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A nul acesta, o dat  ̀cu di -
ficult`]ile econo mi  ei
mondiale, care se ma   -
 ni fest` din plin [i \n
România, a ie[it \n evi-

den]` surplusul general \n care
tr`iam. Prea multe bunuri de con-
sum, prea multe importuri, prea
multe ma[ini [i, de ce nu, poate
prea mul]i transportatori. Chiar
dac` ]ara noastr` nu este nici pe
departe cel mai potrivit exemplu
pentru consumul cu puternice
accente de risip`, am participat [i
noi, \ntr-o anumit` m`sur`, la
„efectele colaterale“ ale prospe -
rit`]ii.

Au ap`rut numero[i \ntreprin -
z` tori, mici [i mari, al c`ror câ[tig
(adesea foarte consistent) s-a bazat
pe a specula consumul exagerat
de pe majoritatea sectoarelor eco-
nomice. Poate pe moment, aces te
entit`]i au adus o anumit` valoa re,
dar pe ansamblu discut`m doar de
imbolduri suplimentare, care ne-au
aruncat \n groapa unde am ajuns
ast`zi. Dorin]a aproape obsesiv`
de a cunoa[te o continu  ̀dezvoltare,
\ntr-o vitez` ame]itoare, cu cifre
de afaceri care se dublau de la an
la an, cu acapar`ri cât mai consis-
tente de cot` de pia]` a \nsemnat
construirea unui colos cu picioare
de lut. Cine se putea gândi c` nu o
s` reziste, cine \[i permitea s` se
opreasc` din cursa dezvolt`rii pri -
pite? Ar fi r`mas \n urm`, la margi -
nea economiei „\nfloritoare“, priva]i
de \ncas`rile fabuloase asi gurate
de „surplus“.

Dosarele se completau rapid,
iar semn`turile de pe documente e -
rau mai importante decât persoanele
pe care le reprezentau. Cifrele mai
importante decât oamenii, biro-
cra]ia mai apreciat` decât via]a
real`... La televizor, una dintre [ti -
rile despre criza economic` se re -
ferea la faptul c` britanicii au \nce -

put s  ̀cultive \n gr`dinile lor legume
\n loc de flori.

Nu cred c` a ne apuca de culti-
vat p`mântul din fa]a blocului sau
din curtea vilei (dup  ̀caz) reprezint`
solu]ia actualelor probleme. Dar
putem s` redevenim st`pâni pe noi
\n[ine, pe instinctele noastre, pe
calit`]ile [i cuno[tin]ele dezvoltate.
Putem [i trebuie s` apreciem lucru -
rile \n \ntreaga lor complexitate.
Un tarif mic poate ascunde riscuri
invizibile la prima vedere, o dobân -
d  ̀atr`g`toare nu reprezint  ̀neap  ̀-
rat cea mai bun` finan]are, iar dis-
counturile nea[teptate nu \nseamn`
c` trebuie s` te gr`be[ti s` cumperi.

Afacerile trebuie dezvoltate a -
vând la baz` plus-valoarea pe care
o po]i oferi unui partener [i societ`]ii
\n ansamblu. Calitatea [i, implicit,
specializarea vor juca un rol deter-
minant [i, \n acest context, cea mai
sigur` form` de dezvoltare este
aceea a parteneriatelor pe termen
lung. O dezvoltare mai lent`, \ns`
mult mai solid .̀ Ast`zi, putem alege,
[i putem face asta cunoscând oamenii
din spatele afacerii [i r`spunzând
la o \ntrebare simpl`: vreau s` mai
lucrez cu acel om [i peste zece ani?
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EUROPA DE EST A
DEP~{IT CEA MAI 
DIFICIL~ PERIOAD~ 
A CRIZEI 

Europa de Est a dep`[it cea
mai dificil` perioad` de criz`
economic` [i, de[i unele state
continu` s` se confrunte cu
riscuri, pachetele de sprijin
financiar acordate de FMI [i
de Uniunea European` au
redus amenin]area unui
colaps regional, transmite
Mediafax. Dup` ce starea de
panic` semnalat` \ncepând de
anul trecut pe pie]ele emer-
gente din Europa de Est a luat
sfâr[it, investitorii \[i schimb`
atitudinea, de la una defen-
siv` la una mai optimist`,
ie[ind la cump`r`turi pentru
a-[i \nc`rca portofoliile cu
active performante. Pericolele
\ns` r`mân. Anali[tii consider`
c` o poten]ial` devalorizare
abrupt` a monedei letone sau
o nou` perioad` de vânz`ri
masive pe pie]ele emergente
ca urmare a unei corec]ii pe
bursele din Statele Unite ar
putea determina o nou`
pr`bu[ire a valutelor [i
burselor din regiune. 
Totodat`, r`spândirea masiv`
a [omajului [i cre[terea
deficitelor bugetare vor
\mpiedica economiile din
regiune s` revin` la cre[terile
economice de peste 6% pe an
\ntâlnite \nainte de izbucnirea
crizei.

PIERDERI DIN CAUZA
CELOR CARE NU
PL~TESC ROVINIETA

Ministrul Transporturilor,
Radu Berceanu, a apreciat la
\nceputul lunii august c`
bugetul \nregistreaz` anual
pierderi de circa 400 de 
milioane de euro din cauza
[oferilor [i a transportatorilor
care nu \[i pl`tesc rovinieta, el
men]ionându-l \n acest sens
pe George Copos, care ar fi
circulat f`r` roviniet`. Medi-
afax informeaz` c`, potrivit
ministrului, exist` o problem`
\n ceea ce prive[te controalele
pentru roviniete f`cute de

Poli]ie, ARR [i alte institu]ii
abilitate, \n sensul c`, \n
momentul \n care se fac
asemenea controale, [oferii
de tir se anun]` \ntre ei, trag
camioanele pe dreapta [i le
\nchid, dup` care stau [i
fumeaz` pe marginea drumu-
lui, râzând de cei care fac
inspec]iile [i spunând c` nu
sunt camioanele lor. Ministrul
Transporturilor a \ncheiat
ar`tând c` este vorba despre
un cerc vicios: „Noi nu avem
bani, nu pl`tim nimic,
neavând bani nu avem
autostr`zi [i atunci suntem
nemul]umi]i [i nu mai pl`tim
[i ne ducem \n jos a[a“.

VOLKSWAGEN 
{I-A ÎMBUN~T~}IT
COTA DE PIA}~ 

Concernul Volkswagen [i-a
\mbun`t`]it \n prima jum`tate
a anului 2009 cota de]inut`
pe pia]a mondial` a automo-
bilelor. În condi]ii economice
dificile, cel mai mare pro-
duc`tor de automobile din
Europa [i-a majorat cota
de]inut` pe pia]a mondial` a
autoturismelor \n perioada
ianuarie - iunie la 12 procente
(primul semestru din 2008: 9,9
procente). În acest interval, au
fost livrate clien]ilor 3.100.300
(-5,0 procente) autovehicule
(f`r` Scania). Volumul total al
pie]ei autoturismelor a \n re-

gistrat \ns` o sc`dere de 17,7
procente. În luna iunie, con-
cernul a \nregistrat chiar un
plus la capitolul livr`rilor cu
6,5 procente, cu 609.800
(572.700) unit`]i. 

CFR MARF~ VA FI 

PRIVATIZAT~ |N 2010

CFR Marf` va fi privatizat`
anul viitor, iar celelalte dou`
companii feroviare, CFR
C`l`tori [i CFR SA, vor fi
restructurate, a declarat 
mi nistrul Transporturilor, Radu
Berceanu, dup` discu]ia cu
delega]ia Fondului Monetar
Interna]ional (FMI), reprezen-
tan]i ai Comisiei Europene (CE)
[i ai B`ncii Mondiale (BM),
care s-au ar`tat nemul]umi]i
c` veniturile celor trei com-
panii sunt mai mici decât chel-
tuielile. „Pe CFR Marf` s-ar
putea ob]ine miliarde de
euro“, a spus Radu Berceanu,
citat de agen]ia Mediafax. La
CFR C`l`tori, este necesar` o
restructurare a activit`]ii \n
general, dar mai ales \n ceea
ce prive[te personalul,
supradimensionat \n unele
zone“, a afirmat Radu
Berceanu. El a ar`tat c` CFR
C`l`tori are nevoie de „o reori-
entare a activit`]ii“ pentru
cre[terea veniturilor [i de o
majorare a subven]iei. A mai
ad`ugat c` [i la CFR Infrastruc-
tur` trebuie restructurat`

Autoklass Grup
[i-a extins
re]eaua cu o
nou` loca]ie,
Autoklass
Ploie[ti. 
Deschiderea ofi-
cial` a noului
centru autorizat Mercedes-
Benz a avut loc joi, 30 iulie.
Centrul Autoklass Ploie[ti
ocup` o suprafa]` de 20.117
mp, din care suprafa]a con-
struit` este de 2.879 mp.
Spa]iul destinat showroom-
ului este de aproximativ 750
mp, iar suprafa]a atelierului
este de 1.677 mp. 

Service-ul dispune de 8 pos-
turi de lucru mecanic`-elec-
tricitate, dou` sp`l`torii, 
cabine de vopsit, inclusiv
autoutilitare, [i permite
repararea simultan` a [ase
camioane. Investi]ia total` a
Grupului Autoklass, atât pen-
tru service, cât [i pentru
showroom, este de 3 
mi lioane de euro.

S-A DESCHIS AUTOKLASS PLOIE{TI



activitatea [i num`rul de
salaria]i. Ministrul a apreciat c`
CFR Infrastructur` nu s-ar
putea finan]a singur`, din taxa
de utilizare a infrastructurii,
nici dac` ar avea „personal
zero“.

OMV NEGOCIAZ~ 
PRELUAREA 
PETROL OFISI

Grupul austriac de petrol [i
gaze OMV, proprietarul

Petrom, poart` discu]ii cu
Dogan Holding privind prelu-
area a 54,17% din ac]iunile
retailerului de carburan]i
Petrol Ofisi din Turcia, evalu-
at`, potrivit agen]iei Reuters,
citat` de Mediafax, la 1,2 
miliarde de dolari. OMV de]ine
deja 41,58% din ac]iunile
Petrol Ofisi, dup` ce a intrat \n
ac]ionariatul companiei \n
anul 2006, se arat` \ntr-un
comunicat al OMV [i Dogan
Holding. Grupul Dogan se con-
frunt` cu dificult`]i financiare,
iar vânzarea Petrol Ofisi ar

putea reprezenta o oportuni-
tate pentru consolidarea capi-
talului [i atragerea de lichi-
dit`]i. OMV a vândut, \n prima
parte a acestui an, participa]ia
de 21,5% de]inut` la compa-
nia MOL din Ungaria, pentru
1,4 miliarde euro, ie[ind din
ac]ionariatul acestui grup.

RAR A VERIFICAT
66.641 VEHICULE
RULATE |N 
TRIMESTRUL DOI

Registrul Auto Român (RAR) a
verificat 66.641 autovehicule
second-hand \n trimestrul al
doilea din acest an, jum`tate
fa]` de cele 136.461 unit`]i
testate \n primele trei luni ale
anului, a anun]at Registrul,
citat de Mediafax. Registrul
Auto Român a verificat \n
primele [apte luni un total de
220.645 autovehicule second-
hand. Dac` \n primele trei luni
s-au prezentat la RAR 136.461
de autovehicule second-hand
(40.638 unit`]i \n ianuarie,
44.006 autovehicule \n 
februarie [i 51.817 unit`]i 
\n martie), din aprilie num`rul
acestora „a sc`zut sim]itor“,
potrivit RAR.

MERCURIALUL COSTURILOR PE LUNA IULIE

Tonaj total 3,5 7,49 34

Ipoteze:

- Nr. mediu de kilometri/lun` 6.005 6.830 8.315

- Cost motorin`* 3,58 3,58 3,58

- Consum mediu plin/100 km 14,6% 17,9% 37,1%

- COST MEDIU** 1,68 1,82 2,29

* |n luna iulie, s-au \nregistrat [ase modific`ri ale pre]ului motorinei \ntre 6 [i 27 iulie pen-

tru fiecare re]ea: minim 3,46 - maxim 3,72. Pre] mediu: 3,58 RON/litru.

** Costul a fost realizat pe baza mediei aplicat` la un num`r de cinci operatori cu dimensi-

uni diferite de flot`. Moneda: RON. Costurile considerate f`r` TVA.

Sursa: AFP-MKT Consulting & Management

De la data de 1 august, Iveco
a devenit partener oficial al
echipei na]ionale de basket a
Italiei, care se preg`te[te
pentru un meci care va conta
pentru calificarea \n Campi-
onatul European (Polonia, 
7-20 septembrie). Pentru
\nceput, Iveco va furniza 
Federa]iei dou` vehicule
EcoDaily, care vor fi uti-
lizate atât pentru trans-
portul materialelor,
cât [i al membrilor
diferitelor echipe.

Aceast` ini]iativ` reconfirm`
interesul Iveco pentru lumea
sporturilor, \n ultimii ani cele
mai cunoscute exemple de
implicare fiind parteneriatul
cu Echipa Ferrari din F1 [i cu
All Blacks.

IVECO - PARTENER OFICIAL AL FEDERA}IEI 
ITALIENE DE BASKET

7
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Aproape 6.000 de 
vehicule comerciale
au fost trase pe
dreapta cu acte \n
regul`. Afacerile de
transport gâfâie. 
Iar taxele impun o
presiune care a de-
venit de nesuportat. 

U ltimele date statistice
furnizate de Autori-
tatea Rutier` Român`
arat` c` 89.896 copii
conforme au fost emise

\n perioada 1 ianuarie - 29 iulie
2009, fa]` de 95.082 \n perioada
similar` a anului trecut. 

¥inând cont de faptul c  ̀re\nno -
irea copiilor conforme dup` licen]a
de transport se face anual, rezult`
c` pentru 5.906 ma[ini nu au mai
fost solicitate aceste documente,
\n lip sa c`rora nu se poate face nici
transport public [i nici \n interes
propriu. Acelea[i date statistice
valabile la sfâr[itul lunii iulie sco -
teau \n eviden]` existen]a a 8.326
de companii de transport care nu
au \n posesie nici m`car o copie
conform`.

Taxele \nchid
firmele

Afacerile din transportul rutier
de m`rfuri [i persoane sunt \ntr-o
continu  ̀c`dere liber̀  iar degradarea
acestora conduce direct la cre[terea
num`rului de accidente grave \n
care sunt implicate autovehiculele
comerciale, atrage aten]ia Fede -
ra]ia Operatorilor Români de Trans-
port (FORT).

„Taxele uria[e [i multitudinea
de autorit`]i specifice sugrum`
transportatorul rutier român \n
timp ce, \n alte state, acest sector
economic este \ncurajat [i sub-
ven]ionat. Reducerea cuantumu-
lui taxelor specifice reprezint  ̀unica
formul` de stopare a declinului
transporturilor rutiere [i de direc]io -
nare a pu]inelor acumul`ri c`tre
siguran]a [i calitatea transpor-
turilor“, se arat` \ntr-un comuni-
cat remis la redac]ie. Potrivit FORT,
un exemplu simplu este cel al taxei
de drum - rovinieta - a c`rei \ncasare
este [i a[a deficitar` „din cauza sis-
temului prost [i a corup]iei f`r`

TTrraa[[ii  ppee
ddrreeaappttaa
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egal“. „Valoarea taxei de drum tre-
buie corelat` pân` la dep`[irea
recesiunii cu cifra de afaceri anual`
\nregistrat` de companiile de trans-
port, prin acest sistem statul urmând
s` \ncaseze mai mul]i bani, f`r` s`
fie nevoie de alte investi]ii. Astfel,
ponderea procentual` a acestei
taxe nu trebuie s` o dep`[easc` pe
cea din anii trecu]i, atunci când
afacerile din transporturi erau \n
cre[tere. În 2008, taxa de drum
reprezenta aproximativ 2% din cifra
de afaceri a unui transportator, \n
timp ce, acum, ea se situeaz  ̀aproape
de 10% [i acest exemplu se poate
extinde la toate taxele suportate
de c`tre transportatori“, se men]io -
nea z` \n comunicatul citat. În opinia
c` r`u[ilor, lipsa de m`suri eco-
nomice reale care s̀  sprijine men]inerea
afacerilor \n domeniu umbre[te
chiar [i modific`rile legislative atât
de necesare, elaborate anul acesta
de c`tre Mi nisterul Transporturilor

\mpreun  ̀cu patronatele [i sindicatele.
Din statistica FORT rezult` c`, \n
prezent, cele mai afectate trans-
porturi rutiere sunt cele dedicate unui
anumit tip de produc]ie (frigo, mate-
riale de construc]ii, textile etc). În
acela[i timp, sufer` \ns` transpor-
turile de m`rfuri generale \n afara
României, din cauza reducerii dras-
tice a exporturilor [i importurilor,
care au sc`zut cu pân` la 60% fa]`
de perioada similar` a anului trecut. 

August, sub 
spectrul 
falimentului

„Luna august aduce, din p`cate,
un nou val masiv de falimente \n rân-
dul transportatorilor de m`rfuri
generale“, subliniaz` FORT. Fe-
dera]ia atrage aten]ia [i asupra
transportului rutier de persoane
aflat, de asemenea, \ntr-un mare
declin din cauza reducerii drastice

a fluxului de c`l`tori, a [omajului [i
a problemelor financiare ale cet`]e -
nilor din clasa social` cu venituri
minime. „Un alt aspect important
ce afecteaz  ̀grav acest sector de acti -
vitate este neplata subven]iilor
acordate unor categorii sociale defa-
vorizate, lucru ce apas  ̀tot pe umerii
transportatorului de persoane, ce
acumuleaz` datorii atât fa]` de
furnizori cât [i fa]` de bugetul de
stat. În acest moment, Ministerul
de Finan]e are 5 luni \ntârziere la plata
deconturilor pentru biletele sub-
ven]ionate“, arat  ̀FORT, men]ionând
c`, \n rândul transportatorilor de
c`l`tori, domne[te o mare incerti-
tudine \n ceea ce prive[te planu -
rile actualului guvern, ce oscileaz`
\ntre liberalizarea sau concesio -
narea traseelor pentru transportul
de c`l`tori.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro
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B
ucure[ti - Ro[iori - Craio-
va - Filia[i - Târgu Jiu
- Simeria - Glogov`] \n
15 ore [i 38 de minute.
Sau altfel spus un expe -

riment reu[it din punct de vedere
tehnic pentru care, pe hârtie, fu-
seser` alocate 17 ore.

„Acest experiment a fost o provo-
care din punct de vedere tehnic
pentru CFR Marf`, ]inând cont de
faptul c` vagoanele Landstrassen,
unele dintre cele mai tehnice, sunt
deosebite din punct de vedere con-
structiv“, a afirmat C`lin Gra]ian,
director general CFR Marf` la data
realiz`rii cursei experimentale. El
a explicat c` aceste vagoane au
ro]ile mici, de 360 mm, fa]` de 800-
900 sau chiar 1.000 mm cât au, \n
diametru, ro]ile altor vagoane. În acest
context, a trebuit s` se ]in` cont
de o serie de restric]ii privind tre-

cerea peste aparatele de cale, pre-
cum [i din punct de vedere al calit`]ii
mersului sau al trac]iunii.

„Trasarea acestei trase de cir-
cula]ie a fost f`cut` cu b`gare de
seam`, astfel \ncât cursa s` poat`
fi realizat` \n timpul cel mai scurt.
Perioada de 15 ore [i 38 de minute
se poate mic[ora \n viitor pân` la
14 - 14,5 ore, pentru c` pe parcur-
sul unei probe trebuie f`cute veri -
fic`ri suplimentare, ceea ce implic`
procese tehnologice mai ample“,
a precizat C`lin Gra]ian. 

Un parc de 160 de
vagoane speciale

El a subliniat c` unul dintre ele-
mentele deosebite a ]inut de trac]iune.
„Din construc]ie, se interzice ca un
astfel de tren s` fie \mpins cu alte
locomotive. De regul̀ , toate trenurile
CFR Marf` la aceste lungimi [i tona-

je circul̀  cu locomotiv  ̀\mping`toare
sau, mai mult, cum e cazul pe Pre-
deal, [i cu locomotiv` intercalat`.
Acum, am putut folosi o singur`
locomotiv .̀ Nu au ap`rut \ns  ̀defor-
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Un experiment reu[it din
punct de vedere tehnic

Fi[` tehnic`
Saadkms
Sarcina pe osie: 7,5 t
Num`r de osii: 10
Distan]a \ntre pivo]i: 
12.730 mm
Distan]a \ntre osiile boghiului:
2.800 mm
Distan]a \ntre tampoane:
19.390 mm
Lungimea cutiei (util`): 
18.750 mm
Lungimea cutiei cu traversa
frontal`: 18.400 mm
L`]imea cutiei: 3.062 mm
|n`l]imea cutiei: 1.083 mm
Tip från`: KE-GP
Capacitatea maxim`: 48,4 t
Regim de circula]ie: S

19 camioane au fost
\nc`rcate la sfâr[itul lunii
iulie, \n Gara Progresu din
Bucure[ti, pe un tren care
le-a transportat pân` la
Arad (Glogov`]). Cursa 
experimental` unde
c`r`u[ii rutieri au fost 
invita]i s` participe 
gratuit ar trebui s` fie
urmat`, conform
declara]iilor secretarului
de stat din Ministerul
Transporturilor, Eusebiu
Pistru, de introducerea
din septembrie a unui 
serviciu RO-LA permanent
pe ruta Bucure[ti - Arad.
Mai r`mâne \ns` de 
rezolvat problema 
subven]iilor, f`r` de care
un astfel de serviciu nu
poate fi viabil din punct 
de vedere comercial.
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ma]ii remanente la cârligul de
trac]iune dintre locomotiv` [i tren,
ceea ce constituie una dintre rea-
liz`rile importante“, a mai ar`tat
directorul CFR Marf`. 

El a mai ad`ugat c  ̀tampoanele,
care, \n mod normal, au [i o func]ie
de ciocnire, dar [i una de trac]iune
prin \mpingere, \n cazul acestor
vagoane speciale au mai mult un rol
de \nscriere \n curb`, preluând de
asemenea ciocnirile rezultate din
dinamica trenului (frân`ri, demar`ri). 

CFR Marf  ̀dispune \n prezent de
160 de vagoane utilizate \n trecut
pe ruta Glogov`] - Wels. 

„Toate aceste vagoane se afl` \n
durata de via]`. Multe dintre ele
au \ns` ex pirate verific`rile peri-
odice. Îns̀  aceste verific r̀i pot fi f̀ cute
de CFR Marf`“, a men]ionat C`lin
Gra]ian, explicând c`, \n prezent,
sunt apte de transport 40-50 de
vagoane. El a apreciat c`, folosind
parcul actual, pot func]iona 3 trenuri
a câte 21 de vagoane pe zi.

Proiectul va deveni \ns` viabil
doar \n condi]iile \n care vor fi sub-
ven]ionate aproximativ 50% din
costurile unei astfel de curse. De

men]ionat c`, prin intermediul pro-
gramului Marco Polo, Uniunea Euro-
pean` ofer` finan]are pentru acest
tip de ini]iative. 

