a mã declara ires -
pon sabil, ceea ce ar fi în dezavan -

ta jul sãu, pentru cã ar trebui sã
con tinue cu hrãnitul, îm brãcatul
etc sau sã mã eli be reze pe strãzi,
situaþie în care aº re cidiva! ªtiþi
cum se spune: re cu nosc fapta ºi
mã gândesc la alta! Dacã, însã,
ex cludem din ecuaþie ceea ce ar
putea sau nu sã mi se întâmple
mie, revenim la celãlalt personaj,
ºi anume cer ºe torul. Omul acesta
are în mod si gur ghinion pentru
cã trãieºte în interiorul unui stat
care este incapabil sã aibã grijã
de proprii sãi cetãþeni. În orice þa -
rã normalã, statul are grijã de ce -
tãþenii sãi dez moºteniþi de soartã.
Oferã pro tecþie, construieºte cã -
mi ne sau azile, face ceva pentru
aceºti oa meni, care, în marea lor
majoritate, nu sunt vinovaþi de
felul în care au ajuns. La noi, statul
taie salarii, mã reºte TVA, scur tea -
zã pensii pen tru ca pensionarii sã
iasã din sistem pe cale naturalã
ºi mãreºte preþul la combustibil,
deºi pe piaþa mondialã preþul pe -
tro lului a scãzut drastic din cauza
mic ºorãrii con su mului deter mi na -
tã de crizã. Mã suri disperate, care
nu vor duce la nimic bun! Tot ce
pot spune este cã avem un ghi -
nion profund cã locuim în aceastã
þarã ºi cã domnul Cuza nu poate
fi înviat!

Epilog

... De ceva timp, nu mai pot
scã pa de domnul Huidu! Toatã lu -
mea îl plânge! N-are de ce! Dacã
dom nul respectiv avea ghinion, se
afla pe acel sector de drum într-o
zi de lucru ºi dinspre Braºov ar fi
urcat în momentul ac ci dentului nu
un Logan, ci un ca mion. În acest
moment, familia Hui du ar fi fost o
amintire. Într-o searã, un alt nene
de la o tele vi ziu n e ne-a demon -
strat cum se taie curbele la dreap -
ta. Curbele astea nu se taie decât
dacã vrei sã o iei prin grãdinile
oamenilor, unde nu eºti în pericol
sã te întâl neºti cu nici un au -
tovehicul. Cel mult cu vreo coadã
de lopatã din partea proprietarului.
Curbele la stân ga se taie! Dar eu
nu pot con cura cu domnul res -
pectiv în expli caþii, mai ales cã
dânsul are „tri li oane” de kilometri
strãbãtuþi la volan. Eu, în treizeci
ºi ºase de ani de condus, n-am
ajuns decât la vreo douã milioane,
ºi ãia în majoritatea lor la volanul
unor camioane. 

Ce sã vã spun? Avem mare
ghi nion cã þara e plinã de spe cia -
liºti în orice, numai în ceea ce
trebuie, nu!

Laurenţiu MIREA
Şofer Electrica

ÎÎ n prima zi de deplasare, du -
pã ce am trecut de Turnu Se -
verin ºi rulam pe viaductul
Vir ciorova, un bulgar cu o
cis ternã, aflat într-o depãºire

cel puþin cretinã, mi-a tãiat calea
ºi era cât pe ce sã mã arunce de
pe pod. Pânã la urmã, nu s-a în -
tâm plat nimic ºi mi-am continuat
cursa pânã la Buziaº, unde m-am
cazat. A doua zi, am încãrcat la Ti -
miºoara ºi, pe când mã întorceam
la hotel ºi traversam o localitate
numitã Cheveres, un nene cu o
ºa retã s-a hotãrât brusc s-o taie
prin faþa camionului meu. Am cam
ajuns prin ºanþ, dar nici acum nu
s-a întâmplat nimic! Pe 5 mai, am
plecat din nou la Timiºoara, unde
mai aveam un rest de marfã de
ridicat de la IRE-ul din localitate,
am terminat, ne-am întors (eu ºi
delegatul) la Buziaº, ne-am luat
catrafusele ºi am luat-o spre Sibiu.

Ghinion

Era prea târziu pentru a ajunge
la Bucureºti ºi, oricum, la vremea
respectivã, nu exista tahograful care
sã mã împiedice sã plec a doua zi

de dimineaþã devreme, a di  cã pe la
unu-douã noaptea, pen  tru a fi la
descãrcat la ºapte di mineaþa.

Ca sã fiu cinstit pânã la capãt,
când am spus cã nu exista taho -
gra ful, aceastã unealtã nu exista
la firma la care mã angajasem în
decembrie ’86, pentru cã, pânã
la data respectivã, lucrând în sis -
tem de trafic combinat auto-cale
feratã ºi cãrând transcontainere
cam peste tot prin þarã, mã împie -
di casem destul de des de ceea
ce însemna diagramã, ore de odih -
nã ºi alte minuni de felul ãsta. ªi
ca sã vã faceþi o idee de ceea ce
înseamnã lipsa acestei ustensile
de la bordul unui camion, am sã
vã spun cã în ºase ani la Transcom
ºi ITA Bucureºti am fãcut vreo
douã sute ºi ceva de mii de kilo -
metri, în timp ce, din iarna lui 88’
ºi pânã la data la care am fãcut
referire în titlu, împlinisem vreo
sutã opt zeci de mii de kilometri.
Cam pe acolo s-a oprit kilome -
tra jul camionului meu cu care era
sã mã fac praf ºi pulbere pe lângã
Sibiu. Dar, sã nu anticipãm! Am
ajuns fãrã nici un fel de incidente
în oraºul de pe Cibin, însã nu

m-am dus nici la vãrul meu a cãrui
curte era ticsitã de propriile sale
camioane, aºa cã numai al meu
mai lipsea, nici în curtea IRE-ului
care oferea gãzduire celor aflaþi
în tranzit, ci la Dumbrava Sibiului,
unde dormeam de foarte mult
timp când eram în trecere, aºa
cum, de altfel, am fãcut-o ani de-a
rândul la Conti în Târgu Mureº,
apoi la Hotel Tineret în acelaºi
oraº (atunci când oamenii dom -
nu lui Tãrãcilã, pe atunci ministru
de interne, ne-au interzis accesul
în centrul oraºului ardelean), la
Bu ziaº, la Unirea în Iaºi sau în pro -
pria cabinã când mã aflam prin
alte pãrþi ale þãrii. La Dumbrava,
ca niciodatã, n-am gãsit loc de
ca zare. Mi-am lãsat delegatul la
recepþie pentru niºte degustãri
din zonã ºi eu am plecat mai de -
parte pânã la Curmãtura Sibiului,
unde speram sã gãsesc o camerã
la vreo pensiune, undeva, dupã
care trebuia sã mã întorc ºi sã-mi
re cuperez tovarãºul în caz de reu -
ºitã. Dacã nu, mergeam ºi parcam
în Sibiu la sediul firmei ºi dor -
meam la vãrul meu. Nenorocirea
s-a întâmplat la Podul Gociului,
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55  mmaaii  11999900  eessttee  aa  ddoouuaa  mmeeaa  zzii  ddee  nnaașștteerree!!
EExxpplliiccaaţţiiaa  uurrmmeeaazzăă..  PPee  33  mmaaii,,  aamm  pplleeccaatt  llaa
TTiimmiişşooaarraa  ppeennttrruu  aa  îînnccăărrccaa  ddoouuăă  mmiiii  ddee  ccoonnttoorrii
mmoonnooffaazzaaţţii  ddee  llaa  IIAAEEMM..  TTrreebbuuiiee  ssăă  vvăă  ssppuunn  ddee
llaa  îînncceeppuutt  ccăă  nnuu  ccrreedd  îînn  sseemmnnee  ssaauu  îînn  aallttee
mmiinnuunnii  ddee  ggeennuull  aacceessttaa,,  îînnssăă  îînn  ccuurrssaa
rreessppeeccttiivvăă  aamm  aavvuutt  ppaarrttee  ddee  ddoouuăă  îînnttââmmppllăărrii
pprreemmoonniittoorriiii  ppeennttrruu  cceeeeaa  ccee  aavveeaa  ssăă  uurrmmeezzee..

DDeesspprree  nnoorroocc  
şşii  gghhiinniioonn
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GTI Logistic 

Next day
delivery
Pentru GTI Logistic, activităţile de cross-docking şi
distribuţie se leagă eficient, permiţând practicarea unui
sistem „next day delivery“ pentru o mare parte din ţară.
În paralel, compania cu acţionariat 100% românesc
plănuieşte atacarea altor segmente de transport.

„„DD istribuþia ºi
cross-docking-
ul sunt ac ti vi -
tã þile de bazã
pen tru GTI Lo -

gis tic. Pe zona Moldova, am reuºit
sã ajungem sã livrãm la 24 de ore,
mai exact „next day“. Suntem
prin tre puþinii care, prin sistem
cross-docking, pot face livrarea

în ziua urmãtoare la un tarif de -
cent, iar acest lucru încercãm sã
îl generalizãm pe toatã þara“, a
afir mat Mihai Iancu, director ge -
neral GTI Logistic. Pentru a putea

atinge acest target, compania a
încheiat parteneriate ce oferã
avantaje în faþa curierilor, care au
devenit atenþi la acest segment.
„Curierii încearcã sã atace acest
segment de cargo ºi nu avem altã
so luþie sã îi combatem decât rea -
li zând livrãri a doua zi. Motivele
pentru care un potenþial client ar
tre bui sã aleagã GTI Logistic sunt
seriozitatea de care dãm noi do -
vadã ºi preþul competitiv. Oferim
servicii de depozitare ºi servicii cu
va loare adãugatã, am investit în -
tr-un WMS iar pentru cross-dock -
ing dezvoltãm un TMS care va
genera o creºtere a eficienþei“, a
pre cizat Mihai Iancu. Trebuie men -
þionat cã, în plin an de crizã, GTI
Logistic a investit în parcul auto,

achi zi þio nând maºini ºi reducând
astfel pro centul curselor realizate
cu vehi cule subcontractate. „Ofe -
rim trans port full-truck, facem gru -
pa je, asigurãm servicii de cross-
dock ing ºi distribuþie, precum ºi
ser vicii de logisticã. În afarã de
trans portul internaþional pe care
am început sã îl dezvoltãm din a -
cest an, acoperim cam tot ceea ce
înseamnã transport rutier“, a spus
directorul general al GTI Logistic.

Flota proprie
asigură un
serviciu de
calitate

Potrivit lui Mihai Iancu, în pe -
rioa da urmãtoare, se va pune ac -

cent pe dezvoltarea sistemului de
distribuþie. „Pe lângã Moldova,
unde se face deja livrarea «next
day», am dat drumul recent livrã -
ri lor de acest tip în Oltenia ºi Ba -
nat, inclusiv în Oradea. Mai avem
de dezvoltat zona Ardealului de
nord, unde intenþionãm sã des -
chi dem un hub, în Cluj sau în Dej,
dar, la începutul lui 2012, vom
livra «next day» ºi în aceastã zonã.
Hub-ul nostru de la Deva este
deservit de camioanele proprii, în
timp ce, pentru Moldova, trans -
por tul este externalizat. Avem în
vedere achiziþia de camioane pro -
prii ºi pentru aceastã zonã, pentru
a asigura un nivel maxim de serio -
zi tate. Putem face acest lucru nu -
mai dacã noi acoperim tot «lanþul».
Deja primul camion de 7,5 t a fost
achiziþionat pentru zona Bacãu ºi
vom continua. Apoi, vom trece la
al treilea hub, Bucureºtiul având
deja camioanele proprii. Camioa -
ne le mari de 20 t vor face naveta
între hub-uri, iar dupã terminarea
achiziþiilor vom disponibiliza câte -
va camioane grele pe care vrem
sã le redirecþionãm cãtre trans -
por tul internaþional“, a afir mat
Mihai Iancu.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Made in simplicity
Transport � Distribuție � Depozitare

Servicii cu
valoare adăugată

Adresa: Şoseaua Berceni, nr. 110
Telefon/Fax: +4 021 352 23 44; 0740 148 255

E-mail: office@gtilogistic.ro
www.gtilogistic.ro

2012 arată bine
Dupã un an de tranziþie, GTI a tras concluziile ºi a
trasat strategia pentru 2012. „La final de 2011,
putem spune cã acest an a fost mai bun decât 2010.
Piaþa s-a stabilizat oarecum, volumele fiind ceva mai
mari. Sperãm cã acest trend va continua ºi în 2012,
semnalele fiind pozitive, dar nu spectaculoase.
Aceste semnale pozitive la care facem referire se
bazeazã foarte mult pe faptul cã anul viitor vom
avea livrare «next day» pe toatã þara. Calitatea
serviciului ºi timpul de livrare sunt elementele care
influenþeazã, în acest moment, piaþa“, a concluzionat
Mihai Iancu.
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Promptitudine, calitate,
profesionalism

Ziua Cargo: Cum a evoluat
Autonet Import în cei 15
ani de existenþã?
Attila Kocsis: Autonet Import

a fost înfiinþatã în 1996 ºi iniþial
a avut 3 angajaþi, iar în prezent
sun tem peste 850 în toatã þara.
Ne-am extins ºi cãtre Vest, iar în
mo mentul de faþã suntem prezenþi
ºi în Ungaria. În România, avem
peste 30 de depozite de piese
auto, dintre care opt depozite care
funcţioneazã în regim fran cizã.
Noi operãm toate depozitele. În
a doua jumãtate a anilor 90, firma
era micã, dar s-a dezvoltat în tr-
un ritm destul de rapid. Am în -
cercat întotdeauna sã aplicãm
ideile din Vest, ne-am uitat la mo -
de lele marilor firme din domeniu,
care sunt direcþiile pe care le iau
ºi am încercat sã punem aceste
lucruri în practicã, dar cu specificul
regiunii ºi ale situaþiei actuale din
Ro mânia. Am urmãrit aceste mo -
dele prin contactele pe care le
avem noi cu aceste firme. Lucrãm
cu peste 100 de fabrici din întrea -
ga lume. Am venit în întâmpinarea
clientului. Am aplicat ideile de la
partenerii din Vest ºi am vãzut
care sunt cerinþele clienþilor de
aici. 

Partenerii noºtri sunt în cea
mai mare mãsurã service-urile.
Im portant pentru noi este ca cli -
entul sã fie deservit ºi, la rândul
lor, clienþii noºtri sã îºi satisfacã
cât mai bine clienþii, firme sau
persoane fizice, fiind vorba despre
o afacere day-to-day.

Apelaþi la firme de
transport pentru a aduce
piesele de la producãtori?
Pentru transportul pieselor, se

ape leazã la transportatori, prin
inter mediul unor curse regulate,
dar ºi al curselor ocazionale. Volu -
me le sunt importante. De exem -
plu, în luna septembrie, am im -
portat peste 1 milion de kg de
piese. În general, este vorba de -
spre transport internaþional. Cola -
bo rãm mai puþin cu fabrici produ -
cãtoare din România. Chiar dacã
producãtori importanþi de piese
sunt prezenþi în România, trebuie
sã apelãm la sediul central, de
unde ni se indicã depozitul de
unde trebuie sã le ridicãm. Noi
ape lãm la producãtori pentru o
gamã largã de repere, iar în Ro -
mânia ei produc o gamã restrânsã.
Astfel, produsele se centralizeazã
la un anumit depozit, de unde sunt
distribuite.

Sunt piesele foarte ieftine
dar cu o calitate
îndoielnicã o problemã
pentru afacerea
dumneavoastrã?
În ultima vreme, clienþii au

început sã punã accent pe piesele
bune, care oferã un foarte bun
raport preþ-calitate. 

Sigur, ºi în momentul de faþã
probabil sunt firme mai mici care
introduc piese de acest gen pe
piaþã. Pentru noi, nu constituie o
mare problemã, pentru cã avem

clienþii formaþi. Service-urile cu
care lucrãm garanteazã pentru
cali tatea pieselor ºi serviciilor lor
ºi nu riscã sã monteze anumite
piese care nu corespund din punct
de vedere calitativ. Se pare cã s-a
mai estom pat fenomenul. Sunt ºi
anumite re glementãri, lobby din
partea pro du cãtorilor de maºini
ca sã nu se ac cepte acest tip de
marfã.

Ce mãsuri aþi luat în ultimii
trei ani?
Prin restructurãri ºi reorgani -

za re, firma a trecut prin perioada
dificilã a ultimilor ani fãrã sã aibã
probleme majore. Rulajul nu a
scã zut, ci din contrã, am trecut
prin aceastã perioadã cu o micã
creº tere. Nu similarã cu creºterile
anilor anteriori de 30-40%, dar
totuºi creºtere pe cifra de afaceri. 

Departamentul financiar a
acordat o atenþie specialã cash-
flow-ului, am încercat sã op ti mi -
zãm stocurile care nu s-au miºcat
ori s-au miºcat greu etc. Vizavi
de clienþi, am acordat o atenþie
mai mare. A fost introdusã o limitã
de credit pentru aceºtia, iar veri -
fi cãrile au fost fãcute mai atent.
Analizele au fost realizate de
depar tamentele juridic, financiar
ºi de vânzãri. 

