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S e tot vorbe[te despre pri -
mele semne de redresare
economic` \n ]`rile occi-

dentale. Când auzi asemenea [tiri,
nu te po]i ab]ine de la o emo]ie,
care, m`car pentru o secund`, te
domin` iar speran]ele renasc... 

Apoi, te \ntorci la logic`. Acele
palide semne de redresare au ap` -
rut dup` mult timp \n care au fost
puse \n aplicare metode costisi-
toare de stimulare a economiei. 

Miliarde de euro au fost dispo -
nibilizate pentru a readuce m`car
acel dram de speran]` f`r` de care
consumul nu are nici o [ans` s`
creasc`. Iar de aceste programe
anticriz`, au beneficiat persoane
care, la rândul lor, dispun de o pu -
tere economic` individual` sem-
nificativ`. În concluzie, este vorba
despre state bogate, cu cet`]eni
boga]i. 

Ce se \ntâmpl` cu ]`rile mai
s`race? În România, statul nu dis -
ponibilizeaz` fonduri „anticriz`“,
ci \mprumut` sume fabuloase pen-
tru a cârpi (f`r` succes) g`uri. Ulti -
mele l`sate pe lista pl`]ilor sunt,
bine\n]eles, firmele private, fie c`
este vorba despre TVA de recu-
perat, lucr`ri deja prestate sau sub-
ven]ii. 

Oare nu tocmai de la mediul
privat se a[teapt` salvarea, nu fir -
mele private sunt cele care trebuie
s` alimenteze bugetul de stat [i 
s`-[i p`streze angaja]ii, mai ales
atunci când statul nu mai poate
face acest lucru? Am considerat c`
perioada dificil  ̀pe care o travers`m
are m`car o latur` pozitiv` - pia]a
se va cur`]a de „usc`turi“. Dar pen-
tru asta era nevoie ca statul s`
devin` un partener real, un factor
de echilibru pe pia]`.

Transporturile române[ti au su -
ferit \ntotdeauna din cauza a[a
numitei concuren]e neloiale. Nici
o firm  ̀de transport, mare sau mic`,
nu poate face fa]`, \n condi]iile \n
care func]ioneaz` legal, presiunii
exercitate de c`tre cei care nu pl` -
tesc impozite, dau salarii la negru,
nu au roviniete, nu au licen]e, merg
cu suprasarcin`...  Va disp`rea [pa -
ga vreodat`? Legisla]ia româneasc`

a fost f`cut` aparent inten]ionat
pentru a nu permite nim`nui s`
func]ioneze perfect legal. 

Nerespectarea normelor ele-
mentare de siguran]` rutier`, dis-
trugerea infrastructurii rutiere, func -
]ionarea f`r` documente, evazi-
unea fiscal` sunt motive pentru
care transporturile au mers [i vor con-
tinua s` mearg` \n deriv`, chiar [i
dup` terminarea crizei. 

Din p`cate, proiectele legisla-
tive ce trebuiau aprobate sunt ter-
giversate la nesfâr[it, controlul pare
mai degrab` interesat de amenzile
acordate [i [p`gile aferente, decât
de asigurarea unui mediu concu-
ren]ial, iar „usc`turile“ supravie]u -
iesc [i trec peste criz` mai u[or
decât cei corec]i. 

Ne vom bucura atunci când,
odat` trecut` criza \n Vest, investi-
torii \[i vor \ntoarce fa]a [i c`tre
România, pe care o vor g`si mai
dornic` decât niciodat` s` \[i re -
cunoasc` statutul de pia]` de con-
sum [i nimic mai mult. 

Segmente importante din pia]a
transportului vor putea fi \nghi]ite
atunci de c`tre companii str`ine.
Ce nu au reu[it barierele inter-
na]ionale (CEMT-urile, legisla]ia
unic` european`, normele de polu-
are [i chiar criza economic`) vor
reu[i s`-[i fac` românii cu mâna
lor, prin \ncurajarea ilegalit`]ii [i
sanc]ionarea, mascat` sau nu, a
celor ce se \nc`p`]âneaz` s` r`mâ -
n` legali. 

Cu siguran]` c` va trece criza
economic`, \ns`, dac` acest lucru se
va \ntâmpla de la sine, sau, mai
exact, doar prin ac]iunile \ntre-
prinse de entit`]i din afara Româ -
niei, va exista un pre] de pl`tit!

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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PIA}A 
TRANSPORTURILOR
2004-2013

Uniunea Na]ional` a Trans-
portatorilor Rutieri din Româ-
nia (UNTRR) a lansat recent pe
pia]` studiul „Pia]a Transpor-
turilor Rutiere 2004-2013“.
Acesta prezint` pia]a trans-
porturilor rutiere de marf` [i
persoane din România, 
priorit`]i de cre[tere, oportu-
nit`]i [i op]iuni strategice, dar
[i previziuni pentru perioada
2009 - 2013. Studiul poate fi
folosit pentru previzionarea
activit`]ii de transport [i
dimensionarea pie]ei din ]ara
noastr` [i pentru realizarea de
analize comparative pentru
propria afacere, analize
SWOT, dar [i pentru evaluarea
oportunit`]ilor [i barierelor de
intrare sau ie[ire de pe pia]`.
De asemenea, sunt prezentate
compara]ii cu ]`ri din Uniunea
European`. Studiul este fun-
damentat cu date statistice [i
indicatori economici din surse
oficiale [i este un instrument
util atât pentru companiile de
transport cât [i pentru com-
paniile cu activitate conex`
acestui sector, precum dis-
tribuitori de vehicule comer-
ciale, b`nci, companii de 
leasing sau furnizori de 
servicii de logistic`.

SISTEM INFORMATIC
PENTRU ROVINIETE 

Compania Na]ional` de
Autostr`zi [i Drumuri
Na]ionale din România S.A.
(CNADNR) organizeaz` proce-
dura de licita]ie deschis` \n
vederea atribuirii contractului
pentru realizarea sistemului
informatic de emitere,
gestiune, monitorizare [i con-
trol al rovinietei. Conform
comunicatului CNADNR, con-
tractul va fi finan]at din veni-
turi proprii, valoarea estimat`
fiind de 38.451.000 lei f`r`
TVA, autoritatea contractant`
rezervându-[i dreptul de a
atribui servicii similare pentru
o valoare estimat` de
55.419.000 lei f`r` TVA \n
urm`torii trei ani. Durata con-
tractului de achizi]ie public`

va fi de 9 luni de la data
atribuirii, iar criteriul de
atribuire va fi „oferta cea mai
avantajoas` din punct de
vedere economic“. În alegerea
ofertei câ[tig`toare, 
propunerea financiar` va avea
o pondere de 30%, iar cea
tehnic` 70%. Termenul limit`
pentru depunerea ofertelor
sau a cererilor de participare
este 2 noiembrie 2009, ora
10:00, deschiderea acestora
urmând s` aib` loc \n aceea[i
zi la ora 11:00.

„DUNGILE ALBE Î}I POT

SCHIMBA VIA}A!“ 

În primele opt luni ale anului
2009, \n Capital`, din cauza
neacord`rii priorit`]ii de 
trecere pietonilor care 
traverseaz` regulamentar, 
s-au produs 392 accidente
rutiere, \n care 13 persoane au
decedat, 104 au fost r`nite
grav [i 299 r`nite u[or, aces-
tea reprezentând 13,55 % din
totalul celor 2.892 
accidente \nregistrate. Pe 8
septembrie 2009, Brigada de
Poli]ie Rutier` a Capitalei a
demarat campania „Dungile
albe \]i pot schimba via]a!“,
pentru con[tientizarea con-
duc`torilor auto cu privire la
obliga]ia de a acorda priori-
tate de trecere pietonilor care
traverseaz` prin locurile spe-

cial amenajate. 
Activit`]ile de prevenire se
vor concretiza \n difuzarea
unui spot video. De aseme-
nea, se vor organiza ac]iuni \n
trafic pentru depistarea [i
sanc]ionarea conduc`torilor
auto care s`vâr[esc aceast`
abatere. În perioada 
1 ianuarie - 31 august 2009, \n
Bucure[ti, lucr`torii Brig`zii
de Poli]ie Rutier` 
au re]inut 2.935 permise 
de conducere pe baza 
acestei infrac]iuni.

S.O.S. AUTOMAT

Firmele europene de telefonie
mobil` s-au angajat s` sprijine
campania UE privind
echiparea ma[inilor noi cu un
dispozitiv care s` ini]ieze
automat un apel de urgen]`
\n eventualitatea producerii
unui accident. Angajamentul
Asocia]iei GSM, organism
interna]ional reprezentând
sute de companii din sector,
reprezint` un pas foarte
important pentru imple-
mentarea sistemului eCall
English. Realizarea acestui
proiect necesit` implicarea
sectorului telecomunica]iilor,
a produc`torilor auto [i a ser-
viciilor de urgen]`. Se
estimeaz` c` montarea sa ar
putea salva anual, la nivel
european, aproape 2.500 de

Asocia]ia Român` de Logistic`
(ARILOG) a lansat, cu ocazia
forumului desf`[urat la sediul
companiei Gebrüder Weiss, o
nou` provocare pentru profe-
sioni[tii din domeniu: „ARILOG
Logistics & Supply Chain
Awards“. Premiile ARILOG se
acord` \n acest an pentru trei
categorii - Best Logistics and

Operational Excellence Award,
Win-Win Collaboration Award
[i Logistics Manager of the
Year Award - [i au drept obiec-
tive stimularea moderniz`rii [i
eficientiz`rii activit`]ii logis-
tice \n România, g`sirea de
solu]ii concrete \n industrie [i
promovarea de bune practici.
Ceremonia de decernare a
premiilor ARILOG va avea loc
pe data de 3 noiembrie 2009
\n cadrul Conferin]ei Inter-
na]ionale de Logistic` [i Sup-
ply Chain, desf`[urat` la
hotelul Mariott din Bucure[ti.
Persoanele interesate pot
depune candidatura la secre-
tariatul ARILOG.

E{TI BUN? CONCUREAZ~!



vie]i. În plus, ar reduce pro-
centul cazurilor de r`niri grave
cu cel pu]in 10%. Atunci când

detecteaz` un impact major,
dispozitivul eCall apeleaz`
automat num`rul unic de

urgen]` 112 [i ofer` echipei
de interven]ie informa]ii
despre loca]ia ma[inii. 

PARCURILE 
INDUSTRIALE 
SAR RECESIUNEA

Parcurile [i zonele industriale
din jude]ul Timi[ par s` nu fie
lovite de criza financiar`,
deoarece parcelele date spre
\nchiriere sunt ocupate la \ntrea-
ga capacitate [i, de[i au fost
câteva firme care au depus
cereri de \ncetare a contractelor,
spa]iile au fost \nchiriate imediat
altor reprezentan]e, prin licita]ii,
informeaz` Agerpres. Nicoleta
Tisu, director executiv al Parcu-
lui Industrial [i Tehnologic
Timi[oara (PITT), aflat \n propri-
etatea Consiliului Jude]ean (CJ)
Timi[, a declarat pentru AGER-
PRES c` \ntreaga suprafa]` este
ocupat`, doar dou` IMM-uri
anun]ându-[i retragerea, dar 
s-au primit, deja, dosare de la
alte firme care doresc s`-[i
extind` activitatea. 

Uniunea Interna]ional` a
Transporturilor Rutiere (IRU)
a realizat un studiu, la nivelul
asocia]iilor membre din 74
state, vizând impactul crizei
economice asupra activit`]ii
de transport. Comparând
primele [ase luni ale acestui
an cu aceea[i perioad` a anu-
lui trecut, studiul arat` c`
transporturile na]ionale au
sc`zut cu 10-20% (t/km [i 
venituri), cele interna]ionale

cu 20-30%, pre]urile de
transport cu 10%, la fel [i
angajarea de [oferi. De
asemenea, \nmatricularea de
noi vehicule a sc`zut cu 30%,
\n timp ce falimentele com-
paniilor de transport, la
nivelul celor 74 state studi-
ate, au crescut cu 20%. IRU
nu a[teapt` o redresare a
situa]iei \n viitorul apropiat,
existând speran]e ca aceasta
s` \nceap` \n 2011.

INTERNA}IONALUL ÎN C~DERE LIBER~ 
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T onul a fost dat de c`tre
belgieni, care au emis un
act normativ prin care
limiteaz` cabotajul
(realizarea de servicii de

transport pe teritoriul unui stat de
c`tre un transportator din alt` ]ar`).

Legisla]ia european  ̀nu prevede
la ora actual` reguli clare \n acest
sens, \ns`, cel mai probabil, modelul
belgian va fi implementat la nivelul
UE.

Actul normativ emis de Belgia \n
luna august a acestui an define[te
limitele cabotajului \n aceast` ]ar`.

Astfel, cabotajul este permis
doar ca serviciu de transport ce
urmeaz` unuia interna]ional, fiind
posibile maximum trei opera]iuni de
cabotaj. 

Cabotajul trebuie realizat \n-
tr-o perioad` care s` nu dep`[easc`

[apte zile calendaristice de la ulti-
ma desc`rcare a unui transport
interna]ional. Bine\n]eles, având \n
vedere c` este vorba despre Bel-
gia, aceste prevederi nu se aplic  ̀trans-
portatorilor din Olanda [i Luxemburg,
\ntre cele trei ]`ri existând tratate
economice speciale.

Respectarea acestor prevederi va
fi verificat` de c`tre inspectorii de
control pe baza documentelor CMR.

La depistarea \nc`lc`rii acestor
prevederi, amenda este de 1.800
de euro pentru fiecare opera]iune
ilegal` de cabotaj. Plata trebuie
f`cut` pe loc. De asemenea, firmele
care organizeaz` aceste opera]iuni
de transport pot fi sanc]ionate.

Trebuie men]ionat faptul c`
aceste norme apar cu doar câteva
luni \nainte de a fi permis cabota-
jul pentru transportatorii români [i

bulgari. Având \n vedere c` aceste
prevederi vor fi, cel mai pro babil, pre-
luate la nivelul \ntregii Uniuni
Europene, acest fapt poate \nsem-
na c` exist` o anumit` \ngrijorare
pe care ]`rile din UE o au \n privin]a
concuren]ei exercitate pe pie]ele
lor de c`tre transportatori din Româ-
nia [i Bulgaria.