Fonduri pe acest canal ar putea
veni \ns` abia \n 2011, dac` Româ-
nia va aplica pentru finan]are \n

2010, ]inând cont c`, \n 2009, a
expirat termenul de depunere a
aplica]iilor.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Tehnologia de transport combinat
RO-LA (Rollenden - Landstrassen -
„[osea rulant`“) a ap`rut \n ]`rile
Uniunii Europene, pentru facilitarea
traficului de marf`. 
Transportul de autotrenuri rutiere
este aplicat prin politica de stat \n
scopul protej`rii infrastructurii ru-
tiere [i a protec]ei mediului am-
biant. Urmare a acestei politici,
transportul RO-LA s-a dezvoltat
mai ales \n Austria, Ungaria,
Elve]ia [i Slovenia, state care au
introdus o politic` restrictiv` \n
ceea ce prive[te circula]ia autove-
hiculelor grele pe drumurile publice
[i care favorizeaz` prin subven]ii
dezvoltarea sistemului de trans-
port RO-LA.
|n Romånia, au existat \ncerc`ri de

implementare a acestui sistem de
transport. |n perioada 1992-1995, a
circulat trenul RO-LA Bucure[ti
Progresu-Kaspicean, \n 1999 -
trenul RO-LA Glogov`] - Sopron
Hatar, iar \n 2000 trenul RO-LA
Bradu de Sus - Kaspicean.
Pe 14 iunie 2002, CFR Marf` a 
inaugurat linia RO-LA Arad (Glo-
gov`]) - Wels. Efortul investi]ional
a fost, la acel moment, de 12 
milioane de dolari, bani investi]i
pentru achizi]ia de vagoane spe-
cializate. Din acea perioad`, CFR
Marf` are \n dotare un num`r de
160 vagoane F380, tip-Saadkms.
De men]ionat c`, dup` ade-
rarea Romåniei la UE, nu a mai 
existat cerere pentru transportul
RO-LA pe ruta Glogov`] - Wels.

Europa ruleaz`, Romånia \ncearc`

Prima curs` RO-LA Bucure[ti - Arad 
a traversat ]ara pe parcursul unei 
nop]i ca s` ajung` la destina]ie. Timp
total: 15 ore [i 38 de minute.
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ATEN}IE
la motorin`!

România a câ[tigat mult \n
ultimii ani din punctul de
vedere al calit`]ii carbu-
ran]ilor. Cel pu]in a[a
arat` monitoriz`rile real-
izate de Ministerul
Economiei, care consem-
neaz` o reducere semni-
ficativ` a inciden]ei
sta]iilor care comercia-
lizeaz` carburan]i având
dep`[iri ale con]inutului de
sulf. {i totu[i, apar \nc`
rezultate incredibile pen-
tru o ]ar` a Uniunii Eu-
ropene. Ultima campanie
de monitorizare 
a adus \n prim plan o
sta]ie din Giurgiu, care
comercializa motorin` cu
un con]inut de sulf de 780
de ori mai mare decât cel
impus de directivele eu-
ropene.



13

L a fel ca [i celelalte state
europene, România trebuie
s` respecte o serie de
parametri stric]i privind
calitatea carburan]ilor

comercializa]i la pomp`, iar din
punctul de vedere al con]inutului
de sulf, de la 1 ia-nuarie 2009, a
intrat \n vigoare limita de 10 ppm,
fa]` de 50 ppm \n 2008. „Directiva
European` privind calitatea car-

buran]ilor are \n vedere o evolu]ie
progresiv` a specifica]iilor tehnice
privind carburantul [i cu prec`dere
a con]inutului de sulf, \n a[a fel
\ncât la 1 ianuarie 2009 s-a ajuns la
10 ppm. Anul trecut au fost 50
ppm“, ne-a explicat Cristiana Ion, direc-
tor \n cadrul Ministerului Economiei,
precizând c` sistemul românesc de
monitorizare, care func]ioneaz` din
2006, este croit exact dup` modelul
european. Tot standardele europene
stabilesc num`rul minim obligato-
riu de sta]ii verificate \n func]ie de
num`rul lor total. „În România exist`
\n prezent aproximativ 2.400 de
sta]ii de furnizare de carburan]i. În
func]ie de acest num`r [i de canti-
tatea total` de carburan]i comercia -
liza-t`, suntem obliga]i s` efectu`m
anual circa 300 de probe, prelevate
astfel \ncât s` acopere \ntreg teri-
to riul na]ional“, a ar`tat Cristiana
Ion, men]ionând c` verific`rile se 
fac \n cadrul campaniilor de var`
[i de iarn`. 

Zonele de grani]`
frunta[e la nereguli

În cadrul ultimei campanii de
var` recent \ncheiate, au fost ve-
rificate 130 de sta]ii de distribu]ie,
fiind analizate 93 de probe de ben-
zin` [i 93 de motorin`. 14 sta]ii au
fost g`site \n neregul` din punctul
de vedere al con]inutului de sulf
din motorin`. „Probleme \nregis -
tr`m doar \n ceea ce prive[te moto-
rina [i mai ales \n zonele de grani]`:
Arad, Oradea, Giurgiu. La Giurgiu,

am descoperit o sta]ie care co-
mercializa motorin` cu o dep`[ire
incredibil` a con]inutului de sulf.
De asemenea, au fost consemnate,
cu ocazia ultimelor verific`ri, dep`[iri
de 700, 800, 1.000, 1.200 ppm“, a
afirmat directorul din cadrul Ministe -
rului Economiei, ad`ugând c` pro -
blemele nu se \nregistreaz` \n cazul
ma rilor lan]uri de benzin`rii, ci al 
micilor furnizori. „Ini]ial, am fost
[oca]i \n urm` cu doi ani când am
descope rit valori de 8.000 ppm
privind con]inutul de sulf din mo -
torin`. Am apelat la exper]ii din
rafin`rii pentru a \n]elege elementele
care stau la baza acestui fenomen
[i am constatat c  ̀exist  ̀sortimentul
motorin` procesabil`, necomer-
cializabil` \n sta]iile de distribu]ie
care prezint` astfel de valori ale
sulfului [i care nu este purt`toare
de accize. Pentru c  ̀exista prezum]ia
de evaziune fiscal`, am luat leg`tura
cu ANAF [i am \ncheiat un protocol
cu Vama, care a \nchis mai multe ben-
zin`rii \n urma controalelor rea-
lizate pe baza sesiz`rilor noastre. 
Acest protocol nu mai func]ioneaz`
\ns` \n prezent“, a mai explicat Cris-
tiana Ion, subliniind c` singurul
mod \n care pot fi sanc]iona]i cei g`-
si]i \n neregul` sunt amenzile date
de inspectorii Autorit`]ii Na]ionale
de Protec]ie a Consumatorului
(ANPC), care \ns` nu sunt foarte
consistente, cifrându-se undeva la
3.000 de lei. „În prezent, se afl` \ns`
\n Parlament o Ordonan]` care, \n
momentul \n care va fi adoptat`,
va permite ANPC s` \nchid` sta]iile
\n neregul`“, a spus Cristiana Ion.

Ea a ar`tat c` se \nregistreaz`
o evolu]ie pozitiv` a calit`]ii com-
bustibilului comercializat. „Am por-
nit de la o inciden]` a dep`[irilor
de 25% din sta]ii testate, pentru
ca acum s` ajungem undeva la
10%. Anul trecut, am avut 25 de
sta]ii neconforme din 173“, a argu-
mentat ea, subliniind \ns` c` \n
statele din Vest inciden]a necon-
formit`]ilor este sub 1%. În lipsa
unui sistem important de sanc]iuni
la adresa celor care comercializeaz`
carburant necorespunz`tor, este
pu]in probabil ca pro blemele s`
dispar` de la sine.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Informa]iile privind monitorizarea
calitativ` a benzinei [i motorinei
se ob]in prin activitatea de 
e[antionare (prelevare [i analiz`)
realizat` de c`tre laboratoare de
\ncerc`ri, organisme de certifi-
care produs sau de inspec]ie de
ter]` parte recunoscute de 
Ministerul Economiei,\n urma 
unui proces de evaluare, bazat 
pe urm`toarele criterii:
- s` fie acreditate pentru
\ncerc`rile, domeniul/schemele 
de certificare privind 
calitatea benzinei [i motorinei;
- s` de]in` asigurare de 
r`spundere civil`;

- s` demonstreze 
capabilitate proprie de 
prelevare probe, dotare cu
echipamente 
corespunz`toare pentru 
efectuarea \ncerc`rilor.
|n cadrul sistemului de monito-
rizare a benzinei [i motorinei, 
activitatea de e[antioare se 
realizeaz` de minimum dou` 
organisme recunoscute. |n acest
moment, Ministerul Economiei 
lucreaz` cu Romcontrol [i
Rompetrol Quality Control, 
singurele laboratoare care au
putut \ndeplini pân` acum 
criteriile UE \n domeniu.

Monitorizare dup` modelul european
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C onform unui comunicat
al Ministerului Adminis-
tra]iei [I Internelor, ofi]erii
Serviciului de Investigare
a Fraudelor din cadrul

Direc]iei Generale de Poli]ie a
Municipiului Bucure[ti de]ineau
informa]ii cu privire la faptul c`
mai mul]i operatori economici co -
mercializeaz` cantit`]i importante
de motorin`, provenit` din achizi]ii
intracomunitare ilegale, pentru
care nu se pl`tesc accize [i TVA.

De[i se cuno[teau datele de
identificare ale persoanelor care
administreaz` societ`]ile [i faptul
c` motorina este introdus` \n ]ar`
din Bulgaria, prin transporturi rutiere
[i feroviare, locul de desc`rcare [i
depozitare nu era identificat cu
exactitate. Astfel, pentru ob]inerea
de noi date, la \nceputul lunii iulie
2009, a fost organizat` o ac]iune la
care au participat Serviciul de Inves-

tigare a Fraudelor - Direc]ia General̀
de Poli]ie a Municipiului Bucure[ti,
Direc]ia Regional` pentru Accize
[i Opera]iuni Vamale Bucure[ti,
Brigada de Poli]ie Rutier`, Briga-
da de Combatere a Crimei Organi-
zate [i Serviciul Special de Poli]ie pen-
tru Interven]ie Rapid`, care a vizat
organizarea de filtre pe principalele
c`i de acces \n Capital`. Informa]iile
ob]inute \n urma ac]iunii, corobo-
rate cu cele de]inute anterior, au per-
mis identificarea locului de depo -
zitare \n incinta unei societ`]i co -
merciale din jude]ul Ilfov.

{i se jur` 
c` nu fur`...

Dar, la data de 13 iulie 2009,
ofi]eri din cadrul Direc]iei Generale
de Poli]ie a Municipiului Bucure[ti
- Serviciul de Investigare a Fraude-
lor \nso]i]i de reprezentan]i ai

Direc]iei Regionale pentru Accize [i
Opera]iuni Vamale Bucure[ti au
efectuat o verificare direct` la locul
de depozitare, ocazie cu care au
fost surprinse \n flagrant mai multe
persoane care desc`rcau combustibil
din vagoane cistern` (aflate pe linia
ferat` de incint`), cu motopompe,
\n rezervoare subterane. În imedi-
ata apropiere a rezervoarelor, se
aflau cisterne auto, ce a[teptau s`
fie \nc`rcate [i care aveau ca des-
tina]ie benzin`rii din ]ar`.

Din cercet`rile efectuate, a reie[it
faptul c`, \n loca]ia respectiv`, sunt
garate 12 vagoane cistern ,̀ \nc`rcate
cu combustibil, introduse \n ]ar`
\n data de 10 iulie 2009 de o soci-
etate comercial` din jude]ul Ilfov,
documentele de transport fiind
\ntocmite pentru produsul „P`cur`“.

Întrucât nu existau documente
de provenien]`, documente de stoc,
documente contabile [i documentele
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De calitate mai \nalt` sau
mai sc`zut`, conform`
sau nu cu normele eu-
ropene \n vigoare, a[a
cum am v`zut \n articolul
anterior, motorina r`mâne
„sângele“ transporturilor
[i, totodat`, principala
surs` de cheltuieli pentru
c`r`u[i. Dac` furturile de
motorin` erau ceva
obi[nuit pentru o anumit`

categorie de [oferi, pân`
nu demult, se pare c` in-
ventivitatea infrac]ional`
a trecut pragul individual,
molipsindu-se [i unele
companii, certate, se
pare, cu taxele c`tre stat.
Pentru acestea, traficul
cu motorin` a reprezentat
o oportunitate extraordi-
nar`... Dar ulciorul nu
merge de multe ori la ap`. 

Carburantul, marf` de

CONTRABAND~!
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specifice prev`zute de Codul Fis-
cal pentru produse accizabile, s-a luat
m`sura indisponibiliz`rii m`rfurilor
din mijloacele de transport [i rezer-
voarele subterane (aproximativ 650
de tone), dup` ce, \n prealabil,
organele vamale [i reprezentan]ii
Oficiului pentru Protec]ia Consu -
matorului au prelevat probe din
acestea. M`rfurile, \n valoare de
circa 500.000 de euro (f`r` accize
[i TVA), au fost indisponibilizate.

Expertizele fizico-chimice efec-
tuate au stabilit faptul c` produsele
din vagoane reprezentau un amestec
de motorin` [i ulei mineral [i \n

nici un caz p`cur` (a[a cum era
\nscris \n documentele de achizi]ie
intracomunitar`), putând fi folosite
la alimentarea motoarelor cu ardere
intern`. În continuare, au fost efec-
tuate verific`ri \mpreun` cu Garda
Financiar` - Comisariatul General la
nivelul \ntregii ]`ri, \n vederea sta-
bilirii circuitului comercial complet
al m`rfurilor, al identific`rii tutu-
ror firmelor [i persoanelor impli-
cate. Astfel, s-a descoperit c`, \n
perioada 2008 - 2009, societatea
comercial̀  \n cauz  ̀a introdus \n ]ar`
de la un furnizor bulgar peste 3.500
de tone de produse energetice

petroliere (declarate ca fiind „p`cur̀ “),
\nc r̀cate \n vagoane cistern  ̀sau auto-
cisterne, f`r` a \nregistra \n con-
tabilitate opera]iunile desf`[urate
[i f`r` a fi autorizat ca operator cu
astfel de produse. M`rfurile au fost
ulterior comercializate drept motorin`
de c`tre o alt` firm` cu sediul \n
jude]ul Ilfov, c`tre benzin`rii din
\ntreaga ]ar`. Pentru a ascunde
originea [i provenien]a m`rfurilor,
administratorul societ`]ii benefi-
ciare a \nregistrat \n contabilitate fac-
turi de achizi]ie motorin` de pe
pia]a intern` de la firme „fantom`“,
principalul furnizor fiind o firm` cu
sediul \n Bucure[ti. Pentru disimu-
larea provenien]ei ilicite a profi -
tului rezultat din opera]iunile cu
combustibil, au fost retrase \n nume -
rar din b`nci sume importante
(aproximativ 1.400.000 lei) \n baza
unor documente false (borderouri
de achizi]ii de cereale, [tate de
salarii, contracte de creditare etc).
Garda Financiar` - Comisariatul
General a stabilit \n sarcina reprezen-
tan]ilor celor trei societ`]i comer-
ciale un prejudiciu cauzat prin acte
de evaziune fiscal` \n sum` total`
de 17.356.505,3 lei (peste 4,1 mi-
lioane de euro), reprezentând acciza
[i TVA datorate bugetului conso -
lidat al statului, fiind, totodat`,
luate m`suri asiguratorii.

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

La data de 10 august, poli]i[tii au
identificat \n trafic, \n localitatea
Tru[e[ti, Boto[ani, un auto-
camion, care transporta canti-
tatea de 7,5 tone de grâu pentru
consum, f`r` a fi \nso]it` de 
documente legale de provenien]`.
În seara urm`toare, ora 20.00,
poli]i[tii boto[eneni au oprit pen-
tru control, \n aceea[i localitate,
o autoutilitar` \nmatriculat` \n
jude]ul Suceava, care transporta
2,1 metri steri (metri cubi) mate-
rial lemnos, pentru care con-
duc`torul nu a putut prezenta
documente de provenien]`.
Acesta a fost sanc]ionat contra-
ven]ional de c`tre personalul
Ocolului Silvic, cu amend` \n
cuantum de 1.000 lei, cantitatea

de material lemnos identificat`
fiind confiscat`. Ac]iunea
„C`r`u[ul“ a fost elaborat` ca o
activitate de amploare, ini]iat` la
nivel na]ional \ncepând cu luna
iulie, pentru \nt`rirea controlului
\n scopul combaterii transpor-
turilor ilicite de m`rfuri. Poli]ia
Român`, \n comun cu Agen]ia
Na]ional` de Administrare Fiscal`
[i Ministerul Agriculturii,
P`durilor [i Dezvolt`rii Rurale au
elaborat [i pus \n aplicare „Planul
de ac]iune pentru \nt`rirea con-
trolului \n scopul combaterii
transporturilor ilicite de m`rfuri“.
Pân` \n prezent, au fost execu-
tate peste 50.000 de controale,
fiind verificate aproximativ
200.000 mijloace de transport.

Alte transporturi ilicite...
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Sunt mai bine de 10
ani de când discu]iile
despre pre]ul minim,
pre]uri de dumping,
costuri etc au devenit
un laitmotiv. Conform
Dic]ionarului Explicativ
al limbii române, lait-
motiv reprezint` un
motiv ritmic, melodic
sau armonic dintr-o
compozi]ie muzical`,
care caracterizeaz`
un personaj, o
situa]ie etc [i care
revine ori de câte ori
apare \n scen` per-
sonajul sau situa]ia
dat`. Personajul nos-
tru, industria trans-
porturilor din
România, nu mai
p`r`se[te scena de
ani de zile. 

{ i, cu toate acestea, sta-
bilirea tarifelor [i a cos-
turilor la nivel na]ional
se face „dup  ̀cum merge
pia]a“, studii [i bench-

marking \n domeniu neexistând
concertate la nivel na]ional, ca s` nu
mai aducem \n discu]ie compara]ii
cu ]`rile europene. Din când \n
când, revistele de specialitate mai
public` mici studii sau analize com-

parative, când au la dispozi]ie infor-
ma]ii din diferite ]`ri ale Europei.

De obicei, ministerele sau alte
organisme de stat ar trebui s` aib`
analize [i studii bine puse la punct
[i care s` fie f`cute publice, la
\ndemâna tuturor, pentru a exista
o aliniere a politicilor [i strategiilor
la evolu]iile din pia]`, urm`rind, \n
acela[i timp, satisfac]ia clientului
[i performan]a. 

Câteva dintre informa]iile curente
pe care le reg`sim \n statisticile
interna]ionale privind transportul
rutier sunt legate de evolu]ia cos-
turilor [i a pre]urilor. 

O clasificare 
bine pus` la punct

Acestea sunt \mp`r]ite \n primul
rând \n func]ie de lungimea par-
cursului. De[i g`sim informa]ii
despre tarife [i costuri per km pen-
tru transporturi interna]ionale,
transporturi pe distan]e lungi [i
transporturi pe distan]e medii
(regionale), ar mai fi de ad`ugat
pentru pia]a româneasc  ̀[i informa]ii
pentru transportul \n distribu]ia
capilar`. 

Informa]ia este extrem de impor-
tant` datorit` ponderii însemnate

pe care \nc  ̀o are comer]ul tradi]ional
\n total activitate de comer] [i care
are un defazaj fa]` de comer]ul
modern \n complexe cu arii extinse
de mai bine de 20% comparativ cu
pia]a european ,̀ pentru anumite ca -
tegorii de produse. 

De asemenea, datorit` dez-
volt`rii reduse a comer]ului [i indus-
triei [i la nivel rural, aceast` dis-
tribu]ie ajunge s` coste suficient
de mult \ncât beneficiarii trans-
porturilor s  ̀fie aten]i la gestionarea
eficient` [i la delimitarea corect`
a ariilor de distribu]ie deservite. 

O alt` divizare, diferit` de sta-
tisticile curente, ar fi evolu]ia pre]urilor
pentru transportul interna]ional pe
tur [i retur. 

De[i costurile r`mân identice
pe tot parcursul cursei, decalajul
dintre importurile [i exporturile
României duce la diferen]e de pre]
[i de 30-40% pentru cele dou` par-
cursuri. Din acest punct de vedere,
contrac]ia economic` din ultima
perioad` a dus la o uniformizare a
tarifelor per ansamblu transporturi
interna]ionale, prin sc`derea aces-
tora. 

O alt` analiz` se refer` la dimen-
siunea companiilor care efectueaz`
transportul: 1 - 5 angaja]i; 6 - 19

Analiza ponderii pentru diferite mijloace de transport - studiu
comparativ realizat \n Fran]a

Avem nevoie de elemente 
la care s` ne putem raporta

Carburant
|ntre]inere
Infrastructur` 
Amortiz`ri/leasing
Personal
Costuri de deplasare
Structur`

Pentru camioane articu-
late (40 t) transport pe
distan]e lungi

2007 2008 2009*

25,20% 27,60% 26,00%
9,10% 8,20% 8,40%
5,10% 5,50% 6,30%
12,10% 11,70% 12,40%
28,40% 27,60% 27,70%
6,50% 6,30% 6,20%
13,60% 13,10% 13,00%

Pentru camioane articu-
late (40 t) transport pe
distan]e medii (regional)

2007 2008 2009*

23,90% 26,50% 24,90%
9,00% 8,80% 9,00%
3,60% 3,40% 3,90%
12,90% 12,40% 13,10%
33,00% 31,50% 31,70%
3,20% 3,00% 3,00%
14,40% 14,40% 14,40%

Pentru camioane tonaj
mediu 
transport regional

2007 2008 2009*

17,20% 19,10% 17,90%
7,00% 6,90% 7,00%
- - -
20,20% 20,10%   20,60%
41,80% 40,10% 40,10%
- - -
13,80% 13,80% 14,40%

Aceste date sunt relevante pentru pia]a francez`, \ns` sunt un bun punct de plecare pentru un benchmarking pe pia]a
româneasc` [i a face o compara]ie cu costurile proprii pentru companiile care doresc s` vad` unde se situeaz`. |ntr-un
num`r viitor, vom face o astfel de analiz` [i vom \ncerca s` compar`m cu datele prezentate mai sus. 
Acesta este primul pas pentru controlul costurilor [i promovarea unui transport eficient [i a unei concuren]e loiale [i,
de ce nu, educarea unei pie]e care mai are \nc` mult de lucru pentru a deveni cu adev`rat competitiv`. 
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angaja]i; 20 - 49 angaja]i; 50 - 249
angaja]i; peste 250 angaja]i. Aceast`
analiz  ̀este important̀  \n primul rând
dac` lu`m \n considerare ponderea
costurilor fixe \n total costuri [i \n
stabilirea pre]urilor [i, de aseme-
nea, activitatea global  ̀a companiei.

Costuri fixe versus
variabile

Atât timp cât activitatea evolueaz ,̀
cheltuielile variabile tind s` varieze
\n paralel, \n timp ce cheltuielile
fixe se p`streaz`, pentru anumite
paliere, constante. 