Din punctul de vedere al ter -
me nelor de platã, este greu de

apre ciat. În unele cazuri, eºti obli -
gat sã le reduci. Lucrând cu foarte
multe firme, furnizori, clienþi, se
ia decizia de la caz la caz.

Cum este 
organizatã activitatea
logisticã?
În momentul de faþã, avem un

depo zit central la Satu Mare, a -
proa pe de graniþã, de unde se
face distribuþia cãtre depozitele
din þarã. Strategic ºi geografic,
considerãm Satu Mare o locaþie
bunã. La Satu Mare, vorbim de
peste 100.000 ar ticole care
existã pe stoc. În ba za noastrã de
date, avem peste 10 mi lioane de
articole pe care le putem furniza
clienþilor noºtri. În România, avem
peste 30 de de po zite. În 2011,
s-au deschis douã depozite noi:
unul la Sf. Gheorghe ºi unul la
Drobeta Turnu Severin, urmând
ca în luna februarie sã mai deschi -
dem unul la Vaslui. Fiecare depo -
zit are stocul lui minim, care se
reîn carcã zilnic. Avem un depar -
ta ment care se ocupã de stocurile
filia le lor, pe baza unui WMS. În
2010, a fost imple men tat un sis -
tem mo dern ERP, prin intermediul
cãruia gestionãm piesele ºi repe -
rele în diferite loca þii. Clienþii au
posi bilitatea sã ne trimitã co -
manda telefonic, pe mail, pe fax
sau pe internet - cel mai utilizat
sistem. Avem o platformã pe
internet, WebCat, în care clienþii
au posi bilitatea sã îºi identifice
re perele, sã vadã dispo ni bilitatea
pieselor respec tive, dacã sunt pe
stoc sau nu ºi pri mesc ºi informaþii
referitoare la li vra rea pieselor
necesare. 

Cum vedeþi lucrurile
în viitor?
Competiþia creºte, vin jucãtori

din afara þãrii. În momentul de
faþã, putem sã spunem cã acor -
dãm clienþilor noºtri servicii foarte

bune, de la consultanþã, training,
ºcolarizãri pentru mecanici, suport
tehnic... Pot apela oricând la noi,
atunci când au o neclaritate legatã
de un anumit aspect tehnic, mai
ales în contextul în care tehno lo -
gia evolueazã în mare vitezã. 

Aþi analizat 
posibilitatea 
externalizãrii serviciilor
logistice?
Ne-am gândit la externalizare,

dar din cauza faptului cã am în -
ceput acest business în 1996 ºi
de partamentul nostru logistic a
cres cut odatã cu cerinþele pieþei,
con sider cã suntem la acelaºi
nivel cu logisticienii care activeazã
la momentul de faþã în România,
iar aceºtia nu ar putea sã ne ofere
ceva în plus. Am discutat cu logis -
ticieni, am apelat la consultanþi
din domeniul logisticii, nu numai
din România, dar ºi din afara þãrii.
Suntem mereu în cãutare de a ne
optimiza procesele ºi apar soluþii
noi zi de zi. Consider cã putem
þine pasul cu marile firme logistice
care oferã servicii de acest gen.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Pentru Autonet Import, acoperirea nevoilor logistice în
regim propriu a devenit, în timp, un element important de
avantaj competitiv. Practic, cele două segmente,
comercializarea pieselor şi logistica necesară acestei
activităţi, s-au dezvoltat în paralel, asigurându-şi una
alteia condiţii cât mai bune de desfăşurare a activităţii. 
Astăzi, doar calitatea pieselor comercializate nu mai este
suficientă, ci este nevoie de un sistem rapid şi precis de
preluare a comenzilor, timp cât mai scurt de livrare şi chiar
asistenţă tehnică atunci când aceasta este solicitată.
Attila Kocsis, director logistică Autonet Import, ne-a
explicat cum a reuşit compania să construiască un sistem
care se adaptează şi îmbunătăţeşte în permanenţă.

Livrãrile se fac în
maximum 24 de ore,

dacã se aflã în depozitul din
Satu Mare, dacã nu, în 48 de
ore.“

„

Între depozitul central ºi
cele locale avem curse

fixe. În mare parte, lucrãm ºi
cu terþi. Anul trecut, maºinile
operate pentru noi, ale
noastre ºi ale
subcontractorilor, au parcurs
16 milioane km. Se utilizeazã
vehicule începând de la mici
utilitare pânã la camioane de
20 t.“

„ Servicii integrate
Autonet Import
comercializeazã inclusiv scule
ºi echipamente de service ºi
diagnozã ºi se ocupã cu
implementarea software-urilor
dezvoltate pentru service-uri.
În plus, compania poate sã
predea ateliere de service la
cheie, fiind reprezentant
exclusiv la nivel de mai multe
þãri a reþelelor de service Auto
Check Center ºi Automeister.

La 1 ianuarie 2010, s-a
introdus sistemul ERP,
Microsoft Dynamics AX.
Acesta ajutã la procesarea ºi
onorarea comenzilor precum
ºi la pãstrarea inventarului la
un nivel optim.

Sistemele de management al
stocurilor se aflã în continuã
legãturã online unele cu
altele, iar personalul ºtie în
fiecare moment stocul actual
din orice depozit. Programul
informatic trimite avertizãri
persoanei competente în
cazul în care vreun produs
este pe cale sã se epuizeze ºi
trebuie sã îl comande, dar
plasarea comenzilor este
întotdeauna sarcina care þine
de factorul uman.
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NN oua strategie de co mu -
nicare a fost imple -
men tatã începând din
noiembrie 2011 în
toate þãrile în care

com pania FM Logistic este pre -
zen tã, o datã cu lansarea noului
website FM Logistic, pentru crea -
rea unei armonii între identitatea
vizualã ºi noua orientare a bran -
dului FM Logistic, transmiterea
mesajului unei companii moderne,
inovatoare ºi creatoare de soluþii
personalizate. Elementele cheie
ale acestei strategii sunt brandul
FM - considerat o umbrelã pentru
celelalte branduri ale companiei,
culoarea - albastru, specificã FM
Logistic, ºi mesajul - o companie
pu ternicã, dinamicã, inovatoare,
modernã ºi cu o prezenþã inter -
naþionalã.

FM în România

FM România este unul dintre
cei mai importanþi actori logistici
din sectorul FMCG - bunuri ali -
men tare ºi non-alimentare, retail,
IT, mãrfuri generale ºi auto ºi oferã
soluþii logistice eficiente ºi de cali -
tate pentru optimizarea ope raþiu -
nilor din cadrul lanþului logis tic,
de la depozitare ºi distribuþie pânã
la co-packing/co-manufac turing
ºi vãmuire/Supply Chain Mana -
gement. FM Logistic este pe piaþa

româneascã de logisticã din anul
2003, oferind servicii logistice
(depozitare/manipulare, transport
intern ºi internaþional, co-packing)
unor companii renu mite precum
Cora, L’Oreal, Yves Rocher (în
Bucureºti) ºi Nestle, P&G (în
Timiº). De la o cifrã de afaceri de
4,5 milioane de euro dupã primul
an de activitate, com p ania ºi-a
mãrit valoarea afacerii la peste 20
milioane de euro, are 700 de
angajaþi ºi aproximativ 80.000 mp
suprafaþã de stocare. Ca pondere
în cifra de afaceri, de po zitarea ºi
activitatea de mani pu lare repre -
zintã 57% din veni tu rile obþinute,
activitatea de transport intern
40%, iar cea de co-packing 3%.
Serviciile de trans port intern sunt
oferite prin ci palilor clienþi FM
Logistic în Ro mânia, precum ºi
companiilor PROFI Rom Foods,
Sarantis, Bo romir, Coca-Cola, SCA
Packaging, Pepsico, Dufa Deutek,
Albalact, Bunge, Rompak, Carre -
four etc. În ceea ce priveºte ser -
vi ciile de trans port internaþional,
aces tea sunt oferite unor companii
pre cum Danone, Unilever, Kraft
Foods, P&G etc.

Prezent şi viitor

Pentru anul 2011, cifra de afa -
ceri a fost în creºtere cu 10%, de
la 20 milioane de euro la 22

milioane de euro, a declarat Cãtã -
lin Olteanu Heel, directorul gene -
ral FM Logistic România, targetul
fiind de a ajunge la un business
anual de 28 de milioane de euro
în urmãtorii trei ani. „Aceastã creº -
te re ar putea sã fie corectatã de
cursul valutar. Elementul care a
fã cut posibilã creºterea a fost
atra gerea unui nou client, com -
pania farmaceuticã Roche“, a
spus Cãtalin Olteanu Heel. Potrivit
acestuia, FM Logistic va investi
în continuare între 300.000 euro
ºi un milion de euro, orientate
spre nevoile clientului. „Clienþii
din domeniul pharma, de exemplu,
au nevoie de spaþii de depozitare
cu temperaturã controlatã, ceea
ce pe alte segmente nu este ca -
zul“, a arãtat directorul general
FM Logistic România. La scurt
timp dupã inaugurarea primei sale
platforme în România, FM Logistic
România a inaugurat în 2011 cea
de-a doua sa platformã logisticã
în Petreºti - judeþul Dâmboviþa.
Aceastã platformã Clasa A, cu o
excelentã localizare geograficã
(lângã autostrada A1 Bucureºti -
Piteºti), are în prezent 18.000 mp
ºi va fi extinsã la capacitatea ma -
ximã de 120.000 mp conform pla -
nului de dezvoltare FM Logistic.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Rebranding la 
FM Logistic
La sfârşitul anului 2011, FM Logistic a adoptat o nouă
strategie de comunicare pentru a răspunde evoluţiei
pieţei, noilor solicitări ale clienţilor şi dezvoltării
companiei.
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BEST PRACTICES

BT Group, eficienţă
îmbunătăţită prin servicii
de livrare programate
Continuăm seria modelelor de bună practică preluate de
Supply Chain Management Center de pe www.bestlog.org
cu un exemplu privind contribuţia pe care bursele online
de transport o pot aduce în cadrul parteneriatelor
logistice de colaborare pe termen lung.

BB T Group plc deþine o re -
þea de canale de deser -
vi re „programatã” pentru
depozitele companiei
din Marea Britanie. A -

ces te transporturi sunt desfã ºu -
ra te cu vehicule proprii, utilizând
în special semiremorci cu punte
dublã (double decker), cu prelatã,
de 13,6 m. Ca operator în interes
propriu, BT cautã sã maximizeze
re cuperarea costurilor în reþea,
ta xându-ºi furnizorii pentru ridi -
ca r ea bunurilor achiziþionate în
ter meni „ex-works” (aºa numitul
„preþ la poarta fabricii”).

Organizaþia de supply chain a
BT avea nevoie de o soluþie pen -
tru maximizarea utilizãrii volume -
lor pe anumite culoare ºi pentru
respectarea obligaþiilor CSR pri -
vind minimizarea amprentei de
carbon în cadrul diviziei sale de
trans port. Astfel, compania era în
cãu tarea unei modalitãþi eficiente
de promovare a miºcãrilor progra -
ma te ale vehiculelor pe piaþa
logis ticã, având ca scop identi fi -
ca rea unor parteneri pentru îm -
pãr þirea capacitãþii. 

Programul de Responsabilita -
te Socialã BT este condus de:

- Nevoia unei creºteri econo -
mice sustenabile

- Nevoia extinderii implicãrii
în viaþa socialã la toate nivelele

- Nevoia de a face faþã schim -
bã rilor climatice

Proiectul este în linie cu cele
trei dimensiuni ale practicii logis -
ti ce sustenabile urmãrite de
bestLog. 

BT publicã regulat KPI ºi o -
biec tive pentru programul CSR.

Aceste obiective sunt în co -
ne xiune cu toate zonele business-
lui BT, inclusiv cu activitatea de
transport. 

Studiul de caz aratã contri bu -
þia pe care bursele online de
trans port o pot aduce în cadrul

par te neriatelor logistice de cola -
bo rare pe termen lung. Acestea
pot duce la o reducere semnifi ca -
ti vã a traficului de camioane ºi la
îmbunãtãþirea eficienþei pentru
toþi cei implicaþi în acest business. 

Pe baza exemplului unui fur -
ni zor major de servicii logistice,
sunt prezentate oportunitãþile,
pro vocãrile ºi mecanismele folo -
si rii unei burse de transport.

Soluţia

Haulage Exchange este princi -
pa la bursã de transport din Marea
Britanie. Peste 2.000 de companii
de transport utilizeazã aceastã bur -
sã pentru a-ºi împãrþi capa ci tãþile
de transport disponibile ºi deplasã -
rile vehiculelor la gol, câº tigând,
prin urmare, venituri su plimentare. 

Bursa este total imparþialã ºi
ope reazã pe bazã de abonament
- aceasta asigurã faptul cã utili za -
torii sunt dispuºi sã încredinþeze
bursei informaþiile lor comerciale
sensibile. 

Majoritatea deplasãrilor sunt
pentru distanþe de peste 100 km
ºi sunt în general FTL, deºi volu -
mul încãrcãturilor parþiale este în
continuã creºtere. 

Peste 0,5 milioane de depla -
sãri sunt „schimbate” anual între
membri. 

În vara anului 2008, s-a decis
dez voltarea unei noi secþiuni a
bur sei: „Curse regulate”. Bursele
de transport s-au orientat în mod
tra diþional pe piaþa „spot” sau ad-
hoc - totuºi, piaþa logisticã bri ta -
ni cã este condusã masiv de logis -
tica contractatã ce deserveºte
re þele sofisticate de distribuþie,

multe dintre acestea operând just-
in-time. 

„Livrãrile/cursele regulate”
per mit operatorilor profesioniºti
pre cum BT Group sã promoveze
depla sãrile programate de vehi cu -
le cãtre o audienþã largã, compusã
din profesioniºti în transporturi ºi,
prin urmare, sã câºtige numeroase
beneficii. 

Procesul funcþioneazã dupã
cum urmeazã:

- Clienþi precum BT îºi publicã
cur sele regulate pe website-ul
desti nat schimburilor de mãrfuri,
detaliind:

• locaþii de pornire/sosire
• zilele de pornire
• timpii de pornire & sosire
• tipurile de vehicule, spaþiul

disponibil
• marfa corespunzãtoare
• masele disponibile
- Sistemul acceptã curse mul -

ti ple pe zi, fiecare cu propriile
detalii, dacã este necesar.

- Cursele pot fi vizualizate de
cãtre vizitatorii website-ului ºi de
cãtre membrii bursei.

- Se realizeazã o interogare
online în cadrul listei de deplasãri
- în acest stadiu nu se comunicã
identitatea titularului cursei.

- Dacã titularul este mulþumit
de interogare, valideazã cererea
ºi demareazã negocierile contrac -
tua le - acestea se pot înregistra
în sistem. Ca parte a procesului
de validare, compania ce realizea -
zã interogarea acceptã Termenii
ºi Condiþiile titularului cursei. Ne -
gocierea preþurilor ºi a detaliilor
con tractuale se produce exclusiv
între cele douã pãrþi, platforma
fiind total neutrã în aceastã zonã. 

- Odatã publicate Cursele re gu -
late, acestea atrag interogãri mul -
tiple. Titularul cursei este ca pa  bil
sã creeze o listã de distri bu þie pen -
tru fiecare Cursã regula tã - aceasta
îi permite actua li za rea statusului
zilnic al fiecãrei de  plasãri fãrã alte
introduceri ma nua le de date. 

De aici reies numeroase bene -
ficii pentru companiile care aleg
aceastã soluþie, printre care:

- Îmbunãtãþirea utilizãrii vehi -
cu lelor ºi a profitabilitãþii cores -
punzãtoare

- Comunicare îmbunãtãþitã cu
noi parteneri comerciali

- Optimizarea comunicãrii -
atât interne cât ºi externe

- Reducerea amprentei de car -
bon printr-un mecanism de cola -
borare simplu ºi eficient

Provocări

Colaborarea de succes nece -
si tã:

- Disponibilitatea companiilor
de a lucra împreunã

- Transparenþa „oportuni tã þi -
lor”

- Instructajul personalului 
- Conºtientizarea publicã - deºi

bur sele de transport reprezintã
un serviciu cu vechime pe piaþa

de logisticã, „Cursele regulate”
re prezintã un nou concept.

BT a adoptat aceste practici.

Lecţii învăţate şi
factori de succes

Colaborarea eficientã în logis -
ti cã depinde de mai mulþi factori:

- Disponibilitatea de colabo -
rare cu alþi parteneri comerciali
ºi de „împãrtãºire” a volumelor

- Flexibilitate rezonabilã din par -
tea ambelor pãrþi - este impo si bil
sã existe corespondenþã de 100%
cu livrãrile/cursele unei alte companii

- Dorinþa de adoptare a unor
noi practici de lucru

Se poate concluziona cã:
- Pentru operatorii de mici ºi

mari dimensiuni, precum ºi pentru
casele de expediþie, bursele de
transport reprezintã un mijloc ex -
ce lent de îmbunãtãþire a utilizãrii
flotei ºi, prin urmare, de creºtere
a profitabilitãþii.