De asemenea, \n Belgia (dar [i \n
alte state Vest-europene), multe
firme de transport locale au decis
reducerea costurilor prin metode
care pot fi privite ca [i cabotaj. Ast-
fel, aceste companii [i-au deschis
filiale \n ]`ri Est-europene, au \nma-
triculat acolo autovehicule, au anga-
jat [oferi, dar realizeaz` transport
pe teritoriul Belgiei.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Începând cu anul viitor,
pia]a de transport 
rutier de m`rfuri se 
liberalizeaz`. Astfel,
cabotajul va fi permis
atât pentru firmele
str`ine (din UE) \n 
]ara noastr`, cât [i
pentru români \n ]`rile
UE. Vor exista, totu[i, 
ni[te limite.

CCAABBOOTTAAJJ  
ccuu  mm`̀ssuurr`̀
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O nou` invita]ie la
dialog marca ZIUA
CARGO, \n cadrul
Campaniei pentru
un transport 
civilizat, a adus
fa]` \n fa]`, 
\ntr-un eveniment
organizat
\mpreun` cu 
Asocia]ia 
Societ`]ilor 
Financiare din
România (ALB),
companiile de 
leasing, dealerii de
vehicule 
comerciale [i
reprezentan]ii
asocia]iilor 
profesionale ale
transportatorilor
[i logisticienilor

SOLU}II speciale pentru
SITUA}II speciale

Masa rotund` organizat` de ZIUA CARGO \mpreun` cu Asocia]ia Societ`]ilor Financiare 
din România (ALB) a avut loc la Cafeneaua de pres` Gutenberg din incinta Casei Presei.
Partenerul evenimentului:
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P remisele care au stat la
ba za discu]iilor purtate
cu ocazia mesei rotunde
din 8 septembrie sunt
cel pu]in speciale. Situa -

]ia pie]ei transporturilor este extrem
de dificil` \n acest moment, con-
curen ]a neloial` generând prob-
leme semnificative \n domeniu [i
diminuând capacitatea transpor -
ta torilor de  a- [i pl`ti datoriile, inclu-
siv ratele c`tre companiile de leas-
ing. Pe de alt` parte, sunt achizi]io -
nate din ce \n ce mai pu]ine autove-
hicule noi. 

Conform datelor furnizate de
Florian Coman, director gene ral
adjunct al Autorit`]ii Rutiere Române
(ARR), \n prezent, numai 1% din
parcul de vehicule comerciale de
transport marf` (peste 3,5 tone)
\ns cris la ARR are an de fabrica]ie 2009,
8% - 2008, 32% - au vechimi cuprin-
se \ntre 1-5 ani, 31% \ntre 5-10 ani,
12% - \ntre 10-15 ani [i 16% peste
15 ani. 

Pe segmentul de transport per-
soane (peste 9 locuri), 2% dintre
autovehiculele \nscrise la ARR au
an de fabrica]ie 2009, 16% - 2008,
31% - au vechimi cuprinse \ntre 1-
5 ani, 24% \ntre 5-10 ani, 10% -
\ntre 10-15 ani [i 17% peste 15 ani. 

„Num`rul autovehiculelor afla -
te \n proprietate a sc`zut. Leasingu -
rile s-au redus \ntr-o m`sur` \ngri-
jor`toare, iar cump`rarea de ma[ini
noi s-a diminuat, de asemenea,
foarte mult. S-a m`rit, \n schimb,
ponderea vehiculelor cu o vechime
mai mare de 5 ani, ceea ce \nseam -
n` c` travers`m o perioad` grea“,
a explicat directorul general adjunct
ARR. El a precizat \ns` c`, \n ulti-
mul timp, se \nregistreaz` o cre[tere
a interesului transportatorilor pen-
tru emiterea de copii conforme,
fapt care poate fi interpretat ca un
semnal pozitiv.

„Este foarte important s` [tim
c`tre ce ne \ndrept`m, mai ales la
transportul de persoane. Nu cred c`
problema, \n momentul de fa]`, o
reprezint` re\nnoirea parcului auto,
ci p`strarea acelui sistem care le
permite plata ratelor pentru contrac -
tele de leasing care nu s-au \ncheiat.
Criza va elimina [i foarte multe

companii corecte, nu neap`rat
numai pe cei care nu doresc s` se
integreze \n regulile de transport“,
a atras aten]ia Augustin Hagiu, pre -
[edinte al Federa]iei Operatorilor
Români de Transport (FORT).

„Rabla“ 
pentru camioane

„Transmit invita]ia transporta-
torilor [i autorit`]ilor de a lucra
\mpreun` pe texte de lege care nu
sunt, la prima vedere, cu impact
asupra industriei de profil, dar care,
de fapt, \i afecteaz` foarte mult. În
primul rând, vorbesc despre Codul
Fiscal, care aduce de fiecare dat  ̀foar -
te multe surprize nedorite“, a afir-
mat Adriana Ahciarliu, secretar ge -
ne ral al Asocia]iei Societ`]ilor Finan-
ciare din România (ALB), adresân-
du-se reprezentan]ilor asocia]iilor
transportatorilor prezen]i \n sal`,
ad`ugând c` extinderea progra-
mului „Rabla“ la nivelul vehiculelor
comerciale grele ar reprezenta un
real câ[tig pentru pia]`.

Pe de alt` parte, Sorin S\rbu,
directorul Direc]iei de Transport
Rutier din cadrul Ministerului Trans-
porturilor, a precizat c` ministerul
de resort se afl` \n discu]ii cu Mi-
nisterul Finan]elor \n vederea pre -
lu`rii gestiunii unor ajutoare finan-
ciare de la Comunitatea European`
pe segmentul de transport rutier. 

„Transportatorii, dealerii [i com-
paniile de leasing ar trebui s` cear`
autorit`]ilor s`-[i joace rolul de
arbitrii impar]iali \n pia]`, astfel
\ncât agen]ii economici corec]i s`
aib` de câ[tigat. Exist` legisla]ie
ast`zi \n România, dar problema
fundamental` este aceea de apli-
care a legii“, a subliniat, \n acela[i
context, Radu Dinescu, secretar ge-
neral al Uniunii Na]ionale a Trans-
portatorilor Rutieri din România
(UNTRR). 

„A[ \ntreba autorit`]ile ce au
f`cut anul acesta, \n an de criz`,
pentru a sprijini agen]ii econo-
mici. Fiecare dintre noi [i-a redus
costurile, a crescut eficien]a. Ei ce
au f`cut?! Nimic. Dar cer \n conti-
nuare“, a completat secretarul ge -
neral UNTRR.

Avansurile distrug
[i ultimele inten]ii
de achizi]ie

Poate cea mai clar` concluzie
tras` cu ocazia mesei rotunde se
refer` la \mbun`t`]irea dialogului
(ast`zi foarte slab) dintre companiile
de leasing, dealeri [i transporta-
tori. Fiecare parte are ceva de ofe-
rit, fiecare parte are propuneri care
ar putea ajuta la deblocarea situa]iei
actuale. Transportatorii au cerut
reducerea marjelor adaosurilor prac-
ticate de dealeri [i diminuarea
dobânzilor pentru contractele de
leasing, astfel \ncât problemele
financiare pe care le genereaz`
situa]ia actual` s` se \mpart` \n
mod egal \ntre cele trei p`r]i. Ei au
solicitat, de asemenea, reducerea 
cuantumurilor avansurilor solici-
tate de c`tre companiile de lea-
sing, care sunt aproape imposibil de
pl`tit de c`tre firmele de transport,
]inând cont de lipsa de lichidit`]i de
pe pia]`.

Crearea unui mediu corect din
punctul de vedere al tratamentului
pe pia]`, care s` favorizeze firmele
corecte, s-a aflat, de asemenea,
\ntre cerin]ele emise de c`r`u[i.
Vicepre[edintele UNTRR, Ion Lixan-
dru sus]ine, de altfel, c` este foarte
important` responsabilizarea celor
care semneaz` contractele.

„I-a[ invita pe colegii de la soci-
et`]ile de leasing s` prind` \n con-
tractul de finan]are ca utilizatorii
s` respecte termenele de service
recomandate de c`tre furnizorii de
vehicule pentru \ntre]inere [i repara -
]ii. Nu exist` nici un control asupra
vehiculelor [i v` ve]i trezi cu ma[ini
ob]inute din reposesii despre care
nu mai [ti]i ce inim` [i via]` mai au,
pentru c` au fost exploatate la
maxim, iar \ntre]inerea a l`sat mult
de dorit“, a explicat Ion Lixandru,
ad`ugând c` nu ar trebui aprobate
contracte de leasing atunci când,
din analiza balan]elor, reiese c`
firma respectiv` nu are cum s` su -
porte, prin rulaj [i prin cash-ul pe care
\l \ncaseaz`, ratele. „Altfel, se creea -
z` un disconfort \n pia]`. Dac` \l las
pe principiul «las` c` se descurc`»,
ajun gem la vorba «boal` lung`,

u
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moarte sigur`» [i, \n mod sigur, pier-
dem cu to]ii“, a ar`tat vicepre[edin-
tele UNTRR, explicând c ,̀ \n acest fel,
se ajunge la concuren]` neloial`,
pentru c` firmele care nu \[i pl`tesc
ratele ori alte datorii c`tre stat sau
parteneri merg pe tarife de dump-
ing, deranjând companiile corecte.
„Aceia care nu respect` regulile
devin pericole pe ro]i“, a subliniat
Ion Lixandru, men]ionând c`, din
trimestrul patru al acestui an, se
vor câ[tiga parteneriate pe termen
lung.

Diferen]ele 
se rezolv` 
\n justi]ie

„Problema cu care ne confrunt`m
\n primul rând \n ceea ce prive[te recu-
perarea de autovehicule comer ciale
se reg`se[te la nivelul firmelor mici
cu 1-5 ma[ini. Este vorba de ma[ini
\n cea mai mare parte achizi]io nate
\n perioada 2007-2008, care au
pre]uri de revânzare foarte mari,
utilizatorul ajunge la concluzia c`
nu \[i mai poate asuma costurile [i
ne \napoiaz` ma[ina, f`r` ca m`car
s` asculte \ntâi variantele noastre“,
a explicat Paul Staicu, reprezen-
tant BRD Sogelease, ad`ugând c`
poate fi luat` \n calcul o perioad`
de gra]ie sau o extindere a con-

tractului. „În acest fel, apar costuri
suplimentare. Ma[ina trebuie recu-
perat`, apoi depozitat` undeva,
trebuie pl`tite toate taxele ca s`
fie adus` la locul de depozitare. În
mod normal, se \ncearc` revân-
zarea bunului, iar, pentru diferen]a
dintre pre]ul ob]inut [i ce am avea
noi de recuperat, ne \ndrept`m
\mpotriva utilizatorului \n instan]`“,
a ar`tat Paul Staicu. Altfel spus,
c`r`u[ii care au \napoiat vehicule c  ̀-
tre societ`]ile de leasing s-ar pu -
tea a[tepta ca, \n cazul \n care, prin
vânzarea acestora, finan]atorul 
nu-[i acoper` paguba, s` fie ac]io -
na]i \n justi]ie.

Ion Lixandru a atras, \ns ,̀ aten]ia
c` exist` astfel de situa]ii, unde
implicat  ̀este o societate cu r`spun-
dere limitat` cu un capital social
mic [i, \n consecin]`, desp`gubirile
se pot ob]ine doar \n aceast` limit`.
„Eu cred c` ar trebui \nt`rit` disci-
plina de decontare prin respon-
sabilizarea direct` a celor care sem-
neaz` pe biletele cu valoare de
garan]ie“, a subliniat vicepre[edin-
tele UNTRR. 

Pre[edintele FORT, Augustin
Hagiu, a ar t̀at, \n completare, c  ̀mul -
te dintre ]epele din domeniu au ca
protagoni[ti firme mari [i, mai ales,
din domeniul construc]iilor. În acest
context, s-a propus rea lizarea unei

liste negre a administratorilor care
falimenteaz` deliberat firmele pen-
tru a nu-[i mai pl`ti datoriile c`tre
companiile de leasing, pentru ca
apoi s` \nfiin]eze firme noi [i s`
dea din nou ]epe partenerilor de
afaceri. 

Aceste persoane viciaz` medi-
ul de afaceri [i creeaz`  pro bleme [i
transportatorilor corec]i, practicând
tarife de dumping.

C`r`u[ii 
propun solu]ii

Potrivit lui Ion Lixandru, o solu -
]ie pentru deblocarea pie]ei ar  pu -
tea-o reprezenta leasingul opera]ional,
oferit \ntr-o colaborare strâns` cu
cei care au service. Exist`, \ns`, [i in -
conveniente pe acest segment,
leasingul opera]ional fiind mai
scump decât cel financiar. 

„Ar fi indicat` o publicitate mai
mare pentru leasingul opera]ional,
care s` determine c`r`u[ii s` \l
accepte m`car ca pe o solu]ie de
moment. Costurile \n sistemul de leas-
ing opera]ional \n condi]ii de  cri z`
sunt mult mai mari“, a explicat Vero -
nica Nosescu, director economic al
Interna]ional Laz`r Company, soci-
etate care nu a stopat programul de
achizi]ii de vehicule din cauza rece-
siunii.
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„Trebuie s` oferim posibilitatea
operatorului de transport s` aib` o
solu]ie raportat` la puterea lui“, a
men]ionat, de asemenea, Augustin
Hagiu, ridicând problema biletelor
la ordin sau a filelor de CEC, cerute
garan]ie, care exced valoarea con-
tractului de leasing. El a propus, \n
plus, adoptarea unei solu]ii de repo -
sesie a vehiculelor \n curtea trans-
portatorului. „Exist` variante \n
care, de exemplu, timp de 6 luni,
c`r`u[ul nu poate pl`ti leasingul
[i, atunci, finan]atorul \i poate lua
pl`cu]ele de \nmatriculare, f`r` de
care nu mai poate circula, dar \i mai
d` o [ans` l`sându-i ma[inile \n
curtea sa. Dac` \[i va reveni, ratele
la leasing vor fi primele pe care le
va pl`ti, pentru c` el, pe lâng` bani,
investe[te [i suflet \n camion. Ast-
fel, v` asigura]i c` nici nu face bani
f`r` s` v` pl`teasc` ratele, dar se a -
si gur` [i el c` ave]i inten]ii bune. Pe
de alt` parte, poate dac` vânzarea
bunului reposedat s-ar face \ngrijin-
du-ne ca [i transportatorul s` r`mâ -
n` cu ceva, interesul ar fi de ambele
p`r]i [i vânzarea ar fi sprijinit` [i
de c`tre c`r`u[“, a subliniat pre[e -
dintele FORT adresându-se socie -
t` ]ilor de leasing. În opinia sa, este
nevoie \n aceast` perioad` de o
rela]ie foarte prieteneasc` \ntre
transportatorii serio[i, finan]ator

[i importator. „Toate aceste trei
p`r]i trebuie s` treac` la obiectivul
concret - dep`[irea unei perioade
grele [i preg`tirea pentru o perioad`
\n care istoria clipelor de acum va
conta mai mult decât istoria din
ultimii 10 ani. Nimeni nu o s`-[i
aminteasc  ̀de perioada 2006-2007“,
a afirmat Augustin Hagiu. 