Se \nregistreaz` dou` cazuri:
1. Activitatea are o evolu]ie

descendent`: cheltuielile fixe ce
con]in costurile de proprietate/posesie
asigur`ri, taxe [i costuri de structur`
r`mân constante prin defini]ie, aces-
tea trebuind s` fie repartizate pe un
num`r mai mic de kilometri sau o
alt` unitate de calcul pentru aces-
te servicii (ton`, hl, mc, palet etc).
Dac` sc`derea este major` [i exist`
pu]ine perspective de redresare pe
termen scurt (cum este cazul \nceputu-
lui de an 2009), companiile trebuie
s  ̀ia \n calcul redimensionarea struc-

turilor. Opera]iunile de restruc-
turare nu se realizeaz` de azi pe
mâine [i, cu siguran]`, companiile
au nevoie de date din istoricul acti-
vit`]ii, precum [i de informa]ii cre-
dibile despre contextul economic
extern pentru a lua deciziile corecte. 

2. Activitatea are o evolu]ie
ascendent`: cheltuielile fixe r`mân
neschimbate prin defini]ie, \n schimb,
costurile variabile cresc propor]ional
cu volumul activit`]ii. Constan]a
costurilor fixe limiteaz` efectul cos-
turilor \n varia]ia pre]ului ce va tre-
bui stabilit. Ca o concluzie la cele de
mai sus, pentru transportatori [i
nu numai, ar fi extrem de util` o
analiz` comparativ` a costurilor
fixe pentru diferite varia]ii ale volu-
mului de activitate pentru diferite
dimensiuni de companii, putând
astfel s` se raporteze la nivelul
pie]ei [i putând lua m`suri s  ̀r`mân`
competitivi pe pia]`. 

Combustibilul
\ngreuneaz` 
analizele

Costul combustibilului este o
analiz` curent utilizat` pentru sta-

bilirea pre]urilor, calculele statis-
tice fiind folosite prin raportare de
la un an la altul [i prin calculul unui
pre] mediu anual. 

Din p`cate, volatilitatea din ulti-
ma vreme produce dezechilibre
chiar [i pe parcursul unei singure luni,
companiile de transport putând cu
greu s` alinieze tarifele de fiecare
dat` când apare o modificare sem-
nificativ` \n costuri.

Un alt element de cost impor-
tant este salariul [oferului. De[i
este un indicator relevant, o astfel
de analiz` pe pia]a româneasc` 
s-ar dovedi extrem de dificil`. 

Mecanismele de plat` \nc` \n
func]iune, mai mult sau mai pu]in
legale, duc \n general la diferen]e
de costuri \n special \n zona ta xe -
lor [i impozitelor salariale, care au
un procent de circa 70% din total
costuri salariale. Din acest punct
de vedere, companiile mari, \n spe-
cial multina]ionalele, au un dezavan -
taj al costurilor, deoarece nu \[i per-
mit utilizarea unor sisteme de plat`
alternative. 

Adriana P~L~{AN
AFP-MKT Consulting & Management
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Bani pentru cei mai mici

Dezvoltarea
micro\ntreprinderilor
reprezint` unul dintre
obiectivele vizate prin
programele de
finan]are neram-
bursabil` derulate 
\n România prin Fon-
durile Structurale ale
Uniunii Europene \n
perioada 2007 - 2013.

D ou  ̀programe \n cadrul
c`rora se g`sesc linii
de finan]are sunt spe-
cial adresate numai
micro\ntreprinderilor.

În func]ie de mediul \n care \[i

desf`[oar` activitatea micro\ntre-
prinderea [i de locul unde se dore[te
dezvoltarea proiectului, exist  ̀un pro-
gram dedicat mediului rural [i unul
pentru mediul urban: POR (Pro-
gramul Opera]ional Regional), axa
4, DMI (domeniul major de interven]ie)
4.3 - pentru zona urban`; PNDR
(Programul Na]ional pentru Dez-
voltare Rural`), axa 3, m`sura 312
- pentru zona rural`.

Investi]iile \n zona urban  ̀vizeaz`
activitatea de produc]ie, prestare 
servicii [i construc]ii, iar cele din
zona rural` urm`resc crearea de
micro\ntreprinderi, precum [i dez-
voltarea celor existente din sec-
torul non-agricol, activit`]ile me[ -

te[ug`re[ti [i altele tradi]ionale,
servicii pentru popula]ia rural`.
Micro\ntreprinderile sunt definite,
conform documenta]iilor ce stau
la baza cererii de finan]are, ca fiind
societ`]i comerciale cu mai pu]in de
10 angaja]i [i o cifr` de afaceri
anual` net` sau active totale de
pân` la 2 milioane euro.

De la sat

Pentru micro\ntreprinderile
din mediul rural, atât cele exis-
tente cât [i cele nou \nfiin]ate
(start-up) trebuie s` fie \nregis-
trate [i s`-[i desf`[oare activitatea
propus` prin proiect \n spa]iul
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rural (atât sediul social, cât [i punc-
tul de lucru). Beneficiarul trebuie
s` demonstreze viabilitatea investi -
]iei, s` nu fie \n dificultate finan-
ciar`, iar scopul investi]iei trebuie
p`strat cel pu]in 5 ani de la finaliza -
rea proiectului. Cheltuielile eligi-
bile pot consta atât \n investi]ii
corporale cât [i necorporale, dome -
niile finan]ate fiind foarte variate,
de la activit`]i de produc]ie, me[ -
te [ug`re[ti, pân` la servicii pen-
tru popula]ia rural`.

Pentru ob]inerea unui punc-
taj cât mai mare, este de preferat
ca proiectul depus s` se \ncadreze
la toate criteriile de selec]ie: crearea
de noi locuri de munc`, proiectele
s` fie derulate de femei/tineri cu
vârsta pân` \n 40 de ani [i de
micro\ntreprinderi nou \nfiin]ate
(start-up-uri). Procesul de selec]ie
se face \n ordine descresc`toare a
punctajului ob]inut de fiecare
proiect, pân  ̀când se epuizeaz  ̀suma
alocat` pentru respectivul apel
de depunere a proiectelor. Dura-
ta maxim` de execu]ie a proiectului

este de 3 ani (pentru proiectele
care prev`d investi]ii cu construc]ii)
[i 2 ani (pentru proiectele care
includ doar achizi]ii simple de uti-
laje).

Sau din ora[

Micro\ntreprinderile eligibile
pentru mediul urban trebuie s`
\[i desf`[oare activitatea \n dome-
niul produc]iei, serviciilor [i/sau
construc]iilor. Condi]iile minime  
obli gatorii pentru acordarea spri-
jinului impun ca solicitantul s` fi
desf`[u rat activitate pe o perioad`
cores pun z`toare cel pu]in unui
an fiscal [i s` fi ob]inut profit din
ex ploatare \n ultimul an fiscal
precedent depunerii cererii de
finan]are. De asemenea, firma tre-
buie s` nu fie \n stare de insol-
ven]`, faliment, lichidare [i s` aib`
capacitatea financiar` de a imple-
menta proiectul. În cadrul proiec-
tului, se pot desf`[ura activit`]i
ca: achizi]ionarea de echipamente
[i tehnologii noi, achizi]ionarea

de sisteme IT (hardware [i/sau
software), construirea/extinde -
rea/ modernizarea spa]iilor de pro-
duc ]ie/prestare servicii ale micro\n -
treprinderilor. 

Ajutorul public nerambursabil
este de 70% din totalul cheltu-
ielilor eligibile (60% pentru regiunea
Bucure[ti-Ilfov, fiind considerat`
cea mai dezvoltat` regiune a ]`rii),
iar valoarea maxim` a finan]`rii
nerambursabile este de 200.000
euro/proiect. 

În cursul lunii august, se deschide
un nou apel apel de proiecte cu
depunere continu` pentru micro\n -
treprinderile din mediul urban,
conform informa]iilor furnizate
de Autoritatea de Management
ce se ocup` cu derularea acestui
program de finan]are. În anul 2008,
a fost lansat primul apel de proiecte,
cel din 2009 urmând s` fie al doilea
pentru perioada de finan]are 2007-
2013.

Diana Parizianu
BEPA Advisors
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K LG a preluat din 16
martie segmentul de
servicii logistice al Pa -
nasonic, devenind full-
provider, a ar`tat Paul

Ni]`.  „Este o perioad` \n care toat`
lumea caut` s`-[i \mbun`t`]easc`
parametrii de eficien]`, s`-[i dimi -
nueze costurile [i s` transforme
cheltuielile fixe \n cheltuieli varia -
bile“, a explicat el, precizând c`
Panasonic a urm`rit re du cerea cos-
turilor concomitent cu alegerea
unui singur furnizor de servicii. În
plus, a fost implementat un sistem
de schimb electronic al datelor
(EDI), care leag` printr-un soft foar -
te complex cele dou` companii.
„Vorbim despre o leg`tur` secu-
rizat`, care permite Panasonic s`

urm`reasc` live ceea ce se petrece
\n depozit“, a afirmat Paul Ni]`,
men]ionând c  ̀leg`tura este instan-
tanee (live).

Ac]iune global`
pentru 
rezultate locale

„Ac]ioneaz` \n primul rând KLG
România prin Departamentul de
dezvoltare, clien]i noi [i IT, care
are, de asemenea, rolul de a efec-
tua testele \n depozit. Apoi, intr` \n
scen` Departamentul IT din Olan-
da, ce supervizeaz  ̀[i asigur̀  leg t̀ura
cu reprezentan]ii clientului, c`ruia
i se adaug` compania belgian` care
furnizeaz` EDI pentru KLG [i care
are, la rândul s`u, echipe pentru
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PANASONIC
merge pe måna

KLG
KLG Europe furnizeaz`, 
din aceast` prim`var`,
servicii logistice 
complete pentru Pana-
sonic, dup` ce, \n ultima
perioad`, colaborase cu
produc`torul de echipa-
mente electronice [i elec-
trocasnice pe segmentele
de distribu]ie intern` [i
transport interna]ional.
Am \ncercat s` afl`m 
de la Paul Ni]`, 
Bucharest 
Operations Manager al
KLG Europe, ce se afl` \n
spatele acestei 
mut`ri strategice [i mai
ales ce vor clien]ii \n
aceast` perioad` 
de incertitudine 
economic`.
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proiec tele \n derulare. Dar faptul
c` e[ti, de exemplu, \n Belgia [i
discu]i cu cineva din Olanda, care,
de asemenea, vorbe[te cu reprezen-
tantul clientului din Japonia sau
din Coreea, iar România se afl` pe
fir, reprezint` ceva normal“, a sub-
liniat reprezentantul KLG Europe. El
a men]ionat c`, \n func]ie de com-
plexitatea acti vit`]ii, au fost sis-
teme EDI implementate \ntr-o lun`
sau care sufer` \mbun`t`]iri [i dup`
3 luni. În rela]ie cu Panasonic, \n
prezent, se finalizeaz` implemen -
tarea celei de-a doua faze. Mai mult
decât atât, pentru Panasonic, a fost
implementat` [i scanarea seriilor
produselor, ceea ce \i permite pro-
duc`torului de e chi pamente elec-
tronice [i electrocasnice s` de]in`
informa]ii \n timp real privind m`r -
furile care au p`r`sit depozitul [i
momentele de livrare. Sistemul ofe -
r  ̀o mai bun  ̀gestiune a garan]iilor,
pentru c` vor putea fi verificate
toate seriile produselor vândute,
\n momentul \n care, dup` câteva
luni sau ani, sunt solicitate servicii
\n garan]ie. „De asemenea, am con-
struit \n sistemul nostru pentru
clien]i un portal, unde se pot loga
cu user [i parol`, pentru a verifica
statusul comenzilor. Cu alte cuvinte,
dac` noi preg`tim comanda pentru
livrare, clientul vede statusul «\n
preg`tire». Atunci când am termi-
nat comanda [i e preg`tit  ̀la ramp ,̀
o vede «preg`tit` la ramp`». Dac`
am \n c`rcat marfa \n camion [i a

plecat camionul, vede statusul
«\nc`rcat». Dup` ce vine avizul de
confirmare de la destinatar, de la punc-
tul de desc`rcare, vede «aviz con-
firmat». Aceste mesaje sunt vizibile

de oriun de exist` conexiune Inter-
net“, a mai spus Paul Ni]`. El a
ad`ugat c` implementarea unui
sistem EDI reprezint` o investi]ie
suficient de consistent` pentru
ambii parteneri. În plus, KLG a
achizi]ionat echipamente dedicate
Panasonic. „Vo lumele justific` uti-
lizarea de echipamente dedicate
Panasonic“, a afirmat Paul Ni]`, care
a apreciat c` rulajele se afl` \n
cre[tere, \n condi ]iile \n care, din
septembrie, \ncepe \n mod tradi]ional
sezonul de vânz`ri [i pia]a s-ar mai
putea dezmor]i.

Viteza conteaz`

Reprezentantul KLG Europe a
explicat c`, \n rela]ie cu Pana so  nic,
termenele de livrare sunt foarte

bine stabilite. „Termenul general
de livrare \n ]ar` este de 24 de ore,
iar pentru distan]e mai mari de 48
de ore. În general, clien]ii au tarife
de grupaj, dar, la solicitarea lor, pot
fi formate [i transporturi de dicate.
De exemplu, atunci când au co -
menzi pentru care nu conteaz` pre -
]ul transportului, lu`m o ma[in` [i,
chiar dac` vorbim de 2 mc sau 7
mc, o trimitem la Oradea. Am avut
suficiente astfel de cereri, ce au fost
onorate cu succes. Putem s` punem
pe un camion de 22 de tone, 40 de
comenzi de la 7 clien]i, care trebuie
distri buite, spre exemplu, \n Moldo-
va. Le \nc`rc`m la Bucure[ti la 6-8
seara, iar a doua zi diminea]`, când
ajung \n Târgu Secuiesc, unde avem
hub, sunt 3 ma[ini care le a[teapt`.
Colegii din Târgu Secuiesc sunt avi -
za]i cu privire la comenzi din ziua pre -
cedent`, chiar \nainte de a se fi ter-
minat de \nc`rcat camionul la Bu cu-
re[ti“, ne-a explicat Paul Ni]`. În
opi nia sa, marele avantaj al KLG Eu -
rope \l constituie viteza de ac]iune
[i flexibilitatea. „Nu se poate l`uda
oricine c`, dac` a venit comanda la
ora 12, pân` la 4 pot fi livrate 4
tiruri. Mai ales \n aceast` perioad`
este foarte important` viteza. Iar
dac`, la final, atunci când se trage
linie, se ob]in [i economii, clientul
nu poate fi decât mul]umit“, a con-
cluzionat reprezentantul KLG Europe. 

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Paul Ni]`, Bucharest Operations
Manager al KLG Europe
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Un colet pe ruta

SINGAPORE- 
BUCURE{TI

L
O

G
IS

T
IC

~



23

T
ransporturile aeriene [i
maritime de marf̀  coman-
date c`tre Gebrüder Weiss
sunt gestionate de divizia
Air&Sea a companiei,

prin cele trei birouri din ]ar`: Oto -
peni, Constan]a [i Cluj. Ofertele
de transport sunt atent elaborate,
\n concordan]` cu coordonatele
fiec`rui trafic [i detaliile specifi-
cate de client. Sunt c`utate [i ofer-
tate variantele optime de trans-
port, rut` [i pre], atât pentru ser-
viciile de grupaj, cât [i pentru cele
expres, \n func]ie de punctul de
plecare.

Pe avion...

Dup` acceptarea ofertei [i sta-
bilirea rutei optime, se prime[te
comanda de transport de la client
[i, \n aceea[i zi, se trimite ordinul de
\nc`rcare c`tre Weiss-Rohlig (o soci-
etate „joint venture“ \ntre Gebrüder
Weiss [i Rohlig, reprezentat` prin-
tr-o re]ea vast` de birouri atât \n
Asia, cât [i \n Statele Unite). Depar-
tamentul de export al Weiss-Rohlig
Singapore verific` dac` marfa este
preg t̀it̀  [i gata de ridicare de la expor-
tator [i dac` este disponibil setul de
documente comerciale. Imediat
dup` confirmare, se aranjeaz` pre-
luarea coletului pe camion de la
sediul exportatorului [i transferat apoi
\n magazia de export a aeroportu-
lui din Singapore. 

Dup` efectuarea formalit`]ilor
vamale [i \ntocmirea documentelor
de transport (MAWB, HAWB [i Cargo
Manifest), coletului i se ata[eaz`
plicul cu setul complet de docu-
mente, este predat terminalului de
handling al companiei aeriene, ve -
rificat [i preg`tit pentru \nc`rcare
\n avion. Copii ale documentelor
sunt transmise imediat c t̀re Gebrüder
Weiss, \n vederea preg`tirii pentru
primirea m`rfii. Înc`rcarea din Sin-
gapore se aranjeaz` fie pe primul
zbor disponibil cu destina]ia Bucure[ti,
via un aeroport din Europa, \n cazul
transporturilor foarte urgente, fie pe
serviciul consolidat, de grupaj ae -
rian, pe un zbor fix de sfâr[it de
s`pt`mân`, cu destina]ia european`
Frankfurt, unde sose[te a doua zi. 

În cazul \n care aeroportul de
destina]ie este Henri Coand  ̀Otopeni,
dup` desc`rcarea din avion, coletul

este transferat sub regim vamal \n
magazia de import a agentului de
handling aferent liniei aeriene [i se
trimite avizare de sosire c`tre
Gebrüder Weiss. Dup` preg`tirea
documentelor necesare, se efectueaz`
formalit`]ile vamale de import, cole-
tul se \ncarc` pe camion pentru
livrare c`tre client.

Dac` aeroportul de destina]ie
este Frankfurt, dup` verific`ri la
terminalul de sosire, coletul este
preluat de c`tre Rohlig Deutsch-
land, partenerul Gebrüder Weiss \n
Germania, transferat \n magazia
acestuia de import, din care, dup`
\ntocmirea documentelor de tran -
zit vamal sau import definitiv \n UE,
dup  ̀caz, se \ncarc  ̀pe camion c`tre
Bucure[ti, aeroportul Otopeni. Aici,
marfa se descarc` \n magazia de
import [i fie se \nchide tranzitul
emis \n Frankfurt iar, ulterior, marfa
este v`muit` [i livrat`, fie marfa se
\ncarc  ̀pe un alt camion [i se livreaz`
direct c`tre client, dac` formalit`]ile
vamale s-au f`cut \n Frankfurt.

... sau pe ap`

În momentul \n care clientul nu
are nevoie urgent de marf  ̀[i dore[te
s` mic[oreze costul de transport,
va opta cel mai probabil pentru
varianta maritim`. Ce \nseamn`
acest lucru? În cazul unui colet sau
grup mic de colete, insuficient de volu-
minos \ncât s` fie \nc`rcat singur
\ntr-un container, se va alege gru-
parea lui cu m`rfuri de la al]i impor-
tatori (LCL - less than container
load). Gebrüder Weiss este unul din
forwarderii cu posibilitatea [i expe-
rien]a necesar` coordon`rii unui
serviciu LCL. Practic, Gebrüder Weiss
este „mâna invizibil`“ care adun`
diverse tipuri de m`rfuri, de la clien]i
din toat` ]ara, [i le \ncarc` din Ori-
entul Îndep`rtat \n containere stan-
dard, pentru a le aduce \n Constan]a
[i a le redistribui (deconsolida) mai
departe c`tre destinatarii lor. 

S` presupunem c` un colet tre-
buie s` plece din Shanghai c`tre
un client din Baia Mare. Dup`
finalizarea contractelor [i stabilirea
condi]iilor de livrare, coletul tre-
buie s` ajung` la depozitul biroului
din Shanghai. De acolo, el va fi
\nc`rcat pe unul din zecile de feedere
ce tranziteaz` Marea Chinei zilnic,

Cum po]i aduce un
colet de la Singapore
la Bucure[ti, la un
cost rezonabil, f`r`
s` fii nevoit s` intri
\n contact cu un [ir
interminabil de 
intermediari?
R`spunsul pare 
simplu la prima
vedere: servicii 
logistice integrate.
În spatele s`u, 
se ascund \ns`
mecanisme 
complexe, care 
trebuie s`
func]ioneze perfect
pentru ca rezultatul
s` fie cel dorit. 
Am \ncercat s` 
afl`m cum arat` 
ruta unui colet 
de la Singapore 
la Bucure[ti - v`zut`
din „interior“ 
de c`tre cei de la 
Gebruder Weiss, 
un nume cu tradi]ie
pe pia]a serviciilor
integrate de 
logistic`.
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pân` la portul de consolidare: Sin-
gapore, cel mai mare port din lume,
punct de tranzit pentru toate vase-
le c`tre Europa. Reprezentan]ii
Gebrüder Weiss din Singapore \l
compar` cu un stup, unde 24/7 vin
vase \nc`rcate cu marf`, descarc`,
\ncarc` [i pleac` mai departe [i
marfa din toate porturile Asiei este
adus` pentru a porni c`tre alte des-
tina]ii. La fel se va \ntâmpla [i cu cole-
tul din Shanghai, care va fi adus \n
depozitul biroului Weiss-Rohlig Sin-
gapore, de unde va pleca dup`
câteva zile \ntr-un container direct
c`tre Constan]a, \nso]it de m`rfurile
altor clien]i. 

Dup` un drum de aproape 30
de zile, coletul va ajunge \n ter-
minalul Agigea al portului Con-
stan]a. Dar nu aici se va termina voia-
jul lui. Agita]ia de abia acum \ncepe.
Containerul de grupaj trebuie supus
formalit`]ilor vamale de tranzit [i
controlului vamal, lucru deloc sim-
plu dac` ne gândim c` un singur
container poate con]ine marf` de
la 15 clien]i diferi]i sau chiar mai mult.
Dar experien]a acumulat` cu ast-
fel de proceduri permite Gebrüder
Weiss s` finalizeze procedurile
vamale \ntr-o zi sau cel mult dou`
dac` vama dore[te un control
am`nun]it al m`rfii.

Noul sediu Gebrüder Weiss Romania consti-
tuie nucleul re]elei, care este completat` 
de birourile din Arad, Timi[oara, Cluj, Sibiu,
Bac`u, Bra[ov, Oradea, Otopeni [i Constan]a.
Fostul centru de pe Bulevardul Iuliu Maniu 
a fost \nchis la sfâr[itul lunii aprilie.

Portofoliu diversificat

Re]ea dezvoltat`

În portofoliul Gebrüder Weiss România, 
se reg`sesc clien]i precum: Hewlett-
Packard, Daikin, Danfoss, Kodak, S&T, 
Isovolta Group, Puma Sports România, 
Baxi România, Franke, La Fourmi, Porsche,
Premium Lubricants (BP) etc. 
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De la Bucure[ti...
oriunde \n ]ar`

Dup  ̀\ncheierea tranzitului, con-
tainerul se va \nc`rca pe o plat-
form` ce-l va aduce direct la depo -
zitul Gebrüder Weiss din Bucure[ti.
Coletele \mpreunate \n Singapore
vor putea acum s` „respire“, alini-
ate \n depo zit, a[teptând preluarea
c`tre depozitul final. Dar unele nu
vor sta mai mult de câteva ore.
Coletul de Baia Mare, v`muit \n
Bucure[ti conform cererii clientului,
se va \nc`rca rapid pe una din
ma[inile expres, pentru a ajunge
\n câteva ore la fabrica ce a[teapt`
cu ner`bdare noile componente
importate din Shanghai. Înainte de
\nc`rcarea pentru transportul la
destina]ia final`, fiecare partid` de
marf` nou creat` cap`t` o etichet`
personalizat` [i cod de ba re. 