- Bursele de transport contri bu -
ie, astfel, la reducerea volu mu lui de
trafic ºi la sustenabilitatea logisticii.

- Costul tranzacþiilor poate fi
mi nimizat prin implementarea
unei interfeþe directe cu propriul
sistem software al companiei,
dacã acest lucru este necesar.

Beneficii

Din punct de vedere economic
- Reducerea costurilor
- Venituri/cifrã de afaceri mai

ridicate.

Din punct de vedere al mediu lui
- Îmbunãtãþirea utilizãrii cami -

oa nelor, reducerea emisiilor po -
luan te.

Din punct de vedere social
- Reducerea traficului de cami -

oane pe drumurile publice, în timp.

Transferabilitate

Soluþia poate fi transferatã în
toate þãrile, indiferent de dimen -
siunile companiei - singura cerinþã
este aceea de a se programa
curse le, iar „proprietarul” cursei
sã fie dispus cãtre colaborare ºi
su ficient de flexibil pentru im ple -
men tarea unor schimbãri pe
termen lung.

Limitări 

Nu existã.

Adriana PĂLĂŞAN
Managing Partner Supply Chain

Management Center
www.esupplychain.eu
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Profesionalism,
cariera, succes!

Un pas inainte pentru
viitorul tau si al
companiei tale!

Cursuri de perfectionare
Managementul logisticii si supply chain-ului

Managementul achizitiilor si stocurilor
Managementul depozitarii

Managementul trasportului si distributiei
Managementul operatiunilor

Cursuri IN HOUSE
Programe personalizate in functie de
nevoile companiei dvs. in logistica si

supply chain
Contact: 021.410.60.61 / 0752.248.161; marketing@supply-chain.ro
www.esupplychain.eu

*) Perioada de valabilitate a codului 15 ianuarie – 15 februarie 2012
Se poate utiliza un singur cod de discount /per curs 

    Utilizati codul curs80
pentru a beneficia de o
reducere de 80 de EURO

la un curs de
perfectionare de lunga

durata*

BT Group plc este unul dintre liderii
mondiali în domeniul telecomunicaþiilor,
deservind clienþi din Marea Britanie ºi din
alte 170 de þãri.
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CCaannaalluull  PPaannaammaa  ((II))

Întrebările lunii IANUARIE (etapa 26)

Întrebările lunii DECEMBRIE (etapa 25) şi răspunsurile corecte:

Premiile sunt oferite de

OTZ URSUS BREWERIES IFPTR

Fiecare întrebare are un
singur răspuns corect. 

Puteţi răspunde până pe 10
februarie, 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

ianuarie şi variantele corecte de
răspuns vor fi publicate în

numărul din februarie al revistei
ZIUA CARGO.

GTI

1. Eroarea de prognoză:
a. Se calculează ca fiind cererea

actuală - prognoza cererii -
CORECT

b. Nu se întâmplă des
c. Se calculează ca fiind prognoza

cererii - cererea actuală
d. Nu este importantă pentru

îmbunătăţirea performanţei
previzionării

2. Stocul de siguranţă se poate
reduce prin:

a. Alinierea ratei cererii cu rata
producţiei

b. Influenţarea lead-time-ului
c. Plasarea de comenzi mai apropiat

de timpul când trebuie să fie
primite - CORECT

d. Reducerea mărimii lotului

3. Sezonalitatea se referă la:
a. Fluctuaţiile datorate

interacţiunilor cu factorii de
influenţă din economie

b. Tipare regulate de fluctuaţie -
CORECT

c. Perioade ce durează de obicei
între 2-10 ani

d. Temperatura diferită între
sezoanele într-un an.

1. Licitaţiile inverse sunt cele în care:
a. Furnizorii licitează pentru afacerea

unui cumpărător
b. Cumpărătorii licitează pentru

afacerea unui furnizor
c. Partenerii licitează pentru afacerea

unui cumpărător
d. Partenerii licitează pentru afacerea

unui furnizor

2. O analiză atentă, adesea chiar
complexă, ajută compania să-şi
atingă obiectivul legat de
proiectarea reţelei: _____________
de nivel maxim, cu costuri
minime.

a. Servicii
b. Profituri
c. Vânzări 
d. Producţie

3. _____________ înseamnă
analizarea costului real
al achiziţiei, utilizării,
întreţinerii şi casării unui produs,
serviciu, bun de investiţii sau
proces.

a. Stabilirea costurilor ţintă
b. Costul total al proprietăţii (Total

cost of ownership)
c. Analiza preţului
d. Stabilirea costului cumulat.

HENKEL
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Câştigătorii lunii DECEMBRIE
Corina Elena Ionel, Ana Harja şi Paul Uzdriş
La întrebãrile din decembrie, doar 3 concurenþi
au rãspuns corect, aceºtia devenind automat
câºtigãtorii lunii. 33 de persoane au participat la
etapa a 25-a a concursului de logisticã.

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

26-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.

M~SOAR~-}I
cuno[tin]ele de logistic`! (26)
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DOI DINTRE
CONSTRUCTORII A3,
PENALIZAŢI

CNADNR va penaliza firmele
Euroconstruct Trading 98 SRL
ºi SC Pa&Co International SRL
pentru nefinalizarea la timp (15
decembrie 2011) a porþiunilor
din Autostrada A3 Moara
Vlãsiei - Ploieºti.
Penalitãþile de întârziere sunt
de 0,05%/zi pentru restul
lucrãrilor rãmase de executat.
Acestea sunt prevãzute în
contract ºi vor fi calculate de
consultantul SC Consitrans
SRL, desemnat pentru
supervizarea lucrãrilor.
Termenul estimat pentru
finalizarea tronsonului Moara
Vlãsiei-Ploieºti este trimestrul
doi al anului 2012.
Singurul constructor care a
reuºit sã respecte contractul
este Spedition UMB, care a
finalizat la termen tronsonul
dintre km 48,2 ºi km 62 al
autostrãzii. 

CENTURA
CARANSEBEŞ, ÎN
CIRCULAŢIE

ªoseaua de centurã a
municipiului Caransebeº, în
lungime de 12,08 km, a fost
deschisã circulaþiei dupã 2 ani
de lucrãri, ce au costat 30,2
milioane euro, fãrã TVA, ºi au
fost executate de Copisa
Constructora Pirenaica SA. Pe
traseul variantei de ocolire
sunt 10 poduri, pasaje ºi
viaducte de lungimi
considerabile, cãile ferate CF
917 ºi CF 900, drumul naþional
DN 68, douã pârâuri ºi mai
multe vãi, 30 de podeþe, 4

noduri rutiere, 5 intersecþii cu
sens giratoriu ºi un Centru de
Întreþinere. 
În total, anul trecut au fost
finalizate variante ocolitoare în
lungime de 45 de km ºi în
valoare de 165 milioane.
Printre ºoselele de centurã
deschise circulaþiei se numãrã
cea a Drobetei Turnu-Severin,
Arad, Constanþa, Timiºoara,
Cluj etc.

CENTURA ARAD, PE
CÂTE O BANDĂ

Centura municipiului Arad,
construitã în regim de
autostradã, a fost deschisã
parþial traficului, astfel cã pe
cei 12 km se circulã acum pe
câte o bandã pe sens. Asta
însã pânã în primãvarã, când
este programatã finalizarea
lucrãrii. ªoseaua este
amplasatã în Sud-Vestul
oraºului, iar lucrãrile costã
aproximativ 120 de milioane
de euro (429.610.443,00 lei),
fãrã TVA, o mare parte din bani
fiind cheltuiþi cu un pod peste
Mureº ºi cu alte câteva podeþe.
Sprijinul financiar
nerambursabil alocat de
Uniunea Europeanã este de
211.365.803,89 lei.
Lucrãrile sunt executate de JV
FCC Construccion/PORR Bau
GmbH, iar Ministerul
Transporturilor a emis
autorizaþia de construire în
luna aprilie 2009. ªoseaua de
centurã va permite devierea
traficului greu ºi a celui de
tranzit în afara oraºului. 
În luna mai va fi gata ºi DN 79
Arad - Oradea, aflat în
reabilitare, 80% din lucrãri fiind
terminate. Constructorii
folosesc aditivi speciali în
mixtura asfalticã, astfel încât
asfaltarea poate avea loc ºi pe
timp de iarnã.
Lucrãri similare au fost ºi sunt
în execuþie pe 24 de drumuri
naþionale, însumând 2.300 km,
din care 500 km au fost
finalizaþi la sfârºitul anului
2011 ºi restul vor fi gata în
2012.

Autostrada Timişoara-Arad,
în lungime de 32 km, a fost
deschisă circulaţiei la finalul
lui decembrie, cu procedura
deja consacrată a paharului
plin cu apă pe bordul
maşinii, la 100 de km/h, cu
premierul Emil Boc la volan
şi în dreapta cu ministrul
Transporturilor, Anca
Boagiu.
Lucrările au început în vara
lui 2009 şi au fost executate
de consorţiul FCC
Construccion şi Astaldi.
Valoarea acestui tronson din

coridorul IV Pan-European
este de 482,8 milioane de
lei, echivalentul a 135,43
milioane de euro. Sprijinul
financiar nerambursabil
alocat de Uniunea
Europeană a fost de
237.315.751,11 lei.
Autostrada nu este însă
tocmai gata, până în luna
martie urmând a fi executate
operaţiuni care nu afectează
circulaţia: montarea de
parapeţi, amenajarea unor
parcări şi a unor zone pentru
staţiile de combustibil.

AUTOSTRADA TIMIŞOARA-ARAD, 
DESCHISĂ TRAFICULUI
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DD eocamdatã, în incinta
edificiului de pe bule va -
r dul Unirii din Bu cureºti
are acces numai Mi nis -
te rul Culturii, care se

mu tã aici de la sfârºitul lunii ia nua -
rie, împreunã cu douã insti tuþii din
subordine. Publicul mai are încã
de aºteptat patru luni, pânã în apri -
lie, când biblioteca va fi deschisã
tuturor iubitorilor de carte.

De la intrarea principalã, vizi -
ta torul este primit într-un hol larg,
cu lifturi cu pereþi din sticlã, ce
fac legãtura între cele ºapte ni -
veluri ale bibliotecii. Pe lângã lif -
tu rile spectaculoase pentru public,
biblioteca mai are ºi „lifturi inte -
li gente“, care transportã cãrþile
de la un nivel la altul. 

Biblioteca dispune de 16 sãli
mari de lecturã, în suprafaþã totalã
de 112.000 mp, de 6 sãli de con -
fe rinþã, cu suprafaþa de 800.000
mp, de spaþii multifuncþionale -

sãli de expoziþii, de audiþii, de pro -
iecþii, librãrii, cafenele (de 15.000
mp), de depozite de carte
(30.000 mp), de birouri (9.000
mp), precum ºi de aulã, cu 400 de
locuri ºi anexe, plus spaþii tehnice. 

În noul sediu al bibliotecii vor
fi transportate 12 milioane de
volume. Procesul de mutare a
acestor cãrþi a început de douã
luni ºi jumãtate - ºi va continua
cel puþin un an -, dar cea mai di -
ficilã etapã va fi cea a transportãrii
documentelor foarte vechi.

Cititorii vor avea acces în sala
de „lecturi uºoare“ ºi vor putea
asculta, la cãºti, muzicã „de la
Beatles la Beethoven“, în sala de
audiþii a bibliotecii. „Instituþia va
fi funcþionalã în totalitate la sfâr -
ºi tul lunii aprilie 2012, cel mai
pro babil de Ziua Bibliotecarului -
pe 23 aprilie“, a anunþat Elena
Tîr ziman, directorul Bibliotecii
Naþionale a României.

Clãdirea are o parcare de 300
de locuri, un adãpost de apãrare,
la subsol, ºi o garderobã.

Ministerul Culturii,
în Aulă

Potrivit ministrului Kelemen
Hunor, Ministerul Culturii se va
muta în Aula Bibliotecii Naþionale
începând cu luna ianuarie, îm pre -
u nã cu douã instituþii din subor -
di ne - Administraþia Fondului Cul -
tural Naþional ºi Centrul de
Pregãtire Profesionalã în Culturã.

Din primãvarã, în noul sediu se
vor activa toate funcþiunile ca -
racteristice. Descãrcarea tuturor
co lecþiilor, depozitate ºi conser va -
te de-a lungul anilor în diverse spaþii
din þarã, precum ºi darea în folosinþã
a tuturor facilitãþilor de care dispune
noul sediu vor mai dura însã. 

Tot de anul acesta, Teatrul Na -
þional de Operetã „Ion Dacian“ va

avea sediul în Biblioteca Naþio na -
lã, instituþia de spectacole ur mând
sã pãrãseascã spaþiul din clãdirea
Teatrului Naþional Bucu rești, care
este în renovare. Banii provin - ca
ºi în cazul bibliotecii - dintr-un credit
acordat de Banca de Dezvoltare a
Consiliului Euro pei (BDCE) în anul
2008, în va loa re de 200 de
milioane de euro. Din fondurile
respective vor mai be neficia Opera
Românã ºi Mu zeul Þãranului
Român, ce vor intra anul acesta în
lucrãri de restaurare ºi modernizare.

Povestea
bibliotecii

Povestea construirii unui sediu
maiestuos al Bibliotecii Naþionale
a României dateazã din anul
1986, când au început lucrãrile.
Du pã momentul '89 însã, clãdirea
a fost lãsatã în paraginã timp de
aproape 20 de ani. An de an, gu -

ver nele post-decembriste alocau
fon duri pentru conservarea lucrã -
ri lor, în timp ce ºantierul-ruinã
deve nise adãpost pentru oamenii
strãzii ºi, câteodatã, studio de fil -
mare pentru diverse producþii
cinematografice. 

ªantierul abandonat a fost dus
la capãt de firma Aedificia Carpaþi,
care a reluat lucrãrile în 2009 ºi a
reuºit sã termine clãdirea dupã 25
de ani, cu fonduri europene. Pro -
iec tarea - sau, mai precis, re pro -
iec tarea - a fost realizatã de fir ma
Carpaþi Proiect ºi a costat 3 mil -
ioane de euro, iar execuþia lu crãrilor
- puþin peste 100 de mi lioane de
euro. Pe durata lor au fost create
1.000 de locuri de mun c ã, a anunþat
premierul Emil Boc la inaugurare.
„Nu credeam cã vom termina la
timp sediul Bi bliotecii, dar s-a
dovedit cã esen þe le tari se þin în
sticle mici“, a simþit primul-ministru
nevoia sã laude constructorul.

În opinia premierului, „ne
aflãm în faþa unei bijuterii cul -
turale“ ce nu se deosebeºte cu
nimic de o bibliotecã dintr-o þarã
a Uniunii Europene. „Standardele,
condiþiile, fondul de carte ce va fi
transferat aici, precum ºi infra -
struc tura adiacentã asigurã un
cadru de manifestare a culturii ºi
este, cred eu, un moment de îm -
plinire pentru toþi iubitorii de car -
te. Este o invitaþie la lecturã nu
doar pentru tineri, ci ºi pentru
orice om din orice generaþie, pen -
tru cã va gãsi aici atât acces la in -
ter net sau la infrastructura ul tra -
mo dernã, cât ºi contactul autentic
cu cartea, cu colecþiile de ziare
sau cu literatura de specialitate
de ultimã orã“, a spus Emil Boc
la inaugurare.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLŞU
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Biblioteca Naţională, gata după 25 de ani
Noul sediu al Bibliotecii Naţionale a României a fost, în
sfârşit, finalizat, după 25 de ani de la începerea
construcţiei (în 1986, în perioada comunistă) şi 20 de ani
de abandon (între 1990 şi 2009, perioada post-
decembristă).

De la modern la
postmodern

Potrivit arhitectului Eliodor
Popa, ºeful de proiect, clãdirea
preluatã din perioada
comunistã a fost modificatã
puþin la exterior, de la stilul
modern la cel postmodern.
Astfel, cele trei faþade au acum
o colonadã clasicã pe un soclu
din piatrã naturalã, profilat pe
un ecran neutru din sticlã. 
Spre deosebire de exterior însã,
interiorul a trebuit remodelat
complet. „Atriumul avea un
luminator industrial la 9 metri
înãlþime, ca la halele
industriale. Eforturile de a-l
ridica pânã sus au fost mari ºi
ca tehnicã, ºi ca bani, dar am
reuºit. Totodatã, sala aulei era
gânditã la parter, ºi a trebuit sã
o ridicãm la primul nivel, ca sã
realizãm spaþiul multifuncþional
de jos. De asemenea, sãlile de
lecturã erau croite meschin,
erau mici, iar noi le-am mãrit“,
a declarat Eliodor Popa.
Faþã de proiectul ceauºist, în
clãdirea instituþiei vor mai
exista cafenele ºi spaþii de
spectacole, ce vor fi închiriate.



LL a capitolul pasaje supra -
te rane, Primãria Capitalei
are deja în lucru „ge me -
nele“ de la Mihai Bravu ºi
cel de la „strãpungerea

Doam na Ghica - Bd. Chiºinãu“. Pri -
marul general Sorin Oprescu pare
fascinat de asemenea construcþii,
dupã finalizarea Pasajului Basarab.