Dealerii ofer`
parteneriate

„Exist̀  stocuri importante, pre]uri -
le au sc`zut \n Vestul Europei cu
15-20%, poate [i mai mult. Com-
paniile de leasing trebuie \[i asume
aceast` pierdere“, a apreciat Mircea
Ro[ca, director general VDL Bus &
Coach. „Total \ntâmpl`tor, suntem
to]i \n aceea[i oal`“, a continuat el,
men]ionând c` problema re po -
sesiilor trebuie rezolvat` prin parte -
neriat cu dealerii.

„Exist` oportunit`]i importante
de colaborare. Dealerii au o capa citate
logistic  ̀[i investi]ional̀  \n loca ]ii care
reprezint` o solu]ie excep]io nal`
pentru casele de leasing“, a afirmat
Elena Kovacs, director al Auto Schunn,
dealer autorizat Mercedes Benz \n
România. Ea a ad`ugat, \ns`, c`,
pân` acum, astfel de colabor`ri nu
au fost propuse. „În baza noastr`
de date, exist` mii de clien]i. Cu si -

guran]`, ace[ti clien]i nu vor doar
ma[ini noi. Noi nu vindem numai
ma[ini noi, ci [i rulate. Avem sis-
tem de buy back. Avem service unde
punem la punct ma[inile [i le revin-
dem. Solu]ii exist` \n pia]`, dar tre-
buie, din punctul nostru de vedere,
folosite [i apreciate la  va loarea lor
adev`rat` [i, \n acest sens, v` st`m
la dispozi]ie“, a ar`tat directorul
Auto Schunn.

„Am avut astfel de parteneri-
ate, de la \nceputul anului, cu com-
panii de leasing. Din p`cate, mult prea
pu]ine“, a spus, \n acela[i context,
Magda Pe[u, director de vânz`ri
Anadolu. „Primim foarte multe soli-
cit`ri din partea clien]ilor privind
achizi]ia unor astfel de vehicule
reposedate. Am ajuns la concluzia
c  ̀nu vom putea s  ̀vindem vehicule -
le noi pân` \n momentul \n care nu
se epuizeaz` reposesiile. Am avut
do sa re de la \nceputul anului pen-
tru finan]are de autobuze noi, dar
nu am putut s` ob]in finan]are pen-
tru c` firmele de leasing doresc s`
rezolve   pro blema acestor parcuri
recupe rate. De aceea, st`m la dispozi -
]ia companiilor de leasing cu perso -
nalul nostru specializat, cu parc`ri -
le noastre, unde nu avem de ce s`
v` cerem chirie, cu service-urile
noastre, cu bazele noastre de date
de sute, de mii de transportatori pe
care \i contact`m zilnic“, a comple-
tat Magda Pe[u.

„Dumneavoastr` sunte]i preg` -
ti]i s  ̀vinde]i. Ne afl̀ m aici s  ̀punem
la punct o serie de detalii ca s` re -
u[im s` vindem“, a ar`tat, \n repli -
c`, Ionu] Varghida de la Volksbank
Leasing. „Dac` voi reu[i, prin inter-
mediul dealerilor, s` vând capul
tractor la suma pe care o am de
recuperat, nu m  ̀voi \ndrepta \mpotri-
va transportatorului. ßi dac` tot
acest mecanism va merge bine, voi
avea curajul s` finan]ez [i data
viitoare cu un avans mic“, a con-
cluzionat el.

Meda BORCESCU

meda.borcescu@ziuacargo.ro

Companiile de leasing din
Asocia]ia Societ`]ilor Financia-
re au finan]at, \n semestrul
\ntâi, active \n valoare total`
de 761,26 milioane euro, iar
societ`]ile neafiliate - 15,39
milioane euro, totalul con-
tractelor semnate \n primul
semestru 2009 \nsumând
776,65 milioane euro. Potrivit
unui comunicat ALB,
finan]`rile acordate au vizat 
\n propor]ie de 15% (117,30
milioane euro) echipamentele,
20% (152,19 milioane euro) -
sectorul imobiliar [i 65%
(507,15 milioane euro) - sec-

torul transporturilor. Pe acest
segment, autoturismele de]in
o cot` de 58%, vehiculele
comerciale grele 19%,
vehiculele comerciale u[oare
17%, iar alte tipuri de vehicule
un procent de 6%. Nivelul
finan]`rilor s-a redus cu 
aproximativ 76% \n domeniul
autoturismelor [i al
vehiculelor comerciale 
u[oare, \n timp ce sc`derea
cea mai important` - de 84%
fa]` de perioada similar` 
a anului trecut, a fost 
semnalat` \n domeniul
vehiculelor comerciale grele.

Sc`deri pe toat` linia
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6.319 accidente grave 
s-au produs \n 
perioada 1 ianuarie - 
31 august 2009, conform
datelor prezentate, cu

ocazia mesei rotunde 
din 8 septembrie, de
c`tre subcomisarul 
Marian Zane. Dintre
acestea, aproape 5.000

s-au produs \n interiorul 
localit`]ilor [i numai
1.287 au vizat 
transportul public de
marf` sau persoane.

Sursa: Inspectoratul General al Poli]iei Române, Direc]ia Rutier`

Tip 

arter`
Accidente Mor]i

R`ni]i 

grav

R`ni]i 

u[or

Strad` 2.618 371 2.431 506

Drum na]ional 2.253 899 2.011 1.136

Drum jude]ean 1.028 284 894 365

Drum comunal 309 78 260 73

Alte drumuri 74 20 63 29

Autostrad` 37 20 33 25

Total 6.319 1.672 5.692 2.134

Accidente de circula]ie grave produse 
\n perioada 1 ianuarie - 31 august 2009

Tip vehicul Num`r
Autoturism 5.852

Autoutilitar` 751

Moped 719

Biciclet` 416

Motociclet` 340

Trac]iune animal` 179

Autotren 167

Remorc` 129

Autospecial` 107

Autobuz 97

Microbuz 69

Alte categorii 62

Autocamion 50

Tractor 38

Scuter 36

Tramvai 20
Autocar 10

Autobasculant` 7

Autoremorcher 7

Motoret` 7
Troleibuz 5

Motocar 3

Tras, \mpins de om 2

Rulot` 1

Autorulot` 1

Autodub` 1

Autopropulsant` 1

Total 9.077

Drumuri nesigure

Mediul 

producerii
Accidente Mor]i

R`ni]i 

grav

R`ni]i 

u[or

Localit`]i rurale 2.092 615 1.754 533

Localit`]i urbane 2.767 428 2.567 603

În afara localit`]ii 1.460 629 1.371 998

Total 6.319 1.672 5.692 2.134

Transport 

rutier public
Accidente Mor]i

R`ni]i 

grav

R`ni]i 

u[or

Marf` 1.111 450 937 440

Microbuz, autobuz [i
autocar

176 79 170 127

Total 1.287 529 1.107 567
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C oncret, din septembrie
2009, este disponibil`
pentru microîntreprinde -
rile din domeniul trans-
port [i depozitare o linie

de finan]are nerambursabil` acor-
dat` de statul român prin Progra-
mul Opera]ional Regional (POR),
axa prioritar` 4 „Sprijinirea dez-
volt`rii mediului de afaceri regio -
nal [i local“, domeniul de inter-
ven]ie 4.3. „Sprijinirea dezvolt`rii
micro\ntreprinderilor“. Printre
domeniile considerate eligibile, se
\ncadreaz` [i Sec]iunea H - Trans-
port [i depozitare, din cadrul codu-
lui CAEN, clasele 49xx, 50xx, 51xx,
52xx, 53xx - respectiv transpor-
turile de marf` [i c`l`tori pe cale fe -
rat`, transporturile cu ta xiuri, trans-
porturi rutiere, maritime, aeriene
[i activit`]i de servicii anexe trans-
porturilor. Prin sus]inerea mi cro\ntre-
prinderilor, se creeaz` locuri noi
de munc`, având ca scop sprijinirea
continu`rii procesului de restructu -
rare [i redresare economic` a zone -
lor aflate \n declin, \ntrucât micro\n -
treprinderile au flexibilitatea nece-
sar` s` se adapteze cerin ]elor unei
economii de pia]  ̀dina mice. Microîn-
treprinderile sunt de finite ca \ntre-
prinderi ce au pân` la 9 salaria]i [i
realizeaz` o cifr` de afaceri anual`
net` sau de]in active totale de pân`
la 2 milioane de euro.

70% din investi]ie
realizat` de UE

În cadrul proiectului ce se depu -
ne pentru ob]inerea finan]`rii pot
fi desf`[urate doar anumite tipuri
de investi]ii ce au ca rol cre[terea
competitivit`]ii [i a productivit`]ii
micro\ntreprinderii, cum ar fi: achi -
zi]ionarea de echipamente [i tehno -
logii noi, moderne; achizi]ionarea
de sisteme IT (hardware [i/ sau soft-
ware); construirea/extinderea/mo -
dernizarea spa]iilor de produc -
]ie/pres tare servicii ale microîn-
treprinderilor. Ajutorul public ne -
ram bursabil este de 70% din totalul
cheltuielilor eligibile, iar valoarea
maxim` a finan]`rii nerambursabile
este de 200.000 euro/proiect (100.000
euro \n cazul \ntreprinderilor din

FINAN}ARE
pentru transport 
[i depozitare

Micro\ntreprinderile
din domeniile trans-
port [i depozitare 
pot beneficia de
finan]are european`
prin intermediul unei
linii deschise din luna 
septembrie.

16
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domeniul transportului rutier - trans-
portul de marf` [i transportul de
c`l`tori pe cale rutier`). Valoarea
total̀  a proiectului (inclusiv TVA, chel-
tuielile neeligibile) poate fi cuprins`
\ntre 100.000 [i 3.000.000 lei. Pen-
tru derularea activit`]ilor din proiect
sunt finan]ate cheltuieli cu con-
struc]ii [i instala]ii, cu achizi]ionarea
de echipamente [i tehnologii noi,
cu achizi]ionarea sistemelor IT, cu
servicii de consultan]`, \n limita a
5% din valoarea total` eligibil` a
proiectului, cheltuieli pentru audit,
de publicitate [i informare, dar [i chel-
tuielile diverse [i neprev`zute \n
limita a 10% din valoarea unei ca -
tegorii de cheltuieli.

Pentru accesarea acestei linii
de finan]are, micro\ntreprinderile 
din zona urban` trebuie s` \ndepli -
neasc` ni[te condi]ii minime obli -
gatorii pentru acordarea sprijinului:

- solicitantul a desf`[urat acti -
vitate pe o perioad  ̀corespunz`toare
cel pu]in unui an fiscal 

- solicitantul a ob]inut profit din
exploatare \n ultimul an fiscal prece-
dent depunerii cererii de finan]are 

- solicitantul nu este \n stare de
insolven]`, faliment, lichidare

- solicitantul dovede[te calitatea
de proprietar al terenului [i/sau al
cl`dirii ori le are \n concesiune

- terenul/cl`direa \n care se face
investi]ia nu sunt grevate de sar-

cini [i nu fac obiectul unor litigii \n 
curs de solu]ionare

- solicitantul are capacitatea fi -
nanciar` de a implementa proiec-
tul

- solicitantul trebuie s` aib` \n
proprietate sau chirie spa]iul \n care
desf`[oar` activitatea pentru care
au fost achizi]ionate bunurile (spa]iul
respectiv trebuie s` fie situat \n
mediul urban); contractul de \nchiri-
ere trebuie s` acopere o perioad`
de minimum 3 ani de la data esti-
mat  ̀a finaliz`rii perioadei de imple-
mentare a proiectului 

- proiectul nu a mai beneficiat
de finan]are public` \n ultimii 5 ani
\nainte de data depunerii cererii
de finan]are, pentru acela[i tip de
activit`]i

- perioada de implementare a
 activit`]ilor proiectului nu dep`[e[te
data de 31.07.2015.

În procesul de selec]ie, sunt
urm`rite contribu]ia proiectului la
realizarea obiectivelor Programului
Opera]ional Regional, precum 
[i calitatea, maturitatea [i suste-
nabilitatea proiectului.

Etape de parcurs

Verificarea dosarului cererii de
finan]are presupune câteva etape
ce preced semnarea contractului
cu Autoritatea de Management:

1. Verificarea conformit`]ii admi -
nistrative [i a eligibilit`]ii 

2. Evaluarea tehnic` [i finan-
ciar` a proiectului

3. Etapa precontractual` - vizita
la fa]a locului 

Autoritatea de Management
pen tru Programul Opera]ional Re -
gional este Ministerul Dezvolt`rii
Regionale [i Locuin]ei, ce are respon-
sabilitatea managementului, gestio -
n`rii [i implement`rii asisten]ei
financiare din instrumente struc-
turale ale Uniunii Europene pen-
tru acest program \n perioada 2007
- 2013. 

Cererile de finan]are \mpreun`
cu documenta]ia aferent` acesto-
ra se depun la sediile Organismelor
Intermediare pentru Programul
Opera]ional Regional, respectiv la
ADR (Agen]iile pentru Dezvoltare
Regional`) aferente celor 8 regi uni
ale României. Pentru mai multe
detalii privind accesarea acestei li -
nii de finan]are, pute]i vizita site-ul
oficial al Programului Opera]ional
Regional (www.inforegio.ro) [i pute]i
apela la o firm` specializat` pe con-
sultan]` pentru accesarea finan]` -
rilor nerambursabile pentru \ntoc -
mirea documenta]iei necesare ob -
]inerii finan]`rii.