Din sistemul de management
al depo zitului, informa]ia este tri -
mis` departamentului de transport,
iar fizic, marfa p`r`se[te zona de
de pozitare [i este transferat` \n
zona de tranzit pentru transport.
M`rfurile care se distribuie direct de
la depo zitul din Bucure[ti sunt
\nc`rcate pe vehiculele de linie care
deservesc zona de acoperire a Ca -
pitalei, cele ce urmeaz` a fi dis-
tribuite \n ]ar` sunt trimise pe ca -
mioanele de linie \n centrele logis-
tice regionale, de unde ajung la
destina]iile finale \n ziua urm`toare
plec`rii din depo zitul central. Toate

acestea cumulate reprezint` ser-
vicii integrate de logistic` sau, alt-
fel spus, solu]ia pentru cineva care
vrea s` scape de b`t`i de cap [i s`
cheltuiasc` mai pu]in pentru trans-
ferul m`rfurilor.

Sisteme 
pentru orice

În România, Gebrüder Weiss
ofer` clien]ilor s`i o gam` com-
plet` de servicii logistice [i de trans-
port te restru, aerian [i maritim,
atât pentru livr`ri cu camioane
complele (FTL), cât [i \nc`rc`turi
par]iale (LTL), grupaje [i colet`rie.
Serviciile logistice de \nalt` tehni -
citate \nlocuiesc din ce \n ce mai 
mult transportul [i depo zitarea
operate separat. Transportul rapid
de bunuri cu ajutorul unor sisteme
de distribu]ie eficiente este completat
de servicii logistice inteligente ba -
zate pe sisteme de comunica]ie 
de mare performan]`, cu trasabi-
litate complet` bazat` pe crearea
[i citirea de coduri de bare, cone-
xiuni EDI [i sisteme de comand ,̀ track-
ing & tracing \n timp real. În plus,
Gebrüder Weiss se preocup` de
dezvoltarea permanent` a unor
astfel de instrumente care, \n cele
din urm ,̀ se constituie \ntr-un avan-
taj competitiv pentru fiecare cli -
ent \n parte. 

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro
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GRUPUL HYVA
un furnizor global
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C ompania are sediul cen-
tral \n Olanda, \n Alphen
aan den Rijn, [i de]ine 11
facilit`]i de produc]ie \n
Brazilia, China, Germania,

India, Italia [i Olanda. 
Gama sa de produse include cilin-

dri telescopici frontali pentru semi-
remorci [i caroserii basculabile, cilin-
dri cu ac]iune pe trei direc]ii, maca -
rale fixe [i mobile montabile pe
camioane, sisteme de ridicare [i
manipulare containere (cum ar fi
sisteme cu cârlig sau skip loader),
compactoare mobile sau statice,
precum [i alte unit`]i de colectare
de[euri. „În mod normal, producem
138.000 cilindri telescopici pe an,
ceea ce ne face lideri de pia]` pe
acest segment, cu 35% cot  ̀de pia]`
la nivel global. De asemenea, producem
11.000 unit`]i caroserii basculabile
pe an, numai pentru pia]a indian`.
Când Hyva a deschis subsidiara din
India, acolo, practic, nu exista pro-

duc]ie de caroserii local`. Constru-
im caroserii \n ideea de a sus]ine
dezvoltarea unei industrii de profil
\n India. I-am sprijinit pe carosierii locali
s` g`seasc` parteneri [i le-am ofe -
rit suport tehnic [i, o dat  ̀cu cre[terea
capacit`]ii acestora, noi vom reduce
produc]ia proprie. Nu \n ultimul
rând, producem 2.800 sisteme HyvaLift
[i 5.300 de macarale anual. În 2008,
am avut o cifr` de afaceri de 450
milioane euro“, a declarat Ellen
Paulusma, directorul de marketing
al Grupului Hyva. 

Realiz`ri 
la 30 de ani

La 30 de ani, Hyva are deja rea-
liz`ri importante, prin eforturile unei
echipe de adev`ra]i speciali[ti. În
1980, Hyva Fran]a [i Hyva Belgia au
deschis lista de subsidiare la nivel eu -
ropean, urmate de Hyva GmbH [i
Hyva Marea Britanie, \n 1982, an \n
care compania produce primii cilin-
dri hidraulici. Cea de-a cincea sub-
sidiar` este Hyva Iberica, \n 1989,
doi ani mai târziu grupul achizi]ionând
compania Kennis, specializat` \n
fabricarea de macarale rulante. În
1992, Hyva Malaezia devine prima
subsidiar` din afara Europei [i este
achizi]ionat` compania Hydraulic
Floor Systems BV. Hyva Brazilia este
prima fabric` din afara Europei, fon-
dat` \n 1995, urmat` un an mai târ -
ziu de Hyva India ca facilitate de
produc]ie [i de Thailanda [i Polo-
nia ca subsidiare. În 1998, Hyva
cump`r` Technamics BV (cu sediul
\n Hoogeveen, Olanda), companie 
specializat` \n dezvoltarea, produc -
]ia [i comercializarea de sisteme de
\nc`rcare [i manipulare containere.
În primul an al noului mileniu, Hyva
achizi]ioneaz` divizia hidraulic` a
Grupului Georg din Germania, pro-
duc`tor de marc` de cilindri de \nal -
t  ̀presiune, având o fabric  ̀la Olbers-
dorf, \n apropiere de grani]ele cu
Polonia [i Republica Ceh`. În 2002,
Hyva Polska fondeaz  ̀Hyva Rusia, ca
subsidiar  ̀a reprezentan]ei poloneze.
Expansiunea continu` [i \n 2003, cu
reprezentan]e \n Maroc [i Republi-
ca Ceh`, un an mai târziu grupul
deschizând o facilitate de produc]ie
la Yangzhou, China, \n special pen-
tru necesit`]ile pie]ei locale. Hyva
Baltic, \n apropiere de Riga, se ocup`

de pie]ele din Estonia, Letonia [i
Lituania. 2005 aduce expansiunea
grupului \n SUA (Hyva Corporation),
cilindrii telescopici hidraulici f`cân-
du-[i intrarea cu succes pe pia]a
american`. În 2006, deschide o sub-
sidiar` \n Irlanda, prin achizi]ionarea
propriului distribuitor Hyvalift de
pe pia]a local̀  [i deschide, de aseme-
nea, o fabric  ̀ultramodern  ̀\n Mum-
bai, India. Mai mult decât atât, grupul
cump`r` compania AmcoVeba/Fer-
rari Group din Poviglio, Italia, speci -
ali zat` \n produc]ia de macarale fixe
pentru camioane. În 2007, este
achizi]ionat Grupul Altatec din Aus-
tralia, care \[i continu` activitatea
sub numele de Hyva Altatec. În fine,
2008 este anul fond`rii subsidiarelor
Hyva Mexic, Hyva România [i Hyva
Unga ria. De asemenea, una dintre ce -
le mai importante realiz`ri ale anu-
lui a fost achizi]ionarea Tecnomet,
produc`tor de cilindri cu ac]iune
dubl`. 

Aproape de clien]i

Fiind o companie cu adev`rat
global`, una dintre cele mai impor-
tante preocup`ri ale grupului este de
a oferi solu]ii corecte pentru diferitele
pie]e pe care activeaz`. Acest lucru 
este realizat printr-o gam` larg` de 
produse, componente [i servicii croite
exact pe m`sura necesit`]ilor speci-
fice [i dezvolt`rii fiec`rei pie]e \n par-
te. Dar [i prin tr-o strâns` cooperare
cu reprezentan]ele locale [i un con-
tact direct cu clien]ii. Un instrument
adi]ional care face posibil` aceast`
apropiere este, f`r  ̀\ndoial̀ , un web-
site foarte bine pus la punct, care
ofer  ̀posibilitatea clien]ilor de a acce-
sa informa]ii [i un catalog online \n pro-
pria lor limb`. „Suntem foarte aten]i
la necesit`]ile clien]ilor no[tri. De
aceea, am organizat website-ul Hyva
\n 13 limbi str̀ ine, printre care [i limba
român`, pentru c` este nevoie de
adaptare lo cal`. De asemenea, [i ca -
talogul nostru de produse va fi adap-
tat cu spe cifica]ii [i pentru aplica]ii [i
produse specifice fiec`rei pie]e. Clien-
tul are nevoie din partea noastr` de
produse de calitate, timp de livrare 
scurt, un sistem logistic bine pus la 
punct, flexi bilitate [i, cel mai impor-
tant, s` ne respect`m \ntotdeauna
promisiunile“, concluzioneaz` Ellen
Paulusma.

Hyva este o companie
multina]ional` global`, 
fondat` \n Olanda, \n 1979.
Aniversând 30 de ani de
existen]`, grupul este
ast`zi prezent \n 130 de
]`ri de pe toate continen-
tele, cu peste 1.600 an-
gaja]i [i 35 de subsidiare
directe, \n China, India,
America Latin`, Europa de
Vest [i de Est, Extremul
Orient, cum ar fi Malaezia,
Thailanda etc. Reprezen-
tan]a din România se
num`r` printre cele mai
noi, fiind deschis` \n 2008. 
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Care este trategia Hyva \n 
general [i pentru diferitele
pie]e pe care activeaz`?

Avem o strategie general`,
privind diversificarea pie]elor pe
care activ`m, diversificarea [i dez-
voltarea produselor, dar viteza [i
nivelul de implementare a solu]iilor
noastre de transport \n fiecare re -
giune depinde foarte mult de nece-
sit`]ile pie]elor locale. Nu credem
\ntr-o solu]ie singular` pentru toat`
lumea. Dorim ca organiza]iile noas-
tre locale s  ̀ofere ceea ce clien]ii no[tri
solicit`, astfel produsele difer` de
la ]ar` la ]ar`, chiar [i ca specifica -
]ii, pentru a r`spunde unor cerin]e
[i necesit`]i specifice. Vrem s` ofe -
rim solu]ii complete de transport,
nu doar simple produse. C`ut`m cea
mai bun` solu]ie \n termenii pro-
duselor, \n func]ie de regiune sau ]ar̀ ,
adaptate pie]ei respective.

Din punctul de vedere al pie]e -
lor, am intrat foarte devreme \n
India, China, Brazilia etc [i avem
multe subsidiare \n Europa de Est.
Vrem s` profit`m de oportunit`]ile
pe care aceste pie]e le ofer`, dar [i
s` fim aproape de clien]ii no[tri,
care trebuie s` se bucure de acela[i
nivel calitativ al serviciilor post-
vânzare, indiferent de ]ara \n care
se afl̀ . Prin diversificarea produselor,
vrem s  ̀oferim un adev`rat „one stop
shop“ clien]ilor no[tri, s` le punem
la dispozi]ie diferitele produse de
care au nevoie. Departamen tul de

dezvoltare aduce nout`]i pe pia]`
atât \n termenii unor noi produse,
dar [i \mbun`t`]iri [i dezvolt`ri ale
celor deja existente. 

Specifica]iile produselor sunt
adaptate diverselor condi]ii de uti-
lizare, inclusiv pentru regiuni cu
temperaturi foarte ridicate sau foarte
sc`zute. Foarte important` pentru
noi este [i activitatea de cercetare-
dezvoltare, un punct forte pân`
acum [i care va juca un rol foarte im -
portant [i pe viitor.

În ce m`sur` afecteaz` 
criza economic` activitatea
Grupului Hyva? 

Ca multe companii de pe pia]`,
[i noi suntem afecta]i de actuala
criz` economic` de la nivel global.
Dar aceasta variaz` de la regiune la
regiune. Nota pozitiv` este c` ele-
mentele fundamentale de dezvoltare
a pie]elor sunt bune. 

De exemplu, dac` este vorba
despre infrastructur ,̀ multe guverne
au anun]at proiecte \n domeniul
construc]iilor, managementului
de[eurilor etc, care se vor traduce
\n noi comenzi. Întrebarea este când
anume, dar se va \ntâmpla cu cer-
titudine. 

Din p`cate, a trebuit s` renun -
]`m la o parte din angaja]i \nc` din
al treilea trimestru 2008. Avem o
or ganizare flexibil` care ne permite
adaptarea capacit`]ii de produc]ie
la cerin]ele pie]ei. Avantajul nos-

tru este, totu[i, c` avem o palet`
foarte larg` de produse, iar acestea
nu sunt afectate la fel [i \n acela[i
timp de criza economic`. 

De asemenea, un alt avantaj
este acoperirea geografic`, deoare -
ce nu toate ]`rile sunt lovite de
criz` \n acela[i timp [i \n aceea[i
m`sur`. 

Pute]i s` v` men]ine]i 
obiectivele pe termen
scurt [i mediu?

Credem c` obiectivul nostru, de
a atinge o cifr` de afaceri de 1 mi  li -
ard de euro \n 2012-2013 este \nc`
realizabil prin cre[tere autono m` [i
prin poten]ialele achizi]ii. 

C` va fi \n decembrie 2012 sau
ianuarie 2013, depinde de cât de
repede se vor redresa diferitele
regiuni dup` recesiune [i cât de
bune vor fi oportunit`]ile de achizi -
]ie care vor ap`rea. 

De[i consider`m c` avem o
acoperire geografic` bun`, \nc`
sunt pie]e pe care dorim s` intr`m,
\n special \n Orientul Îndep`rtat [i
\n Africa. 

Ne vom dezvolta \n continuare
lan]ul de aprovizionare, un element
cheie pentru clien]ii no[tri. Vom
ad`uga noi produse \n portofoliul
nostru, ne vom actualiza compo-
nentele [i vrem s` ne men]inem
pozi]ia \n industrie prin eforturile noas-
tre de marketing, cercetare-dez-
voltare [i produc]ie.

Solu]ia potrivit` 
pentru pia]a potrivit`

Interviu cu 

ELLEN PAULUSMA, 
directorul de marketing 

al Grupului Hyva
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Care este importan]a pie]ei
române[ti pentru Hyva?

Ca grup, avem mari a[tept`ri
din partea României, pia]` care con-
sider`m c` are un poten]ial impor-
tant. Este o cerere foarte mare pen-
tru serviciile post-vânzare, pe care
subsidiara noastr` din România o

satisface la un grad foarte \nalt. În
acela[i timp, vrem s` introducem
pe pia]` solu]iile noastre de „capi-
ta equipment“ (sisteme de \nc`rcare
pentru containere, macarale fixe
pe camioane). Fiecare subsidiar`
are libertatea dar [i responsabili-
ta tea de a dezvolta o re]ea de ate-

liere \n ]ara respectiv`, fie prin efor-
turi proprii, fie prin cooperarea cu
dealeri sau service-uri partenere.
Este decizia lor [i au \ncrederea
noastr` deplin`. 

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Hoogeveen, Olanda 
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Auto Schunn,
centru autorizat
de vânz`ri [i
service Mer-
cedes-Benz, este
o societate 
româno-ger-
man`, membr` a
grupului 
de firme Schunn,
\nfiin]at` \n anul
1993 la Arad.

SOLU}II
PENTRU 

ORICE 
PROBLEM~

AUTO SCHUNN

Limuzinele 
MERCEDES-
BENZ
Urmând filozofia 
produc`torului
german, oferim
clien]ilor no[tri 
ceea ce este mai 
bun - autoturis-
mele cu stea

Frumoasele americane 



B azându-se pe motto-ul calitate, diver-
sificare, dezvoltare, firma a ajuns ast`zi
s` func]ioneze \n România \n trei zone:
Arad, Deva [i Suceava. Programul de vânz̀ ri
[i service al Auto Schunn cuprinde pe

pia]a româneasc` m`rcile Mercedes-Benz, Chrysler,
Jeep, Dodge, Smart, Mitsubishi Fuso, Sommer [i
EvoBus, acoperind astfel aproape toat  ̀gama de nece-
sit`]i ale clien]ilor, fie c` sunt persoane fizice, fie c`
sunt persoane juridice.

Auto Schunn v` invit` s` beneficia]i de o ofert`
f`r` precedent [i de numeroase avantaje:

- Trade-in rapid [i eficace, pentru toate m`rcile 
- Finan]`ri avantajoase 
- Service original [i garan]ii 
- Anvelope [i piese de schimb originale 
- Service 24 
Echipa de profesioni[ti Auto Schunn v` a[teapt`

[i v` st` la dispozi]ie prin speciali[tii s`i de vânz`ri
[i service, de luni pân` vineri \ntre orele 08:00 -
19:00 [i sâmb`t` \ntre orele 08:00 -13:00.

MITSUBISHI FUSO CANTER
O ma[in` pentru afacerea ta 

SMART
Un nou tip de mobilitate \n orice ora[ [i \n orice localitate

Centru autorizat de vanzari si service 
Mercedes-Benz
Arad, Calea Radnei nr. 247, tel.: 0257/ 28 66 80, 
fax: 0257/ 28 14 74
Deva, Loc. Sintuhalm, DN 7, FN, tel.: 0254/ 20 88 90,
fax: 0254/ 20 88 98
Centrul de vanzari Suceava, Sos. Suceava Falticeni
km 3, tel.: 0230/ 53 07 10, fax: 0230/ 53 05 54
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www.auto-schunn.mercedes-benz.ro

Avantajul alegerii perfecte

TRANSPORTERELE MERCEDES-BENZ
Prietenul la nevoie se cunoa[te

31
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Necesitate 
sau

afacere
pentru 
„b`ie]i

de[tep]i“?



V rei s` fii [ofer pe un
camion sau pe un auto-
buz, s` deschizi o afa -
cere \n transporturi
sau, pur [i simplu, s`

utilizezi un vehicul comercial petru
propriile nevoi - pentru oricare
dintre aceste activit`]i, sunt nece-
sare documente, printre care [i
cele care s` ateste preg`tirea pro-
fesional`.

În aceste condi]ii, \ntr-o ]ar`
aflat` \n plin` dezvoltare (a[a
cum este sau mai degrab` era
România pân` anul trecut), este
firesc ca majoritatea celor intere-
sa]i s` trateze preg`tirea profesio -
nal` doar prin prisma documen -
telor de care este nevoie pentru
a-[i atinge scopul.

Regretabil este faptul c`, \n
\ntâmpinarea acestor nevoi (eli -
berarea rapid` de documente),
au ap`rut numero[i „\ntreprinz` -
tori“, care, pentru pu]ini bani „la
alb“, ceva mai mul]i „la negru“ [i
pu]in sau deloc timp „pierdut“ la
cursuri [i examene, au eliberat
respectivele documente.

Aceste procedee au culminat
cu descoperirea a câteva mii de
certificate de preg`tire profe-
sional`, eliberate unor persoane
care nu frecventaser` cursurile
unui centru de preg`tire profe-
sional` [i nici nu se prezentaser`
la examen. Cazul este [i la ora
actual` cercetat de c`tre poli]ie
- a[tept`m rezultatele.

Exist` o leg`tur` strâns` \n -
tre preg`tirea profesional` a 
personalului din transporturi [i
siguran]a rutier` [i acest aspect
face s` fie cu atât mai grav modul
\n care se desf`[oar` ast`zi lucru -
rile. Preg`tirea profesional` este
obligatorie prin prisma unor dis-
pozi]ii legale, dar calitatea actu-
lui de preg`tire este slab moni-
torizat`. Trist este c`, de-a lun-
gul timpului, nu s-a \nregistrat
(a[a cum ar fi fost firesc) o \m bu -
n` t`]ire a procesului de preg`tire
profesional`.

„Preg`tirea s-a banalizat (din
p`cate) din cauza pragmatismu-
lui manifestat de candida]i (rapor-
tat la o necesitate obiectiv` - ob -
]inerea certificatelor/atestatelor
profesionale) [i a dezinteresului
autorit`]ilor pentru realizarea

form`rii - atitudine alimentat` de
preconcep]ia c` examinarea este
capabil` (indiferent de modul
cum [i dac` se realizeaz` for-
marea) s` impun` o scar` a va-
lorilor intangibil` [i adecvat` de
protec]ie a sistemului (fa]` de
neaveni]i) [i s` corecteze toate
neajunsurile din sistem“, a expli-
cat Gabor Sandor, pre[edintele
Institutului de Formare Profe-
sional` \n Transporturile Rutiere
(IFPTR).

Business 
cu clientela 
asigurat`... 
prin lege

Aderarea la Uniunea Euro-
pean` ne oblig` s` avem [i s`
asigur`m continuitate \n ceea ce
prive[te preg`tirea personalului
din transporturi. La fel ca \n multe
alte segmente, autorit`]ile s-au
gr`bit s` bifeze [i acest capitol, f`r`
a acorda foarte mult` aten]ie ca -
lit`]ii. Astfel, tenta]ia de a deschi -
de un centru de preg`tire a devenit
irezistibil` pentru mul]i \ntreprin -
z`tori, care au v`zut \n asta o afa-
cere ce nu poate da gre[.

Centrele cu tradi]ie \n preg`ti -
rea profesional` au \ncercat [i
vor continua s` \ncerce s` men]in`
un nivel cât mai ridicat al preg`tirii
[i, implicit, acest lucru va deter-
mina un anumit cuantum al ta-
xelor percepute, pe care cei care
privesc preg`tirea exclusiv ca pe
o afacere le pot concura f`r` pro -
bleme, mai ales dac` [tiu s`
exploateze vigilen]a sc`zut` a
autorit`]ilor. Astfel, modul \n care
se des f`[oar` preg`tirea profe-
sional` \n transporturi \i face pe
mul]i s` cread` c` este vorba
despre o alt` afacere cu „sprijin
de la stat“. „Lipsa controlului
form`rii, «hemoragia» (irespon-
sabil`) de autoriz`ri de centre [i
de lectori, ignorându-se faptul c`
autoritatea are voie s` refuze
autori zarea \n baza reglement`rilor
\n vigoare, \n condi]iile \n care
nu sunt \ndeplinite \n mod con-
form condi]iile de autorizare, igno-
ran]a fa]` de realizarea preg`tirii
tore tice [i a celei practice obli-
gatorii la ADR [i la formarea [ofe -
rilor profesioni[ti sunt aspecte

33

Atunci cånd legea 
favorizeaz` anumite 
afaceri, apar automat
suspiciuni privind 
corectitudinea 
respectivelor activit`]i.
Cei care reu[esc s` 
utilizeze legea \n scopuri
personale au primit 
deja \n pres` un nume
elocvent. Este [i
preg`tirea personalului
din transporturi o
pepinier` de asemenea
„b`ie]i de[tep]i“?
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care contribuie la degradarea aces-
tui sector. Centrele (noi) - \n spe-
cial cele care provin din zona [co -
lilor de [oferi - obisnui]i cu prac-
ticile me diatizate ce au culminat
cu flagrantul de la Pite[ti - au pro -
fitat [i profit` din plin de con-
junctur` [i au trecut rapid la \nca -
s`ri de taxe de ob]inere de ates-
tate/certificate [i la instituirea
preg`tirii prin coresponden]` (ce
a culminat cu incidentul din 2008
- cu cele peste 2.000 de certificate
eliberate f`r` curs [i f`r` s` fi fost
candida]ii la examen)“, a apreciat
Gabor Sandor.