Cele douã pasaje proiectate la
intersecþiile ºos. Chi ti la cu Bu cu -
reºtii Noi ºi Ion Mi ha la che cu Calea
Griviþei, vor dubla, prac tic - dar pe
sub pãmânt -, po dul Con stan þa, de
peste calea fe ratã. Va loa rea inves -
ti þiei este de 37,8 mili oane de euro,
po trivit in di ca torilor tehnico-econo -
mici a pro baþi de Consiliul General al
Mu nicipiului Bucureºti, iar lucrãrile
de con struc þie vor dura doi ani. 

În prezent, proiectul este în faza
de studiu de fezabilitate ºi Plan Ur -
ba nistic Zonal. „Podul Con stanþa se
va mai lãrgi cu douã pasaje sub te -
rane, cu câte douã benzi pe sens,
con  struite în pa ra lel cu el, care vor
face legãtura între Calea Griviþei ºi
ªos. Chitila. Cel de pe direcþia Calea
Gri viþei - ªos. Chitila va avea în jur
de 442 metri, în timp ce pasajul de
pe di recþia ªos. Chitila - Calea Gri -
vi þei va fi mai mic, de 264 metri. În
plus, se va consolida ºi podul Con -
stan þa, astfel încât sã se creeze un
flux de circulaþie corespunzãtor zo -
nei respective“, ne-a declarat Ion
De du, directorul executiv al Direc -
þiei Transporturi ºi Siste ma ti zarea
Cir culaþiei din cadrul Pri mãriei
Capitalei.

Tunel pe sub
Parlament

Un tunel rutier este prevãzut
ºi pe Diametrala Buzeºti-Berzei-

Ura nus, pe sub Palatul Parla men -
tului, dar procedura de atribuire a
con tractului de execuþie nu a în -
ceput încã, din cauzã cã nu a fost
aprobatã soluþia tehnicã. Lu crã -
rile la noua arterã de circulaþie ce
se vrea un nou Bulevard Magheru,
de 11 km, ce va lega Nordul ºi Su -
dul Bucureºtilor, de la Piaþa Vic -
to riei la Gara Progresul, se fina -
li zeazã pe bucãþele. Prima -
reprezentând o cincime din etapa
I - a fost de curând deschisã cir -
cu laþiei. Este vorba despre câteva
sute de metri de stradã nou con -
struitã între Calea Plevnei ºi B-dul
ªtirbei Vodã, cu douã benzi pe
sens ºi linie dublã de tramvai pe
mijloc. 

Proiectul Dimetralei este îm -
pãrþit în 3 etape: Piaþa Victoriei -
Vasile Pârvan; Vasile Pârvan - Pia -
þa George Coºbuc ºi Piaþa George
Coºbuc - Gara Progresul. Etapa a
2-a cuprinde, pe lângã tunelul a -
min tit (ce va ieºi în Uranus, ime -
diat dupã subtraversarea B-dului
13 Septembrie), construirea unei
strãzi noi, în zona intersecþiei Ber -
zei cu Vulcãnescu, ce se va numi
Strada Gãrii de Nord, ce va ieºi
direct în faþa gãrii, lângã sediul
Mi nis terului Transporturilor. 

Tunel la Ciurel

Oprescu mai vrea un tunel
care sã lege Splaiul Inde pen den -
þei de autostrada A1, pe la Ciurel,
penetraþie de 7,5 km ce ar urma
sã se construiascã în conformitate
cu un nou proiect. Cel vechi, apro -
bat de Consiliul General, prevedea
tre cerea drumului pe la suprafaþã,
ceea ce ar fi însemnat exproprieri
de 143 milioane euro. Primarul

ge neral a cerut reproiectarea tra -
seu lui, pe sub pãmant, ca sã sca -
pe de cheltuialã. Va urma însã alta,
la fel de mare, întrucât un tunel
este una dintre cele mai scumpe
construcþii.

Lucrãrile au fost începute, pâ -
nã în luna februarie - martie, când
a fost rediscutat proiectul, fiind
cheltuite 10 milioane de lei. De
construcþie se ocupa un consorþiu
câºtigãtor al licitaþiei organizate
pe vremea fostului primar Adriean
Videanu, format din Astaldi, Max
Boegl ºi Euroconstruct. Peste râul
Dâm boviþa urmeazã sã se con -
stru iascã un pod hobanat, pe mo -
de lul celui de la Basarab, dar ºi
un pod cu tãbliere din beton
armat.

Întreaga lucrare are termen de
exe cuþie 35 de luni de la înce pe -
rea lucrãrilor. Costul total este de
579 milioane de lei (137 milioane
euro).

Autostrada
suspendată:
14 pasaje şi
6 tuneluri

Cât priveºte autostrada sus -
pen datã, ultima variantã - din cele
trei analizate - a fost bãtutã în
cuie de curând de arhitecþi: va
avea 6 tuneluri, 14 pasaje ºi 4
gãri. Astfel, vor rãmâne cele douã
tuneluri pe sub parcul Herãstrãu,
la o adâncime de 25 m, dar mai
scur te, unul de 2 km ºi celãlalt un
pic mai mic. Noua arterã va fi rea -
li zatã în mare parte în vecinãtatea
cãii ferate ºi va avea pasaje su -
pra te rane ºi tuneluri acolo unde
se va intersecta pe traseu cu ma -
rile artere. 

Iatã unde vor fi amplasate cele
14 pasaje supraterane:

- pe ªos. Colentina (dupã ma -
ga ziile Europa)

- pe ªos. Andronache spre Bd.
Ero ilor, peste calea feratã

- pe Str. Cãlmãþui (actuala stra -
dã va deveni arterã parþial sus -
pen datã)

- paralel cu Str. Gherghiþei, prin
Par cul Pipera ºi peste calea feratã
va fi construitã o nouã arterã (vii -
toa rea Autostradã A3), care va fi
prevãzutã cu un pasaj suprateran

- porþiunea cuprinsã între inter -
secþia cu Strada Gherghiþei ºi ªos.
Petricani va fi suspendatã integral
pe un sens

- intersecþia ªos. Petricani cu
ªos. Bucureºti Nord

- ªos. Pipera, peste Calea Fe -
ra tã

- Str. Avionului va fi prelungitã
ºi prevãzutã cu un pasaj

- B-dul Aerogãrii, peste calea
fe ratã Bucureºti- Constanþa

- ªos. Nordului - Str. Elena Vã -
cãrescu

- Str. Tipografilor - ªos. Strã -
u leºti

- în apropierea strãzii Parcului,
o parte din noua autostradã va fi
suspendatã

- Str. Marginei - Str. Lãmâiului
(de la strada Marginei va fi con stru -
it un pasaj care va supra tra ver sa
calea feratã pânã la strada Lãmâiului)

- Splaiul Independenþei - ªos.
Virtuþii.

Iatã ºi tunelurile subterane:
- douã pe sub Parcul Herãs -

trãu, câte unul pe fiecare sens, în -
tre Bd. Poligrafiei ºi Bd. Aerogãrii

- pe ªos. Bucureºti - Ploieºti
(cu intrare dupã Fântâna Mioriþa
ºi ieºire aproape de intersecþia

cu Elena Vãcãrescu)
- pe B-dul Poligrafiei (paralel

cu strada Parcului)
- pe B-dul Bucureºtii Noi -

Calea Griviþei
- în zona Crângaºi.

4 gări şi o
magistrală de
metrou

Pe inelul median vor fi ºi 4 gãri
noi: una la Colentina, alta la Pi -
pe ra, pe ªos. Petricani, alta la Bã -
neasa ºi una la Chitila, toate cu
par cãri. Acestea vor funcþiona ca
ade vãrate noduri intermodale,
fiind alimentate cu linii de trans -
port în comun ce vor face legãtura
cu metroul.

Pentru gara de la Chitila a fost
propusã ºi o nouã magistralã de
metrou - pe traseul Gara de Nord
- Gara Chitila, cu posibilitatea
extinderii pânã la aeroport.

În final, preþul pe kilometru a
ajuns mai mic decât la Pasajul Ba -
sa rab: de 70 de milioane de euro
pe kilometru. Per total, la o lun -
gi me de aproximativ 16 km, auto -
strada-inel median va costa 1,12
miliarde de euro. Cel mai mult vor
costa tunelurile de sub Herãstrãu.

Pasajul 
denivelat 
D-na Ghica - 
Bd. Chişinău,
reluat

Dupã 3 ani de abandon, lucrã -
ri le de construire a arterei de legã -
tura dintre ºos. Colentina ºi ºos.
Pantelimon - inclusiv printr-un pa -
saj suprateran denivelat - cunos -
cu tã ca „strãpungerea Doamna

Ghica - Bd. Chiºinãu“, au fost re -
lua te de Primãria Capitalei, ur -
mând sã fie gata în septembrie
2012. În 2006, când a început
exe cuþia proiectului, investiþia cos -
ta 5,6 milioane de euro, însã acum
s-a triplat, ajungând mai scumpã
cu 11 milioane de euro. 

În perioada 2006-2008, din
lu crare s-a realizat 55%, dar cum
au trecut 3 ani, Municipalitatea
tre buie sã dea acum bani ºi pentru
repararea bucãþii de bulevard ce
fusese executatã, pentru cã, între
timp, s-a degradat. 

Pentru reluarea lucrãrilor - du -
pã rezilierea contractului cu fostul
constructor, Lena Engenharia e
Con strucoes - s-a organizat în
aceas tã toamnã o nouã licitaþie,
câº tigatã de consorþiul SCT Bucu -
reºti SA - TECNIC Consulting
Engi neering Romania SRL. Noul
con structor are de executat în 10
luni lucrãrile la pasajul denivelat
suprateran peste calea feratã - cu
o rampã deja executatã, dar aflatã
ºi ea într-un proces avansat de
de gradare - plus 600 m de bu le -
vard ºi refacerea altor 600 m.

Lungimea noii artere, de 2 km,
va face legãtura între Str. Doamna
Ghica ºi ªos. Pantelimon. Drumul
plea cã de la intersecþia Str. Doam -
na Ghica cu Str. Heliade între Vii,
trece prin spatele parcului Lunca
Florilor, ajunge pânã la intersecþia
cu strada Fântânica, traverseazã
ca lea feratã pe un pasaj supra -
teran ºi ajunge în spatele Pieþei
Delfinului, la intersecþia dintre B-
dul Chiºinãu cu ªos. Pantelimon.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLȘU
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Bucureşti, oraşul
cu tuneluri
şi pasaje 
Încă două tuneluri vor fi construite în Bucureşti, pe Calea
Griviţei, după cele proiectate în Drumul Taberei, la Piaţa
Sudului şi la Piaţa Presei. Va mai fi un tunel pe sub
Palatul Parlamentului, pe Diametrala Buzeşti-Berzei-
Uranus, altul la Ciurel, iar faimoasa autostradă
suspendată - inel median al Capitalei - va avea nu mai
puţin de 6 tuneluri şi 14 pasaje.
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no micã din 2008 pânã acum“, a
mai spus Udrea.

PPP, colacul de
salvare

Ea se declarã optimistã în pri -
vin þa succesului PPP-urilor, esti -
mând cã, începând din 2012, nu -
mã rul locuinþelor pentru tineri
con struite în asociere între stat
ºi privat va începe sã acopere ce -
re rea mare existentã acum. „PPP-
u rile reprezintã un mare pas ina -
inte. Mã aºtept la o creºtere
ex  po  nenþialã a numãrului de apar -
ta men te construite spre închiriere,
de oarece mulþi dezvoltatori
imobiliari doresc sã investeascã
într-un ase menea program, iar eu
cred cã el poate sã aibã efecte
cuan tificabile (blocuri finalizate)
încã din 2012“, a precizat minis -
trul Dezvoltãrii.

Terenurile destinate construirii
locuinþelor vor fi transferate din
domeniul public al statului sau al
unitãþilor administrativ-teritoriale în
folosinþa gratuitã a ANL, pe în trea -
ga duratã de existenþã a con struc -
þiilor. În program vor putea fi pre -
luate ºi construcþiile nefina lizate.

Vor fi încheiate contracte de
con cesiune, toate operaþiunile le -
gate de achiziþia publicã ºi de atri -
buire intrând în sarcina ANL.
Durata unui astfel de contract va
fi de 20 de ani, iar în cadrul lui,
fi nanþarea obiectivului de inves -
ti þie se va asigura de cãtre inves -
titorii privaþi. Locuinþele vor fi
exploatate de cãtre agenþii e co -
no mici, conform contractelor de
concesiune încheiate.

Vânzarea a eşuat

În locuinþele nou construite
vor locui exclusiv tinerii care au
nevoie, iar repartizarea lor se va
face la nivel local, contractele de
închiriere urmând a fi încheiate
de cãtre ANL. Chiria va fi calculatã
în funcþie de urmãtoarele ele -
mente: amortizarea imobilului pe
60 de ani, administrarea lui, impo -
zitul pe clãdire ºi asigurarea locu -
inþei. În prezent, ANL construieºte
unitãþi locative la 341 de euro/mp,
cu TVA. Standardele de cost sunt
fixate anual de Ministerul Dezvol -
tãrii. „Sunt preþurile la care reuºim
sã construim la o calitate bunã. Nu
vorbim de lux, însã este o calitate
bunã a finisajelor ºi a construcþiei.
Noile tehnologii vor face ca preþul
sã fie mai mic, timpul de constru -
ire mic, iar gradul de confort mai
mare. La nivelul întregii þãri sunt
aproximativ 100.000 de solicitãri
de locuinþe“, a mai precizat Elena
Udrea.

Încercarea ministrului de a
obþine bani din vânzarea locu in -
þelor ANL deja construite a eºuat.
Au fost scoase la vânzare 21.000
de apartamente, din comercia -
lizarea cãrora Elena Udrea spera
sã aducã la buget cel puþin 500
milioane euro.

Acum se îndreaptã cãtre inves -
titorii privaþi. Tot cu aceºtia sperã
sã construiascã ºi megacartierul
cu 10.000 de unitãþi locative din
cartierul Ghencea, din Bucureºti,
cel mai important proiect social
la nivel naþional. În Bucureºti sunt
în lucru blocuri ANL în Sectorul 2,
iar de curând a fost dat în folosinþã
un bloc în Sectorul 4.

Tot anul trecut, ANL a recep -
þio nat în luna mai 241 de apar -
tamente în 4 judeþe ºi Bucureºti.
De la începutul anului 2010 au
fost predate la cheie 318 unitãþi
lo cative, la care se adaugã 24 de
lo cuinþe finalizate în cadrul Pro -
gra mului-pilot de construcþii utili -
zându-se tehnologii noi.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLŞU
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Locuinţe ANL 
cu investitori privaţi
Guvernul a decis, prin ordonanţă de urgenţă, atragerea
de capital privat, inclusiv prin concesiune de lucrări
publice, de către Agenţia Naţională pentru Locuinte
(ANL), în scopul construirii locuinţelor cu chirie.

II nvestitorii privaþi care vor
par ticipa la realizarea blo -
cu rilor în parteneriat public-
privat (PPP) cu ANL vor
primi 30% din chirii. Astfel,

statul pune la dispoziþie terenul,
privatul vine cu banii pentru cons -
truire, urmând sã-ºi amortizeze
din chirii aceastã investiþie sigurã,
iar tinerii vor putea obþine apar -
ta mente cu chirii mici, apreciazã
ministrul Elena Udrea, în subor di -
nea cãruia se aflã ANL. În plus,
sta tul va stimula economia, do -
me niul construcþiilor fiind cel care
a oferit plusul din trimestrul III al
lui 2011 pentru cea mai mare
creº tere economicã din 2008
pânã acum.

Ordonanþa de urgenþã, care
mo dificã Legea 152/1999 privind
or ganizarea ºi funcþionarea ANL,
stipuleazã cã sumele încasate din
în chirierea locuinþelor ANL se dis -
tri buie 50% ca venit la bugetul
de stat, 20% cãtre ANL ºi 30%
cã tre investitorul privat. 

De asemenea, actul normativ
prevede explicit cã, dupã ex pi ra -
rea contractului de închiriere iniþial
de 5 ani, chiriaºilor care au împlinit
vârsta de 35 de ani li se prelun -
geº te cu un an contractul, prin re -
calcularea chiriei. Aceasta va aco -
peri cheltuielile de administrare,
de întreþinere ºi de reparaþii, im -
po zitele pe clãdire ºi pe teren, re -

cuperarea investiþiei, în funcþie de
durata normatã, precum ºi un
profit supus negocierii între pãrþi.
„Am aprobat în sfârºit, dupã mai
bine de un an de negocieri cu
Ministerul Finanþelor ºi cu alte in -
stituþii financiare interne ºi inter -
na þionale, ca ANL sã poatã con -
strui, prin atragerea capitalului
privat, locuinþe pe care sã le în -
chi rieze. Practic, vorbim de PPP-
uri pentru realizarea de aparta -
men te pentru tineri, care urmeazã
apoi sã fie închiriate celor care
corespund criteriilor de acordare“,
a declarat Elena Udrea.