Diana PARIZIANU
BEPA Advisors
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unt, \n ultima perioad`,
tot mai multe companii
care se gândesc serios sau
chiar au contractat solu]ii
care s` integreze [i un

modul de management al cur]ii, ca
instrument de cre[tere a vizibilit`]ii
pozi]iei m`rfurilor \n timp real [i,
implicit, al controlului opera]iunilor. 

Este deja o practic` faptul c`
multe companii au f`cut investi]ii
semnificative \n sisteme [i tehnologii
pentru urm`rirea camioanelor, \ns`
pu]ine sunt cele care au realizat c`
\ntârzierile \n transporturi adesea au
loc nu \n trafic, ci \n cur]ile centrelor
de distribu]ie, depozitelor, retaileri -

lor [i loca]iilor de produc]ie. Toate
m`rfurile trec pe parcursul ciclului
de via]` prin mai multe cur]i [i ine-
ficien]ele sau erorile produse \n cur]i
se amplific`, propagându-se \n re -
]ea ua Supply Chain-ului. Una dintre
problemele cu care se confrunt` o
companie \n managementul cur]ii
este reprezentat  ̀de durata re cep   ]iei
unei expedi]ii. Câ]i dintre noi nu  
ne-am confruntat cu necesitatea de
a trece de la recep]ia la palet sau
colet la cea la bucat` pentru a corec-
ta erorile sau neglijen]ele juc`torilor
din amontele lan]ului logistic? În
acest caz, sunt dou` aspecte cu care
ne confrunt`m. Primul ]ine de lipsa
de resurse umane: alocarea de resurse
pentru o activitate care nu adaug  ̀va-
loare, ci numai costuri, este un p`cat
capital [i, de multe ori, ajungem s`
p`c`tuim 24/24. Cel de-al doilea se re -
fe r  ̀la inexisten]a sistemelor sau pro-
duselor preg`tite pentru a fi „citite“
de sisteme, care s` permit` recep]ia
\n „flux continuu“.

Ce urm`rim

Activit`]i comune managemen-
tului cur]ii sunt verific`rile m`rfii \n
procesul de recep]ie/expedi]ie, ma -
nipul`ri redundante multiple, ve ri -
fic`ri mari consumatoare de timp \n
curte, \ntârzieri, penalit`]i excesive
legate de daune [i deterior`ri, timpi
administrativi neproductivi gene-
ra ]i de comunicarea ineficace [i, \n
ge neral, o lips` de informa]ii legate
de activit`]i. Nivelul problemelor
cauza te de un anumit factor specif-

ic depin de de natura [i de dimensi-
unea opera]iilor. De exemplu, \ntârzier-
ile pot fi generate de opriri \n procesul
de fabrica]ie, bunuri nevandabile din
cauza manipul̀ rii unor produse peri -
sabile, pierderea unor oportunit`]i
de vânzare cauzate de lipsa de stoc
la retaileri sau aspecte legate de cre -
dibilitate \n rela]ia cu clien]ii [i furni-
zorii. Pe de alt̀  parte, toate aceste pro -
bleme pot fi atribuite unor aspecte
fundamentale de comunicare, lipsei
de informa]ii (vizibilitate), precum [i
preciziei acestora \n ceea ce prive[te
opera]iunile din curte. Cu toate c`
majoritatea depozitelor mari [i a cen-
trelor de distribu]ie sunt gestiona te
de sisteme performante de ma na -
gement al opera]iunilor, cele mai
multe informa]ii legate de cur]ile
acestora sunt gestionate prin \nre -
gistr`ri manuale sau cu ajutorul „sfân-
tului“ Excel. Chiar dac`, de exemplu,
la nivel interna]ional, studiile arat  ̀c`
circa 58% dintre juc`tori opereaz`
cur]ile cu sisteme informatizate, nici
ace[tia nu-[i integreaz` sisteme le
de ]inute, f`când acest transfer ma -
 nual. O astfel de practic` este mare
consumatoare de timp [i resurse
umane [i, cu siguran] ,̀ nu este de nici
un ajutor \n m`surarea [i controlul
opera]iunilor, ca s` nu mai vorbim
de propunerea unor m`suri pentru
\mbun`t`]irea performan]ei. 

Cum m`sur`m 
performan]a

Pân` \n acest moment, am auzit
numai de câteva cazuri (fericite), \n care

Cunoscut \n industrie
sub numele de Yard
Management, 
conceptul a atins 
rangul de art` \n ]`rile
\n care resursele de
timp [i bani sunt 
importante. Nu se
poate spune c` nu
sunt importante [i \n 
Romånia, dar, cu 
siguran]`, nu le
acord`m acea 
importan]` care s` ne
conduc` la a g`si
solu]ii de transfer al
fluxului de m`rfuri din
camion \n depozit [i 
invers, \ntr-un regim
programat sau chiar
JIT (Just-In-Time).

Este 
important  
Managementul 
Cur]ii?
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companiile m`soar` indicatori de
performan]` lega]i de managemen-
tul cur]ii. 

Indicatorii sunt strict lega]i de: 
- Deciziile de utilizare a capa ci -

t`]ilor, manoperei [i echipamentelor
utilizate, precum [i de zonare a cur]ii

- Managementul docurilor de
\nc`rcare/desc`rcare [i optimizarea
manipul`rii semiremorcilor, utilizând
criterii furnizate de clien]i

- Verificarea la intrare [i la ie[ire
a mijloacelor de transport, parcarea
[i sta]ionarea acestora sau mi[carea
autovehiculelor la [i de la docurile
de \nc`rcare 

- Controlul securit`]ii incintei [i
a modului \n care sunt generate sem-
nalele de alert`

- Înregistrarea activelor, mi[c`rile
acestora [i istoricul lor

- Situa]iile gradului de utilizare a
echipamentelor [i utilit`]ilor, pro-
ductivitatea muncii [i resursele de
timp.

Exist  ̀sisteme de management al
cur]ii care sunt proiectate \n acela[i
mod precum cele de management al
depozitului, [i anume au \n spate
algoritmi de calcul complica]i [i sunt
necesare date structurate precum [i
un num`r suplimentar de angaja]i
la departamentul IT pentru a \ntre]ine
un astfel de sistem. Oricum, nu rezolv`
problema timpilor [i reducerea aces-
tora pentru a \mbun`t`]i nivelul de
customer service. 

Sistemul de m`surare a perfor-
man]elor trebuie s  ̀includ  ̀indicatori
care s` se adreseze modului de uti-
lizare/\nc`rcare a [oferului, echipa-

mentului (semiremorcii sau capului
de tractor de interior) [i cur]ii (spa]iu
de parcare, alei [i docuri) [i care con-
tribuie la productivitatea de ansam-
blu a acestor resurse.

Un indicator ar fi: move-to-drive
time, adic` un indicator care s`
m`soare timpul petrecut de o se mi-
remorc  ̀de la momentul \n care a ceas-
 ta este l`sat` \n curte [i \ncepe s`
curg` „timpul de curte“, pân` când
aceasta este preluat` de c`tre capul
de tractor extern odat` opera]iunile
\nc`rcate (se presupune c` o semire -
morc`, odat` ajuns` \n curte, este
decuplat  ̀de capul de tractor utilizat
pentru circula]ia pe drumurile pu  bli -
ce, care, astfel, reduce timpii de
a[teptare a echipamentului cu motor
\n interiorul cur]ii [i mai poate face un
anumit num`r de km \ntr-o alt  ̀curs ,̀
pân  ̀la disponibilizarea semiremorcii
curente). O alt` m`sur`toare poate
fi timpul de \nlocuire la doc a unei se -
miremorci [i care ne furnizeaz` date
despre productivitatea echipamen -
te lor utilizate pentru manevre \n
curte. 

Timpul de recep]ie [i cel de expe-
di]ie reprezint`, de asemenea, fac-
tori de impact asupra opera]iunilor
de transport, orice \ntârziere putând
d`una imaginii transportatorului [i cre -
dibilit`]ii acestuia. 

Distan]a medie [i timpul mediu
de condus pentru capul tractor intern
sunt m`sur`tori ce determin` efi-
cacitatea cu care este utilizat  ̀curtea
sau zonat`, considerând constrân-
gerile de ansamblu ale designului [i
proiect`rii loca]iei. Alte m`sur`tori

legate de protec]ia mediului pot fi
utilizate, [i anume distan]a medie
parcurs  ̀\n gol pentru g`sirea [i pre-
luarea semiremorcilor.

Având la baz` astfel de \n re   gis -
tr`ri, KPI (indicatorii de performan]`)
pot fi stabili]i pentru a ajuta ma na -
gementul s` evalueze eficien]a
opera]iunilor [i, \n consecin]`, s`
ini]ieze ac]iuni [i m`suri de \mbun`t  ̀-
]ire a performan]ei [i reducere a cos-
turilor. Orice m`sur̀ m poate fi util atât
timp cât m`sur`torile se realizeaz  ̀\n
mod obiectiv. Se adaug` la aceast`
condi]ie [i ob]inerea datelor \n timp
real, pentru a face o gestiune proa -
ctiv` si nu una reactiv`, activitate
care trebuie realizat` \n mod au to -
ma  tizat.     

În concluzie

Activit`]ile simple trebuie abor-
date simplu [i nu complicat, trebuie
m`surate [i, \n permanen]`, dez-
voltate programe de \mbun`t`]ire. 

Un exemplu de „Aß A N U“ [i pen-
tru alte moduri de transport, nu numai
cel rutier, este al unei companii pro-
duc`toare de vagoane din România,
care \nregistra \n anul 2005 cheltuieli
de jum t̀ate de miliard de lei pe moto-
rina necesar` locomotivei utilizat`
\n curte pentru a transfera vagoanele
\n lucru de la o sec]ie la alta [i de pe
o linie pe alta, pentru a permite
desf`[urarea activit`]ii. 

Adriana P~L~{AN
AFP-MKT Consulating 

& Management
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Nimic nu se mi[c` \n depozit
la voia \ntâmpl`rii. Fiecare
pas se integreaz` perfect
\ntr-un sistem atent stu-
diat, care permite atingerea 
obiectivului final: marfa
este acolo unde trebuie,
exact la momentul potrivit.
Am aflat cum se reflect`
mai mult de 500 de
ani de experien]`
\ntr-un depozit cu
dot`ri de ultim`
or`, pe care 
Gebrüder Weiss l-a
construit lâng` 
Bucure[ti, urm`rind traseul
unui colet aflat \n tranzit
c`tre destina]ia final`: 
clientul. De fapt, acela[i
colet pe care, \n num`rul
trecut, l-am ]inut 
atent sub 
observa]ie pe ruta 
Singapore - Bucure[ti.
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D up` un drum de multe
mii de kilometri, cole-
tul trimis tocmai de la
Singapore a ajuns la
poarta depozitului

Gebrüder Weiss de pe autostrada
Bucure[ti - Pite[ti. 

S-ar p`rea c` este timpul pen-
tru un scurt repaus. Lucrurile nu
stau, \ns`, deloc a[a. Urmeaz` o
succesiune de opera]iuni cu adev` -
rat interesant` pentru cei care sunt
curio[i s` afle ce se \ntâmpl` \n
culisele activit`]ii de logistic`.

Intrarea 

Înc` de la desc`rcarea \n depo -
zit, coletul este preluat de c`tre sis-
temul informatic. Totul se realizea -
z` f`r` s` fie necesare pixul [i hâr-
tia. Manipulantul scaneaz` codul
de bare pe care coletul l-a primit \nc`
de la Singapore [i imediat sunt
afi[ate informa]ii detaliate privind
urm`toarea destina]ie. Se scanea -
z` apoi codul de bare al destina]iei,
se genereaz` loca]ia [i este trecut`
automat \n lista de \nc`rcare.

Odat` \ncheiat procesul de pick-
ing, se scaneaz` \nc` o dat` codul
de bare, iar m`rfurile sunt intro-
duse manual \n sistem, generând un
nou cod de bare unic (lot number,
serial number, SSCC). Datele sunt
transferate prin cablu c`tre com-
puter [i apoi editate. 

Acum, se solicit` codul de bare
trecut pe m`rfuri, prin scanarea
c`ruia sunt generate informa]ii noi.
Num`rul de identificare a clientu-
lui este din acest moment valabil \n
sistemul de management al depo -
zitului ca un criteriu de organizare
pentru colectare. În ordinul de
colectare a m`rfurilor, este nece-
sar` scanarea codului expedi]iei
containerului (SSCC) \n vederea
identific`rii destina]iei coletului.
Ulterior, informa]ia este folosit` de
sistemul informatic pentru orga-
nizarea transportului m`rfurilor la
destina]ia final`. Practic, din sis-
temul de management al depozi-
tului, aceasta este trimis` depar-
tamentului de transport, iar fizic, 
marfa p`r`se[te zona de depo zi -
tare [i este transferat` \n zona de
tranzit pentru transport. 

M`rfurile care se distribuie di -
rect de la depozitul din Bucure[ti 
sunt \nc`rcate pe vehiculele de linie
care deservesc zona de acoperire a

Compania Gebrüder Weiss a
anun]at recent intrarea pe
pia]a serviciilor de transport
feroviar din România.
„Lansarea serviciului de trans-
port feroviar se \nscrie \n logi-
ca dezvolt`rii serviciilor
furnizate de Gebrüder Weiss \n
\ntreaga regiune [i reflect`
maturizarea opera]iunilor din
România“, a afirmat, \n acest
context, Thomas Moser, ma-
nager regional GW. „Totodat`,
ne manifest`m \ncrederea \n

revenirea cre[terii economice a
României [i ]`rilor din regiune
\n lunile care urmeaz` [i dorim
s` ne pozi]ion`m strategic fa]`
de competitorii no[tri \n
momentul \n care reluarea
cre[terii economice va solicita
din nou la maxim infrastruc-
tura rutier`, precum \n anii din
urm`“, a completat el. GW Rail
Cargo, subsidiara specializat` a
Grupului, a transportat \n Aus-
tria \n 2008 circa 870.000 
de tone de marf`.