Lipsa interesului ar`tat de c`tre
autorit`]i, cel pu]in pân` \n prezent,
pentru modul \n care este reali -
zat` preg`tirea, a contribuit la
concentrarea activit`]ii pe maxi-
mizarea profiturilor cu efecte cât
se poate de negative asupra calit`]ii
actului de preg`tire. „Ne-am con-
fruntat inclusiv cu refuzul de a de-
lega viitorii examinatori (m`car a
celor pentru proba pratic` - obli -
gatorie de sus ]inut \n vederea ob -
]inerii certifica tului de calificare
pro fesional`) la o preg`tire pro-
fesional` [i metodo lo gic` de m`car
3 zile (pentru a lua act de exigen -
]ele impuse de e xercitarea con-
for m` a competen ]elor de con-
duc`tor auto profesionist - urm`rind
conturarea unor referin]e prag-
matice [i unitare \n vederea aplic`rii
grilei de evaluare a presta]iei can-
dida]ilor. În actuala conjunctur`,
prea pu]ini formatori reu[esc s`
men]in` [tacheta. Din p`cate, se
aude numai vocea celor mul]i [i
«pragmatici»“, a precizat pre[edin-
tele IFPTR.

Centre versus [coli

La ora actual`, \n transporturile
rutiere, exist` o lips` acut` de
for]` de munc` \n mod cores -
punz`tor calificat`. Nu este vorba
doar de num`rul mare de acci-
dente, ci [i de faptul c` este aproa -
pe imposibil pentru firmele de
transport s` g`seasc` [oferi bine
preg`ti]i. În consecin]`, nu ne mai
putem baza pe competen]ele pro-
fesionale certificate ca urmare a
form`rii/examin`rii personalului
de specialitate. Practic, \n acest
domeniu, adev`rata preg`tire se

face la locul de munc`, cu riscuri
crescute [i eforturi considerabile
din partea firmelor. În aceste
condi]ii, nu este de mirare faptul
c` se dore[te o „cur`]enie gene -
ral`“ pe segmentul preg`tirii pro-
fesionale. „Speciali[tii francezi 
ne-au recomandat s` nu se auto -
rizeze mai mult de 3, maxim 4 cen-
tre \n România, c` va fi pr`p`d ([i
iat` c` au avut dreptate!). În UE, \n
virtutea respectului pentru pro-
fesie, dificult`]ile sunt generate
de preocup`rile de a identifica [i
valorifica resursele materiale nece-
sare acoperirii costurilor sociale
ale form`rii continue (inclusiv a
preg`tirii [oferilor). Cu alte cuvinte,
\n ]`rile \n care se respect` aces-
te principii consacrate, exist` pro-
gres (Fran]a, Olanda, Anglia, Ger-
mania etc), \n altele (cel mai flagrant
exemplu - cel al Ungariei, [i la
mic  ̀distan]  ̀al României) totul este
previzibil [i (aparent) f`r` rost [i
serve[te numai ca mijloc [i motiv
de a \ncasa (sub acoperire legal`)
ni[te taxe de la persoanele [cola -
rizate“, a ar`tat Gabor Sandor.

Un pas important ar putea fi 
realizat prin delimitarea clar` a
etapelor de preg`tire - nivelul de
baz` (ob]inerea permisului de con-
ducere), nivelul 1 - organizat pen-
tru preg`tirea personalului de spe-
cialitate, nivelul 2 - organizat pe
baz` de autoriza]ii speciale date
de autoritatea competent` (pen-
tru preg`tirea formatorilor [i exa -
minatorilor). „O aceea[i entitate
ar trebui s` se autorizeze ori pen-
tru organizarea preg`tirii la nivel
de baz ,̀ ori pentru nivelul 1. Motivul
- cele dou` nivele de preg`tire tre-
buie s` aib` alt caracter (primul
comercial, al doilea social/sistemic),
alt con]inut, alt scop [i alte obiec-
tive de urm`rit \n procesul de for-
mare. La ora actual`, sistemul este
\n colaps, \n primul rând datorit`
\ntrep`trunderii celor dou` nivele
primare ([coli [i centre), prin fap-
tul c  ̀majoritatea furnizorilor de for-
mare au voie s` fac` de toate (f`r`
a fi controlate), ceea ce a condus
la realitatea regretabil` c`, \n fapt,
nu se face mai nimic - \n afara
\ncas`rii taxelor de [co la rizare...“,
a declarat Gabor Sandor.

Concuren]a aduce pe pia]`
numeroase avantaje, dar, mai ales

când este vorba despre un dome-
niu atât de sensibil (siguran]a ruti-
er`), ar trebui ca to]i juc`torii s`
respecte regulile [i to]i factorii
implica]i s`-[i asume \n mod con -
[tient responsabilit`]ile proprii.
„În actualul sistem concuren]ial
(artificial creat), câ[tig` cel care
este cel mai bun la \mp`r]itul (de
preferat) neoficial al \ncas`rilor
de pe urma taxelor percepute de
la candida]i (tot neoficial) [i opor-
tuni[tii care promoveaz` princi -
piul «mu[c` [i fugi». To]i prefer`
calea deja b`t`torit` [i sigur` (pre -
g`tire formal`/pe hârtie, cu taxe
oficiale cât mai mici [i cu [pag`
oricât de mare) ca s` scape de
povara ob]inerii/prelungirii certi-
ficatului de preg`tire profesio -
nal`. Sistemul de formare este
marcat de un conflict principial
din cauza faptului c` pe pia]a
form`rii profesionale opereaz`
dou` categorii distincte de furni-
zori - persoane juridice de drept
privat - [i anume: organiza]ii non-
profit (câte au mai rezistat), care
func]ioneaz` \n baza OGR nr.
26/2000, desf`[urând activitatea
de preg`tire \n aceast` form` de
organizare \n conformitate cu OGR
nr.102/1998, privind formarea pro-
fesional` continu`; societ`]i co -
merciale, care func]ioneaz` \n baza
Legii nr. 31/1990, cu obiective co -
merciale, de altfel pertinente, \n 
care primeaz` interesul patrimo-
nial personal/individual. Modul
de a se manifesta [i de a opera
pe pia]` al celor dou` categorii
de entit`]i sunt fundamental diferite,
primele fiind subordonate ges-
tion`rii unui patrimoniu afectat
integral realiz`rii unui interes ge -
neral, \n conformitate cu cel sti pulat
\n actele de \nfiin]are (sub con-
trolul indirect al statului), cea de
a doua categorie, urm`rind intere-
sul patrimonial privat al ac]iona -
rilor“, a explicat Gabor Sandor.

La ora actual`, \n România,
num`rul centrelor de preg`tire
profesional` autorizate se apropie
de respectabila cifr` de 200, nevoia
anual` de preg`tire previzil` fiind
de circa 25.000 - 30.000 de per-
soane.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Un [ofer informat este
un [ofer eficient.
Sta]iile Citizen Band
propuse de President
Electronics pentru
pia]a româneasc` vin
\n sprijinul [oferilor,
contribuind din plin la
siguran]a acestora.

{ oferul este informat \n
permanen]` de c`tre
ceilal]i interlocutori despre
condi]iile de drum pe
ruta pe care se deplasea -

z .̀ Membrii comunit`]ii Citizen Band
schimb` informa]ii privind starea
drumului, condi]iile meteo, pro-
ducerea unor evenimente rutiere
sau blocajele care se formeaz  ̀pe anu-
mite segmente de drum, precum [i
rutele ocolitoare pentru evitarea
lor. 

În situa]ia nefericit` \n care uti-
lizatorul se confrunt` cu o pan` sau
o defec]iune, poate solicita spriji -
nul celorlal]i colegi afla]i \n raza de

recep]ie a sta]iei. Sta]iile Citizen
Band se comport` ca un redutabil
„detector de radar“, \ns` mult mai
performant, deoarece [oferii se
informeaz` inclusiv asupra amplas` -
rii camerelor de luat vederi sau \n
leg`tur` cu prezen]a unor echipa-
je de poli]ie ce nu pot fi semnalate
de detectoarele obi[nuite. 

De asemenea, sta]iile pot fi folo -
site f`r` nici o problem` \n state \n
care detectoare le de radar nu sunt
permise, ceea ce ar reprezenta o
alternativ` important` chiar [i pen-
tru România, \n condi]iile \n care se
dore[te din ce \n ce mai insistent
reintroducerea interdic]iei detec-
toarelor. 

Succes confirmat

„În primul an de activitate, Pre -
sident Electronics România a \nre gis -
trat rezultate pozitive, prin comer-
cializarea a peste 2.500 de sta]ii
radio CB [i a peste 6.000 de antene

President“, a afirmat Dan Flamânzea -
nu, directorul general al President
Electronics. Aceste sta]ii [i-au creat
deja un renume pe pia]a noastr`,
lucru confirmat [i de unul dintre cei
mai mari importatori de vehicule
comerciale prezen]i \n România. 

„Recomandarea noastr` pentru
[ofe rul care inten]ioneaz  ̀s  ̀achizi]io -
ne ze o astfel de sta]ie e s  ̀\[i cumpere
o sta]ie bun`. Chiar dac` pl`te[te
pu]in mai mult, o s` fie foarte sa-
tisf`cut de produs. Noi instal`m
doar sta]ii de calitate, iar pân` \n
prezent nu am primit nici m`car o
singur` reclama]ie. În urma cre[te -
rii cererii pentru astfel de aparate,
a trebuit s` ne decidem pentru un
furnizor pe pia]a din România. Am
\nceput s` c`ut`m modelul insta-
lat pe ma[inile MAN \n fabricile din
Germania. A[a am ajuns la sta]iile 
President, singu rele modele pe care
le instal`m pe ma[inile noastre“, a
ar`tat Simon Babo[, Parts Mana ger,
MHS Truck&Bus.

Citizen Band de la
President Electronics
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Recent, Volvo Trucks a anun]at c` a
aderat la proiectul de cercetare euroFOT,
care implic` 28 de companii [i organiza]ii
europene. Inten]ia companiei Volvo 
este de a preg`ti, pân` \n 2010, 
80 de camioane dotate cu tehnologie 
de monitorizare. Proiectul are ca scop
ob]inerea unui transport rutier
mai eficient [i mai sigur.

CCaammiiooaanneellee...... JJAAMMEESS  BBOONNDD
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uroFOT (Field Operation
Test) este primul proiect
european la scar` larg`
vizând siguran]a rutier`.
Proiecte similare FOT au

mai avut loc pân` acum \n Ameri-
ca de Nord [i Japonia. Scopul prin-
cipal al proiectului este de a aduna
date relevante din traficul actual

utilizând camere de filmat montate
direct pe camioane \mpreun` cu
alte sisteme de monitorizare. Echipa
Volvo Trucks de cercetare a acci-
dentelor (ART) studiaz` de peste
40 de ani accidentele de circula]ie
[i factorii care le cauzeaz`. Proiec-
tul EuroFOT ofer` produc`torului
suedez o nou` oportunitate de a
\nregistra \n detaliu posibilele situa]ii
periculoase, de a evalua fezabili-
tatea unor noi sisteme de prevenire
[i de a colecta informa]ii utile \n
proiectarea noilor sisteme. 

„Dorim s` afl`m cât mai multe
despre situa]iile [i comportamentele
care conduc la accidente, astfel vom
putea continua proiectele de dezvoltare
a sistemelor de siguran]`“, explic`
Carl Johan Almqvist, Traffic and
Product Safety Director la Volvo
Trucks. 30 de camioane testate \n cadrul
proiectului vor fi echipate cu sis-
teme de siguran]` activ` precum
A daptive Cruise Control [i Lane
Keeping Support, iar alte 50 vor dis-
pune, \n plus, de tehnologii care
vor m`sura eficien]a consumului
de motorin .̀ Al̀ turi de Volvo Trucks,
Volvo 3P, Volvo Logistics, va par-
ticipa la proiect [i Volvo Powertrain.

„Noile sisteme precum Adap-
tive Cruise Control [i cel de moni-
torizare a unghiurilor moarte vor
contribui substan]ial la siguran]a
[oferilor [i a celorlal]i participan]i la
trafic [i, de asemenea, la cea a
camionului [i a \nc`rc`turii. Datele
ob]inute \n cadrul euroFOT ne vor
oferi noi oportunit`]i s` demon-

str`m aceasta“, a mai declarat Carl
Johan Almqvist.

Patru camere video

Camioanele Volvo incluse \n
acest proiect vor colecta informa]ii
timp de un an, fiecare vehicul fiind
echipat cu un computer [i patru
camere de luat vederi. Prima va
filma suprafa]a din fa]a camionu-
lui (urm`rind ce vizibilitate are [ofe -
rul \n fa]`), a doua va acoperi un ghiul
mort din dreapta, a treia va filma
de sus interiorul cabinei, iar cea 
de-a patra va fi orientat` spre chi -
pul [oferului. Camerele vor \nregis -
tra fiecare secund` pe perioada \n
care camionul este condus, permi]ând
studierea [i evaluarea fiec`rui mic
incident. Dup` finalizarea testelor,
se apreciaz` c` va fi \nregistrat` o
cantitate de peste 70.000.000 MB
de informa]ii legate de siguran]a
traficului, pentru a fi ulterior ana li -
 zate. „Proiectul se afl` \n prezent
\n faza de \nceput. Testele vor fi
efectuate \n colaborare cu mai multe
companii de transport preocupate
\n mod deosebit de siguran]` [i mai
este \nc` loc pentru transportatorii
interesa]i de proiect“, declar  ̀Karsten
Heinig, director de proiect din partea
Volvo Techno logy. Acesta este con-
vins c` inclusiv transportatorii vor
avea de câ[tigat de pe urma expe-
rien]ei [i a datelor ob]inute \n cadrul
proiectului euroFOT.

Adaptarea: 
Raluca MIH~ILESCU

Camioanele incluse \n proiectul euroFOT 
vor fi echipate cu un computer 
[i 4 camere de luat vederi

Una din camerele video va acoperi
unghiul mort din dreapta camionului

Testele vor fi efectuate \n colaborare cu mai multe companii 
de transport preocupate \n mod deosebit de siguran]a rutier`
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FMI SE PUNE CONTRA

Fondul Monetar Interna]ional
(FMI) nu este de acord cu con-
tinuarea investi]iilor \n
autostr`zi [i drumuri finan]ate
cu fonduri ale B`ncii Europene
pentru Investi]ii (BEI), \ntrucât
astfel ar cre[te [i mai mult
deficitul bugetar, sus]ine 
ministrul Transporturilor, Radu
Berceanu, citat de Mediafax. El
a ad`ugat c` a cerut delega]iei
FMI s` accepte ca ministerul s`
continue proiectele cu finan]are
de la BEI. „Am cerut s` cheltuim
cât putem anul acesta, având
banii, dar neavând spa]iu fiscal,
adic` dac` \i cheltuim, m`rim
pu]in deficitul bugetar“, a spus
Radu Berceanu. El a men]ionat
c`, dac` se va face acest efort,
se va crea un efect multiplicator
\n economie. „Au fost de acord.
Au spus: «cheltui]i cu 500 de
milioane mai mult \n investi]ii
\n infrastructur` [i mai pu]in cu
500 de milioane la salarii. A]i
dep`[it per total la salarii [i la
cheltuieli cu bunurile [i servici-
ile»“, a afirmat ministrul.

LUCR~RI LA {OSEAUA
DE CENTUR~ A ORADEI

Primarul din Oradea, Ilie Bolo-
jan, a anun]at, \ntr-o con-
ferin]` de pres`, c` lucr`rile
vor \ncepe \n luna septembrie,
iar pân` atunci conducerea
municipalit`]ii va decide dac`
modernizarea celor 2,6 kilo-
metri din [oseaua de centur` a
ora[ului, din zona CET II (tron-
sonul dintre Selgros [i Metro)
se va face cu \nchiderea circu-
la]iei [i devierea ei prin
cartierul Nuf`rul, transmite
Mediafax. Lucr`rile vor fi exe-
cutate de firma Selina [i vor
cuprinde realizarea canaliz`rii
pluviale, a patru subtravers`ri
pentru re]ele de ap` [i
canalizare, mutarea re]elelor
electrice din fa]a CET II [i
realizarea a 2,6 kilometri de
[osea de centur` cu patru
benzi. Din tronsonul existent,
constructorul va p`stra ca
structur` de rezisten]`
actualele dale de beton, care
se \ntind pe 1,8 kilometri, iar
diferen]a va trebui ref`cut`
din temelii. Conform proiectu-

lui, noua cale de rulare va fi
mai \nalt` cu circa 60-70 de
centimetri fa]` de actualul
nivel al [oselei.

CONSTRUCTORII S~ SE
}IN~ DE CUVÂNT!

Ministrul Transporturilor, Radu
Berceanu, [i-a exprimat
nemul]umirea fa]` de faptul
c` unii constructori care
câ[tig` licita]ii pentru 
reabilitarea drumurilor nu
respect` termenele de
finalizare [i condi]iile de cali-
tate, sus]inând c` aceste firme
trebuie s` \n]eleag` „s` se ]in`
de cuvânt“. Aflat pe [antierul
DN 72 Ploie[ti-Târgovi[te,
Radu Berceanu a spus c` „de
foarte multe ori“ a g`sit lucr`ri
realizate la drumuri care nu au
fost de calitate [i c` „exist` o
istorie recent` a lucr`rilor de
drumuri \n România unde s-a
creat un anumit obicei de 
a nu se ]ine cont de termene 
[i de calitate“, informeaz`
Mediafax.

TRAGE DRUMUL 
MAI LA NOI...!

Ministrul Transporturilor, Radu
Berceanu, a declarat c` prima
por]iune a autostr`zii
Bucure[ti-Bra[ov, de la

Bucure[ti spre Ploie[ti, a fost
proiectat` astfel \ncât traseul
„s` treac` pe toate terenurile
[mecherilor“. „Eu [tiu ce am
p`]it cu prima por]iune de la
Bucure[ti, s-a mutat traseul \n
toate felurile ca s` treac` pe
toate terenurile [mecherilor“,
a afirmat Radu Berceanu, citat
de Mediafax. El a ad`ugat c`
nu i se par normale criticile
legate de neutilizarea
autostr`zilor pentru navete
\ntre localit`]i mici. Ministrul
Transporturilor este
nemul]umit, de asemenea, de
sensurile giratorii proiectate
pe unele drumuri na]ionale,
ar`tând, spre exemplu, c` unul
dintre sensurile giratorii
amplasate la ie[irea din
Ploie[ti este „un fel de
mu[uroi \n mijlocul [oselei“.

SE REACTIVEAZ~
PROIECTE

Fondul austriac de investi]ii
imobiliare Immoeast ar putea
reactiva, selectiv, o parte din-
tre proiectele \nghe]ate sau
suspendate \n ultimele 12 luni
din cauza crizei financiare, se
arat` \ntr-un raport al grupu-
lui, care a \nregistrat o
pierdere net` de 2,37 miliarde
euro \n anul fiscal 2008-2009.
Conform rapoartelor
Immoeast aferente primelor
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Compania american` Bechtel
anun]` c` a finalizat cel mai
mare viaduct aflat pe tron-
sonul 2B Câmpia Turzii - Gil`u
al Autostr`zii Transilvania [i a
c`rui construc]ie a \nceput \n
2007, având o lungime de
aproape un kilometru [i o
\n`l]ime de 23 de metri [i fiind
situat peste râul Arie[. Potrivit
unui comunicat transmis de
Bechtel agen]iei Mediafax,
lucr`rile la construc]ia viaduc-
tului, a c`rui \n`l]ime
echivaleaz` cu cea a unui bloc
de opt etaje, au \nceput \n
iunie 2007, dar au continuat
cu intermiten]e pe parcursul
anului trecut, din cauza lipsei
de finan]are. „Pentru con-
struc]ia viaductului au fost

necesare 192 de grinzi de tip
U, cu o greutate de 160 tone
fiecare, lucr`rile fiind finalizate
prin turnarea pl`cii de supra-
betonare, astfel \ncât viaductul
va putea asigura, din acest
moment, continuitatea trans-
portului greu pe aliniamentul
autostr`zii“, se arat` \n docu-
mentul citat. 

BECHTEL A FINALIZAT CEL MAI MARE VIADUCT 
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dou` trimestre ale anului fiscal
2008-2009, fondul a amânat
sau anulat, \n perioada mai-
octombrie 2008, 54 de
proiecte pe pia]a româneasc`,
cu o valoare de pia]` estimat`
la 2,4 miliarde euro, transmite
Mediafax. Portofoliul
Immoeast \n România
cuprindea, la 31 octombrie
2008, 80 de propriet`]i, cu o
suprafa]` \nchiriabil` de peste
2 milioane de metri p`tra]i [i o
valoare estimat` la pu]in peste
un miliard de euro.

42 NOI KM DE
AUTOSTRAD~, 
|N NOIEMBRIE

Primii 42 de kilometri ai
Autostr`zii Transilvania, 
pe tronsonul 2 B Turda-Gil`u,
ar putea fi finaliza]i pân` 
n 15 noiembrie, a declarat, 
la \nceputul lunii august, 
pe [antierul autostr`zii, 
directorul de comunicare 
al companiei Bechtel, Bogdan
Sgârcitu, transmite Mediafax.
„Termenul este fezabil \n
condi]iile \n care avem 
promisiunea de la CNADNR 
[i DRDP c` utilit`]ile vor fi
relocate pân` pe 15 august.
Din cele 38 de utilit`]i 
existente la \nceputul anului,
mai sunt opt sau nou` care
trebuie finalizate [i, \n
condi]iile \n care pl`]ile se vor
face la timp, iar vremea va fi
bun`, termenul poate fi
\ndeplinit“, a afirmat Bogdan
Sgârcitu. Acesta a subliniat c`
sunt asfalta]i, \n prezent, 23 de
kilometri ai autostr`zii, iar
stratul de uzur`, ultimul,
urmeaz` s` fie aplicat \n mod
continuu, pe toat` lungimea
autostr`zii. 

CREDIT PENTRU PARCUL
INDUSTRIAL 
DIN BRA{OV

Grupul de firme ICCO a
ob]inut, dup` negocieri care
au durat circa un an, un credit
de 23 milioane de euro de la
UniCredit ¥iriac Bank pentru
continuarea lucr`rilor la parcul

industrial din Bra[ov, construit
\n propor]ie de 40%, proiectul
având o valoare de 32 de 
mi lioane de euro. Potrivit
Mediafax, construc]ia parcului
industrial a \nceput la sfâr[itul
anului 2007, pân` \n prezent
fiind finalizate patru hale,
totalizând 40.000 metri p`tra]i
complet \nchiriate, cu 
contracte de lung` durat`.
Astfel, din suprafa]a total` 
de 29 de hectare, proiectul
Parcul Industrial Bra[ov este
realizat \n propor]ie de 40%.
În plus fa]` de cele patru 
hale deja \nchiriate, 
compania are disponibil` spre
\nchiriere \nc` o hal` de
10.000 metri p`tra]i finalizat`
\n propor]ie de 70%. 

CONTRACT PENTRU
SUPERVIZAREA UNOR
LUCR~RI FEROVIARE

Ministerul Transporturilor [i
Infrastructurii (MTI) a atribuit
consor]iului DB Internatio-
nal/Louis Berger un contract
de 1,35 milioane euro, f`r`
TVA, pentru asisten]` tehnic`
la supervizarea reconstruc]iei
infrastructurii feroviare 
distruse de inunda]iile din
iulie [i august 2005 \n Vrancea
[i Alba. Contractul, semnat la
23 iulie, este cofinan]at de

Comisia European` prin 
Facilitatea ex-ISPA [i de c`tre
Guvern, prin bugetul de stat,
iar beneficiarul este compania
CFR SA, administratorul 
infrastructurii feroviare, se
arat` \ntr-un comunicat al
Ministerului Transporturilor,
remis agen]iei Mediafax. 