Ministrul Dezvoltãrii a precizat
cã avantajul major al acestui sis -
tem vine din faptul cã statul pune
la dispoziþie terenul, iar privatul
va veni cu banii pentru construirea
locuinþelor, urmând ca investiþia
lor sã se amortizeze din chirii.
„Poate sã se meargã ºi pe va rian -
ta concesionãrii terenului pe o
perioadã determinatã sau pe fi -
na lizarea unor proiecte deja în -
ce pute. Este un sistem avantajos
pentru toate cele trei pãrþi: tinerii
vor putea obþine apartamente cu
chirii scãzute, privaþii fac o inve -
sti þie sigurã, iar statul îºi înde pli -
neº te rolul social, dar stimuleazã
ºi economia. Sã nu uitãm cã do -
meniul construcþiilor este cel care
a oferit plusul din trimestrul trei,
pen tru cea mai mare creºtere eco -
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Dupã aceea, odatã proiectul
apro bat, urmeazã licitaþia, care se
face de cãtre Primãrie. Potrivit
mi nis trului Udrea, pânã în prezent,
existã la nivel naþional câteva sute
de mii de cereri pentru anve lo pa -
rea blocurilor. „Însã la nivelul Ro -
mâniei sunt circa 3 milioane de
apartamente care aºteaptã sã fie
reabilitate ºi orice sursã de fi nan -
þare este binevenitã“, a precizat
Elena Udrea. 

Programul de reabilitare termi -
cã a fost demarat de autoritãþile
locale în urmã cu trei ani, în baza
Ordonanþei de Urgenþã a Gu ver -
nului nr. 18/2009, fiind incluse
nu mai blocurile de locuinþe, nu ºi
ca sele. De atunci, s-a reuºit
schim barea la faþã a câtorva sute
de blocuri - cele mai multe în
Bucu reºti. Astfel, în Cluj-Napoca
au fost reabilitate peste 100 de
blo curi, în Târgoviºte - 84 de blo -
curi, în Braºov - 36 de blocuri, în

Timiºoara - 16 blocuri, iar în Bucu -
reºti - circa 400 de blocuri. 

Unele primării au
optat pentru
împrumuturi

Unii dintre primarii de sector
din Capitalã (de la Sectorul 1 ºi
Sec torul 4) s-au grãbit sã facã îm -
pru muturi, tot pentru preluarea
de la asociaþiile de proprietari a
cotei de 20% ce le revin pentru
an velopare. E drept, tot din bani
europeni, dar pe care vor trebui
sã-i returneze cetãþenii, timp de
20 de ani, indiferent cã locuiesc
la bloc sau la casã, pentru cã ta -
xele ºi impozitele lor se vor duce
ºi cãtre aceste cheltuieli. 

Astfel, în Sectorul 1 al Capi -
talei, edilul Andrei Chiliman a în -
cheiat în toamna trecutã un credit
de 125 de milioane de euro cu
Ban ca Europeanã de Investiþii

(BEI). Banii vor fi rambursaþi în
20 de ani, iar împrumutul are o
pe rioadã de graþie de 4 ani. Dacã
nu va mai fi ales primar, succesorii
lui sunt deja buni de platã - din
bugetul primãriei, desigur. 

Potrivit primarului, Adminis -
tra þia Sectorului 1 va reuºi, în
acest fel, sã anvelopeze termic
365 de blocuri, pânã la finalul
anului 2013. Dintre acestea, 190
urmeazã a fi finalizate anul acesta.
Pânã acum, au fost reabilitate ter -
mic 330 de blocuri în aceastã
zonã a Capitalei.

În Sectorul 4 a fost aprobat,
o datã cu atragerea unor împru -
mu turi rambursabile, programul
mul tianual de reabilitare a 320
de blocuri. 

Afacerea
„polistirenul“

Pânã anul trecut, costurile de
anvelopare au putut fi umflate de
primãrii, astfel cã autoritatea loca -
lã a Sectorului 1 a ajuns sã plã -
teas cã 30.906 de euro pentru
fiecare dintre cele 12 apartamente
ale unui bloc de pe bd. Dacia. Cu
alte cuvinte, cam cât costul unui
apartament. Cea mai ieftinã lu -
cra re avizatã de primarul Andrei
Chiliman este de 7.035 de euro. 

ªi în Sectorul 5 s-a ajuns la
pre þuri aberante, de 24.375 de
euro pentru anveloparea fiecãrui
apar tament al imobilului din stra -
da Ion Urdãreanu nr. 5.

Potrivit specialiºtilor Ministe -
ru lui Dezvoltãrii, costul pentru
montarea geamurilor termopan ºi
panourilor de polistiren pe pereþii
exteriori ai unui apartament cu
trei camere nu ar trebui sã depã -
ºeascã 4.700 de euro. Primãria
Sectorului 2 a reuºit însã o per -
for manþã notabilã: a aprobat lu -
crãri de minim 550 de euro ºi de
maxim 4.300 de euro pe apar ta -
ment. Primãriile sectoarelor 3, 4
ºi 6 au reabilitat imobile cu sume
cuprinse între 2.500 ºi puþin peste
7.000 de euro pe apartament.

În Sectorul 2, pe lângã cele
268 de blocuri finalizate sau în
curs de execuþie, primarul Neculai
Onþanu are în plan începerea lu -
crãrilor la alte 252 de astfel de
imobile, dupã finalizarea exper ti -
ze lor tehnice, auditului energetic
ºi proiectelor tehnice. Primãria nu
s-a împrumutat, dar pânã acum a
efectuat lucrãrile preluând ºi par -
tea de cheltuieli ale asociaþiilor
de proprietari. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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EE lena Udrea susþine cã
este vorba despre 360
de milioane de euro, su -
me ce vor putea fi folo -
site de minister începând

cu luna mai, pentru anveloparea
a 250.000 de apartamente din
toa tã þara. Primãriile au la dispo -
zi þie aproape 5 luni pentru orga -
ni zarea licitaþiilor ºi selectarea
constructorilor.

„Pânã în primãvarã, MDRT va
de rula toate procedurile interne
pentru ca proiectele de reabilitare
termicã a blocurilor sã poatã fi
ini þiate ºi implementate. În paralel,
primãriile trebuie sã organizeze
licitaþiile pentru constructori“, a
declarat Elena Udrea. 

Astfel, din luna mai, faþadele
blo  curilor din toatã þara vor putea
int ra în anvelopare, iar firmele de
con strucþii vor avea de lucru cel
pu þin doi ani. Pânã atunci, trebuie
fi nalizate toate formalitãþile. Iatã
paºii ce vor fi urmaþi: asociaþia de
pro prietari care doreºte an ve lo pa -

rea blocului trebuie sã solicite acest
lucru Primãriei; studiul de fe za bi -
li tate ºi îndeplinirea condi þi ilor de
cãtre asociaþia de proprie tari tre bu -

ie sã ajungã la minister; docu men -
taþia tehnicã trebuie sã treacã prin
Consiliul tehnico-eco nomic ºi sã i
se aplice standardele de cost. 

Blocurile vor putea fi reabilitate termic fără ca
proprietarii apartamentelor să mai contribuie cu partea
de 20% ce le revine prin lege. Comisia Europeană a
acceptat ca fondurile europene nerambursabile rămase
necheltuite la diverse ministere să fie preluate de
Ministerul Dezvoltării pentru această operaţiune.

UUnn  ssffeerrtt  ddee  mmiilliioonn  
ddee  aappaarrttaammeennttee,,
aannvveellooppaattee  ppee  bbaannii
eeuurrooppeennii
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7 ani fără impozit, la reabilitare pe
cheltuială proprie

Locuitorii sectoarelor 1 ºi 3 care îºi reabiliteazã, pe cheltuialã
proprie, imobilele în care locuiesc, sunt scutiþi de la plata
impozitului pe clãdire timp de 7 ani. Decizia aparþine Consiliilor
locale ale celor douã primãrii ºi va fi aplicatã începând de anul
acesta. Mai precis, cu începere de la data de 1 ianuarie a anului
fiscal urmãtor finalizãrii lucrãrilor de reabilitare.
Pentru a putea beneficia de scutirea de la plata impozitului,
proprietarii nu trebuie sã aibã datorii la plata taxelor ºi impozitelor
datorate bugetului local. Scutirea se acordã în baza procesului-
verbal de recepþie la terminarea lucrãrilor, prin care se constatã
realizarea mãsurilor de intervenþie recomandate de cãtre auditorul
energetic. 
Reabilitarea termicã a clãdirilor este cea mai eficientã ºi economicã
metodã de reducere a consumului de energie. Ea presupune
decopertarea unei clãdiri ºi „anveloparea“ ei într-un strat
termoizolant, înlocuirea tâmplãriei clasice cu ferestre tip termopan,
refacerea hidroizolaþiei terasei ºi a subsolului blocului.



CC analul a cunoscut o creº -
tere a traficului anual de
la aproximativ 1.000 de
nave în 1914 la nu mai
puþin de 14.702 nave în

2008. În total, pâ nã în 2008, au
traversat canalul 815.000 nave.

Unul dintre cele mai mari ºi
mai dificil de realizat proiecte de
inginerie, scurtãtura creatã de cã -
tre Canalul Panama a fãcut posi -
bilã trecerea navelor din Atlantic
în Pacific în jumãtate din timpul
ne cesar anterior, fãrã sã mai fie
ne cesar sã ocoleascã pe la Capul
Horn sau sã treacã prin Strâm -
toa rea Magellan. 

Prima încercare de a construi
un canal la nivelul mãrii a debutat
în 1880, sub conducerea lui Fer -
dinand de Lesseps, constructorul
Canalului de Suez, cu sprijin finan -
ciar de la Paris. Dar malaria ºi fe -
bra galbenã la care muncitorii au
fost expuºi în jungla din Panama
au costat mii de vieþi ºi au cauzat
întârzieri neanticipate. În total,
accidentele ºi bolile au fãcut nu
mai puþin de 22.000 victime din
rândul muncitorilor. Iar sprijinul
fi nanciar francez, dupã cheltuirea
a 287 milioane USD, a fost aban -
donat în 1890. 

Statele Unite au cumpãrat
con cesiunea de la francezi, pre -
cum ºi Calea Feratã Panama, în
1904, pentru suma de 40 mi li oa -
ne USD. SUA a semnat, de ase -
me nea, un tratat cu Statul Panama
pentru controlul asupra zonei ca -
na lului, în schimbul unei sume de
10 milioane USD ºi al unei taxe
anuale. Excavaþiile franceze de
apro ximativ 23 milioane mc, în
prin cipal în Galliard Cut, au fost
de folos proiectului american ºi au
fost evaluate la 30 milioane dolari,
iar echipamentul francez rãmas
ºi studiile realizate, la 10 milioane. 

Preºedintelui american Roo -
se velt i-au fost prezentate douã
proiecte, dintre care favorizat a
fost un canal cu un sistem de
ecluze care sã ridice ºi sã coboare
navele dintr-un „rezervor“ de di -
mensiuni mari la 26 m peste ni -
velul mãrii. Acest design, prezen -
tat de inginerul ºef John Frank
Stevens, cu un baraj cu o înãlþime

de 35 m (Gatun Dam) a creat cel
mai mare lac artificial din lume de
la acea vreme. 

Un proiect 
uriaş pentru
vremea lui

Lacul Gatun este conectat cu
Oceanul Pacific prin intermediul
unui canal tãiat în munþi, la
Gaillard Cut. Pentru a construi un
canal navigabil prin Galliard Cut,
a fost necesarã excavarea unui
canal în munte în formã de V, cu
o lãþime de 91 m. 

În final, a fost obþinut un canal
care opereazã cu un rezervor de
nivel ridicat ºi un sistem de trei
ecluze care ridicã navele deasupra
nivelului mãrii, pe lacul Gatun ºi
apoi le coboarã în celãlalt ocean,
cu un alt set de trei ecluze, un

sis tem mai puþin costisitor, mai
ra pid de construit ºi mai fezabil
ca design decât versiunea origi -
nalã a unui canal la nivelul mãrii. 

În 1904, a fost început, de
ase menea, un program de igie ni -
zare ºi de exterminare a þânþarilor
din zonã, responsabili pentru rãs -
pân direa febrei galbene ºi a mala -
riei, cu doi ani de eforturi susþi -
nute ºi încã opt ani de întreþinere,
programul fiind un succes, dece -
sele de pe urma febrei încetând
ºi malaria fiind redusã substanþial
în zonã. Dar cu toate aceste
eforturi, tot au murit 5.600 de
mun citori din cauza bolilor ºi acci -
dentelor în timpul fazei americane
a construcþiei. 

În 1907, inginerul ºef Stevens
a demisionat, fiind înlocuit de
George Washington Goethals,
ingi ner militar cu experienþã în do -
meniul ecluzelor, care reuºeºte
sã termine proiectul în 1914. 

În final, pe scurt, echipele care
au lucrat la proiect au reuºit sã
minimizeze ameninþarea þân þa ri -
lor, sã mute, reconstruiascã ºi sã
extindã Calea Feratã Panama, au
excavat aproape 153 milioane mc
de pãmânt, au construit cel mai
mare lac artificial ºi baraj din lume
de la momentul respectiv, au tur -
nat 1,5 milioane mc de beton ºi
au construit trei seturi de ecluze
duble (34x300 m). 
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CCaannaalluull
PPaannaammaa  ((II))

Canalul navigabil
Panama are o lungime
de 82 km şi realizează

conexiunea dintre
Oceanul Atlantic (prin

Marea Caraibelor) şi
Oceanul Pacific.

Canalul este „tăiat“ în
Istmul Panama şi este

un element cheie
pentru transportul

maritim mondial.
Lucrările au început în
1880 şi s-au terminat
în 1914, substanţiale

întârzieri fiind cauzate
de febra galbenă.
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Folosirea cãii ferate, a unor in -
strumente de sãpat cu aburi, a unor
macarale uriaºe tot cu aburi, a unor
crushere gigantice, a mixe relor de
beton, dragelor, a gãuri toa relor hi -
dra ulice pentru gãurile necesare
explozibililor (din care au fost
folosite 14.000 t) - toate acestea
au reprezentat noutãþi substanþiale
tehnologice pentru 1906. Cele mai
multe dintre echipamente au fost
fabri cate în SUA, primul livrat fiind
o dragã pe abur, de 900 CP. 

În plus, canalul utiliza sisteme
de refrigerare uriaºe pentru a fa -
brica gheaþã, motoare electrice
de dimensiuni mari pentru opera -
rea pompelor ºi controalelor la
ni velul ecluzelor, fiind vorba de
unul dintre primele proiecte în ca -
re au fost utilizate motoare elec -
trice ºi generatoare la scarã atât
de largã. 

Statele Unite au cheltuit apro -
xi mativ 375 milioane USD (echi -
va lentul a 8,6 miliarde acum),
inclu zând o investiþie de 12 mili -
oa ne dolari pentru construcþia
faci litãþilor de pazã a canalului.
Acesta a fost cel mai mare proiect
american de inginerie de pânã la
momentul respectiv. 

Terminarea canalului a fost
sãrbãtoritã printr-o expoziþie, timp
de doi ani (1915-1916) la San
Diego, California. 

Statele Unite au controlat zo -
na Canalului Panama ºi apã rarea
acesteia pânã în 1977, când tra -
ta tul Torrijos-Carter a prevãzut
trans ferul gradual al controlului
cãtre Panama. Din 1979 ºi pânã
în 1999, canalul a fost sub admi -
nis trare dublã, americanã ºi pana -
mezã, iar pe 31 decembrie 1999
controlul a fost asumat de cãtre
Panama Canal Authority, o agen -
þie guvernamentalã panamezã. În

prezent, canalul rãmâne una dintre
cele mai importante surse de
venituri pentru statul panamez. 

Care e traseul?

De la canalul de intrare în Gol -
ful Panama (în Pacific), navele par -
curg 13,2 km pânã la ecluzele
Miraflores, pe sub Podul Ame ri -
cilor. Sistemul de ecluze în douã
etape Miraflores are o lungime de
1,7 km, cu o înãlþime totalã de
ridicare de 16,5 m la jumãtatea
fluxului. Urmãtoarea etapã este la -
cul artificial Miraflores, cu o lun -
gime de 1,7 km, la 16,5 m dea -
supra nivelului mãrii. Urmeazã
eclu za într-o singurã etapã Pedro
Miguel, cu o lungime de 1,4 km, cu
o înãlþime de ridicare de 9,5 m.
Trecãtoarea Gaillard (Culebra) are
o lungime de 12,6 km ºi este la o
altitudine de 26 m deasupra nive -
lului mãrii, trecând pe sub podul
Cen tennial. La vest, este râul
Chagres, natural, vãrsându-se în
lacul Gatun. Acesta, lac arti fi cial,

poartã navele 24,2 km de-a lungul
istmului. Urmeazã ecluzele Gatun,
în trei etape, care readuc navele
la nivelul mãrii, un canal de 3,2 m
formând traseul pe par tea Atlan -
ticului. Limon Bay, un port natural
uriaº, oferã adãpost navelor care
aºteaptã sã treacã prin canal. 