Prezen]i pe pia]a serviciilor 
de transport feroviar
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Capitalei, cele ce urmeaz` a fi dis-
tribuite \n ]ar` sunt trimise pe ca -
mi oanele de linie \n centrele logis-
tice regionale, de unde, mai departe,
ajung la destina]iile finale \n ziua
urm`toare plec`rii din depozitul
central, prin intermediul liniilor
directe cu Arad, Sibiu [i Bac`u.

Ie[irea

Din sistemul informatic al clien-
tului, Gebrüder Weiss prime[te co -
menzile de picking pentru livrare, ca -
re sunt importate \n sistemul de

management al depozitului. În sens
invers, odat  ̀procesat  ̀comanda, sis-
temul de management al depozi -
tului transmite sistemului informatic
al clientului finalizarea opera]iuni -
lor. Atunci când pickingul pentru
livrare este finalizat, departamentul
de logistic` transmite din sistemul
de management comenzile de trans-
port aferente fiec`rei partide de
marf`, comenzi care se import` \n
CIEL, software-ul utilizat de Gebrü -
der Weiss pentru organizarea [i
monitorizarea tuturor transportu -
rilor rutiere. Odat` intrate m`rfurile

\n sistem, operatorii de transport [i
coordonatorul de rute finalizeaz`
comenzile de livrare prin \nc`rcarea
m`rfurilor pe liniile de transport
corespunz`toare cerin]elor clien-
tului, optimizând rutele [i timpii de
tranzit acolo unde este posibil. 

Atât procesul de intr`ri cât [i ie -
[i rile pot fi operate \n \ntregime pa -
perless, cu toate tranzac]iile f`cute
\n programele informatice [i de
gestiune ale terminalului logistic,
f`r` folosirea formularelor de hâr-
tie. Atunci când se finalizeaz  ̀coman-
da, se printeaz` etichetele, moment
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\n care toate comenzile sunt setate
\n sistemul de management al depo -
zitului cu status „400“, adic  ̀\ncheia -
te, generându-se documentele nece-
sare.

Dot`ri 
de avangard` 
pentru România

Depozitul Gebrüder Weiss de
pe autostrada A1 este probabil sin-
gurul din România care dispune de
zon` de depozitare separat` pen-

tru m`rfurile periculoase, \nc`pere
\nchis`, rezistent` la foc, construit`
cu pere]i ce rezist` 3 ore la flac`r`
deschis`, sprinklere cu spum` la
fiecare nivel de stocare [i sistem
de stingere a incendiilor. De aseme-
nea, exist` sisteme de re]inere a
apei utilizate la stingerea incendi-
ilor, bazine mobile de colectare,
kituri pentru scurgere instalate \n 
caz de fisuri [i senzori pentru foc.
De men]ionat c  ̀accesul este restric -
]ionat \n aceast` zon`, angaja]ii fi -
ind dota]i cu echipamente speciale.  

Depozitul beneficiaz`, \n plus,
de surs` proprie de ap` potabil`,
rezer vor de 600 mc pentru protec]ia
contra incendiilor [i generator de
cu rent electric. Pentru a oferi pro-
tec]ie maxim` m`rfurilor, terminalul
este certificat TAPA „Technology
Asset Protection Agency“. TAPA-
EMEA este o asocia]ie a speciali[tilor
\n securitate [i a firmelor din cele
mai diferite domenii ca: produc]ie,
comer] [i transport. Concernul
Gebrüder Weiss cu sediul \n Lauter-
ach (Vorarlberg, Austria) are un total
de peste 4.500 angaja]i [i 135 loca]ii
\n lume. Gebrüder Weiss este prezent
\n Europa Central` [i de Est prin
re]eaua de birouri din Austria, Ger-
mania, Cehia, Italia, Slovacia, Ungaria,
Slovenia, Croa]ia, Serbia, Bulgaria,
România [i Ucraina. În 2008, compania
a \nregistrat o cifr` de afaceri de
990 milioane euro. 

În portofoliul Gebrüder Weiss
România se reg`sesc clien]i pre-
cum: Hewlett-Packard, Daikin, Dan-
foss, Kodak, S&T, Isovolta Group,
Puma Sports România, Baxi Româ-
nia, Franke, La Fourmi, Porsche,
Premium Lubricants (BP) etc. 

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro
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C omplexitatea pe care o
reprezint` emiterea car -
telelor tahograf (elemen -
te de securizare, verifi-
carea datelor la nivel eu -

ropean etc), dar [i repetatele con-
testa]ii depuse la licita]ia privind
atribuirea contractului de realizare
a cartelelor au dus la o \ntârziere a
emiterii lor de [apte luni.

Dialogul defectuos dintre ope -
ratorii de transport [i autorit`]i, dar
[i comunicarea \ntre diferitele
autorit`]i au bulversat mul]i dintre
c`r`u[i, care au decis, \n lips` de
cartele, s` \nlocuiasc` tahograful
digital cu unul analogic - [i de aici
au \nceput problemele.

Amenzi 
de mii 
de euro

Un autovehicul de peste 3,5 t
sau peste 8 plus 1 locuri, \nmatri -
cu lat dup` 1 ianuarie 2007 [i care
este dotat cu tahograf analogic este
pasibil de o amend` de câteva mii
de euro \n Europa. 

În România, amenda este de
peste o mie de euro.

Din p`cate, iese \nc  ̀o dat̀  \n evi-
den]̀  faptul c̀  exist̀  numeroase firme
de transport care se informeaz`
defectuos [i cu \ntârziere \n ceea
ce prive[te schimb`rile legislative. 

Practic, unii prefer` pur [i sim-
plu s` asculte ceea ce povestesc [o -
ferii - unde, cum [i de ce au mai
fost amenda]i - [i abia apoi se decid,
sau nu, s` ia m`surile necesare.

A conduce activitatea de trans-
port pe baz` de zvonuri reprezint`
un risc pe care, din p`cate, prea
mul te firme române[ti [i-l asum`.

Astfel, un num`r important de
operatori de transport a decis s`
\nlocuiasc` tahograful digital cu
unul analogic - motiva]ia a fost lipsa
cardurilor, dar [i pentru c` „a[a au
auzit“ la al]i colegi transportatori.

Unii transportatori au f`cut pre-
siuni asupra dealerilor care, la rân-
dul lor, au decis schimbarea tahogra -
felor digitale cu unele analogice. 

Al]ii, pur [i simplu, au apelat la
service-uri specializate.

iimmpplleemmeennttaarree

DDIIFFIICCIILL~~
De la 1 ianuarie 2007, toate vehiculele 
comerciale aflate la prima \nmatriculare
trebuiau dotate cu tahograf digital. 
Transportatorii români au experimentat 

o problem` aparte - cartelele speciale,
f`r` de care aceste aparate nu pot

fi utilizate, nu au fost emise
decât \ncepând cu luna august
2007. Perioada tulbure 
de atunci mai produ ce \nc`
efecte, prin amenzile 
consistente 
pe care unii 
c`r`u[i 
le primesc 
[i ast`zi. 
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Utilizare
de „avarie“

Autoritatea Rutier` a recoman-
dat transportatorilor s` utilizeze
tahograful digital, chiar [i \n lipsa
cartelelor, printând zilnic pe hârtie da -
tele din tahograf.

Chiar dac  ̀aparatele veneau por-
nite din fabric  ̀[i, deci, puteau \nre -
gistra date precum viteza sau km par-
cur[i, o asemenea utilizare nu co -
respunde legisla]iei [i nici nu se pune
problema unui control riguros din
punct de vedere al respect`rii timpi-
lor de conducere [i odihn .̀ În memo-
ria tahografului, nu exista num`rul
de \nmatriculare al autovehiculului, 
apa ratul nu putea fi calibrat \n lipsa
cardurilor de service... În plus, f`r`
cartele, unele aparate s-au defectat.

ARR [i-a asumat, a[a cum era
firesc, aceast  ̀perioad  ̀de tranzi]ie,
permi]ând o asemenea utilizare. Mai
mult decât atât, au existat comu-
nic`ri cu organismele de control din
celelalte state europene pentru a se
evita amendarea transportatorilor
români din lips` de cartele.

În ciuda acestui fapt, exist` voci
care vorbesc despre amenzi pri mite
\n str`in`tate, dar aceste informa]ii
nu au putut fi confirmate. Pe de alt`
parte, Registrul Auto Român a per-
mis omologarea autovehiculelor,
indiferent dac` erau echipate cu
tahograf digital sau analogic. Abia \n
luna mai 2007, ARR, \n urma sesiz`rii
acestei probleme, a trimis notific`ri
c t̀re RAR, prin care a cerut ca autove-
hiculele cu tahograf analogic s` nu
mai primeasc` omologarea.

Oricum, ARR a \nceput s` dea
amenzi pentru ma[inile \nmatriculate
\n 2007 neechipate cu tahograf di -
gital, abia din 2008.

Aparatele 
trebuie schimbate

Pe lâng` transportatorii care au
schimbat tahograful digital, consi-
derând c` acesta nu poate fi utilizat
f`r` cartele, au fost [i situa]ii, unele
evidente, \n care a fost vorba doar de
inten]ia de a profita \n continuare
de posibilit`]ile, bine cunoscute de
[oferi, de a p`c`li tahograful ana-

logic. Au fost depistate cazuri de
schimbare a tahografului digital 
cu unul analogic chiar [i dup  ̀august
2007 (momentul \n care puteau fi
procurate cartelele). Inspectorii ARR
au primit recomandarea s  ̀aib  ̀dis-
cern`mânt \n momentul \n care depis-
teaz  ̀taho grafe analogice pe autove-
hicule care ar trebui s` fie echipate
cu digitale, s` judece \n spiritul legii
[i prin prisma siguran]ei circula]iei.
Oricum, ast`zi au ap`rut sisteme de
p`c`lire inclusiv a tahografului dig-
ital. Singura solu]ie pentru cei care
de]in autovehicule \nmatriculate
prima dat` dup` 1 ianuarie 2007 [i
nu sunt dotate cu tahograf digital
r`mâne procurarea acestor aparate.
Costul schimb`rii, sau mai bine spus,
al revenirii la tahograful digital este
de aproximativ 800 de euro (aparat

plus montare [i calibrare). Pre]ul nu
este neglijabil, dar, oricum, este sub
cuantumul unei singure amenzi. Iar
pe plan european se are \n vedere
\n`sprirea sanc]iunilor pentru aseme-
nea practici. Acest subiect este unul
destul de sensibil \n Europa.

De[i num`rul de sanc]iuni ra -
portate din str`in`tate pentru nee -
chiparea autovehiculelor cu tahograf
digital este destul de mic (doar trei
amenzi \n ultimele trei luni), autorit  ̀-
]ile din alte ]`ri europene au cerut 
ARR s` rezolve aceast` problem`.

În str`in`tate, firmele române[ti
de transport sunt amendate \n spe-
cial pentru nerespectarea timpilor
de odihn` pentru [oferi.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Poli]ia 
Autostr`zilor

Chiar dac` România 
nu abund` de autostr`zi, 

pentru cei aproximativ 300 km
existen]i, a fost \nfiin]at` 

o structur` separat` de
monitorizare [i control 

al traficului - Poli]ia
Autostr`zi. Pentru a afla mai
multe detalii despre aceast`

structur`, am stat de vorb` cu
comisarul [ef George Grigore,

{eful Sec]iei de Poli]ie 
Autostr`zi.
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A ceast` Sec]ie nu este
o noutate pe plan
european, multe din-
tre ]`rile de pe conti-
nent având o aseme-

nea structur`, care, \n principiu,
are \n componen]` segmentul de
Poli]ie Rutier` [i cel de Criminali-
tate-Judiciar`. Tot ce se \ntâmpl`
pe autostr`zile din România este
solu]ionat de aceast` structur`:
probleme de trafic, incendii, fur-
turi, tâlh`rii etc.

Transporturile 
sub supraveghere
permanent`

Reprezentan]ii Poli]iei Rutiere
din cadrul Sec]iei de Poli]ie Autostr̀ zi
au \n sarcin` problemele de trafic,
cele privind dep`[irea vitezei legale
\n special, precum [i legalitatea
transportului public rutier de marf`
[i persoane, acest segment reprezen-
tând 25% din volumul de trafic de
pe ambele autostr`zi - A1 [i A2. În
acest sens, au fost specializa]i
lucr`tori de la Poli]ia Rutier`, care
au urmat cursuri sus]inute de spe-
ciali[ti din cadrul ARR (Autoritatea
Rutier` Român`). Concret, la ora
actual`, din 116 lucr`tori ai Poli]iei
Autostr`zi, 15 sunt specializa]i pe
legalitatea transportului public de
marf` [i persoane [i pe respectarea
timpilor de odihn .̀ Doi dintre ace[ti
lucr`tori au fost chiar trimi[i la spe-
cializare \n str`in`tate. Scopul a

fost ca, \n permanen] ,̀ pe autostr`zi,
s` existe personal specializat care
s` poat` citi un tahograf digital [i
s` constate, \n cazul evenimentelor
rutiere \n care sunt implicate vehicule
de transport, dac` [oferul a respec-
tat timpii de odihn`. De altfel,
oboseala reprezint` una dintre
cauzele frecvente ale accidentelor.
„Cele mai mari probleme le gene -

rea z` c`r`u[ii de materiale de con-
struc]ii (\n special de piatr` din bal-
astiere), ace[tia supra\nc`rcând
frecvent ma[inile, fapt care duce la
deteriorarea drumului. Amenzile
sunt destul de mari, pentru su pra -
\nc`rcare ajungând la 4.000 RON.
O alt` problem` o reprezint` de -
p`[irea limitei de vitez` [i chiar am
avut ac]iuni multiple \n acest sens,
cu rezultate foarte bune. Aceste
campanii au fost promovate intens
de mass-media [i am avut supriza
ca reporterii, care veniser̀  la ac]iunile
respective preg`ti]i s` suprind` o
ridicare de permis de conducere
ori un radar spectaculos, s` plece
acas` f`r` a avea parte de aceste

evenimente, ceea ce este \mbucu -
r t̀or pentru noi - \nseamn  ̀c  ̀ne-am
atins scopul“, a ar`tat comisarul [ef
George Grigore. În prezent, Poli]ia
Autostr`zi are \n plan \nlocui rea
actualelor aparate radar, aflate \n
dotare din 2001 [i care \nregistreaz`
pe casete magnetice, cu aparate
de ultim  ̀genera]ie ce pot stoca ima -
gini pe suport digital. 