LUCR~RILE DE
ASFALTARE PE DN 72 -
GATA PÂN~ 
|N DECEMBRIE

Ministrul Transporturilor, 
Radu Berceanu, care a 
inspectat, la \nceputul lunii
august, [antierul DN 72
Ploie[ti-Târgovi[te-G`e[ti,
unde au \nceput lucr`ri de
reabilitare, crede c`, pân` la
sfâr[itul lui noiembrie, va
putea fi turnat asfaltul, de[i
termenul de finalizare a
lucr`rilor este de 36 de luni.
Prezent \n apropierea
Ploie[tiului, Berceanu a spus
c` DN 72, unde lucr`rile de
reabilitare au \nceput la
sfâr[itul lunii trecute, este un
drum care ar fi putut s` 
asigure o descongestionare a
traficului \n zon`, dar, din
cauza st`rii de degradare,
acest lucru nu s-a \ntâmplat \n
ultima perioad`, potrivit
agen]iei Mediafax.

Firma Nova Imobiliare,
controlat` de investitori
britanici, negociaz` cu mai
multe b`nci finan]area
proiectului centrului
comercial Colosseum
din Chitila, investi]ie
de 350 milioane de euro,
lucr`rile de construc]ie fiind
estimate s` \nceap` \n toamn`,
anun]` Mediafax. Proiectul,
pentru care dezvoltatorul a
anun]at anterior c` lucr`rile
vor \ncepe \n prim`vara aces-
tui an, va avea peste 620.000
metri p`tra]i [i va fi realizat \n
dou` faze, \n prima dintre ele
va fi construit un parc comer-
cial cu o suprafa]` de 58.000

metri p`tra]i, iar \n cea de-a
doua un mall de 140.000 metri
p`tra]i [i 8.500 locuri de par-
care. Lucr`rile de construc]ie
pentru prima faz` vor \ncepe
\n toamna acestui an, contrac-
tul de antrepriz` fiind deja
semnat cu firma de construc]ii
Bouygues, se arat` \ntr-un
comunicat al dezvoltatorului. 

ÎNCEPE CONSTRUC}IA CENTRULUI COLOSSEUM
DIN CHITILA
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Compania Na]ional` de
Autostr`zi [i Drumuri
Na]ionale din România
continu` s` acorde au-
toriza]ii speciale de
transport (AST), care
permit dep`[irea
masei maxime auto-
rizate la transportul
bunurilor divizibile.
Aceasta \n ciuda sem-
nalelor repetate de
alarm` trase din pia]`
privind faptul c`
aceste practici distor-
sioneaz` competi]ia [i
duc la distrugerea dru-

murilor. {i chiar \n
ciuda ministrului
Transporturilor, Radu
Berceanu, care s-a de-
clarat, \n mai multe
rânduri, un adversar
convins al su -
pra\nc`rc`rii. Redac]ia
ZIUA CARGO a intrat
recent \n posesia unei
astfel de autoriza]ii
speciale, care ridic`
semne de \ntrebare
suplimentare cu privire
la ceea ce se ascunde
\n spatele acestor 
documente.

S ` recurgem la o simpl`
demonstra]ie logic`.
O biectul analizei: o
bucat` AST (vezi fac-
simil) acordat` pentru

transport de agregate pentru 10
curse identice (dus/\ntors) pentru
o dep`[ire de 2 tone/curs`, vala-
bil` timp de o lun`, pentru o dis-
tan]` de 29 km. Firma de trans-
port a pl`tit c`tre CNADNR pentru
acest document 2.668,83 lei. Ofi-
cial, aceast` sum` este achitat`
pentru transportul a 2 tone x 10
curse, adic` a 20 tone (\nc`rc`tura
pentru o curs` normal`) pe o dis-
tan]` de 29 km. Un tarif corect
pentru transportul unei tone de
agregate pe o distan]` de 30 km
este de circa 13 lei. Rezult` c` 20
tone s-ar putea transporta pe dis-
tan]a \n cauz` cu 260 de lei. Se
pune \ntrebarea logic :̀ cine pl̀ te[te
2.668,83 lei pentru un serviciu \n
valoare de 260 de lei?! Cei care
acord` aceste autoriza]ii nu \[i
pun problema motiva]iei com-
paniilor care solicit` astfel de do-
cumente total nerentabile la prima
vedere?



F
O

C
U

S

44

Paravan legal 
pentru
supra\nc`rcare

S  ̀continu`m demonstra]ia pen-
tru a vedea \n ce condi]ii devine
eficient s` pl`te[ti c`tre CNADNR de
10 ori mai mult decât ai achita \n mod
normal transportul a 20 t pe o dis-
tan]` de 29 km.„Practic, aceste
autoriza]ii speciale devin un para-
van pentru realizarea de curse cu
ma[inile mult supra\nc`rcate,
reprezentând un permis de liber`
trecere \n fa]a inspectorilor 
CNADNR. Dispunem de informa]ii
clare potrivit c`rora cei care au
aceast` autoriza]ie de transport
trec foarte lejer prin filtrul de con-
trol“, a afirmat Augustin Hagiu,
pre[edintele Federa]iei Operato-
rilor Români de Transport (FORT).
În realitate, AST-urile nu se [tampi -
lea z` la fiecare curs` a[a cum ar
trebui, iar cei care ar trebui s` ve -
rifice acest lucru \nchid ochii. De
altfel, pentru c` aceste [tampile se
pun de c`tre expeditori (ba lastiere),
c`r`u[ii care activeaz` \n acest sis-
tem au \nchiriat spa]ii \n balastiere,
deschizând sta]ii de incint` sau
gropi de \mprumut, devenind pro-
priii furnizori [i asigurându-se ast-
fel c  ̀AST-urile nu se mai [tampileaz .̀
În acest context, dac` lu`m o medie
normal` de 7 curse a câte 29 km
pe zi, timp de 22 de zile lucr`toare,
s` zicem, ob]inem cu totul alte va-
lori decât \n prima parte a demon-
stra]iei. 2 tone x 7 curse pe zi x 13
lei (costul pe tona transportat` pe
30 km) x 22 zile \nseamn` 4.004
lei. S` pl`te[ti 2.668 de lei pentru
4.004 lei devine rentabil. ßi asta
dac` lu`m \n calcul doar o su pra -
\nc`rcare de 2 tone pe fiecare curs`.
Dac` vorbim de cantit`]i mai mari
ad`ugate peste masa maxim` auto -
rizat`, acest document neren tabil
la prima vedere se transform` 
\ntr-o adev`rat` min` de aur. Mi-
nistrul Transporturilor, Radu Bercea -
nu, a acuzat \n multe rânduri trans-
portatorii, [i mai ales pe cei care
activeaz` \n sectorul de construc]ii,
c` merg cu vehiculele \nc`rcate la
60 tone. Adic  ̀având 40 t \nc`rc`tur`
sau 20 t peste sarcina util` pe care

o permite respectarea masei maxime
autorizate pe drumurile române[ti.
Dar a omis s` precizeze c`, \n multe
cazuri, aceste practici au loc sub
paravanul CNADNR, aflat  ̀sub direc-
ta sa coordonare.

Aritmetic` pe ro]i

Ce \nseamn  ̀din punct de vedere
financiar \nc`rcarea a 20 de tone
peste cele 20 legale v` l`s`m pe
dumneavoastr` s` calcula]i. Ce
\nseamn` din punctul de vedere al
infrastructurii vedem cu to]ii de
câte ori avem un drum de f`cut.
ßleaurile formate pe [osele oricum
prost lucrate s-au transformat \n
adev`rate atentate la siguran]a
rutier`, devenind capcane veritabile
mai ales pe timp de ploaie. Cine
trece pe Autostrada Bucure[ti -
Pite[ti (Autostrada!) pe la km 70 \n
zona leg`turii cu G`e[ti [tie bine
despre ce e vorba. Iar situa]ia este
una general`.

Cine câ[tig`?

Se pune, din nou, \ntrebarea.
Care este interesul CNADNR \n a
men]ine un astfel de paravan legal
perfect pentru distrugerea dru-
murilor? „Se vehiculeaz` acordarea
de comisioane mai mult decât sub-
stan]iale pentru acordarea de ast-
fel de autoriza]ii speciale“, ne-a
explicat pre[edintele FORT. Nu
putem, \n acest context, s` nu ne
\ntreb`m: cine sunt persoanele care

decid acordarea lor? A cui este
semn`tura deasupra c`reia nu este
trecut nici un nume? Mai mult, prin -
tre cerin]ele trecute \n partea infe-
rioar` a autoriza]iei speciale de
transport, este no tat` obligativi-
tatea dot`rii ve hiculelor cu o t`bli]`
pe care s` fie scris „Aten]ie! Gaba -
rit dep`[it!“ [i cu l`mpi girofar de
culoare galben`. Cine a v`zut pân`
acum basculante astfel echipate?!
Iar acesta nu este decât un alt ele-
ment care atest  ̀faptul c  ̀aceste hâr-
tii sunt realizate astfel \ncât s` fie
suficient de neclare pentru a putea
fi interpretate oricum. Sistemul
func]ioneaz` \nc` foarte bine, chiar
dac`, de la \nceputul anului, autori -
t` ]ile promit c` se va renun]a la
AST-uri pentru bunuri divizibile. 

Se poart`, deja de mult timp,
discu]ii pe marginea modific`rii
Ordonan]ei 43/1997 privind regimul
drumurilor, care ar trebui s` intro-
duc  ̀aceast  ̀interdic]ie cât se poate
de legitim`. Dar totul s-a p`strat
la nivel declarativ. Nici un act nor-
mativ nu a fost publicat \n Monito -
rul Oficial. Ce se afl` \n spatele
deciziei de a oferi o umbrel` legal`
pentru distrugerea drumurilor prin
supra\nc`rcarea camioanelor cu
m`rfuri, care pot fi u[or \mp`r]ite
\n mai multe vehicule? La \ntre-
barea „Cine are de câ[tigat?“ a[tep -
t`m r`spuns din partea CNADNR.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Lans`m o serie de \ntreb`ri
c`tre conducerea Companiei
Na]ionale de Autostr`zi [i 
Drumuri Na]ionale din România.
Preciz`m c` \ntreb`rile au fost
transmise Biroului de Pres` 
al CNADNR atât prin fax cât 
[i prin e-mail.
- Care sunt criteriile pe baza
c`rora se acord` AST pentru
bunuri divizibile?
- Cine decide aprobarea cererilor
f`cute de companiile de trans-
port \n acest sens?
- Câte astfel de autoza]ii au fost

acordate de la \nceputul anului?
- Cum se stabile[te cuantumul
tarifului pl`tit pentru o astfel de
autoriza]ie special`?
- Pentru ce dep`[iri de mas`
maxim` autorizat` au fost 
acordate AST pentru m`rfuri 
divizibile?
- Care sunt companiile care 
au beneficiat de astfel 
de autoriza]ii?
- Se urm`re[te dotarea 
basculantelor cu girofar, 
a[a cum e trecut \n formularul
de autorizare?

|ntreb`ri pentru CNADNR
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Cum nimeni nu vrea s`-[i
umple curtea de utilaje, dar
nici s` fac` improviza]ii, cei
de la New Holland propun 
o solu]ie: excavatorul pe
[enile E245B Multifunction.

Multifunc]ional de la NEW HOLLAND

N ew Holland Construc-
tion, companie a grupu-
lui Fiat, este unul din-
tre liderii de pia]` de
pe segmentul de ex -

cavare [i al altor activit`]i din sec-
torul construc]iilor. Unul dintre pro-
dusele New Holland a p`truns [i \n
structurile militare ale unui stat
membru al Uniunii Europene.

Contract 
cu Armata italian`

Compania a semnat un contract
cu Armata din Italia pentru 24 de
modele de excavatoare E245B Mul-
tifunction. Livrate \ntr-o culoare
inedit`, un verde policromatic tip
„uniform` militar`“, aceste utilaje
au fost produse la fabrica San Mauro
Torinese, iar primele unit`]i au fost
livrate \nc` de anul acesta. „Sun-
tem extrem de mândri c` Armata a
ales tehnologia dezvoltat` de c`tre
New Holland Construction“, a afir-
mat Adele Genoni, Key Account
Manager [i Project Leader. „Un client
a[a cum este Armata are nevoie de
un num`r important de utilaje mul-
tifunc]ionale, care a si gur` un nivel
ridicat de performan]`, indiferent
de condi]iile de operare“, ad`ugat
ea. Sistemele folosite de Multi-
function reprezint` o solu]ie unic`
\n acest sector. Au fost patentate
de c`tre New Holland [i sunt aplicate
[i unor modele din gama excava-
toarelor pe [enile clasice. Modelul Mul-
tifunction, E245B poate fi folosit la
o gam` vast` de aplica]ii, unele chiar
spectaculoase, precum demol`rile.
Acest lucru este posibil având o
\n`l]ime de lucru de 12,8 m [i un
echipament ce cânt`re[te 1,5 tone.
Pentru lucru \n condi]ii grele, au
fost aplicate elemente care sporesc
nivelul de siguran]`. Pentru a pu -
tea face fa]`, Multifunction este
echipat cu un motor ce dezvolt`
160 CP, are o greutate opera]ional`
de 24.730 kg [i o cup` cu o capa-
citate de 1,31 mc.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Multifunc]ional de la NEW HOLLAND
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Turnul din PISA

Cine nu a auzit de una dintre
cele mai vizitate atrac]ii 
turistice din Nord-Vestul 
Italiei, un turn care atrage
aten]ia nu numai prin liniile 
armonioase, ci [i prin gradul
s`u de \nclina]ie fa]` de axa
vertical`? În permanent 
pericol de pr`bu[ire pân` 
acum 10 ani, când lucr`rile 
de consolidare l-au fixat 
pe pozi]ie pentru \nc` 200 
de ani, Turnul din Pisa 
r`mâne un adev`rat „miracol“
al hazardului. Construit f`r`
vreo inten]ie de \nclinare, 
pe un sol cu personalitate,
\ncepând cu anul 1173, turnul 
a continuat s` se \ncline cu
\nc`p`]ânare pân` nu demult.
De[i arhitec]ii [i constructorii 
au g`sit o modalitate s` 
\l \ndrepte, au decis 
s` \l lase... special, pentru 
a nu c`dea \n banal.

Î
nalt de 55,86 m, cu o grosime
a zidului la baz  ̀de 2,43 m [i
o mas` estimat` la 14.700
tone, turnul a fost proiectat
s  ̀stea vertical. Îns ,̀ din cau -

za proastei calit`]i a solului, funda]ia
a \nceput s` se scufunde imediat
dup  ̀\nceperea construc]iei, \n anul
1173, provocând \nclinarea turnu-
lui spre Sud. De-a lungul timpului,
a suferit mai multe opera]ii de con-
solidare, prin care s-a \ncercat sto-
parea sau chiar reducerea \nclin`rii
turnului. Datorit` importan]ei sale
pentru industria turismului din Pisa,
guvernul italian s-a implicat serios
\n ultima consolidare, care a \nceput
\n anul 1990. Dup` \nl`turarea a 70
to ne me trice de p`mânt, la baza
turnului, inginerii au anun]at c`
structura a fost stabilizat` [i [i-a
oprit \n clina]ia pentru prima dat  ̀\n
istorie, estim` rile fiind c` va fi sta-
bil` pentru urm`torii 200 de ani. 

Un turn care 
face plec`ciuni

Pe scurt, \n 1172, o v̀ duv̀  cu stare,
Berta de Bernardo, las` prin testa-
ment 60 de „galbeni“ unei asocia]ii
locale pentru a cump`ra piatr  ̀pen-
tru construc]ia unui turn. Pe 9 august
1173, se pune funda]ia turnului,
care avea s` fie construit din mar-
mur`, gresie [i piatr`, o construc]ie
circular`, pe un teren argilos [i nisi-
pos. De unde i se [i tra ge... intrarea
\n Cartea Recordurilor. În 1178, cu
turnul numai pe trei niveluri, con-
struc]ia se opre[te din motive
necunoscute, fapt bene fic pentru
acesta. Dac` ar fi continuat \nainte
ca solul s` se stabilizeze relativ, tur-
nul neterminat s-ar fi pr`bu[it. Cam
o sut  ̀de ani mai târziu, construc]iile
se reiau. Ini]ial, turnul se \nclin`
c`tre Nord cu 0,2 grade, dar, \n 1278,
când se ajunge la nivelul 7 [i con-
struc]iile se opresc din nou, se \nclin`
spre Sud cu un grad. În urm`torii 90
de ani, \nclina]ia cre[te cu \nc` 1,6
grade. În 1360, \ncepe lucrul la nivelul
camerei clopotelor, iar \nclina]ia se
vedea cu ochiul liber, constructorii
ad`u gând [ase trepte pe partea de
Sud de la nivelul 7 la camera clopote -
lor, pentru a corecta diferen]a, cu nu -
mai 4 trepte pe partea cealalt`. Tur-
nul e gata oficial \n anul 1370. De aici
\ncolo, \ncepe istoria consolid`rilor.
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În 1655, se adaug` cel mai mare 
dintre cele 7 clopote ale turnului,
care cânt`rea 3,5 t. În 1817, doi
arhitec]i britanici folosesc un fir cu
plumb, pentru a determina \ncli-
na]ia, care este acum de 5 grade. În
1838, arhitectul Alessandro Della
Gherardesca sap  ̀o „potec`“ \n jurul
bazei turnului, pentru a face vizibil`
funda]ia [i plintele coloanelor. În
1859, m`sur`torile lui Ruhault de
Fleury arat` c` excava]iile arhitec-
tului italian au cauzat cre[terea \ncli-
na]iei, de jum`tate de grad, din cau -
za infiltra]iilor. 50 de ani mai târziu,
\ncepe s` se foloseasc` teodolitul
pentru m`surarea \nclina]iei, iar
m`sur` to rile se fac o dat` pe an.
1934 - \nginerii fac 361 g`uri \n
funda]ie, pentru injectarea a 80 t de
ciment pentru consolidare, dar rezul-
tatul este... o \nclina]ie mai accen-
tuat`. Curios, majoritatea ac]iunilor
de consolidare de la mijlocul se-
colului trecut nu face altceva de
cât s` accentueze \nclina]ia. În fine,
\n 1990, \n urma pr`bu[irii turnului
din Pavia, \n 1989, guvernul italian
\nchide turnul pentru public (cu toate
protestele autorit` ]ilor locale), iar
treaba devine se rioas`.

O problem` 
complicat`

În 1992, comisia de consolidare
reu[e[te s` stabilizeze construc]ia
cu ajutorul unor „tendoane“ din o]el
acoperit cu material plastic, cercuri
\ncadrând turnul la nivelul 2. 

Aceast` opera]iune \nchide cr` -
p`turile [i reduce riscul de pr` bu[ire
pe buc`]i. Între 1993-1994, muncitorii

pun un „inel“ temporar din ciment
\n jurul bazei turnului, care serve[te
ca „funda]ie“ pe care s` se instaleze
contragreut`]i \n partea de Nord.
Pân  ̀\n iulie 1994, turnul se \ndreapt`
(\napoi spre N) cu 52 arc-secunde (5
arc-secunde sunt echivalentul a 1,5
mm). Dup  ̀ce se decide \nlocuirea con-
tragreut`]ilor de plumb cu un sis-
tem de ancorare prin cablu, comisia
\ncepe s` \nghe]e p`mântul din jur
cu nitrogen lichid pentru a preg`ti
instalarea cablurilor. Dup  ̀\ncheierea
opera ]iunii de \nghe]are... turnul a \n -
ceput s` se \ncline spre Sud cu 4 arc-
se cunde pe zi. Opera]iunea este sus-
pendat` imediat [i se caut` o nou`
solu]ie. În martie 1996, inginerii au
\ncheiat cu succes un test de extrac -
]ie de sol pentru reducerea \nclin` -
rii turnului. Metoda presupune s`-
parea oblic`, aceasta creând cavi -
t`]i care se \nchid \ncet datorit` pre-
siunii solului. Din motive politice,
metoda nu \ncepe s` fie aplicat`
decât dup` trei ani. În decembrie 
1998, ingine rii instaleaz` cabluri
temporare, care pot fi tensionate
pentru stabilizarea turnului, dac`
apar mi[c`ri nedorite \n timpul
lucr`rilor. În fine, \n februarie 1999,
se \ncepe procesul de extrac]ie a
solului. Cu 12 g`uri pe o l`]ime de
5,5 m, au \nceput s  ̀scoat  ̀câte 0,022
mc de p`mânt o dat  ̀la dou  ̀zile. Pâ -
n  ̀\n iunie, turnul s-a \ndreptat cu 90
arc-secunde, iar \n august turnul se
redresase deja cu 130 arc-secunde (3,81
cm). Turnul este redeschis pentru
public \n 2001. 

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

În`l]ime: 55,863 m - 8 niveluri
Diametru exterior la baz`: 
15,484 m
Diametru interior la baz`: 
7,368 m
Mas`: 14.700 tone metrice 
Grosime zid la baz`: 243 cm
Direc]ia \nclin`rii: 
1173-1250 - N, 1272-1997 - S
Num`r trepte pân` la nivelul
clopotelor: 294
Num`r vizitatori care au urcat
pân` sus \n 1989: 700.000
Data \nchiderii pentru public: 

7 ianuarie 1990
Date redeschiderii: 
15 decembrie 2001
Mas` contragreutate N: 
600 t (1995)
Înclinare total` peste noapte \n
septembrie 1995: 2,5 mm
Mas` contragreutate ata[at`
dup` noaptea \nclina]iei: 230 t
Rat` \nclina]ie 1990: 1,2 mm pe an
Rat` corec]ie 1990-1999: 25 mm 
Rat` corec]ie 1999-2001: 43,8 cm 
Anul când a avut ultima dat`
gradul curent de \nclina]ie: 1700

Detalii tehnice ale Turnului din Pisa
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VOLVO 
VA FI CUMP~RAT 
DE GEELY AUTOMOBILE 

Constructorul suedez de auto-
turisme Volvo, divizie a Ford,
va fi cump`rat de cel mai mare
grup auto independent din
China, Geely Automobile,
potrivit Mediafax. Ford
urmeaz` s` ia o decizie oficial`
privitoare la vânzarea diviziei
suedeze, deschizând, astfel,
calea constructorului auto
chinez pentru preluarea Volvo.
Ford, care a cump`rat Volvo \n
1999 cu 6,4 miliarde dolari, va
r`mâne ac]ionar minoritar la
compania suedez`. Geely
Automobile este cel mai
important produc`tor auto
independent din China, cu o
cot` de pia]` de peste 25% [i
o capacitate anual` de pro-
duc]ie estimat` la 300.000 de
unit`]i.

VÂNZAREA DE MA{INI
DE LUX SCADE

Vânz`rile de ma[ini noi mai
scumpe de 100.000 de euro au
sc`zut \n primul semestru la o
treime fa]` de aceea[i
perioad` din 2008, la mai
pu]in de 60 de unit`]i, seg-
mentul de lux având astfel un
declin mai puternic decât
pia]a general` a automo-
bilelor, care s-a \njum`t`]it \n
perioada analizat`.
Mediafax informeaz` c`, \n
România, pe o pia]` a autotu-
rismelor care a sc`zut cu
51,3% la [ase luni, fa]` de
perioada corespunz`toare a
anului trecut, la 70.610 unit`]i,
Audi a avut vânz`ri \n sc`dere
cu 52,6%, BMW cu 61,1%, iar
Jaguar cu 72,3%. De aseme-
nea, livr`rile Maserati au
sc`zut cu 71,4%, cele ale Mer-
cedes-Benz s-au redus cu
42,6%, iar Porsche a sc`zut cu
57,6%.