Cele mai mari nave care pot
tra versa canalul sunt denumite
Pana max. O astfel de navã are
DWT cuprins între 65.000-
80.000 t, dar încãrcãtura este li -
mi tatã la 52.500 t. Cea mai lungã
navã care a traversat vreodatã
cana lul a fost San Juan Pros pec -
tor, un transportor de materiale
vrac (minereu ºi petrol), cu o lun -
gime de 296,57 m. 

În prezent, se aflã în desfã ºu -
rare un proiect de lãrgire ºi mo -
dernizare a canalului, de dimen -
siuni impresionante, pe care vi-l
vom prezenta într-unul dintre nu -
me rele viitoare. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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MARATONUL DE
IARNĂ TAROM
CONTINUĂ

A doua serie a maratonului de
iarnã TAROM continuã,
începând din 2 ianuarie 2011,
cu un numãr de 4.473 de bilete
de avion la tarife începând de
la 130 EURO (pentru anumite
destinaþii) cu toate taxele
incluse pentru un bilet dus-
întors. Maratonul de iarnã este
valabil pentru cãlãtoriile dus-
întors pentru urmãtoarele
destinaþii cu plecare din
Bucureºti: Amman,
Amsterdam, Atena, Belgrad,
Beirut, Barcelona, Budapesta,
Cairo, Larnaca, Londra, Lyon,
Madrid, Roma, Paris, Salonic,
Sofia, Viena. În aceastã ofertã
sunt incluse ºi cãlãtoriile cu
plecare din Cluj-Napoca spre
Viena. Astfel, puteþi cãlãtori la
Roma cu 130 de euro, la Cairo
cu 159 de euro, la Paris cu 171
de euro sau la Londra cu 182
de euro. Preþurile includ toate
taxele, iar locurile sunt limitate.
Perioada de achiziþie a
biletelor este între 2 ianuarie ºi
15 februarie 2012, iar perioada
de cãlãtorie este între 15
ianuarie ºi 23 februarie 2012.
Biletele pot fi achiziþionate de
pe www.tarom.ro sau din
agenþiile TAROM.

LICITAŢIE PENTRU
TRONSONUL PARC
BAZILESCU -
LAMINORULUI - LAC
STRĂULEŞTI

În vederea realizãrii obiectivului
de extindere a reþelei de metrou
a Municipiului București, SC
METROREX SA a demarat
procedura de atribuire a
contractului de achiziþie publicã
„Parc Bazilescu - Strãuleºti.
Lucrãri de construcþii tunel,
galerie, staþii, depou, terminal
multimodal ºi instalaþiile aferente
în vederea punerii în funcþiune”,
aparþinând Magistralei 4,
Racordul 2. Procedura de
achiziþie vizeazã contractarea
lucrãrilor necesare în principal
pentru extinderea reþelei de
metrou, respectiv a Racordului 2
al Magistralei 4, cu douã noi
staþii, fiind prevãzute în acest
sens lucrãrile de structurã tunel
(1,3 km), structura aferentã celor
2 staþii (Laminorului ºi Lac
Strãuleºti), depou de metrou,
terminal multimodal ºi Park &
Ride, precum ºi principalele
dotãri cu instalaþiile ºi
echipamentele necesare pentru
punerea în funcþiune cu cãlãtori a
obiectivului. Se urmãreºte
realizarea unui sistem de
transport integrat ºi
neconcurenþial prin
implementarea unor poli de
schimb cum va fi cel de la Lac
Strãuleºti în ideea de a stimula
renunþarea benevolã la folosirea
automobilelor personale în
favoarea transportului public în
comun pentru deplasãrile
intraurbane ºi urbane. În acest

sens, s-a prevãzut amenajarea
terenurilor la suprafaþã prin
realizarea unui Nod intermodal în
Zona Lac Strãuleºti - parcare ºi
autogarã (Park & Ride Strãuleºti)
pentru cãlãtorii din zona
periurbanã a Capitalei. Zona
pentru care se prevede extensia
reþelei de metrou este într-o
puternicã dezvoltare urbanisticã,
necesitãþile de asigurare a
transportului public fiind într-o
continuã creºtere. Pe lângã
proiectele care vizeazã
dezvoltarea zonei, s-a avut în
vedere ºi dezvoltarea viitoare a
localitãþilor limitrofe Bucureºtiului
din zona de Nord, dintre care cele
mai importante fiind Mogoºoaia,
Buftea ºi Chitila. Dupã cum s-a
constatat din statistici, aceste
localitãþi au cunoscut în ultimii 10
ani o dezvoltare acceleratã, atât
pe plan socio-economic, cât ºi
din punct de vedere al populaþiei
ºi al fondului funciar. Proiectul a
avut, de asemenea, în vedere
faptul cã DN 1A reprezintã o
importantã cale de penetraþie în
Bucureºti, considerându-se
necesar sã se realizeze o parcare
pentru cei care doresc sã-ºi
continue cãlãtoria spre oraº cu
metroul (conceptul Park & Ride).
Procedura de atribuire aplicatã
este „licitaþie deschisã”. Valoarea
contractului este de circa 950
milioane lei, finanþarea urmând a
fi asiguratã din alocaþie de la
bugetul de stat. Se estimeazã cã
lucrãrile vor începe în primul
semestru al anului 2012, urmând
a fi încheiate în circa 42 luni.

STADIU MONTAJ
LIFTURI ÎN STAŢIILE
DE METROU

Conform programului de
modernizare a metroului, în
cadrul contractului de montaj
lifturi, se are în vedere montajul a
75 de lifturi în 34 de staþii de
metrou. În cursul anului 2011 au
fost montate un numãr de 29 de
lifturi interioare ºi exterioare
într-un numãr de 13 staþii. Staþiile
în care au fost montate ºi puse în
funcþiune lifturi de exterior ºi de
interior în anul 2011 sunt: Jiului,
Parc Bazilescu, Izvor, Preciziei,
Grozãveºti, Politehnicã, Titan,
Piaþa Sudului, Constantin
Brâncoveanu, Crângaºi, Eroii
Revoluþiei, Republica, ªtefan cel
Mare, Dimitrie Leonida, Timpuri
Noi. În anul 2012, este
programat a fi încheiat montajul
tuturor lifturilor; conform

Daimler şi Google au
anunţat consolidarea
parteneriatului lor strategic
pentru a asigura accesul
Daimler la pachetul de
interfeţe pentru aplicaţii API
cunoscut sub numele de
Google Maps API pentru
afaceri, pentru utilizarea în
cadrul aplicaţiilor pe
vehiculele Daimler. Aceste
aplicaţii accelerează
semnificativ procesul de
producţie al autoturismelor
Mercedes-Benz. 

Această colaborare permite
lui Daimler să folosească
Google Maps pe display-
urile de pe autoturismele pe
care le produce şi
îmbunătăţeşte integrarea
serviciilor Google la nivelul
acestor vehicule. Google şi
Daimler lucrează împreună
de mulţi ani, în 2011 cu
COMAND Online, un sistem
telematic care permite
folosirea Google Street
View şi Panoramio pe
maşinile Mercedes-Benz.

DAIMLER ŞI GOOGLE LE ASIGURĂ ŞOFERILOR
ACCESUL LA GOOGLE MAPS

contractului respectiv, vor fi
montate încã 43 de lifturi
exterioare ºi interioare în alte 20
de staþii. Valoarea investiþiei în
montajul lifturilor este de circa 68
milioane lei (fãrã TVA), iar
termenul de finalizare este de
31.07. 2012. În prezent, din
totalul celor 51 de staþii de
metrou aflate în exploatare, 24
de staþii dispun de lifturi pentru
accesul tuturor categoriilor de
utilizatori.

BUSWORLD ASIA
AMÂNAT

Dupã ediþia anterioarã a
Busworld Asia, a fost numit un
nou CEO al Busworld
International - Mieke Glorieux,
organizatoarea Busworld Kortrijk.
Tatãl ei, Luc Glorieux, fondatorul
Busworld ºi un vechi prieten al
industriei chineze, a fost invitat sã
revinã de la pensie ºi sã se
implice în Busworld Asia. Iar o
reorganizare substanþialã a
mediului expoziþional din aceastã
regiune necesitã timp ºi
planificare. Astfel, Busword Asia
va fi amânat ºi se va desfãºura în
perioada 20-22 martie 2012, la
Shanghai New International

Exhibition Centre (SNIEC).
Busworld Kortrijk va avea loc, de
asemenea, în 2013, în perioada
18-23 octombrie. 

TRAMINO ÎN POZNAN

La începutul acestui an, au intrat
în operare mai mult de jumãtate
din cele 45 de unitãþi Solaris
Tramino comandate de cãtre
Poznan City Transport (MPK).
Restul de unitãþi vor fi livrate
pânã în luna mai 2012. Lansarea
tramvaiului cu podea joasã
Solaris Tramino, în toamna anului
2009, a fost urmatã rapid de
prima comandã. MPK a
comandat iniþial 40 de unitãþi,
crescându-ºi apoi comanda la
45. Dupã teste riguroase cu
prototipul acestui vehicul, prima
tranºã de tramvaie pentru
Poznan a intrat în producþia de
serie în iulie 2011. Primele 15
vehicule au acoperit fiecare câte

20.000 km pânã acum, cu un
randament tehnic de 99%.
Vehiculele au o capacitate de
229 pasageri, cu 48 pe scaune.

INVESTIŢII MAJORE ÎN
TRANSPORTUL DE
PASAGERI

Patru sectoare majore de
transport - sisteme de
management al traficului,
sisteme publice de transport,
infrastructura de încãrcare a
vehiculelor electrice ºi sistemele
vehicul-la-vehicul - sunt luate în
vizor la nivel mondial pentru
investiþiile în urmãtorii cinci ani -
aºa cum subliniazã Pike
Research. Suma totalã
preconizatã se va ridica la
aproximativ 13,2 miliarde USD,
cu o creºtere de la 770 milioane
USD pe an în 2011, la aproape 3
miliarde pe an în 2017.  Se
anticipeazã cã cea mai mare
investiþie va fi realizatã în
domeniul infrastructurii de
încãrcare electricã, avându-se în
vedere vânzãri de 5,19 milioane
USD în 2017, în timp ce tranzitul
public ºi investiþiile vehicul-la-
vehicul vor adjudeca cea mai
micã proporþie.
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RR ãspunsul a întârziat
deja nepermis de mult
ºi este interesant sau,
mai degrabã, derutant
modul în care Minis te -

rul Transporturilor evitã acest
aspect. Nici în OG 27/2011 (noua
lege a transporturilor) ºi nici în
nor mele pentru acest act normativ
nu apare specificatã data la care
va fi organizatã atribuirea.

ªi de aici încep speculaþiile ºi
bã nuielile de interese ascunse,
iar neîncrederea în autoritãþi (o
pro blemã extrem de gravã în Ro -
mâ nia) se adânceºte tot mai mult.
În final, transportatorii sunt cei
puºi în dificultate, neputând lua
de cizii sigure în privinþa investi þi -
ilor legate de atribuire.

Pe de altã parte, banii aferenþi
de conturilor privind transportul
pen  sionarilor ºi veteranilor au fost
plãtiþi cãtre transportatori integral,
la sfârºitul anului trecut. Este greu
sã mai fi supãrat pe Ministerul
Trans porturilor când una dintre
cele mai spinoase probleme a fost
rezolvatã.

Dificultăţi în
stabilirea datei

În ceea priveºte stabilirea da -
tei la care sã se organizeze atri -
bu irea traseelor, situaþia este cu
atât mai încurcatã cu cât nici mã -
car nu se poate spune cu certitu -
di ne cine va decide aceastã datã.
Rea mintim faptul cã OG 27/2011
(noua lege a transporturilor) poate
suferi modificãri în Camera Depu -
ta þilor, înainte de a fi adoptatã.
De asemenea, demararea discu -
þ iilor pentru o nouã lege lasã calea
des chisã pentru orice deznodã -
mânt.

„Nu ºtim dacã atribuirea are
loc anul viitor. Probabil cã aceastã
chestiune se va decide în Parla -
ment. Mã aºtept sã iasã legile cu
o serie de modificãri. Din cauza
a ces tui lucru, este posibil sã o
luãm din nou de la zero“, a de -

clarat Augustin Hagiu, preºedinte
FORT.

Pe de altã parte, existã, cel
puþin teoretic, posibilitatea orga -
ni zãrii atribuirii în acest an. Minis -
terul ar putea sã îºi asume aceastã
responsabilitate ºi sã se asigure
cã în Parlament nu apar modificãri
semnificative la OG 27/2011. A -
cest scenariu este destul de plau -
zi bil având în vedere cã, în ultima
vre me, atunci când a dorit, Minis -
te rul Transporturilor ºi-a impus
fã rã probleme punctul de vedere
în faþa Parlamentului.

Finalul lui 2012 are ºi avan ta -
jul cã dã posibilitatea ca actuala
conducere a Ministerului sã ducã
la bun sfârºit atribuirea. Putem
an ticipa numeroase posibile pro -
bleme dacã organizarea atribuirii
ar fi realizatã sub un Guvern ºi
fina lizatã de un altul - în cazul în
care (lucru perfect posibil) vom
avea un nou Guvern dupã alegeri.

De altfel, este de aºteptat ca
actuala conducere a Ministerului
sã nu înceapã acest proces fãrã
sã se asigure cã îl poate finaliza.

De aici apare o altã întrebare, va
exista suficient timp, în cazul apa -
riþiei unui nou Guvern, pentru ca
atribuirea sã aibã loc la începutul
anului viitor?

„Decât sã avem atribuire la
începutul anului 2013, mai bine
sã se organizeze pânã în luna de -
cembrie a acestui an. Astfel, avem
ºansa ca actuala conducere a Mi -
nis terului sã anunþe oficial des fã -
ºurarea atribuirii pânã la finalul
acestui an. Din punct de vedere
al transportatorilor, nu este o mare
diferenþã între decembrie 2012 ºi
începutul lui 2013. Im portant este
sã ne putem baza pe un termen
sigur. La ora actualã, nu ºtim când
va avea loc atribuirea. Solicitãm
ca ºedinþa de atribuire sã aibã loc
pânã în luna decembrie a acestui
an pentru a putea sã rea lizãm un
plan de afaceri coe rent. Riscãm
sã fim anunþaþi peste noap te fãrã
a avea astfel posi bi li tatea de pre -
gãtire“, a arãtat Vasile ªtefãnescu,
preºedinte COTAR.

Astfel, atribuirea ar avea loc
în 2012 ºi ºi-ar produce efectele

în 2013, dupã expirarea vala bi -
litãþii actualelor licenþe.

Sigur, rãmâne în continuare în
picioare ºi varianta ca atribuirea
sã nu mai aibã loc sau, în orice
caz, termenul sã fie prelungit. Iar
a ceastã variantã nu duce lipsã de
adepþi.

La prima vedere, ºansele cele
mai mari sunt ca atribuirea sã nu
aibã loc în acest an, iar în 2013,
Guvernul de atunci va decide cum
vor evolua lucrurile. Cert este cã
ac tuala conducere nu sprijinã în
mod hotãrât conceptul de atribu -
ire, aceasta fiind singura explicaþie
a „porþilor lãsate deschise“. Dacã
alegerile nu vor duce la schim ba -
rea Guvernului, mã aºtept ca în
2013 actuala modalitate de repar -
tizare a traseelor sã disparã. Sigur,
este doar o opinie personalã.

Oricum, a grãbi lucrurile nu
înseamnã nici pe departe evitarea
problemelor.

„Trebuie sã mai discutãm de -
spre programul de transport pe
care autoritatea nu vrea sã îl facã
împreunã cu noi, dar nici nu are
pârghiile sã îl realizeze singurã,
ast fel încât sã fie coerent. Dis cu -
tãm despre interese mari din par -
tea unor entitãþi precum asociaþia
inter-comunitarã, consiliile locale
sau judeþene care încearcã prin
orice mijloace sã tragã tot ceea
ce este mai bun în barca lor pentru
a produce bani, pentru cã este an
electoral. Deci, este un an extrem
de dificil. Dupã pãrerea mea, orga -
nizarea unei licitaþii în 2012 este
foarte distructivã pentru operatorii
de transport. Probabil programele
de transport vor fi fãcute în funcþie
de interesele materiale, de cu loa -

rea politicã a unor anumiþi trans -
por tatori în anumite zone, în func -
þie de modul în care aceºtia îºi
dau interesul pentru sprijinirea
autoritãþilor locale ºi judeþene.
Deci, din acest punct de vedere,
vor fi probleme majore“, a explicat
Augustin Hagiu.

Încă o nouă lege.
Modificări ale legii
92. Case de
marcat amânate

Noua lege a transporturilor,
intratã în vigoare pe data de 4
decembrie a anului trecut, nu a
di minuat cu nimic apetitul de a
le gifera al MTI. Astfel, încep din
nou discuþiile...

Va exista vreodatã o perioadã
de liniºte din acest punct de ve -
dere?