„Utilajele“ 
din dotare

Poli]ia Autostr`zi a fost dotat`
pe o perioad` de timp limitat` cu
dou` ma[ini sportive, un Seat Leon
Cupra cu un motor 2.0 TFSI de 240
CP [i un Mitsubishi Lancer Evo 10
de 295 CP. „Ma[inile au fost date
pentru testare Poli]iei Autostr`zi.
Amândou  ̀se comport  ̀irepro[abil
\n trafic, ca vitez` de reac]ie, dar [i
ca prestan] .̀ Acest lucru se observ`
\n num`rul mai sc`zut de cazuri
de neoprire la semnalul agentului
de circula]ie. Este un plus important
de imagine. Unul dintre cazurile
celebre la care a participat una din-
tre aceste ma[ini este cel al doam-
nei care gonea cu peste 200 km/h,
având trei copii \n autovehicul...
Ma[ina noastr` a pornit \n urm`-
rirea ei [i a reu[it s` fac` fa]` cu
brio situa]iei“, a spus comisarul
[ef George Grigore. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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L ansarea noii serii \n
aceast` perioad`, \n
care vânz̀ rile de vehicule
comerciale au cunos-
cut o sc`dere atât de

abrupt`, reprezint  ̀\nc  ̀o demon-
stra]ie a faptului c` ma rii con-
structori de vehicule se pre g` -
tesc pentru momentul \n care
economia se va redresa. De altfel,
Scania a anun]at faptul c`, la ora
actual`, a ajuns la un nivel normal
al stocurilor. ßi chiar dac` au fost
luate m`suri rapide pentru redu -
cerea costurilor, cercetarea a mers
\nainte, iar rezultatele sunt spec-
taculoase.

Focus pe costuri
mai mici

Reprezentan]ii constructoru-
lui suedez consider` c` [i 2010

va fi un an dificil [i abia \n 2011
se a[teapt` revenirea c`tre un
nivel obi[nuit al num`rului de
comenzi pentru camioane. Cei
de la Scania \[i propun s  ̀conving`
pia]a european` de avantajele
reprezentate de noul model.

A[a cum ne-a obi[nuit, pro-
duc`torul pune un accent impor-
tant pe elementele determinante
pentru [ofer - confort, siguran]`,
er gonomie... Îns`, lucrurile nu se
opresc aici. Scania este hot`rât`
s`-[i demonstreze competitivi-
tatea [i \n fa]a patronilor de firme
de transport.

Se poate spune c` [oferul
r`mâ ne \n centrul aten]iei con-
structorului suedez, dar cap`t`
noi valen]e. Într-un mod elegant
[i constructiv, Scania \ncearc` s`
se asigure c` to]i cei care se urc`
la volanul vehiculelor [tiu ce au
de f`cut [i pot s` ob]in` per-
 forman]e maxime - consum re -
dus de combustibil, uzur` minim`
a componentelor.

Sistemul proiectat nu se limi -
teaz  ̀doar la acordarea unui punc-
taj privind performan]ele condu -
c`torilor auto pe o curs` sau pe o
anumit` perioad` de timp. Prac-
tic, „Scania Driver Support“ comu-
nic` permanent cu [oferul, \i reco-
mand` anumite ac]iuni, \i atrage
aten]ia asupra gre[elilor [i chiar
\l laud` atunci când o merit`.

Sistemul se concentreaz` pe
analizarea a patru elemente: abor-
darea pantelor, utilizarea frânei,
anticiparea traficului, selectarea
treptelor de vitez`. Pe fiecare
segment \n parte, dar [i pe ge-
neral, presta]ia [oferului este
punctat̀ . Acest sistem va fi disponi-
bil \n dotarea standard pentru
majoritatea modelelor destinate
transportului pe distan]e lungi. 
Constructorul suedez sper` ca, 
astfel, fir mele de transport s` 

Prin noua Serie R,
constructorul
suedez a \nt`rit 
cu grij` puncte 
ce puteau fi 
considerate slabe 
[i a \mbun`t`]it 
aspectele forte,
\ns` cel mai 
interesant lucru 
\l reprezint` 
introducerea unui
complex sistem de
analiz` [i evaluare
a modului \n care
[oferul conduce [i
acordarea de 
sugestii \n timp
real pentru
\mbun`t`]irea 
performan]elor - 
un adev`rat 
profesor \n bordul
camionului.

PROFESORULL DDIINN  BBOORRDD
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realizeze eco nomii importante atât
\n ceea ce prive[te consumul de
carburant, cât [i \n privin]a cos-
turilor de men tenan]̀ . Pe de alt̀  parte
\ns`, este greu de crezut c` rezul-
tatele bune vor fi semnificative f`r`
politici manageriale adecvate, imple-
mentate de c`tre transportatori

pentru stimularea unui [ofat eco-
nomic.

Performan]` 
[i siguran]`

Noua Serie R propune un num`r
foarte mare de inova]ii menite s`

creasc` siguran]a, dar [i confortul
vie]ii \n cabin`. La capitolul design,
noua serie R p`streaz` aspectul
impresionant cu care ne-a obi[nuit.
Liniile orizontale au devenit mai
pronun]ate. Noua gril` fa]` asi gur`
un flux spo rit de aer c`tre radiator
[i compartimentul motor.

O inova]ie pe care mul]i trans-
portatori o vor aprecia este reprezen-
tat` de cre[terea capacit`]ii rezer-
voarelor de motorin`. Astfel, \n vari-
anta cap tractor 4x2, atât pentru
versiunea EGR (f`r` AdBlue), cât [i
cea SCR, capacitatea rezervoarelor
de motorin` poate ajunge la 1.500 l.
Odat` cu noua Serie R, Scania pu -
ne la dispozi]ia clien]ilor un sistem
de schimbare automat` a vitezelor
f`r` pedal` de ambreiaj. La prima
vedere, nu se constat` o diferen]`
semnificativ` fa]` de precedentul
sistem, unde pedala ambreiajului era
ap`sat` doar la plecarea de pe loc
[i la oprire. Totu[i, Scania a f`cut mai
mult decât doar s` renun]e la pe -
dala de ambreiaj. Softul de schim-
bare a treptelor a fost modificat
pentru a r`spunde cât mai bine
nevoilor actuale din trafic. O vitez`
mai mare la schimbarea treptelor,
adaptarea \n func]ie de masa trans-
portat` sunt elemente analizate de
noul sistem de schimbare a vitezelor.

Func]ia de asisten]` la plecarea
din pant` a fost \mbun`t`]it`. Ast-
fel, dup  ̀eliberarea pedalei de frân ,̀
ma[ina r`mâne pe loc pân` când
motorul dezvolt` suficient cuplu
pentru a o pune \n mi[care. O func]ie
foarte folositoare este aceea de
deplasare \n modul de manevrare.
Acest mod de deplasare poate fi
activat doar la viteze reduse [i asi -
gur` un control deosebit asupra
vehiculului. În ceea ce prive[te
motoarele, Scania dispune de mo -
dele EURO 5, atât EGR, cât [i SCR.
Motoarele cu [ase cilindri \n linie
dezvolt` o putere maxim` de la
360 CP la 480 CP, iar cele V8 pot
dezvolta 500 CP, 560 CP, respectiv
620 CP. În varianta EURO 5 EGR
(f`r` AdBlue), motorul care dez-
volt` cea mai mare putere este cel
de 480 CP.

O mas` solid` [i spa]ioas` \n fa]a scaunului din dreapta

Maneta de comenzi pentru schimbarea treptelor de vitez`
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Confort sporit
pentru [ofer

La interior, cabina a suferit o
serie de modific`ri cu impact sem-
nificativ asupra confortului. Astfel,
a ap`rut un nou pat (\n partea de
jos) retractabil, a c`rui l`]ime poate
fi ajustat` de la 730 mm la 900 mm.
Bordul a fost u[or modificat, pen-
tru o amplasare mai bun` a comen-
zilor. A crescut num`rul locurilor
de depozitare, iar compartimenta-
rea acestora este gândit` pentru a
r`spunde cât mai bine nevoilor

[oferului. În fa]a scaunului din 
dreapta, pe bord, a fost realizat` o
mas` destul de solid` [i spa]ioas`
pentru a fi utilizat` ca birou sau
atunci când [oferul m`nânc`. Pe
fiecare u[`, pot fi stocate câte dou`
sticle mari. Totodat`, la interior, au
ap`rut noi materiale [i noi variante
de culori. Comenzile amplasate pe
volan au fost repozi]ionate pentru
o utilizare mai facil`. Patul superi-
or a primit o nou` saltea, mai con-
fortabil`, pentru cabinele Highline
[i Topline. Num`rul mare de nout`]i
aduse de Scania pentru noua Serie

R nu permite prezentarea tuturor 
\ntr-un singur articol, \ns` lansarea
oficial` a noului camion \n Româ-
nia va avea loc chiar \n luna octom -
brie a acestui an. Vor fi organizate
evenimente \n acest sens \n [ase
ora[e: Bucure[ti, Arad, Cluj, Sibiu,
Bac`u [i Constan]a. Seria R a fost
lansat` cu cinci ani \n urm`, fiind co-
mercializate peste 200.000 de ve -
hicule \n toat` lumea. 

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Stockholm, Suedia

Patul se extinde,
devenind mult
mai \nc`p`tor
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Dou` companii cunoscute [i o ac]iune de
integrare de servicii. Altfel spus, o ofert`
complex` adaptat` la o pia]` care caut`
ast`zi mai mult decât oricând solu]ii 
optime pe fiecare segment \n parte.
Atunci când câ[tig` dintr-un foc un 
furnizor care promoveaz` solu]ii de 
reducere a costului cu carburantul 
[i unul care ofer` service de calitate 
la pre]uri atractive, clientul nu poate 
fi decât mul]umit. Mai ales dac` 
prime[te [i ceva \n plus.

CCuu  uunn  ppaass \\nn fa]a pie]ei

Elena Kovacs, director
general Auto Schunn

Florin Cordi[, director mar-
keting Oscar Downstream
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A uto Schunn [i Oscar
Downstream au anun -
]at \n luna septembrie,
la Arad, demararea u -
nui parteneriat menit

s` aduc` beneficii substan]iale actu-
alilor [i viitorilor clien]i ai celor dou`
companii. Este vorba despre prezenta -
rea \n comun a unor pachete com-
plete privind distribu]ia de carburant
prin intermediul sta]iilor de incint`
[i de service. La care se adaug  ̀[i co -
mercializarea de vehicule de calitate.

Service f`r` b`t`i
de cap

„Suntem 24 de ore din 24 la dis-
pozi]ia clien]ilor. Acest lucru este o
realitate“, a afirmat Elena Kovacs, di -
rector general al Auto Schunn, cen-
tru autorizat de vânz`ri [i service Mer-
cedes-Benz. Compania reprezint`,
de asemenea, m`rcile Chrysler, Jeep,
Dodge, Smart, Bosch, Mitsubishi
Fuso [i EvoBus, dispunând de loca]ii
\n Arad, Deva, Sibiu [i Suceava.

Oferta de service Auto Schunn in -
clude repara]ii, garan]ii, tunning [i
interven]ii dup` accidente, servi-
ciu clien]i, inspec]ie tehnic` peri-
odic`, echiparea cu instala]ii de gaz
(LPG), verificarea defectelor [i diag-
noz` cu aparatul Star Diagnosis,
montarea filtrelor de particule [i
testarea [i reglarea farurilor. La
acestea, se adaug` vânzarea [i
montarea sistemelor de naviga]ie
precum [i a instala]iilor audio, an -
velope, ro]i complete, ofert` diver-

Cu un pas \n ffaa]]aa  ppiiee]]eeii



34

E
V

E
N

IM
E
N

T

sificat` de jante din toate categoriile
de pre], echiparea cu instala]ii de clima-
tizare sta]ionare, echiparea cu ta ho -
grafe [i limitatoare, verificarea aces-
tora, verificare tehnic`, service 24 h
din 24.

Pe segmentul de service pen-
tru remorci, semiremorci, autospe-
ciale [i autobuze, Auto Schunn ofe -
r` repara]ii de orice natur`, redresa -
rea caroseriilor [i [asiurilor cu insta-
la]ia Celette, serviciu clien]i, preg`ti -
rea autovehiculelor [i repunere \n
func]iune dup` accidente. În vop-
sitorie, pot fi vopsite p`r]i, subcom -
po nente sau chiar autovehicule \n -
tregi, indiferent de tipul acestora.
În paralel, se pot remedia defecte
ale caroseriei oferindu-se servicii
de tinichigerie, fiind efectuate vop-
siri speciale [i putând fi realizat`, la
cererea clientului, remodelarea
designului. Pe segmentul de ser-
vice, Auto Schunn are o ofert` spe-
cial` pentru posesorii de autove-
hicule Mercedes-Benz, care benefi -
ciaz`, dup` ce vehiculul \mpline[te
4 ani, de un discount de 5% la
manoper` pentru fiecare an \n plus.

„Clien]ii no[tri pot face economii
importante apelând la pachetele
spe ciale de service“, a subliniat Ele -
na Kovacs, men]ionând c` foarte
important` este calitatea persona -
lului, firma investind sume impor-
tante \n acest sens.