MAI PU}INE 
VEHICULE NOI

Num`rul \nmatricul`rilor noi
de vehicule rutiere pentru
transportul pasagerilor a
sc`zut \n primele [ase luni cu
17,4%, la 197.746 unit`]i, fa]`
de primul semestru din 2008,
\n timp ce \nregistr`rile de
vehicule pentru transportul
m`rfurilor au coborât cu 48%,
la 26.308 unit`]i, potrivit INS.
Conform Mediafax, \n perioa-
da analizat`, cea mai semni-
ficativ` sc`dere s-a \nregistrat
la categoria autocare, auto-
buze [i microbuze, num`rul
\nmatricul`rilor fiind cu 79,2%
mai mic fa]` de semestrul unu
din 2008, respectiv 946 unit`]i,
\n timp ce categoria autotu-
risme a consemnat o reducere
cu 14,9%, la 191.743 ma[ini, se
arat` \ntr-un comunicat al
Institutului Na]ional de Statis-
tic` (INS).
În ceea ce prive[te num`rul de
\nmatricul`ri noi al vehiculelor
rutiere pentru transportul
m`rfurilor, cea mai semnifica-

tiv` sc`dere se \nregistreaz` la
categoria autotractoare [i
autoremorchere, cu 96,8%, la
8 unit`]i, comparativ cu
perioada similar` din 2008. 

ÎNMATRICUL~RILE
DACIA ÎN FRAN}A 
AU CRESCUT 

Înmatricul`rile de automobile
[i vehicule comerciale u[oare
Dacia \n Fran]a au crescut cu
72,6% \n iulie, la 6.488 unit`]i,
[i cu 28,5% \n primele [apte
luni, la 32.302 unit`]i, pe o
pia]` care a sc`zut u[or,
potrivit datelor Comitetului
Constructorilor Francezi de
Automobile (CCFA).
În iulie 2008, au fost \nregis-
trate 3.758 unit`]i marca
Dacia, iar \n intervalul ianua-
rie-iulie al anului trecut au
intrat \n total \n circula]ie
25.130 unit`]i.
Cota de pia]` a constructorului
auto din Mioveni a urcat cu 1,3
puncte procentuale \n iulie,
fa]` de aceea[i lun` a anului
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Compania aerian` Wizz Air va
opera, \n perioada 12 decem-
brie - 27 martie 2010, zboruri
spre Grenoble, Fran]a, cu ple-
care din Cluj-Napoca [i
Bucure[ti [i o frecven]` de o
curs` pe s`pt`mân`, a anun]at
operatorul low-cost. „Noile
zboruri se adaug` altor etape
de dezvoltare recente ale Wizz
Air \n România, care includ,
printre altele, alocarea celei
de-a treia aeronave bazei din
Bucure[ti [i dublarea capa-
cit`]ii de transport 
din România“, 
se arat` 

\ntr-un comunicat al com-
paniei remis agen]iei Medi-
afax. Cursele vor fi operate cu
aeronave de tip Airbus A320.
Pre]ul unui bilet pe ruta Cluj-
Napoca-Grenoble porne[te de
la 220 lei, iar pentru zborurile
cu plecare din Bucure[ti ta-
rifele minime sunt de 260 de
lei, cu taxele incluse.

WIZZ AIR VA LANSA ZBORURI SPRE GRENOBLE
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trecut, la 3%, [i cu 0,5 puncte
\n primele [apte luni, fa]` de
intervalul similar al anului tre-
cut, la 2,1%, transmite Medi-
afax, care precizeaz` c` Fran]a
este a doua mare pia]` pentru
Dacia, dup` Germania. 

ECODAILY PENTRU G8

Noul model al produc`torului
italian Iveco, EcoDaily, a fost
utilizat \n cadrul Summitului
G8 care a avut loc in L’Aquila,
Italia, [i care a reunit 2.500 de
participan]i [i 800 jurnali[ti
din \ntreaga lume. Modelele
electrice EcoDaily prezente la
summit au servit departamen-
tului italian de protec]ie civil`,
care are \n posesie, de aseme-
nea, 10 Iveco Massif. În plus,
flota evenimentului a inclus 80
vehicule Iveco Irisbus, 50 de
autocare [i 30 de minibuze,
care au asigurat servicii de
transport delega]iilor din
diversele ]`ri participante.
Autocarele au fost de tipul
Magelys [i Domino, midibuse
Evadys [i minibuse Daily
Tourys. Toate vehiculele au
fost parte a unei livr`ri mai
vaste a grupului Fiat, care a
fost sponsorul principal al
evenimentului.

LUCR~RI DE 
REABILITARE 
LA AEROPORTUL 
DIN CRAIOVA

Aeroportul din Craiova a
intrat, de la \nceputul lunii
august, \ntr-un program de
reamenajare [i reabilitare,
lucr`rile, care sunt programate

s` dureze 12 luni, ridicându-se
la aproximativ dou` milioane
de euro, transmite Mediafax. 
Investi]ia de dou` milioane de
euro \n proiectul de reamena-
jare [i reabilitare a Aeroportu-
lui din Craiova este sus]inut`
din bugetul Consiliului
Jude]ean (CJ) Dolj. Pentru
reabilitarea pistei de decolare-
aterizare a aeroportului din
Craiova, lucr`ri estimate la
circa zece milioane de euro, CJ
Dolj va \ncerca accesarea de
fonduri europene prin Progra-
mul Opera]ional Sectorial
(POS) de Transport.

TRANSPORT 
CU RECLAMA}II

Transportul r`mâne sectorul
problem` num`rul unu pentru
consumatori, reprezentând o
treime din reclama]iile \nregis-
trate la Centrele Europene ale
Consumatorilor, se arat` \n

Raportul Anual al ECC-Net
pentru anul 2008 comunicat
AGERPRES de Asocia]ia pentru
Protec]ia Consumatorilor din
Romania. În 2008, majoritatea
reclama]iilor abordate de ECC
se refereau la transport (33%),
servicii de agrement (25%) [i
hoteluri [i restaurante (13%).
În sectorul transporturilor,
80% din probleme se axau pe
transportul aerian (\ntârzieri,
anul`ri, probleme cu baga-
jele). În general, majoritatea
reclama]iilor se refer` la insa-
tisfac]ia oferit` de produse [i
servicii - 25% (defecte - 44%,
neconformitate cu comanda -
33%, produse nesigure - 9%).
Re]elele Centrelor Europene
ale Consumatorilor ( ECC-Net)
se ocup` de peste 62.000 de
leg`turi cu consumatorii
europeni, care apeleaz` la
acestea pentru sfaturi sau aju-
tor \n problemele ce afecteaz`
cump`r`turile transfrontaliere,
atât \n persoan` cât [i online. 

Fiat a preluat produc`torul
italian de caroserii auto
Bertone, dup` ce autorit`]ile
de la Roma au aprobat tran-
zac]ia [i au anun]at c` Fiat s-a
angajat la un plan industrial
pe termen lung, care pre-
supune investi]ii de 150 de
milioane de euro \n urm`torii
trei ani, transmite Mediafax.
Bertone a produs circa 100 de
modele ale unor constructori
celebri. Printre cele mai cunos-
cute ma[ini se num`r` Opel

Astra Cabrio, Opel Astra
Coupe, Volkswagen Polo, 
Ferrari Dino 308 GT4, 
Lamborghini Countach 
[i Maserati Khamsin. 
Grupul este structurat pe 
mai multe divizii, Stile
Bertone, specializat` \n design,
studii [i prototipuri, Bertone
Engineering (inginerie) 
[i Carozzeria Bertone, divizie
care se ocup` de fabrica]ie 
[i construc]ia efectiv` 
a prototipurilor.

53

FIAT A PRELUAT BERTONE 



N
O

R
M

E

54

N ormele privind func -
]ionarea [colilor de [o -
feri sunt aproape de
finalizare. Cre[terea ca -
lit`]ii preg`tirii, cerin -

]e identice pentru to]i cei care ac -
tiveaz` pe pia]` [i un control mai
strict din partea autorit`]i lor sunt
câteva dintre aspectele care se
desprind.

Atesta]i de ARR

Instructorii de preg`tire practic`
(instructori auto) [i profesorii de
legisla]ie rutier` pot desf`[ura acti -
vitate de preg`tire a persoanelor \n
vederea ob]inerii permisului de
conducere numai dac` sunt ates-
ta]i \n acest sens de c`tre Autorita -
tea Rutier` Român` - ARR. Pentru

MMaaii  mmuulltt`̀  
ssttrriiccttee]]ee  ppeennttrruu  
[[ccoollii llee  ddee  [[ooffeerrii

Modificarea legisla]iei
privind func]ionarea 
[colilor de [oferi a adus
numeroase nemul]umiri 
\n rândul celor care 
activeaz` pe acest 
segment de pia]`. Apari]ia
noilor norme ar trebui 
s` aduc` ordine pe un
segment lovit de nu-
meroase scandaluri.
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ob ]inerea atestatelor de instructor
auto [i/sau profesor de legisla]ie
rutier`, solicitan]ii trebuie s  ̀\ndepli -
neasc` condi]iile necesare \n ve-
derea desf`[ur`rii acestei activit`]i,
s` urmeze un curs de preg`tire pro-
fesional  ̀\ntr-un centru de preg`tire
[i perfec]ionare profesional` a per-
sonalului din domeniul transpor-
turilor rutiere [i s` promoveze un
examen.

Ob]inerea atestatului de instruc-
tor auto se realizeaz` ini]ial pen-
tru una sau mai multe din cate-
goriile A, B [i BE, urmând ca, dup`
o perioad` de cel pu]in 2 ani de
activitate efectiv` ca instructor auto
(trebuie s` [colarizeze un num`r
minim de 100 cursan]i), s` poat`
ob]ine [i atestarea pentru celelalte
categorii.

Pentru a se putea \nscrie la cursul
\n vederea ob]inerii atestatului de
instructor auto, solicitan]ii trebuie
s` fie absolven]i de liceu cu diplom`
de bacalaureat sau absolven]i ai
[colilor de mai[tri \n specialitatea
auto.

De asemenea, solicitan]ii tre-
buie s` aib` vârsta de cel pu]in 25
de ani, s` de]in` de minimum 5 ani
permis de conducere pentru cate-
goria pentru care solicit` atestarea,
s` nu fi avut permisul suspendat
\n ultimele 6 luni.

Condi]iile de studii necesare
\nscrierii la cursul organizat \n ve -
derea ob]inerii atestatului de pro-
fesor de legisla]ie rutier` sunt \n -
de plinite dac` solicitan]ii sunt
absolven]i ai unei institu]ii de \n -
v`]`mânt superior de lung` durat`
\n specialit`]ile [tiin]e juridice sau
tehnice. 

Cursul de preg`tire profesio -
nal` \n vederea ob]inerii atestatu-
lui de instructor auto cuprinde pre -
g`tirea teoretic` [i practic`, având
o durat` de 120 de ore. Durata pre -
g`tirii teoretice va fi de 90 de ore,
iar durata preg`tirii practice va fi de
30 de ore.

Cursul de preg`tire profesio -
nal` \n vederea ob]inerii atestatu-
lui de profesor de legisla]ie rutier`
va avea o durat` de 90 de ore.

Re\nnoirea atestatului de profe -
sor de legisla]ie rutier` sau instruc-
tor auto se face numai \n condi]iile
absolvirii unui curs de perfec]ionare
profesional`.

ARR va stabili data [i locul sus -
]inerii examenelor de atestare pro-
fesional`.

Comisia de examinare va fi com-
pus` din 3 membri, dintre care 2
reprezentan]i ai ARR [i un reprezen-
tant al Direc]iei Transport Rutier.

Perioada de valabilitate a ates-
tatului de profesor de legisla]ie
rutier` sau de instructor auto este
de 5 ani de la data eliber`rii.

Atestatele valabile la data intr`rii
\n vigoare a normelor \[i men]in
valabilitatea pân` la expirare.

Autorizarea

ßcolile de [oferi \[i vor desf`[ura
activitatea pe baza unei autoriza]ii
eliberate de c`tre ARR.

În primul rând, [colile vor trebui
s` dispun` de un sediu adecvat.
Acestea nu pot func]iona \n spa]ii
destinate prin construc]ie locuirii,
situate \n blocuri. Se excepteaz`
spa]iile situate la parter sau mezanin,
care, prin construc]ie, au avut des-
tina]ie comercial`.

Agen]ia teritorial` a ARR ana li -
zeaz`, \n termen de 15 zile, dosarul
[i verific` la sediul unde solicitan-
tul \[i desf`[oar` activitatea dac` 
sunt \ndeplinite condi]iile nece-
sare, \ntocmind un raport de eva-
luare, \n urma c`ruia se elibereaz`
autoriza]ia sau se comunic` \n scris
refuzul motivat.

Autoriza]ia [colii de conduc`tori
auto se acord` pe o perioad` de 5
ani.

ßcolile de conduc`tori auto vor
avea obliga]ia ca, \n decurs de 30
zile de la data ob]inerii autoriza]iei,
s` inscrip]ioneze vehiculele cu care
se efectueaz` preg`tirea practic`,
pe p`r]ile laterale, cu autocolante
pe care trebuie s` se reg`seasc`
denumirea [colii, num`rul autori-
za]iei [i categoriile pentru care este
valabil` autoriza]ia.

Autoriza]ia poate fi anulat  ̀dac`
se constat` falsificarea documente -
lor [colare sau eliberarea fi[elor de
[colarizare unor persoane care nu
au finalizat sau nu au urmat cursu -
rile [colii.

ARR va controla respectarea
reglement`rilor atât la sediul [colii,
cât [i \n trafic. Conform normelor,
tariful practicat de [colile de con-
duc`tori auto va trebui s` reflecte

costurile aferente instruirii cursan -
tului.

În func]ie de capacitatea s`lii
de clas` \n care se desf`[oar`
preg`tirea teoretic`, pe autoriza]ia
eliberat` [colii de conduc`tori auto
se va \nscrie num`rul maxim de
cursan]i care pot fi [colariza]i \n
acela[i timp.

ßcolile autorizate pân` la data
intr`rii \n vigoare a prezentelor
norme trebuie s` \ndeplineasc`
condi]iile prev`zute de acestea
pân` cel târziu la data de 31 decem-
brie 2009.

Instructorii auto
lega]i de [coli

Conform normelor, preg`tirea
practic` \n vederea ob]inerii permi -
sului de conducere pentru cate-
goriile A, B [i BE [i subcategorii ale
acestora, efectuat` \n cadrul [co lilor
de conduc`tori auto, se poate rea-
liza [i cu instructori auto care sunt
persoane fizice \nregistrate la Ofi-
ciul Na]ional al Registrului Co -
mer]ului, atestate [i autorizate de
c`tre ARR - instructori auto auto-
riza]i.

Instructorul auto autorizat poate
\ncheia doar cu o singur` [coal`
contract de prest`ri servicii, ce are
ca obiect de activitate preg`tirea 
practic` a cursan]ilor.

Pentru autorizare, instructorul
auto trebuie s` \ndeplineasc` mai
multe condi]ii precum: s` de]in`
permis de conducere [i atestat de
preg`tire profesional` de instruc-
tor auto, s` de]in` minim un vehi -
cul pentru fiecare categorie/sub-
categorie pentru care solicit` auto -
rizarea, s` fi activat ca angajat cu
nor m` \ntreag` ca instructor auto
\n ca drul unei [coli de conduc`tori
auto o perioad` de minim 3 ani.

Instructorul auto autorizat are
obliga]ia asigur`rii [i respect`rii
condi]iilor necesare efectu`rii
preg`tirii practice individuale a
fiec`rui cursant [i r`spunde \n fa]a
persoanei desemnate care con-
duce [i organizeaz` activitatea
[colii de conduc`tori auto cu privire
la respectarea clauzelor contrac-
tuale.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Regia Autonom` de
Transport Local OTL
Oradea a organizat 
o licita]ie \n 2007
pentru achizi]ionarea
a 20 de autobuze.
Ast`zi, au un proces
pe rol [i \ncearc` 
organizarea unei noi
licita]ii, dar nici un
autovehicul nu a fost
\nc` achizi]ionat.

F aptul c`, timp de trei ani,
o societate de transport
public nu reu[e[te s` a -
chi zi]ioneze autobuzele
de care are nevoie, \n

con di]iile \n care exist` fondurile
necesare, ridic` mari semne de
\ntrebare \n ceea ce prive[te capa -
citatea acesteia de a cheltui banii
publici [i, pân  ̀la urm ,̀ de a r`spun -
de nevoilor locale de transport. Iar
situa]ia de la Oradea nu este una
izolat`.

Tot mai pu]ine licita]ii organiza -
te \n România pentru achizi]ionarea
de autobuze se desf`[oar` f`r`
probleme. 

Majoritatea se transfor m` \n
procese, iar avoca]ii devin cei mai
buni vânz`tori, argumente precum
calitatea produselor, prestigiul [i seri-
ozitatea constructorului sau utili-
tatea real  ̀pentru cei care utilizeaz`
autobuzele devenind neimpor-
tante.

Lipsa de profesionalism a celor
care organizeaz` licita]iile precum
[i favorizarea evident` a unui anu-
mit participant au dus la o stare
de blocaj pe aceast` pia]`. Prac-
tic, licita]ia organizat` la Bucure[ti
reprezint` o excep]ie de la ceea
ce a devenit deja o regul` - blo-
carea licita]iilor.

Caiet de sarcini
nerespectat

Licita]ia pentru achizi]ionarea
de autobuze organizat` la Oradea
a \nceput \n 2007 [i a fost \nc` de la
\nceput contestat`. Abia anul tre-
 cut, \n aprilie, s-a reu[it desf`[ura rea
acestei licita]ii. Au participat Evo -
Bus România [i Solaris Bus & Coach.

„Caietul de sarcini a fost unul pro -
babil inspirat din cel realizat la
Bucure[ti [i nu am avut nimic de obiec-
tat. Cele dou` oferte au fost foarte

|n ciuda faptului c` au fondurile
necesare, regiile de transport 
locale a[teapt` chiar [i cå]iva 
ani de zile pån` reu[esc 
s` achizi]ioneze autobuzele 
de care au nevoie.
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asem`n`toare din punct de vedere
financiar. Criteriul de atribuire a
fost acela al eficien]ei econo mice -
o parte de punctaj pentru pre] (64%)
[i restul pentru anumi]i parametri
tehnici (6% termen de livrare, 15%
consum de motorin  ̀etc)“, a precizat
Dan Ciolan, director ge ne ral IAC
Management, reprezentant Solaris
\n România.

Unul dintre criteriile punctate
conform caietului de sarcini a fost
termenul de garan]ie. Organiza-
torul licita]iei a cerut ca garan]ia
minim` obligatorie s` fie de 24 luni,
ceea ce presupunea zero puncte,
tot ce dep`[ea aceast` perioad` \n
luni calendaristice urmând s` se
puncteze.

„EvoBus a venit cu 24 de luni, iar
noi cu 48 de luni. În momentul
evalu`rii dosarelor, la capitolul
garan]ie, s-au dat zero puncte pen-
tru ambele oferte [i, astfel, EvoBus
a fost desemnat câ[tig`tor la o di -
fe ren]  ̀de 4 puncte. Pentru garan]ie,
ar fi trebuit s` primim 8 puncte. În
prima faz`, nu ni s-a pus la dispo -
zi]ie punctajul pe care l-am ob]inut,
cu toate c` acest lucru era obliga-
toriu din punct de vedere legal.
Abia \n urma contesta]iei, am pri -
mit aceste date. Bine\n]eles c` am
depus din nou contesta]ie. Au spus
c` doreau garan]ie la num`rul de
km, dar, \n caietul de sarcini, era
precizat foarte clar c` se puncteaz`
lunile calendaristice. Am oferit ceea
ce ni s-a cerut... Caietul de sarcini
nu las` loc de interpretare“, a expli-
cat Dan Ciolan.

Contesta]iile
blocheaz`
licita]iile 
pe termen 
nedeterminat

În urma contesta]iilor, Consi liul
Na]ional de Solu]ionare a Contes-
ta]iilor (CNSC ) a dat dreptate celor
de la Solaris.

„Cei de la Oradea deja d`duser`
de cizie de câ[tig`tor pentru EvoBus.
Regia de Transport OTL Oradea a 
mers mai departe [i a contestat
decizia CNSC la Curtea de Apel
Oradea, dar [i aici s-a dat câ[tig de
cauz` CNSC“, a precizat Dan Ciolan.

Licita]ia a avut loc \n aprilie
2008, dar abia \n decembrie s-a
\ntrunit din nou comisia de evalu-
are a licita]iei [i, pe baza deciziei 
CNSC [i a Cur]ii de Apel Oradea,
au acordat Solaris cele 8 puncte.
Totodat`, au spus c` Solaris este
ocupanta locului \ntâi. „Am solici-
tat ca, pe baza acestei decizii, s`
se treac` mai departe la \ncheierea
contractului. Au continuat s` trag`
de timp, invocând, la un moment
dat, inclusiv faptul c` directorul nu
este la birou. Directorul s-a \ntors
probabil atunci când ne-au trimit o
hârtie, \n care ni se aducea la cu no[ -
tin]` faptul c` licita]ia se anuleaz`“,
a spus Dan Ciolan. În mod evident,
regia de transport a vrut „s` scape“
de o licita]ie care nu s-a desf`[urat
a[a cum [i-a dorit, \ns`, din punct
de vedere legal, nu este foarte u[or
s` faci acest lucru. „Chiar \nainte
de a ne declara pe locul \ntâi, a fost

\ntrunit consiliul de administra]ie al
regiei [i s-a decis anularea licita]iei
pe motiv c  ̀nu mai sunt fonduri. Îns`
nu po]i organiza o licita]ie f`r` a
avea fondurile necesare. Între timp,
reprezentan]ii regiei au mers [i la
Consiliul Local Oradea, care cofi-
nan]a aceast` achizi]ie cu 50% din
sum`. Au propus [i Consiliului Local
anularea finan]`rii [i a dat [i aces-
ta o decizie \n acest sens. Sigur,
aceste decizii nu sunt conforme cu
legea achizi]ii lor publice - nu po]i
anula o licita]ie invocând lipsa de
fonduri. În acest fel, orice licita]ie ar
putea fi anulat` \n cazul \n care
câ[tig`torul nu ar fi cel dorit de
c`tre organizatori. Noi am aflat
despre decizia de anulare a licita]iei
atunci când am v`zut posta t` pe
site-ul consiliului local Oradea de -
cizia acestuia de anulare, motivat`
prin decizia consiliului de admi nis-
 tra]ie al regiei. În timp ce solicitam
\ncheierea contractului, ei deja luas-
er` decizia de anulare [i invocau
tot felul de motive pentru a tra ge de
timp“, a declarat Dan Ciolan.