„Este foarte dificil ca o lege de
o asemenea importanþã ºi care
afecteazã atât de multe entitãþi,
patronate, sindicate ºi le pune la
lucru, sã iasã de la Ministerul
Trans por turilor. O astfel de lege
trebuie sã iasã din Parlament ºi,
o datã ieºitã de acolo, sã nu mai
poatã fi modificatã decât atunci
când o impune situaþia la nivel
european sau în urma unor factori
foarte importanþi. Nu trebuie sã
aparã din Minister pentru cã este
clar cã, de fiecare datã, vor exista
pro bleme ºi intrãm într-un lanþ
fãrã de sfârºit. Niciodatã nu o sã
terminãm o lege a transporturilor
care sã fie valabilã pe piaþã pentru
operatori ºi pentru autoritãþi ºi sã
împace pe toatã lumea. Este ne -
vo ie de acea pace socialã pe care
trebuie sã o aducã dialogul social.

Iar de aceastã pace socialã pare
sã fim tot mai departe în mo men -
tul de faþã. Anul acesta este cru -
cial pentru transportul de per soa -
ne“, a spus Augustin Hagiu,
preºedinte FORT.

Pe de altã parte, de-a lungul
timpului, MTI s-a dovedit instituþia
cea mai în mãsurã pentru a pro -
duce legislaþie în transporturi, iar
aºteptãrile sunt foarte mari.

„Cred cã discuþiile trebuie
purtate la MTI. Dacã va exista un
semnal pozitiv din partea Minis te -
rului este de aºteptat ca ºi în
Camera Deputaþilor lucrurile sã ur -
meze acelaºi curs. Ar fi normal din
partea MTI sã anunþe data de
organizare a atribuirii, iar vala bi -
litatea licenþelor pentru trasee ar
trebui sã fie de minim 10 ani. Ast -
fel, putem discuta de un plan de
afaceri care sã includã investiþii în
autovehicule noi, amortizarea a -
cestor investiþii ºi, bineînþeles, ob -
þinerea de profit“, a declarat Vasile
ªtefãnescu, preºedinte COTAR.

Între timp, au început discuþiile
ºi pentru o nouã modificare a Legii
92. Astfel, sunt aºteptate schim -
bãri ºi pe segmentul transportului
judeþean, chiar dacã la acest mo -
ment nu au fost conturate cu pre -
ci zie direcþiile ce vor fi urmate.

„Am avut discuþii preliminare
cu Ministerul de Interne pentru
modificarea Legii 92 ºi pentru
corelarea prevederilor Legii 92
cu cele prezentate în normele la
OG 27, în privinþa atribuirii jude -
þe ne ºi interjudeþene“, a arãtat
pre ºedintele FORT.

O altã veste ce aduce liniºte
în rândul transportatorilor este
legatã de amânarea termenului
pri vind obligativitatea dotãrii auto -
ve hiculelor cu case de marcat fis -
cale ºi POS-uri. Este vorba de Or -
donanþa 120/2011, publicatã în
Monitorul Oficial în data de 28
de cembrie. Oricum, o serie de de -
ta lii tehnice fãcea imposibilã res -
pec tarea termenului prevãzut ini -
þial în OG 8/2011, sfârºitul anului
trecut.

„Termenul pentru POS-uri ºi
case de marcat s-a prelungit cu
un an, pânã pe 31 decembrie
2012. Pânã atunci, este posibil
sã iasã OG 8 din Parlament, cu
mo dificãri care sã prevadã ca
aces tea sã nu mai fie obligatorii.
Aceasta este una dintre þintele pe
care ni le-am atins. Dar FORT în -
cu rajeazã transportatorii sã uti li -
zeze casele de marcat“, a precizat
Augustin Hagiu. 

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Atribuirea... mare
bătaie de cap
2012, 2013 sau poate... Fără îndoială, cel mai sensibil
subiect pentru transportul de persoane a rămas
atribuirea traseelor interjudeţene şi judeţene, iar prima
întrebare este - Când va avea loc?
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Augustin Hagiu, 
preşedinte FORT: 

„Poziþia FORT este categoricã - sã nu mai existe nici
un fel de atribuire. De aici se desprind mai departe
douã curente. Primul este acela al liberalizãrii, iar al
doilea, la care am aderat ºi noi, este acela al atribuirii
directe, pe bazã de cerere, adicã acela al prelungirii.
Dar acest lucru înseamnã remodificarea normelor,
amendarea într-un procent de 70%, mai puþin a
aspectelor legate de regulamentele de ordin

european, a actului normativ aflat în parlament, OG 27/2011.“

Vasile Ştefănescu, 
preşedinte COTAR:

„Ar trebui sã ºtim cu minim ºase luni înainte care
este data exactã a atribuirii. În mod normal, ar trebui
ca data atribuirii sã se cunoascã cu exactitate cu 2-3
ani înainte pentru a putea realiza un plan de afaceri
coerent. Piaþa este bulversatã la ora actualã iar
Ministerul trebuie sã rezolve cât mai repede aceastã
situaþie.“
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Ziua Cargo: De o lunã a
intrat în funcþiune AMTB ºi
tot de atunci aþi fost numit
la conducerea ei. Cu ce se
ocupã directorul general al
acestei instituþii nou-
înfiinþate?
Adrian Criþ: În momentul de

faþã, mã ocup de partea de orga -
ni zare, dar ºi de partea tehnicã.
Practic, de toate lucrurile ce þin de
Autoritate. Pentru cã este greu la
început, când porneºti ºi ai multe
atri buþii, când nu ai suportul anga -
ja þilor, când ai nevoie de angajaþi
competenþi - ºi nu îi ai. E greu sã
faci munca asta singur. De aceea,
mi-am delegat niºte oameni - ºi
din RATB, ºi din Autoritatea Ru -
tierã, de la Metrorex am mai luat
niºte oameni, o sã încerc sã iau
ºi din CFR Cãlãtori… E greu la
început. 

ªi, preluându-i de la regiile
implicate, nu mai faceþi
concurs?
A, nu, i-am delegat deo cam -

datã de la instituþiile pe care vi
le-am amintit, dar pentru o pe ri -
oa dã scurtã de timp. Lucrez la
par tea de organizare, iar atunci
când scoþi la concurs un post, tre -
buie sã ai fiºa postului, sã ai niºte
chestiuni clare, dupã care dai con -
cursul. De aceea, am luat personal
care s-a ocupat ºi înainte ºi se va
ocupa ºi acum de chestiunile a -
ces tea organizatorice. Am ne vo -
ie ºi de juriºti, economiºti, au di -
tori… Legea te obligã sã ai
personal din toate domeniile. 

La fel ca la ISCTR, numai
cã acolo au fost înfiinþate
mai multe posturi.
Exact, numai cã acolo con di -

þiile erau clare, ca atribuþii. S-au
preluat atribuþii foarte clare ale
unor instituþii al cãror personal
funcþiona deja, de o anumitã
perioadã de timp - vorbim de RAR,
ARR ºi CNADNR - ºi atunci a fost
foarte uºor sã se facã docu men -

taþia de concurs. La AMTB însã,
este o chestiune mai complexã. 

Care va fi prima mãsurã ºi
când va fi implementatã de
Autoritate în transportul de
persoane din Bucureºti ºi
aria sa metropolitanã?
Strategia de integrare tarifarã.

Or sã fie douã modalitãþi: practic,
timp de o orã, sã poþi circula cu
orice operator de transport, ºi al
doilea mod ar fi abonamentul inte -
grat, care o sã fie valabil între doi
operatori - ºi dau aici ca exemplu
RATB-Metrorex sau RATB ºi un
operator privat. Adicã, or sã fie
chestiuni de duratã, dar eu zic cã,
din iunie, sistemul o sã fie func -
þional mãcar între doi operatori.

Practic, va fi o continuare
a sistemului de cãlãtorie
cu cardul, pe care l-aþi
implementat la RATB pe
vremea când eraþi director
general al Regiei - mai
precis în luna mai 2011,
când aþi decis înlocuirea
biletelor din hârtie. Nu va
fi, aºadar, introdus un nou
sistem de tarifare?
Nu, pentru cã nu are niciun

rost, din moment ce existã deja
un sistem funcþional ºi care a
costat foarte mult atunci când a
fost implementat, în 2006. A cos -
tat vreo 15 milioane de euro, dar
nu a fost utilizat la capacitatea lui
pânã anul trecut, asta-i realitatea.
Dar poate fi funcþional ºi poate
sã gestioneze zona tarifarã în
toatã zona metropolitanã. 

Concret, biletul de
cãlãtorie - care, de fapt,
este card - va fi valabil
timp de o orã, iar cãlãtorul
va avea posibilitatea sã
schimbe orice mijloc de
transport în comun în
acest interval. Aceasta
este noutatea?
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Adrian Criţ, director general AMTB:

„Timp de o oră se va
putea circula cu orice
operator de transport“
Locuitorii
Bucureştiului şi cei
din judeţul Ilfov vor
putea călători de la 1
iunie, pe parcursul
unei ore întregi, cu
un bilet valabil atât
pe mijloacele RATB şi
metrou, cât şi pe
vehiculele
operatorilor privaţi
de transport
persoane. Până
atunci, Autoritatea
Metropolitană de
Transport Bucureşti
(AMTB), nou-înfiinţată
în subordinea
Ministerului
Transporturilor şi
Infrastructurii (MTI)
şi cu atribuţii de
reglementare şi
coordonare a
serviciilor de
transport public de
călători în Capitală şi
aria sa
metropolitană, va
pune la punct toate
detaliile. La
conducerea instituţiei
a fost numit Adrian
Criţ, fost director
general al Regiei
Autonome de
Transport Bucureşti
(RATB) şi fost
director tehnic la
Registrul Auto Român
(RAR). El ne-a oferit,
într-un interviu,
amănunte despre
noutăţile ce vor fi
aduse de AMTB
publicului călător.
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Da, aceasta este noutatea,
într-a devãr, o sã fie ºi aceastã po -
sibilitate, dar lumea e reticentã.
ªi operatorii de transport sunt reti -
cenþi uneori, dar vor constata cã
e în avantajul lor, pânã la urmã.
Sunt reticenþi, într-un fel, ºi cei de
la stat, dar credeþi-mã cã se va
rezolva, chiar dacã o sã fie greu.

Operatorii câºtigã, cãlãtorii
câº tigã, ºi atunci - de ce sã nu
dãm drumul la sistemul acesta?

Aþi stabilit cât va fi preþul
cãlãtoriei?
Încã nu, se aflã în studiu acum,

dar în maxim o lunã o sã am fina -
li zat preþul, pentru cã suntem în
negocieri cu operatorii. Încã nu
am ajuns în zona privatã, pentru
cã sunt mulþi operatori în aceastã
zonã.

O sã-i chemaþi la discuþii
pe fiecare dintre operatorii
privaþi?
Da, aºa vom proceda, pentru

cã sunt detalii de care o sã þinem
seama. Sunt cazuri particulare.

Cei de la COTAR îi cer
primarului general sã nu
mai acorde subvenþie
RATB-ului, acuzând de
concurenþã neloialã. Cum
apreciaþi?
Transportul public este sub -

ven þionat peste tot, fie cã vorbim

despre Bucureºti, despre Paris
sau despre Londra. Peste tot exis -
tã subvenþii, diferenþe de tarif. E
adevãrat cã nu se subvenþioneazã
doar un operator de transport.
Poa te cã ei au dreptate, pe unde -
va. Dar, pe de altã parte, e ade -
vã rat cã ºi ei, ca operatori privaþi,
dacã doresc aceastã diferenþã de
tarif, trebuie sã circule de la 5 di -
mi neaþa, chiar dacã nu sunt cã -
lãtori; sã acopere ºi ei latura so -
cialã. ªi la 5 dimineaþa, ºi la 7
di mineaþa, ºi la prânz, nu sã mear -
gã doar în orele de vârf ºi doar
pe traseele care le convin.

Sunt chestiuni sensibile, iar ei
le înþeleg. Spre binele transpor -
tu lui public ºi pentru un viitor mai
strã lucit în transportul public este
bine sã fie integraþi ºi ei în acest
domeniu. 

Ce se va întâmpla cu RATB
ºi Metrorex, vor rãmâne
subordonate instituþiilor de
pânã acum?
Bineînþeles, RATB va rãmâne

în subordinea Consiliului General
al Municipiului Bucureºti, iar Me -
trorex în cea a Ministerului Trans -
por turilor ºi Infrastructurii. Au tori -
tatea va avea rol de regle men tare,
ºi tot noi suntem cei care pro pu -
nem ministrului Administraþiei ºi
Internelor ºi ministrului Trans por -
turilor ºi Infrastructurii programul
de transport în zona metro po -
litanã.

Programul se va întinde pe o
perioadã lungã de timp, numai cã
va fi în funcþie de cererea de trans -
port ºi de integrarea diferitelor
moduri de transport. Cel mai eco -
nomic ºi cel mai ecologic trans -
port ºtim cu toþii cã este cel de
pe calea feratã. În condiþiile în
care de la asta se pleacã, vom
pro mova cât mai mult transportul
pe calea feratã, cu metroul ºi cu
tram vaiul, apoi, în ordinea des -
cres cãtoare, celelalte mijloace de
transport - troleibuzul, autobuzul.

Va investi Ministerul
Transporturilor în refacerea
cãii ferate aflate în
apropierea ºoselei de
centurã?
Va fi refãcutã, dar nu pot sã vã

dau suma ce va fi investitã sau
dacã s-a fãcut un studiu de feza -
bilitate. În orice caz, este o pri ori -
tate pentru ministrul Trans por -
turilor. ªi pentru mine ar fi o
pri oritate. Dacã se rezolvã ches -
tiu nea aceasta este un lucru be ne -
fic ºi pentru cãlãtorii din zona me -
tropolitanã, pentru cã atunci pot
sã circule, inclusiv pe calea feratã,
din Bucureºti cãtre muncã - pentru
cei care lucreazã în Ilfov - ºi invers.
Decât sã traverseze Bu cureºtiul,
mai bine sã meargã pe centurã. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLȘU



.................................................................................................................... ianuarie 201262

IN
T
E
R

V
IU

ianuarie 2012 ...................................................................................................................... 63

Ziua Cargo: Cui se
adreseazã Autogari.RO?
Paul Cranja: Autogari.RO se

adre seazã în primul rând cã -
lãtorilor, ca o principalã sursã de
in forma re cu privire la mersul auto -
bu zelor interorãºenesc ºi inter na -
þional. Pe cealaltã parte, ne adre -
sãm companiilor de trans port
per soane, oferindu-le servicii de
pro movare, rezervãri on-line ºi vân -
zãri de bilete on-line. Pe lângã
site-ul www.autogari.ro, fir ma
noas trã mai oferã companiilor de
transport servicii de vânzãri bilete
prin platforma Bileteria ºi apli caþii
software din familia REZMax. 

Platforma Bileteria este un an -
samblu de aplicaþii software pen -
tru tranzacþionarea biletelor de
cãlãtorie. Ea face legãtura dintre
mai mulþi ofertanþi ºi mai mulþi
agenþi ce vând aceste bilete. Prin
in termediul unei console, compa -
ni ile de transport oferteazã un nu -
mãr de locuri la cursele sale ºi

pot urmãri în timp real situaþia
vânzãrilor.

Astfel, accesul la serviciile de
trans port public este dramatic îm -
bu nãtãþit datoritã acestei plat for -
me ºi cãlãtorii vor putea cumpãra
bilet la orice cursã, fie de acasã,
fie de la colþul strãzii. Nu se va
mai apela la transportul public
doar din necesitate, ci ºi din
como ditate. Apoi, prezenþa în
aceas tã platformã este gratuitã ºi
ime dia tã, singurul cost fiind comi -
sionul aferent vânzãrilor. Ar mai
fi efortul companiei de transport
de organizare interioarã pentru
re zervarea ºi verificarea biletelor
vân dute, unde ajutãm ºi noi cu
materiale pentru informarea anga -
ja þilor.

Unde pot fi cumpãrate
bilete prin intermediul
Bileteria?
Momentan, au aderat la plat -

for ma Bileteria mai multe agenþii

turistice prin site-urile acestora
ºi reþeaua de terminale ZebraPay
care numãrã peste 500 de ter mi -
nale în toatã þara.

Cum funcþioneazã aplicaþia
REZMax?
Aplicaþia REZMax este desti -

natã celor ce doresc o gestiune
in ternã a rezervãrilor sau a bile -
te lor ce vin din mai multe surse.
Fiind o aplicaþie on-line, aceasta
poate fi folositã de orice agenþie,
de call-center sau chiar de dis pe -
ceri. Un mare avantaj al acestei
so luþii este cã ea se integreazã
instantaneu cu www.autogari.ro
ºi platforma Bileteria ºi este indis -
pensabilã pentru companiile ce
doresc sã adopte politici de pre -
þuri flexibile. Astfel, cu modulul
FlexPrice, companiile pot con -
figura politici de genul: pentru
vân zãri cu cel puþin 2 zile înainte,
când mai sunt peste 10 locuri libe -
re ºi nu este sâmbãtã sau dumi -

nicã, preþul este cu 30% mai mic.

Cât costã o astfel de
aplicaþie?
Dat fiind cã aplicaþia se îmbu -

nã tãþeºte în mod constant, am
optat sã oferim aceastã aplicaþie
ca un serviciu. Adicã aplicaþia
rulea zã pe serverul nostru dedi -
cat, unde este întreþinutã ºi actua -
lizatã în mod constant de echipa
noastrã, fãrã nici o grijã din partea
clientului. În acest fel, investiþia
într-o astfel de aplicaþie este zero,
singurul cost fiind abonamentul
care porneºte de la 30 euro/lunã
în funcþie de modulele necesare
ºi numãrul de utilizatori.