Motorin` 
la pre]ul corect

Dac` Auto Schunn pune la b`ta -
ie pachete cel pu]in interesante din
punctul de vedere al raportului ca-
litate-pre] pe segmentele de ser-
vice [i achizi]ie de autovehicule,
Oscar Downstream completeaz`
oferta printr-un pachet complet de
servicii de alimentare cu carburant
prin intermediul sta]iilor de incint`
Dieselpoint. Avantajele se pot rezu-
ma \n câteva caracteristici de baz`:
combustibil de o calitate constant`,
la costuri mai mici, \n condi]ii de
control al consumului. Potrivit lui Florin
Cordi[, director de marketing al
Oscar Downstream, compania este
cel mai mare importator român de
motorin`, achizi]ionând carburan-

tul prin intermediul celor mai impor-
tan]i traderi de pe bursele interna -
]ionale, fapt care garanteaz` cali -
ta tea produsului. Oscar Downstream
furnizeaz` gratuit sta]ia de incint`
[i suportul informatic din spatele
ei, orice defec]iune fiind rezolvat`
tot gratuit \n termen de 24 de ore
de la sesizarea ei. „Compania dispu -
ne de 5 depozite amplasate strate-
gic \n ]ar  ̀[i de o flot  ̀de 19 cisterne
dotate cu instrumente de control 
moderne. În acest fel, livrarea car-
burantului se face \n maximum 48
de ore de la emiterea comenzii [i con-
firmarea acesteia, \n condi]ii de
transparen]` privind cantitatea [i
calitatea carburantului cu care este
alimentat` sta]ia de incint`“, a ex -
plicat Florin Cordi[. Pe de alt` parte,
pentru c  ̀sta]ia este amplasat  ̀la se -
diul firmei, controlul aliment̀ rilor poa -
te fi mult mai eficient. Lucrurile de -
vin chiar mai u[or de gestionat da -
torit` softurilor cu care sunt echipa -

te sta]iile de incint`. Acestea sunt
disponibile \n dou` variante, Fuel
Management [i Top Fuel Manage-
ment, indicate pân` la 120 [i respec-
tiv 999 utilizatori. 

Clientul [tie \n acest fel cine a
alimentat [i când, beneficiind de
rapoarte \n timp real. Datele se trans-
mit prin cablu \n calculator sau prin
intermediul unui stick USB, \n cazul
primei variante, ori prin GPRS \n
cazul celei de-a doua. „Datorit  ̀aces-
tor solu]ii, care permit un control
strict al consumurilor, firma ob]ine
o reducere de aproximativ 15% a
costurilor cu carburantul“, a sub-
liniat Florin Cordi[, concluzionând
c` Oscar Downstream se pliaz` pe
nevoile fiec`rui client \n parte, oferind
inclusiv termene de plat` avanta-
joase, finan]are [i consultan]` par -
tenerilor s`i.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

„Dup` ce am apelat la 
solu]ia de alimentare cu
motorin` oferit` de Oscar
Downstream, ne-am redus
consumul de combustibil 
cu 20-30%“, a declarat Viorel
Roman, directorul companiei
Best Agregate. Societatea
de]ine trei basculante [i 8
utilaje care func]ioneaz` \n
regim de balastier`. „Oscar
Downstream ne-a oferit 

posibilitatea s` ]inem 
eviden]a consumului 
de motorin`, pentru c`
pompa este la noi \n curte. 
În plus, pompele sunt 
contorizate, motiv pentru
care totul poate fi u[or 
verificat, iar calitatea
motorinei este una foarte
bun` [i nu fluctueaz`“, 
a precizat directorul 
Best Agregate.

„Ne-am redus consumul
de combustibil cu 20-30%“
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F
ondat` \n 1885, Broshuis 
este cea mai veche com-
panie produc`toare de
trailere pentru transport
special din Europa. De-a

lungul vremii, produc`torul olan-
dez [i-a pus amprenta pe o serie
de inven]ii [i inova]ii de natur` s`
revolu]ioneze domeniul transpor-
turilor agabaritice rutiere. Printre
acestea, se num`r` trailerul glisant
(1958), trailerul cu podea semi-
coborât` (1965), [asiul multifunc]io -
nal pentru containere (1983), trailerul
triplu extensibil (1999) [i 2CON-
nect® (2003), [asiu pentru containere
format din dou` module care pot fi
utilizate [i separat.

Începând din anul 1962, Broshuis
are sediul central [i facilit`]ile de
produc]ie \n Kampen, Olanda. De la
o suprafa]̀  de 5.000 mp, produc t̀orul
s-a extins de-a lungul timpului [i a
ajuns \n prezent s̀  ocupe nu mai pu]in
de 55.000 mp. Compania are apro -
ximativ 160 de angaja]i, implica]i \n
produc]ie, proiectare, cercetare-
dezvoltare [i \n departamentele
administrativ [i comercial. Fiecare

trailer este proiectat \n conformi-
tate cu necesit`]ile clien]ilor, cu
legisla]ia specific` din fiecare ]ar`
european ,̀ constructorul cunoscând
\n detaliu cerin]ele acesteia. 

Turbinele eoliene -
o oportunitate

În afar` de facilit`]ile de la Kam-
pen, Broshuis de]ine birouri comerci -
ale, dealeri, reprezentan]i [i ate-
liere de service autorizate peste tot
\n Europa. Cu ocazia vizitei la fa-
bric`, gazd` [i, totodat`, ghid ne-a
fost chiar reprezentantul Broshuis
pentru România, Leen Hagestein,
cu care am avut oportunitatea de a
discuta [i despre situa]ia actual` a
pie]ei. Astfel, am aflat c`, anul tre-
cut, compania a produs aproxima-
tiv 1.300 unit`]i, iar anul acesta,
pân` \n august, aproximativ 400,
\n condi]iile \n care, \ntr-un an nor-
mal, se livreaz` \n jur de 750 trailere
la nivel european. Totodat ,̀ Broshuis
are \nc  ̀de lichidat un stoc de 17 uni -
t`]i, o cifr` nu foarte mare com-
parativ cu cele vehiculate de mul]i
al]i juc`tori importan]i de pe pia]`.

Astfel, se pare c` recesiunea nu
a atacat atât de puternic Broshuis
ca pe al]i produc`tori, de[i chiar [i
fabricantul de trailere a trebuit s`
recurg` la concedieri. Unul dintre a -
vantaje este, f`r` \ndoial`, faptul
c` peste tot unde se construie[te in -
frastructur` de orice natur`, este
ne voie de trailere specializate.

Iar România este unul dintre
aceste cazuri, de[i au sc`zut comen-
zile [i la noi \n ]ar`. „România are ne -
voie de infrastructur` rutier`, fiind
demarate mai multe proiecte \n
acest sens“, a ar`tat Leen Hagestein.
„De asemenea, calea ferat` trebuie
re\nnoit .̀ În plus, au \nceput proiecte -
le de parcuri eoliene, num`rul de
turbine preconizându-se a fi \n final
de 9.000. În prezent, se lucreaz` la
primul lot de 800 de mori de vânt \n
Dobrogea. Componentele vin pe
vapor pân` la Constan]a, apoi sunt
transportate rutier. Este vorba despre
un poten]ial imens de transport, nu
numai \n România, ci [i la nivel euro-
pean, care are nevoie, bine\n]e les, 
de trailere specializate. Iar Broshuis
are solu]ii potrivite pentru orice nece-
sitate de transport din acest dome-
niu, rezultate \n urma consult`rilor in -
tense atât cu produc`torii de tur-
bine eoliene, cât [i cu transportato -
rii specializa]i“, a explicat Leen Ha ges -
tein. Gama de produse Broshuis pen-
tru transportul turbinelor eoliene
include solu]ii pentru fiecare sub-
ansamblu \n parte. Printre acestea, se
num`r` Triple Wing Carrier, un trai-
ler triplu extensibil, care poate fi
extins pân` la 64 m, destinat trans-
portului de palete pentru turbine, o
semiremorc  ̀cu po dea joas  ̀triplu ex -
tensibil` pentru turnuri [i un trailer
tip gondol` cu tren rulant, pentru
aceea[i aplica]ie de transport. Dar
s` arunc`m o privire \n „culisele“
proceselor de fabrica]ie...

BBRROOSSHHUUIISS
ll aa   ee ll   aa cc aa ss `̀
La jum`tatea lunii
 august, am fost  invita]i
s` vizit`m sediul 
central [i facilit`]ile 
de produc]ie ale 
fabricantului  olandez
de semiremorci 
pentru transport 
special Broshuis. 
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Montaj 
[asiu [i sudur`

La Broshuis, trailerele se constru -
iesc conform specifica]iilor [i nece-
sit`]ilor clientului, la un nivel ca-
litativ \nalt. Se folosesc axe BPW, 
SAF sau Gigant, iar o]elul este de
produc]ie suedez`. Cilindrii hidrau -
lici sunt de produc]ie german .̀ Mar -
ca anvelopelor este la alegerea cli -
en ]ilor. Cei mai mul]i dintre furni-
zorii de subansamble sunt olan-
dezi, grupa]i \n zona Kampen. Pro-
cesul de produc ]ie \ncepe cu asam-
blarea [i sudarea p`r]ilor mecanice,
ram` [asiu, grinzi de extindere etc.
Dup` ce [asiul este complet sudat,
se verific` pozi]ia ventilelor [i a
conductelor [i se realizeaz  ̀retu[uri,
dac` este necesar, cu aparat de
sudur` sau polizor. ßasiul este con-
struit cu fa]a \n jos. 

A[a nu...              A[a da...

Începând din toam-
na trecut`, au intrat \n
vigoare noi reglement`ri
la nivel european (\n spe-
cial \n Germania), \n pri -
vin]a sistemelor de se -

cu rizare a m`rfii (ama-
rare). Toate noile pro-
duse Bro shuis sunt echi -
pate, \n prezent, cu acest
tip de sistem certificat
conform EN-12640. 

„Croitorie“ de lux 

Sec]ie montaj 
gât de leb`d` [i podea. 
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Sistem unic 
de vopsire

În octombrie-noiembrie 2008,
Broshuis a implementat un sistem
automat de vopsire unic. Acest
sistem dispune de un tunel cu o
lungime de 150 m [i presupune
nu mai pu]in de [ase procese.
Trailerul este suspendat de tavan
[i poate fi \ntors pe toate p`r]ile,
astfel \ncât nici o suprafa]` nu
r`mâne netratat`. 

Se \ncepe cu un proces de
sablare cu nisip, bombardare cu

pulbere pentru \ndep`rtarea impu-
rit`]ilor [i a ruginii, se continu` cu
zincare la temperatur` \nalt` (pen-
tru fixarea zincului \n material), se
aplic` un strat de grund, apoi se
vopse[te. 

Opera]iunea de vopsire se face
manual, pentru a acoperi cu vopsea
\n mod optim toate suprafe]ele.
Urmeaz` uscarea la cald, apoi
inspec]ia final`. Toate opera]iunile
se realizeaz` \ntr-o singur` zi, acest
sistem permi]ând produc`torului
s` ofere o garan]ie de 5 ani \mpotri-
va ruginii, la [asiu.

Sec]ie care realizeaz` o parte din
montajul final, sistemele electrice,
hidraulice, ro]i, aripi, sistemul
pneumatic. 

Hal` montaj pentru ultimele
piese pe trailere [i pentru
verific`ri finale \nainte de livrare,
la care se adaug` o sec]iune destinat`
opera]iunilor de repara]ii [i \ntre]inere/ser-
vice pentru clien]i. Armata olandez` are un
contract pentru peste 150 trailere Broshuis,
cu pachet de servisare inclus \n pre]ul de
vânzare. Toate circul` \n Afganistan [i Irak [i
au venit la service pline de urme de gloan]e
[i grenade. 

Livrare

În cadrul vizitei la fabrica Broshuis, am avut
ocazia s` asist`m [i la o livrare a unui trailer c`tre 
un client român. Este vorba despre compania 
DorAutoTrans din Satu Mare, care realizeaz`
transporturi agabaritice pe ruta România-Olanda
[i care mai are \n utilizare un trailer cu patru axe,
tot marca Broshuis. ßoferul care a preluat noul
trailer a desc`rcat piesa pe care o transporta 
\ntr-o alt` regiune a Olandei [i a \nc`rcat noul ve-
hicul pe trailerul vechi. De asemenea, Leen Ha -
gestein, agentul Broshuis pentru România, pre-
cizeaz` c` firma s`tm`rean` mai are \n vedere achi-
zi]ionarea \nc` unui trailer, \n viitorul apropiat.

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Kampen, Olanda



C onform datelor furnizate
de IRU (Uniunea Interna -
]ional` a Transporturilor
Rutiere), 17% dintre [ofe -
rii de curs` lung` din Eu -

ropa au fost victimele unor furturi
\n timpul orelor de lucru \n ultimii
cinci ani. Furturile au loc de obi-
cei \n parc`rile de pe drum. Ho]ii fu -
r` orice, de la echipamente electro -
nice scumpe [i ]ig`ri, la ciocolat`
[i crem` de ras. Conform Europol,
anual sunt furate din camioane \n
Europa bunuri \n valoare total` de
8,2 miliarde euro. Dac` se adaug`
[i costurile adi]ionale precum
repara]iile, \nlocuirea m`rfii [i tim-
pul de lucru al poli]i[tilor, suma
cre[te considerabil.

Vestul... s`lbatic

Putem fi tenta]i s  ̀credem c  ̀Ves-
tul Europei este un loc relativ sigur
comparativ cu alte p`r]i ale lumii,
dar statisticile Europol arat` c`
multe regiuni din Europa de Vest
sunt zone cu risc \nalt \n privin]a fur-
turilor din transporturi, la egali-

tate cu ]`ri precum Rusia, Mexic
sau Brazilia.

Acum zece ani, cel mai obi[nuit
loc pentru furturile din transporturi
erau terminalele cargo [i depozitele.
Solu]iile au fost zidurile, gardurile
[i controalele riguroase, dar pro-
blema nu s-a rezolvat, ci doar s-a
mutat \n alt` parte. Acum, dru-
murile au devenit locul preferat al
crimei organizate, iar victimele sunt
camioanele de curs`-lung`. 

F`pta[ii sunt deseori organi-
za]ii criminale interna]ionale, iar
cooperarea poli]iilor de frontier` 
a fost deseori ineficient`. Statisti-
cile privind atacurile \mpotriva in -
dustriei transporturilor nu sunt
concludente atât timp cât poli]ia nu
prive[te transportul ca pe o cate-
gorie separat` [i nu-[i coordoneaz`
ac]iunile \mpotriva acestui nou tip
de crim` organizat`. În orice caz, \n
urma cre[terii accelerate a pirate -
riei pe [osele [i a \nmul]irii violen]e -
lor \mpotriva [oferilor, Uniunea Eu -
ropean` a luat acum ini]iativa.

Anne E Jensen, membru supli -
nitor \n Comitetul Parlamentar de

Transport al UE (foto), a dus o cam-
panie de lung` durat` pentru ca
aceast` problem` s` fie tratat` cu
fermitate.