Decizia Consiliului Local Oradea
a fost dat` \n aprilie 2009. Intere-
sant este c`, la numai o lun` de la
aceast` decizie, apare anun] de
inten]ie pentru organizarea unei
noi licita]ii la Oradea, având soli-
cit`ri asem`n`toare. Dac` la lici-
ta]ia precedent` se cereau 20 de
autobuze de 12 m lungime, acum
sunt solicitate 18 autobuze de 12 m
[i, \n plus, 4 miniautobuze. „În aprilie,
nu mai aveau fonduri, pentru a
sc`pa de noi, iar \n luna mai anun]`
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Achizi]iile publice 
pentru cump`rarea
de autobuze 
presupun un num`r
impresionant de
documente ce 
trebuie completate -
„cooperativa munca
\n zadar“ pentru
ofertan]i, 
\n condi]iile 
\n care aproape
toate licita]iile 
se blocheaz`.

o nou` licita]ie. Oricum, pentru
aceast` nou` licita]ie s-au de pus
deja dou` contesta]ii“, a precizat
Dan Ciolan.

Justi]ia are 
ultimul cuvânt

Pe lâng` timpul pierdut pentru
o licita]ie care evolueaz` \n acest
sens, trebuie s` avem \n vedere [i
sumele de bani, deloc neglijabile
care trebuie cheltuite cu docu-
mentele, telefoanele, trimiterile
po[tale, avoca]i, garan]ie de par-
ticipare... 

„Am mers la Curtea de Apel
Oradea, unde avem termen pentru
15 septembrie. Practic, regia de
transport Ora dea organizeaz` o
nou` licita]ie \n timp ce suntem 
\ntr-un litigiu \n justi]ie, \n urma
c`ruia este posibil s` fie obliga]i s`
cumpere autobuze de la noi. Nu
[tiu de unde porne[te aceast` \n-
crâncenare, \n condi]iile \n care auto-
buzele Solaris sunt produse de ca-

litate, apreciate \n multe ora[e din
Europa. La ora actual`, construc-
torul polonez are autobuze livrate
\n ]`ri precum Germania, Fran]a,
Elve]ia, Grecia, Norvegia, Suedia...“,
a completat Dan Ciolan.

Licita]ia a fost pornit` \n 2007,
\n 2008 s-a reu[it deschiderea ofer-
telor [i, dup` mai multe procese \n
justi]ie, va ajunge la punctul final 
probabil \n 2010. 

Nu ar fi pentru prima dat` când
o regie de transport local sau un
consiliu local sunt obligate de justi]ie
s` achizi]ioneze anumite autobuze,
\n urma unor licita]ii „ratate“. Mai 
mult decât atât, faptul c` Regia de
Transport Local OTL Oradea orga-
nizeaz` o nou` licita]ie \n timp ce 
are un proces pe rol poate avea ca
deznod`mânt achizi]ionarea ambe-
lor loturi de autobuze (din cele dou`
licita]ii). 

Oricum, nu ar fi \ntâia oar` când
banii publici sunt cheltu i]i cu „leje -
ritate“. Acest model de desf`[urare
a licita]iilor pentru achi zi]ionarea

de autobuze, care se repet  ̀aproape
de fiecare dat`, aduce prejudicii
importante pentru toate p`r]ile
implicate. Dealerii de autobuze nu
mai reu[esc s` vând` [i tensiunea
mare de pe acest segment de pia]`
cre[te tenta]ia de a c`uta metode mai
pu]in ortodoxe, cum ar fi depunerea
de contesta]ii, uneori doar din dorin]a
de a bloca o licita]ie unde nu au
[anse s` câ[ti ge, sau \ncercarea de
a-[i asigura victoria prin „comi-
sioane“ acordate persoanelor ce
decid structura caietului de sarcini
[i evalueaz  ̀ofertele depuse. Bine\n -
]eles, asemenea practici nu fac decât
s` strice [i mai tare o pia]` aproape
blocat`. Societ`]ile de transport
\ntârzie \nnoirea parcului auto, [i
a[a \nvechit \n multe ora[e, chiar
dac  ̀au ba nii necesari pentru mijloa -
ce de transport noi. În plus, suspi-
ciunile de corup]ie planeaz` \n jurul
multor licita]ii.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Volkswagen Passat 
VARIANTa DE LUX

Grupul VAG ofer` o variant` de lux pen-
tru cei care doresc un vehicul elegant,
puternic, rafinat, dar, \n acela[i timp,
spa]ios [i confortabil. Passat Variant

este numele unui produs german care se
bucur` de un succes incontestabil. Am
apelat la Porsche Bucure[ti Nord pentru
a ne forma o p`rere demn` de \mp`rt`[it.
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L ansat \n 2005, modelul
B6, a[a cum este el numit
oficial, nu mai este la
prima tinere]e, dar face
fa]` cu brio concuren]ei

de ultim  ̀genera]ie. Ca o simpl̀  com-
para]ie cu produsul autohton,
observ`m c` lungimea Variant-
ului este mai mare cu aproximativ
300 mm decât a Loganului MCV.

Design de fine]e

Elegan]` este primul cuvânt pe
care \l asociezi modelului Passat.
Liniile ma[inii par perfect conturate,
partea frontal` are un aer u[or
agresiv, superior... este greu s̀ -i g s̀e[ti
vreo hib`. La partea de interior,
materialele folosite sunt de bun`
calitate, Passat dovedind \nc` o
dat` c` pune accent pe confortul
pasagerilor. Este o ma[in` \n care
redescoperi pl`cerea condusului
[i care te poate face s` sfidezi criza
fi nanciar` [i s` ui]i de competi-
torii mai ieftini. 

Un model bine
dotat

Modelul pe care l-am avut la
dispozi]ie a fost un exemplar dotat
generos, cu interior \mbr`cat \n
piele, sistem de naviga]ie MFD cu
touchscreen, senzori de parcare
fa]` [i spate [i cu redare video pe
display-ul MFD-ului, senzori de
lumin` [i ploaie, xenon [i multe
alte „delicatese“. Nici din punct
de vedere tehnic, constructorul
german nu a fost neglijent, ma[ina
fiind echipat` cu deja celebrul 2.0
TDI al grupului, care dezvolt` 140
CP [i un cuplu de 320 Nm disponi-
bil pe o plaj  ̀de tura]ii cuprins  ̀\ntre
1.750 [i 2.500 rpm. Cutia de vite -
ze este manual`, \n 6 trepte, care 

nu a dezam`git, dar dac` bugetul
v` permite un DSG, nu ezita]i. 

Dup` ce am analizat ma[ina,
am pornit la drum, unde am constat
c` 4motio n-ul din dotare te face s`
nu \]i mai do re[ti trac]iune fa]`.
Datorit` acestui sistem, pot fi abor-
date drumuri mai dificile, curbe
mai strân se, la viteze normale de
croazier`, iar pe un traseu mon-
tan cu ceva serpentine, parc` te
afli la volanul unei limuzine cu
valen]e sportive, nu la cel al unei
ma[ini de familie. Sus  pen sia absoarbe
foarte bine [ocurile, conferind, \n
acela[i timp, un grad ridicat de
siguran]`. Direc]ia este precis`,
volanul u[or de manevrat, poate cam
prea u[or, iar sistemul de frânare
st`vile[te cu dib`cie cele 1,6 tone,
de[i s-ar fi putut opta pentru dis-
curi ceva mai mari dat` fiind greu-
tatea sa. Pentru o ma[in` cu o
asemenea greutate [i cu un sis-
tem de trac]iune integral`, un con-
sum de combustibil de 10 l/100
km este mai mult decât rezonabil
\n regim urban. ¥inuta de drum
este impecabil`, la fel [i confortul.
Modularitatea este un atu important
la o ma[in` din clasa sa, iar Passat
nu putea face not` discordant`.
Bancheta din spate se poate raba-
ta frac]ionat, iar dup` plierea com-
plet̀ , r̀ mâne o suprafa]̀  de \nc r̀care
plan`. Volumul pe care \l poate
„\nghi]i“ este de 1.731 litri atunci când
este ra batarea complet`, iar \n mod
normal, portbagajul poate \nma-
ga zina 603 litri. Pân` \n prezent,
Passat este unul dintre liderii incon-
testabili pe segmentul s`u de pia]`
[i probabil c` a[a va r`mâne dac`
va p`stra re]eta actual`. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Fi[` tehnic`
Volkswagen Passat Variant B6

Motorizare: 
2.0 TDI, 4 cilindri \n linie
Putere maxim`: 
140 CP/4.200 rpm
Cuplu maxim: 
320 Nm/1.750 - 2.500 rpm
Masa proprie: 1.596 kg
Transmisie: 
manual`, 6 plus 1 trepte
Trac]iune: integral`, 4motion
Capacitate portbagaj: 
603-1.731 l
Consum: 
10 l/100 km (regim urban) 

Nu doar un singur parasolar... 
ci dou`

Scaune \mbr`cate \n piele [i... 
piele \ntoars`
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D ac` ne referim la ope -
ratorul de transport
bucure[tean, putem
lua \n considerare do -
u` premiere - motorul

hibrid, dar [i faptul c`, dup` foarte
mul]i ani, RATB a avut \n exploatare
un autobuz articulat de 18 m lungi -
me. De altfel, o parte dintre locuitorii
capitalei au putut aprecia (\n mod
gratuit) avantajele unui asemenea
mijloc de transport. Autovehicu-
lul a fost utilizat pe curse obi[nuite

ale RATB, pasagerii putând c`l`tori
f`r` s` pl`teasc` - motivul a fost
\n primul rând unul de natur` prac-
tic`, având \n vedere c` autobuzul,
\n mod firesc, nu a venit echipat
cu aparatele de taxat utilizate de c` -
tre RATB.

Primele concluzii sunt \ncura-
jatoare - comportament \n trafic
asem`n`tor autobuzelor clasice,
demaraj bun, manevrabilitate ex -
celent`, capacitate de transport
impresionant`. Singurul neajuns 
l-a reprezentat aten]ia sporit` nece-
sar` \n garaj, mai ales c` RATB are
\n exploatare doar autobuze de 12
m lungime. ßi bine\n]eles, dac` 
s-ar pune problema achizi]ion`rii u -
nor asemenea autovehicule, ar tre-
bui s` se aib` \n vedere pre]ul supe-
rior al unui asemenea produs - \n
primul rând datorit` motoriz`rii
hibride.

Prestigiu, 
dar [i utilitate

Nu reprezint` un secret pentru
nimeni faptul c` marii produc`tori

de autobuze [i-au intensificat efor-
turile pentru g`sirea unor solu]ii
cât mai ecologice [i, totodat`, cu un
consum redus de carburant.

În drumul c`tre autobuzul de
serie cu poluare zero, majoritatea
constructorilor au decis c` hibridul
este o etap` intermediar`, care va
avea un cuvânt important de spus
\n industria de profil. 

Constructorul polonez Solaris
nu putea lipsi la aceast` curs` me -
nit` s` aduc` prestigiu pe acest
segment de pia]`. În scurt` vreme,
\ns`, nu a mai fost vorba doar de 
prestigiu [i solu]ia hibrid [i-a do-
vedit utilitatea, fiind tot mai apre-
ciat` \n marile ora[e euro pene [i
nu numai.

Solaris a fost primul produc`-
tor care a introdus motorizarea hi-
brid` pe un autobus articulat. As -
t`zi, constructorul a ajuns la a doua
genera]ie de autobuze hibrid [i a in -
trodus acest tip de autovehicul \n
produc]ia de serie.

Aceste autobuze au un consum
de combustibil mai mic [i, impli-
cit, emisii poluante reduse.

În aceast` var`, 
a ajuns \n România
pentru prima dat` 
un autobuz hibrid. 
Nu este vorba 
despre o achizi]ie
spectaculoas`, dar,
totu[i, putem vorbi
despre o premier`.
RATB a avut la 
dispozi]ie pentru
teste, timp de o lun`,
un autobuz hibrid 
articulat, pus la 
dispozi]ie de c`tre
produc`torul polonez
Solaris.
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Inova]i

Tehnologia care st  ̀la baza aces-
tui proiect este una de ultim` ge -
nera]ie. Sistemul de transmisie care
pune \n mi[care hibridul este pro-
dus de c`tre Allison, cartea de vizi -
t` a acestora \n materie de vehicule
hibride fiind una impresionant`,
autobuzele de acest gen din SUA
purtând amprenta lor. Sistemul
folosit de Allison este unul care
combin` motorul cu ardere intern`
cu cel electric. Mai exact, motorul
diesel produce curent care \ncarc`
bateriile folosite de c`tre motorul
electric, iar acesta din urm` este
cel care pune vehiculul \n mi[care.
Niciodat` nivelul de \nc`rcare al
bateriilor nu scade sub 40%.

Practic, tura]ia motorului diesel
nu este \n direct` leg`tur` cu pe-
dala de accelera]ie, ci cu nivelul de
\nc`rcare a bateriilor.

Totodat`, acest sistem permite
recuperarea energiei. La eliberarea
pedalei de accelera]ie, energia este
transferat` \napoi c`tre baterii.
Impresia lasat` \n timpul [ofatului
este asem`natoare cu ac]ionarea
unui retarder. Astfel, se recupereaz`
o mare cantitate de energie, ce se
traduce prin reducerea consumului
de carburant. De altfel, acesta este
motivul pentru care motorizarea
hibrid este recomandat` \n special
pentru traficul urban, unde exist`
un num`r mare de opriri.

Componenta diesel a acestui
sistem este un motor Cummins
ISBe5-250B ce are o capacitate de
6,7 l [i care dezvolt  ̀o putere de 250

CP. Este vorba despre un motor
EURO 4, ce utilizeaz` tehnologia
SCR (cu AdBlue).

Cealalt` component` a acestui
sistem, cea electric`, este compus`
din dou  ̀motoare, care sunt produse
de c`tre Allison. Acestea sunt
amplasate \n partea a doua a auto-
buzului articulat, pe partea stâng`.
Puterea dezvotat` este trimis` c`tre
cea de a treia ax`, care este cea
motoare. Datorit` acestui aranja-
ment, autobuzul este echipat cu
53+1 locuri pe scaune. Dac` lu`m
\n calcul [i locurile \n picioare disponi-
bile se ajunge la o capacitate de
transport de 161 de persoane. Bateri-
ile [i invertorul sunt amplasate pe
acoperi[ul autobuzului pentru a
putea ob]ine o \mp`r]ire optim` a
greut`]ii pe axe. 

EvDrive este elementul central
al sistemului, combinând puterea
dat` de motorul diesel [i cea a celui
electric. Unitatea de control este
ultimul element al acestui lan] [i
este alc`tuit` din dou` module de
control 1000/2000 [i este respon-
sabil` cu controlul [i managemen-
tul puterii rezultate. Durata de via]`
a bateriilor de tip NiMH, care cânt̀ resc
410 kg, este de aproximativ 6 ani,
\n func]ie de stilul de condus. Inver-
torul dual de putere (DPIM) este
unul dintre elementele esen]iale
ale sistemului electric dezvoltat de
c`tre Allison. Acesta este compus din
dou` invertoare de putere AC/DC-
DC-AC [i are o greutate de 75 kg.
Acest element beneficiaz` de r`cire
pe baz` de ulei.

Interior [i exterior
care surprind

La partea de design exterior,
lucrurile stau bine, autobuzul este
unul pl`cut la vedere, cu un nivel ri -
dicat al calit`]ii finisajelor. Interi-
orul este elegant, spa]ios [i lumi-
nos. În`l]imea interioar` mare, gea-
murile cu dimensiuni generoase,
podeauna complet coborât`, dar [i
amenajarea interioar` contribuie
din plin la confortul c`l`toriei. Ele-
mentele solide, bine prinse, cali-
tatea materialelor folosite sunt as -
pecte care ne arat` argumentele
pe care cei de la Solaris le utilizeaz`
pentru a-[i vinde produsele \n ora[e
mari Vest-europene. Postul de con-
ducere este unul dintre punctele
forte ale ma[inii. Spa]ios, ergono mic,
cu un design modern [i cu numeroa -
se spa]ii de depozitare. Scaunul este
dotat cu suspensie pneumatic`.
Volanul este reglabil, plan[a de bord
mi[cându-se o dat` cu acesta pen-
tru a-i asigura [oferului o bun` vi -
zibilitate la ceasurile de bord. La
ora actual`, autobuzele hibrid \ncep
s` \[i fac` tot mai sim]it` prezen]a
pe pia]` [i, chiar dac` pre]ul lor de
achizi]ie este superior modelelor
clasice, avantajele legate de con-
sumul redus de combustibil ar pu -
tea s` gr`beasc` introducerea 
pe scar` larg` a acestor modele,
mai ales c` majorarea constant` a
pre]ului produselor provenite din 
pe trol a devenit un lucru cert.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.com
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BERBEC 
(21 martie - 
20 aprilie)

Când norocul v` bate la
u[`, nu-l alunga]i, ci

primi]i-l cu bra]ele deschise! {i vor
ap`rea \n calea dumneavoastr` 
persoane care vor juca un rol foarte
important pentru dezvoltarea 
activit`]ilor pe care vi le-a]i propus.
De asemenea, este momentul 
potrivit pentru a pleca singur 
\ntr-o c`l`torie de relaxare. 
Evita]i excesele culinare [i totul 
va merge ca pe roate.

TAUR (21 aprilie -
21 mai)

Sim]i]i adierea 
„vântului de libertate“.

V` decide]i s` face]i 
anumite demersuri f`r` a 
accepta sfaturile celor apropia]i. 
Pe acest fond, se \ntrevede 
posibilitatea de a ob]ine câ[tiguri
nea[teptate. {i totu[i, ave]i 
senza]ia c` bate]i pasul pe loc 
[i c` sunte]i blocat de suferin]e 
inexplicabile. Dorin]a arz`toare 
de a face economii v` determin` 
s` renun]a]i la orice plan 
de c`l`torie.

GEMENI (21 mai -
20 iunie)

Înv`]a]i s` respecta]i
timpul [i s`-l l`sa]i 

s` lucreze \n favoarea 
dumneavoastr`! Fi]i punctual 
[i respecta]i-v` angajamentele, 
atât cele profesionale, dar mai 
ales cele sentimentale. Ve]i 
c`l`tori mult, iar oboseala 
acumulat` la volan tinde s` se 
transforme \n agresivitate. 
Nu ap`sa]i prea tare pedala de 
accelera]ie [i acorda]i ceva mai
mult` aten]ie regulilor 
de circula]ie! 

RAC (21 iunie - 
22 iulie)

A sosit vremea 
s` pleca]i \n concediul

multa[teptat [i nu 
vor ap`rea nici un fel de nepl`ceri.
Starea de s`n`tate este foarte 
bun` [i v` va sus]ine \n tot ceea 
ce face]i. Este o perioad` \n 
care via]a pare mai frumoas` 
ca niciodat`. Persoanele mai 
\n vârst` v` poart` noroc. 
}ine]i cont de sfaturile lor! Drumul
este bun, c`l`toria confortabil` 
[i ve]i savura fiecare moment 
de relaxare.

LEU (23
iulie - 22 august)

Lua]i lucrurile a[a 
cum sunt [i nu mai

\ncerca]i s` controla]i 
tot ce se \ntâmpl` \n jur. Pentru 
a evita dezam`girile, este suficient
s` nu v` propune]i prea mult 
[i s` profita]i de ocaziile care se
ivesc. Ve]i face scurte c`l`torii \n 
interes de serviciu. Excesul \n ceea
ce v` prive[te caracterizeaz` orice
manifestare, dar mai ales cele 
sexuale. Pu]in` pruden]` 
ar fi binevenit`.

FECIOAR~ 
(23 august - 
22 septembrie)

A]i reu[it s` ]ine]i 
sub control toate

obliga]iile, dar uneori e bine s` te
la[i „\n voia valurilor“. Acum 
redescoperi]i bucuria de a v` relaxa
[i pl`cerea de a zâmbi, lucruri pe
care vi le-a]i refuzat pân` de curând.
Ve]i face numeroase drumuri scurte
[i cu folos: conjunctura este 
favorabil` renegocierilor. Ve]i 
constata c` toat` lumea este de
partea dumneavoastr` [i ve]i 
câ[tiga admira]ia tuturor.

BALAN}~ 
(23 septembrie -
22 octombrie)

Concediul va fi 
foarte pl`cut, cu condi]ia

s` alege]i o ofert` nu foarte 
costisitoare [i s` men]ine]i sub 
control cheltuielile. Va urma o 
perioad` relativ dificil` din punct 
de vedere profesional [i toate
economiile pe care a]i reu[it s` le
face]i vor fi binevenite pentru 
anumite investi]ii. La drum, nu 
ignora]i indicatoarele rutiere [i, de
asemenea, nu uita]i s` v` pune]i
centura de siguran]`.

SCORPION 
(23 octombrie -
21 noiembrie)

Câ]iva prieteni v` vor 
invita la diverse petreceri

\n ]ar`, \ns` ve]i refuza \n favoarea
unui concediu \n str`in`tate. 
Consumul de energie este imens 
[i s-ar putea s` v` sim]i]i epuiza]i
fizic uneori, dar ave]i o for]` psihic`
de invidiat, care v` ajut` s` face]i
fa]`. Partenerul de cuplu v`
b`nuie[te c` ave]i o via]` 
sentimental` dubl`. Este posibil ca,
de data asta, s` nu mai reu[i]i s`
ie[i]i din \ncurc`tur`. 

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

Planifica]i drumuri 
la rude [i prieteni 

[i le preg`ti]i cadouri pe care 
nu le merit`. Obliga]iile pe care 
vi le asuma]i dep`[esc cu mult 
posibilit`]ile de care dispune]i 
acum. Starea de s`n`tate 
ar fi bun`, dac` nu ar trebui s` 
face]i atât de multe deplas`ri 
mai lungi sau mai scurte. {i totu[i,
este o perioad` \n care v` ve]i 
putea satisface nevoia de relaxare 
[i ve]i fi extrem de mul]umi]i. 

CAPRICORN 
(22 decembrie -
19 ianuarie)

Ve]i face multe 
drumuri pentru a 

finaliza toate activit`]ile \ncepute,
atât cele legate de renovarea 
casei, cât [i cele privind alte 
investi]ii. Aproape tot timpul, 
ve]i fi pl`cut surprin[i de [ansele 
de dezvoltare financiar` 
care vor continua s` apar`. 
Se recomand` pruden]` \n ceea 
ce prive[te dieta alimentar` 
[i, de asemenea, aten]ie 
\n trafic. 

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

Ve]i c`l`tori destul 
de mult \n aceast` 

perioad`, \n special \n interes 
de serviciu. Este de preferat 
s` amâna]i \ns` o ie[ire de 
relaxare \n afara localit`]ii, 
organizat` \mpreun` cu câ]iva 
prieteni, pentru a v` proteja 
rela]ia sentimental` aflat` 
\n dificultate \n acest moment. 
Nu uita]i c` punctul de sprijin 
al vie]ii dumneavoastr` 
este c`minul.

PE{TI 
(19 februarie -
20 martie)

Lipsa de vitalitate v` d`
o stare general` de

nemul]umire. {i parc` nimic nu mai
merge a[a cum ar trebui. Încerca]i
s` fi]i cât mai punctual [i s` 
respecta]i toate termenele cu
stricte]e! Rezultatele nu apar 
imediat, a[a c` va trebui s` ave]i
r`bdare [i, mai mult decât orice, 
s` renun]a]i la timiditate [i la 
pasivitate. Neaten]ia \n trafic v`
poate da b`t`i de cap suplimentare.
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15 august - 15 septembrie 2009

Bate vântu-n buzunare

{i nu am nici o speran]`

Nici la munte, nici la mare

Criza nu [i-a luat vacan]`