Vânzarea biletelor cu
anticipaþie reprezintã o
soluþie pentru optimizarea
veniturilor/cheltuielilor?
În Europa ºi nu numai, sunt

operatori privaþi de transport care
practicã oferta promoþionalã la
fiecare început de an. În România,
aceste oferte sunt cunoscute cu
pre cãdere în domeniul trans por -
tu lui aerian („Maratonul de iarnã“
- „2764 bilete de avion la tarife
în  cepând de la 130 EURO*; la a -
ceastã ofertã, locurile sunt limi -
ta te“), în transportul rutier de per -
soane sunt puþine firme care
prac ticã o astfel de politicã. 

Ipotetic vorbind, începând cu
1 ianuarie 2012, firma X pune în
vânzare 9.000 de bilete cu antici -
pa þie la numai 55 lei pe ruta Y,
pro moþie valabilã pânã la 15 fe -
brua rie 2012. 9.000 de bilete re -
prezintã 25% din capacitatea de
transport pentru 6 luni, 55 lei re -
pre zintã preþul redus pentru cãlã -
tor. Firma X va vinde sã zicem

60% din biletele din ofertã ºi va
în casa 5400*55=297.000 lei, su -
mã ce poate fi folositã pentru di -
ver  se plãþi urgente, exemplu
leasing.

Cu o strategie bunã de mar -
ket ing ºi o aplicaþie flexibilã on-
line, orice companie de transport
poate sã treacã foarte uºor peste
perioadele mai grele dintr-un an,
când fluxul de pasageri scade
des tul de mult, iar ofertele pot fi
gân dite pe mai multe rute în
funcþie de diverse criterii. Atenþie,
pot fi ºi abonamente.

Poate creºte, prin
utilizarea unor astfel de
aplicaþii, piaþa de transport
rutier de persoane?
Da, poate creºte, dacã pasa -

ge rul este sigur cã o anumitã
cursã va fi efectuatã, dacã com -
pa niile de transport colaboreazã
între ele (din pãcate, nu avem hub-
uri inte grate de transport ºi un

cãlãtor are o problemã supli men -
tarã, inclu siv de ordin financiar,
pentru a ajunge de exemplu din
Nordul oraºului în Sud). De ase -
menea, este important ca în toate
auto gã rile sã se vândã bilete ºi,
toto  datã, sã fie oferit acces la in -
ter net fie gratuit, fie contra cost.

Orientarea cãtre necesitãþile
pasagerilor este importantã.

Care sunt planurile de
viitor?
Dezvoltarea în continuare a

aplicaþiilor din familia REZMax ºi
extinderea reþelei Bileteria sunt
principalele þinte pe care le avem.

Totodatã, platforma Autogari.RO
va trece la un nou design ºi vor apã -
rea noi funcþionalitãþi pentru cãlãtori
precum ºi pentru companiile de
trans port, agenþiile de turism ºi un
nou „jucãtor“ - autogara.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Internetul nu
mai poate fi
neglijat
Faptul că firmele de
transport au neglijat multă
vreme Internetul este un
lucru binecunoscut. Cu
toate acestea, pe
segmentul de transport
călători, utilizarea
aplicaţiilor de rezervare şi
vânzare a biletelor pe net
devine încet, dar sigur, o
necesitate. Despre cât de
mult s-a dezvoltat acest
segment am discutat cu
Paul Cranja, administrator
Autogari.ro.

Date statistice
- Google a numãrat circa 5.500.000 vizite pe www.autogari.ro în

2011, cu 30% mai multe decât în anul anterior;
- aproximativ 100.000 lei a fost suma decontatã cãtre companiile

de transport care au vândut bilete on-line prin Bileteria
- circa 50.000 rezervãri au fost fãcute în 2011 prin intermediul

Autogari.RO ºi Bileteria
- Romtelecom a continuat sã foloseascã Autogari.RO ca principalã

sursã de informare pentru transportul auto 
- ZebraPay a lansat împreunã cu Bileteria serviciul de vânzare a

biletelor auto la peste 500 de terminale în toatã România
- Normandia Service a informatizat tot serviciul de rezervãri

folosind REZMax ºi a lansat vânzarea on-line de bilete pe site-ul
propriu

- Sir Trans a fost prima companie care foloseºte tarife variabile,
graþie modulului FlexPrice din REZMax 

- Antares Transport a fost marea câºtigãtoare a premiilor
Autogari.RO 2011

- Facebook a înregistrat aproape 13.000 de fani Autogari.RO
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MM odelul Futura a fost
în vingãtorul absolut
al „Coach Euro Test
2011“, desfãºurat în
Nor vegia anul trecut.

Con form comunicatului con struc -
to rului, membrii juriului, jurnaliºti
din 19 þãri europene, ºi-au bazat
de cizia pe conceptul total al auto -
ca relor participante, cu un special
fo cus pe aspectele practice, fi ni -
saje ºi eficienþã.

Membrii juriului au considerat
VDL Futura ca pe un autocar efi -

cient din punctul de vedere al cos -
tu rilor, cu un design atractiv, un
nivel înalt de confort oferit pa sa -
gerilor, un lanþ cinematic optim ºi
un bun raport calitate-preþ. 

Futura se remarcã în special
prin uºurinþa sa în utilizare. ªo -
fe rul se poate adapta foarte repe -
de la particularitãþile ve hi culului
ºi beneficiazã de un confort ri -
dicat în conducere, mai ales
datoritã trans misiei AS Tronic ºi
instru men tarului de bord plasat
ergo no mic. De asemenea, raza

scurtã de întoarcere a modelului
îi ad ju de cã puncte importante din
punc tul de vedere al mane vra -
bilitãþii. 

Mai mult decât atât, un aspect
unic al modelului Futura cu douã
axe este masa proprie scãzutã
(cu tot cu consumabile), care ofe -
rã beneficii în termenii consumului
de combustibil ºi permite versiunii
de 12,9 m sã transporte pânã la
57 pasageri în limitele masei ma -
xi me admise de legislaþie în trans -
port internaþional. 

Remi Henkemans, managing di -
rector al VDL Bus&Coach, este
foarte mândru de acest model ºi de
echipa pe care o conduce: „Fap tul
cã acum ne putem lãuda cu titlul de
International Bus of the Year 2011
pentru Citea ºi Inter national Coach
of the Year 2012 pentru Futura
demon strea zã cã ne numãrãm
printre con struc torii europeni de top.
De ase me nea, demonstreazã cã ne
dez voltãm produsele pe baza do -
rin þelor clienþilor noºtri ºi cã am fãcut
alegerile potrivite.“ 

Futura -
transportul
viitorului

Noul Futura a fost lansat în sep -
tembrie 2010, dar reprezintã un nu -
me cu tradiþie în cadrul VDL
Bus&Coach, fiind dezvoltat pe baza
unei lungi istorii de succese ºi pe
ba za cerinþelor ºi nece si tã þi lor ºo -
fe rilor ºi pasagerilor. Gama Fu tura
pune la dispoziþia clienþilor di verse
versiuni de lungimi, am pa tamente,
mo torizãri, configuraþii interioare ºi
de talii opþionale, iar construcþia mo -
du larã flexibilã face posibilã custo -
mizarea unei va rian te de vehicul
pentru orice nece si tate de operare. 

Modelele de bazã sunt auto -
care cu 2 axe, cu punte înaltã, cu
lun gimi de 12,2 ºi 12,9 m, dis po -
ni bile cu di fe rite configuraþii de
scau ne, care o ferã o capacitate
to talã de pânã la 57 pasageri. Se -
ria este completatã de trei versiuni
Futura cu trei axe, cu lungimi cu -
prin se între 13,1 ºi 14,8 m. 

Designul exterior dinamic, de ta -
liile pline de stil ºi finisãrile de calitate
superioarã oferã un as pect unic
câºtigãtorului titlului de In ter na tional
Coach of the Year 2012, dar ºi un
look care poate fi recunoscut ca
fiind VDL dintr-o singurã privire. 

Postul de conducere pune ac -
cen tul pe ergonomie, siguranþã, lo -

gicã în aranjamentul instru men telor
de bord, dar ºi un design fu tu rist,
numai bun sã se potri veas cã perfect
cu numele modelului. 

VDL Bus & Coach

VDL Bus&Coach este parte a
VDL Groep, companie inter na þio -
na lã cu sediul în Eindhoven, Olan -
da, spe cializatã în dezvoltarea,
producþia ºi vânzarea de autobuze
ºi autocare semi-finite sau finite.
Grupul dispune de 7.600 angajaþi
ºi are 79 de subsidiare în 16 þãri la
nivel mondial. 

Divizia Bus&Coach fabricã au -
to buze, autocare, module de ºasiu,
mini ºi midibuse ºi, de ase me nea,
se ocupã de comer cia li zarea de ve -
hi cule second-hand de transport pa -
sageri. Divizia de produse finite in -
clu de sisteme de suspensie pentru
industria auto, sisteme de încãlzire,
rã cire ºi aer condiþionat, sisteme au -
to ma ti za te, sisteme pentru industria
pe  trolierã sau petrochimicã, sisteme
pentru sectorul agricol, echipa men -
te de manipulare a contai ne re lor,
ma ºini de fabricare ºi îm pachetare
tra bucuri, componente pentru mani -
pu larea materialelor vrac ºi sisteme
de protecþie la foc ºi explozie. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

VVDDLL  FFuuttuurraa  --
CCooaacchh  ooff  tthhee
YYeeaarr  22001122
DDuuppăă  aaddjjuuddeeccaarreeaa
ttiittlluulluuii  ddee
AAuuttoobbuuzzuull  AAnnuulluuii
22001111,,  ccuu  mmooddeelluull
CCiitteeaa  LLooww  FFlloooorr,,
VVDDLL  BBuuss&&CCooaacchh
şşii--aa  îînnvviinnss
ccoonnccuurreennţţaa  şşii
aannuull  aacceessttaa,,
ccââşşttiiggâânndd  şşii  ttiittlluull
ddee  CCooaacchh  ooff  tthhee
YYeeaarr  22001122..

VDL Futura
Dimensiuni 
ºi mase FHD2-122 FHD2-129 FHD2-131 FHD2-139 FHD2-148
Lungime totalã 12.195 mm 12.875 mm 13.145 mm 13.945 mm 14.845 mm
Lãþime totalã 2.550 mm 2.550 mm 2.550 mm 2.550 mm 2.550 mm
Înãlþime totalã 3.700 mm 3.700 mm 3.700 mm 3.700 mm 3.700 mm
Ampatament 6.150 mm 6.830 mm 6.150 mm 6.530 mm 7.430 mm
Înãlþime interioarã 1.920 mm 1.920 mm 1.920 mm 1.920 mm 1.920 mm
Razã întoarcere 20.528 mm 22.096 mm 20.566 mm 21.440 mm 23.480 mm
Masã tehnicã totalã 19.100 kg 19.100 kg 25.100 kg 25.100 kg 25.100 kg
Capacitate compartiment bagaje circa 10 mc circa 12 mc circa 11 mc circa 12 mc circa 14 mc

Motorizãri
- PR 265 U1 - 9,2 l, EURO 5, putere maximã: 361 CP, cuplu maxim: 1.450 Nm/1.100-1.700 rpm
- MX 300 U1/U4 - 12,9 l, EURO 5/EEV, putere maximã: 410 CP, cuplu maxim: 2.000 Nm/1.000-1.500 rpm
- MX 340 U1 - 12,9 l, EURO 5, putere maximã: 460 CP, cuplu maxim: 2.300 Nm/1.000-1.500 rpm
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BERBEC 
(21 martie 

- 20 aprilie)

Perioada debutează cu
trăiri deosebite în plan

personal-relaţional, însă obligaţiile
profesionale vă determină să
renunţaţi la romantism. Şi cum
resursele energetice sunt în
scădere, lucrurile încep să
scârţâie şi la serviciu. Încercaţi să
evitaţi excesele, agitaţia şi graba
pentru a vă eficientiza activitatea.
Atenţie la volan: nu intraţi în
conflicte cu partenerii de trafic.

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Mai mult ca niciodată,
intraţi acum într-un vârtej

pasional, în care vă doriţi să simţiţi
cu tărie gustul aventurii.
Continuaţi să vă bucuraţi de
satisfacţii şi împliniri în plan
profesional, iar cota
dumneavoastră de popularitate
este în creştere. Aveţi un surplus
de energie care trebuie consumat:
se recomandă plimbări în natură şi
mişcare fizică moderată.

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

În plan personal, lucrurile
trenează. Ar fi indicată o

pauză relaţională, o perioadă de
analiză sentimentală. Apar motive
de bucurie în plan profesional:
câştiguri suplimentare provenite din
activităţi lipsite de profitabilitate
până acum. Veţi călători destul de
mult. Atenţie însă în trafic: nu vă
lăsaţi “conduşi” de stările de
anxietate şi furie care vă
caracterizează în această perioadă.

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Este o perioadă
excelentă pentru

dumneavoastră în plan personal şi
profesional. Relaţia este marcată
de armonie şi se întrevăd
câştiguri suplimentare, provenite
în special din activităţi de muncă
în echipă. Totuşi, stresul pare să
vă acapareze. Veţi călători
moderat. Atenţie în trafic:
conduceţi cu prudenţă şi verificaţi
din timp starea tehnică a
autovehiculului.

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

Aţi descoperit că nu
există suflete-pereche,

dar sunt persoane cu care
relaţionaţi foarte bine. Una dintre
aceste persoane vă împlineşte în
plan personal. În plan profesional,
se anunţă realizări extraordinare,
în urma coordonării unui proiect
de succes. Veţi călători foarte
mult în această perioadă.
Conduceţi cu prudenţă şi nu uitaţi
să purtaţi centura de siguranţă.

FECIOAR~ 
(23 august

- 22 septembrie)

Din punct de vedere
energetic, înregistraţi un

vârf atât în plan personal cât şi în
plan profesional. Perioada este
propice pentru a încheia contracte
noi şi profitabile, iar reţeta
succesului este asigurată de
combinaţia echilibrată dintre
noroc şi strategie. Nu veţi călători
foarte mult. Totuşi, atenţie în
trafic: nu apăsaţi prea tare pedala
de acceleraţie.

BALAN}~ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Perioada debutează
pentru dumneavoastră cu

profunde stări de visare. Totuşi, nu
vă veţi lăsa copleşiţi de emoţii,
pentru că aveţi foarte mult de
lucru, în ritm impus. Stresul va fi
contracarat prin intuiţie şi mult
simţ practic. Beneficiaţi de un
moral bun, însă aveţi grijă de
sănătatea dumneavoastră: evitaţi
excesele. Călătoriţi mult.
Conduceţi cu prudenţă.

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Nu este cea mai
grozavă perioadă pentru

dumneavoastră. De fapt, veţi trece
chiar prin cele mai ciudate
momente ale vieţii
dumneavoastră. Totuşi, lucrurile
nu vor sta chiar aşa de rău dacă
veţi mânui informaţia cu abilitate
şi veţi respecta toate regulile
jocului. Călătoriţi mult: conduceţi
cu prudenţă, nu apăsaţi prea tare
pedala de acceleraţie şi purtaţi
centura de siguranţă.

S~GET~TOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

Este o perioadă
favorizată de comunicare

optimă şi inovaţii. Din punct de
vedere profesional, se întrevăd
oportunităţi de avansare sau chiar
schimbare avantajoasă a locului
de muncă. Apar noi idei de afaceri
şi investiţii. Veţi călători mult:
conduceţi cu prudenţă şi nu
apăsaţi prea tare pedala de
acceleraţie. Evitaţi excesele de
orice natură!

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Din punct de vedere
profesional, sunteţi pe val.

Succesul vine neîntârziat, meritele
vă vor fi recunoscute şi
recompensate financiar. Şi acesta
este doar momentul de început al
succeselor în plan profesional.
Perioada este favorizată de studiul
în noi domenii de activitate.
Călătoriţi moderat. Nu se întrevăd
evenimente rutiere nefericite, dar
nu strică niciodată să fiţi prudenţi.

V~RS~TOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

Inima tinde să vă bată
mai repede decât de

obicei. Mare atenţie: vă puteţi
îndrăgosti foarte uşor şi vor
apărea probleme ulterior. În plan
profesional, lucrurile trenează. Nu
sunt probleme de natură
financiară, ci doar întârzieri în
ceea ce priveşte consolidarea
relaţiilor de lucru. Călătoriţi
moderat. Aveţi grijă în trafic:
conduceţi cu prudenţă.

PE{TI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Această perioadă
este caracterizată

de acţiuni motivate raţional,
însă se întrevăd ceva complicaţii -
evoluţii contradictorii şi
diverse blocaje. Totuşi, dacă
aveţi posibilitatea de a
coordona o echipă de lucru,
succesul nu va întârzia să apară,
în special pentru că părerile
dumneavoastră vor fi ascultate şi
respectate. Călătoriţi mult.
Conduceţi cu prudenţă.

15 ianuarie - 15 februarie 2012
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