„Camioanele de curs` lung`
sunt o parte foarte vulnerabil` a
transportului [i aceasta \nseamn`,
nu \n ultimul rând, un risc major
pentru [oferi“, spune ea. Se explic`
astfel cum, prin cre[terea riscului
profesiunii, tot mai pu]ine per-
soane vor opta pentru profesia de
[ofer. „Iar dac  ̀transporturile rutiere
scad, atunci aceasta va deveni o
problem` serioas` pentru dez-
voltare [i pentru societate \n ge-
neral“, declar` Anne E Jensen.

În ultimii ani, au fost construite
locuri de parcare sigure pentru
[oferi, prin mijlocirea SETPOS, o
organiza]ie care adun` laolalt`
diferitele p`r]i interesate, care au
ca scop s` fac` drumurile un loc
mai sigur. Parc`rile pentru camioane
sunt \mprejmuite [i patrulate ast-
fel \ncât [oferii pot dormi \n sigu-
ran]` [i \n lini[te, f`r` a fi nevoie 
s`-[i fac` griji pentru protec]ia m`r -
furilor sau c` ar putea s` fie vic-

Opera]iunile de transport rutier pe
distan]e lungi reprezint` sistemul 
circulator al Europei, veriga ce leag`
diferitele ]`ri ale continentului, care
permite schimburile comerciale 
dintre ele. Cu toate acestea,
riscurile de pe [osele au crescut

sim]itor \n ultima decad`. Furturile
din camioane ating suma de 8,2 
miliarde de euro \n fiecare an. Acum, 
noi ini]iative au fost doptate 
deopotriv` de Uniunea European` [i
de Volvo Trucks pentru a preveni
aceste furturi.

aannttiiddoott  llaa
FFUURRTTUURRIILLEE
ddiinn  ppaarrcc`̀rrii
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time ale unei crime violente. În
prezent, exist  ̀cinci astfel de parc`ri.
Dou` sunt \n Germania, una \n
Marea Britanie, una \n Fran]a [i una
\n Belgia. „Mai multe sunt \n curs de
realizare. Numai \n Europa sunt
necesare cel pu]in 200 de parc`ri asi -
gurate“, afirm` Anne E Jensen.

Modus operandi

Grupurile de crim  ̀organizat  ̀au
descoperit c` furturile de pe [osele
implic` un risc mic [i, \n acela[i timp,
poten]ialul câ[tigurilor este imens.
De aceea a devenit tot mai frecvent`
r`pirea \ntregului camion, de multe
ori sub amenin]area armei. Un ca -
mion este furat repede [i u[or [i,
\n mai pu]in de o or`, marfa poate
fi transferat` \n alte vehicule [i apoi
s` dispar`. Poli]ia nu are [anse 
s`-i prind`. Aceasta este zona de
in teres pe care Volvo Trucks o vi zea -
z`. Ca produc`tor de autocamioane,
compania urm`re[te aceast` pro-
blem` din dou` perspective, a [ofe -
rului [i a vehiculului. Pentru a asigu-
ra bunurile transportate, Volvo Trucks

a f`cut primul pas lansând Securi-
ty Service, un serviciu suplimentar
al sistemului Dynafleet. Cu acest
sistem, camionul este permanent
sub supraveghere. Lucrând \mpre-
un` cu compania Securitas, Volvo
Trucks ofer` abona]ilor posibili-
tatea ca doar prin ap`sarea unui
buton, \n situa]ii de urgen]`, s`
aler teze Poli]ia sau personalul Secu-
ritas. Împreun` cu un partener
extern, Volvo Trucks are \n curs de
dezvol tare o [a de cuplare care
poate fi controlat  ̀de la distan] ,̀ prin
aceasta prevenindu-se deta[area
semiremorcii de camion [i dispari]ia
sa. Noua etap  ̀\n evolu]ia sistemelor

de securitate va oferi protec]ie \m -
potriva furturilor \ntregului ansam-
blu. Cu ajutorul unei alarme manu -
ale sau a unui sistem care declan[ea -
z` o alert` de \ndat` ce camionul
p`r`se[te o zon` geografic` pre-
determinat`, este posibil s` se
previn` pornirea motorului dup`
ce acesta a fost oprit sau s` reduc`
treptat viteza pân` la oprirea com-
plet .̀ Dac  ̀[oferul nu are control asu -
pra niciunei p`r]i a acestui proces,
siguran]a sa nu este primejduit`. 

Conform unei noi directive a
UE, fiecare [ofer trebuie s` par-
curg` cel pu]in 35 de ore de [cola -
riza re la fiecare cinci ani. Volvo
Trucks a preg`tit un program de
instruire care care vizeaz` \n special
grija pentru siguran]a conduc`toru-
lui auto. Accentul este pus atât pe
\mbun`t`]irea inform`rii despre
situa]iile periculoase, reducând ast-
fel riscul de a deveni victim`, cât
[i pe diminuarea efectelor atunci
când atacul a avut loc.

Text: Mats Tiborn
Adaptarea: Raluca MIH~ILESCU

antidot la
FURTURILE
din parc`ri
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Birocra]ie. Cheltu-
ieli nejustificate.
Cerin]e care dau
b`t`i de cap. Sau,
altfel spus, trans-
portul agabaritic
reflectat de regle-
ment`rile actuale. 

U niunea Na]ional̀  a Trans-
 portatorilor Rutieri din
România (UNTRR) pro -
pune o serie de amen-
damente \n linie cu ori-

ent`rile europene \n domeniul trans-
porturilor de m`rfuri agabaritice.
Prima dintre propuneri se refer` la
eliminarea obliga]iei existen]ei celui
de-al doilea om \n echipajul vehicu-
lului de \nso]ire. Practic, nu exist`
nici o obliga]ie legal` care s` jus-
tifice aceast` prezen]`, iar costurile
implicate sunt foarte mari [i nejus-
tificate. 

T`bli]e prost 
dimensionate...

Se impune, de asemenea, mo -
dificarea dimensiunilor t`bli]elor
de semnalizare a dep`[irii l`]imii
vehiculelor agabaritice la nivelul
42 cm x 42 cm. În prezent, dimen-
siunile acestor t`bli]e determin`
probleme \n fixarea [i men]inerea
lor pe vehicul \n pozi]ia prev`zut`
\n reglement`rile privind trans-
portul agabaritic. UNTRR sus]ine,
\n plus, eliminarea dispozi]iei cu
privire la men]inerea numerelor de
\nmatriculare ale vehiculelor com-
ponente ale ansamblului rutier \n

paralel cu obligativitatea „men]i -
nerii caracteristicilor tehnice ale
ve hiculelor componente ale ansam-
blului rutier“. O alt` problem` ]ine
de perioada de eliberare a autoriza -
]iei, care ar trebui s` fie cuprins` \n -
tre 5 [i 20 de zile, termenul maxim
fiind considerat \n cazul \n care
CNADNR are nevoie de timp pen-
tru contactarea altor autorit`]i. 

... proiecte [i acolo
unde nu trebuie...

Referitor la aplicarea dispozi]ii -
lor privind calculul tarifului auto-
riza]iei speciale de transport, se
propune reformularea textului de
lege \n felul urm`tor: „Autoriza]iile
speciale de transport se emit pen-
tru perioade limitate, ]inându-se
seama de restric]iile de circula]ie
cu caracter temporar sau perma-
nent, afi[ate pe site-ul Ministerului
Transporturilor [i Infrastructurii la
data emiterii AST, ce impun ocolirea
sectoarelor restric]ionate“. Circum -
stan]ele \n care este necesar un
proiect de transport trebuie regle-
mentate clar, deoarece transporta -
torii au \ntâlnit \n practic` situa]ii
\n care li s-a cerut un proiect de trans-
port pentru trasee unde, \n mod nor-
mal, acesta nu ar fi fost necesar. În
plus, prin faptul c` nu exist` o list`
a unit`]ilor de specialitate agreate
de administratorii drumurilor, au
fost cazuri \n care transportatorii,
de[i aveau un proiect de transport,
au fost nevoi]i s` \l pl`teasc` \nc` o
dat` la o alt` firm` c`tre care au fost
direc]iona]i ulterior de c`tre admi-
nistratorul drumului.

... dot`ri mult prea
costisitoare

Ultimele dou` propuneri se
refer` la eliminarea prevederilor
privind dotarea vehiculelor de
\nso]ire a transporturilor agabari -
tice, mai exact la eliminarea obli-
gativit`]ii „trusei complete de scule“
[i a „accesoriilor pentru depanarea
defec]iunilor ce pot ap`rea la
vehiculele care sunt \nso]ite“. Pe
de alt` parte, \n privin]a obliga]iilor
echipajelor de \nso]ire a transpor-
turilor agabaritice, UNTRR pro pune
eliminarea pasajelor unde se impu -
ne ca echipajele „s` cunoasc` res -
tric ]iile de circula]ie de pe traseul
de parcurs, printr-o informare pre-
alabil` la organele care adminis -
treaz` re]eaua rutier` respectiv`“,
„s` cunoasc` piesa de transportat
[i s` verifice ancorarea acesteia la
plecare [i pe parcurs“ precum [i
„s` \i dirijeze pe ceilal]i participan]i
la trafic, atunci când este necesar“.
„Modific`rile propuse pot fi prelu-
ate [i \n proiectul de modificare a
OG 43/1997 [i pot contribui la redu -
cerea poverii de pe umerii trans-
portatorilor rutieri de m`rfuri indi-
vizibile agabaritice \n aceast` pe ri -
oad` de criz` [i ar putea determi-
na o relansare a economiei [i su -
pravie]uirea transportatorilor rutieri
agabaritici, putând determina [i o
reducere a birocra]iei [i a even-
tualelor abuzuri din partea autorit` -
]ilor de autorizare [i de control“,
subliniaz` UNTRR.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Frân` la agabaritic
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TOPLI}A {I TU{NAD 
ÎN LICITA}II

Compania Na]ional` 
de Autostr`zi [i Drumuri
Na]ionale din România S.A.
organizeaz` procedura de 
licita]ie deschis` \n vederea
atribuirii contractului pentru
serviciile de asisten]` tehnic`
pentru elaborarea studiului de
fezabilitate, proiectului tehnic,
detaliilor de execu]ie [i 
documenta]iei de atribuire
pentru variantele de ocolire
Topli]a [i Tu[nad, informeaz`
compania. Contractul va 
fi finan]at din fonduri 
nerambursabile de la 
Comunitatea European` 
prin Fondul European de 
Dezvoltare Regional` [i de la
Bugetul de Stat, valoarea 
estimat` a contractului fiind
de 6.032.529 lei f`r` TVA.
Durata contractului de
achizi]ie public` va fi de 
15 luni de la data atribuirii, 
iar criteriul de atribuire 
va fi „oferta cea mai 
avantajoas` din punct de
vedere economic“. În 
alegerea ofertei câ[tig`toare,
propunerea financiar` va avea
o pondere de 40%, iar cea
tehnic` 60%. Termenul limit`
pentru depunerea ofertelor
sau a cererilor de participare
este 26 octombrie 2009, ora
11:00, deschiderea acestora
urmând s` aib` loc \n aceea[i
zi la ora 13:00.

CENTURILE {TEI {I
ALE{D FINAN}ATE

În data de 11 septembrie
2009, Compania Na]ional` 
de Autostr`zi [i Drumuri
Na]ionale din România S.A.
(CNADNR) a semnat un 
contract de „Asisten]` tehnic`
pentru elaborarea studiului de
fezabilitate, proiectului tehnic,
detaliilor de execu]ie [i 
documenta]iei de atribuire
pentru variantele de ocolire
ßtei, Ale[d Sud [i Nord“. 
Contractul a fost atribuit, \n
urma procedurii de licita]ie
deschis`, firmei INOCSA 
INGENIERIA SL, beneficiar 
fiind CNADNR. Valoarea total`
a contractului este de

5.529.850,64 lei, din care
3.829.421,57 lei constituie
finan]are nerambursabil`
acordat` de Comisia 
European` din Fondul 
European de Dezvoltare
Regional` (FEDR), restul 
sumei fiind asigurat` de
Guvernul României prin 
Bugetul de Stat. Perioada de
implementare a contractului
men]ionat este de 12 luni de
la data \nceperii activit`]ii.

PROIECT~M
AUTOSTR~ZI

Compania Na]ional` de
Autostr`zi [i Drumuri
Na]ionale din România S.A.
organizeaz` procedurile de
licita]ie deschis` \n vederea
atribuirii contractelor pentru
elaborarea studiilor de 
fezabilitate [i listelor de 
cantit`]i pentru autostr`zile
Târgu Mure[ - Ditr`u [i Ditr`u -
Târgu Neam]. Cele dou` 

contracte vor fi finan]ate din
fonduri de la bugetul de stat,
valoarea estimat` a celor dou`
contracte fiind de 13.356.000
lei f`r` TVA. Termenul pentru
finalizarea studiilor de 
fezabilitate [i listelor de 
cantit`]i este de un an de la
data atribuirii contractelor.
Criteriul de atribuire va fi
„oferta cea mai avantajoas`
din punct de vedere
economic“. În alegerea ofertei
câ[tig`toare, propunerea
financiar` va avea o pondere
de 60%, iar cea tehnic` 40%.
Termenul limit` pentru
depunerea ofertelor pentru
autostrada Târgu Mure[ -
Ditr`u este 28.10.2009, ora
10:00, deschiderea acestora
urmând s` aib` loc la ora
11:00. Termenul limit` pentru
depunerea ofertelor pentru
autostrada Ditr`u - Târgu
Neam] este 29 octombrie
2009, ora 10:00, deschiderea
acestora urmând s` aib` loc la
ora 11:00.
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Poli]ia de frontier` a
descoperit, \n urma unor
cercet`ri, dou` utilaje 
industriale, care, cel mai 
probabil, au fost furate din
str`in`tate, informeaz` 
Agerpres. Purt`torul de
cuvânt al Inspectoratului
Jude]ean de Poli]ie 
Maramure[, Iulia Stan, 
a declarat c` utilajele - 
excavatoare de ultim` 
genera]ie, \n valoare de
260.000 de euro - au fost
descoperite la o societate
comercial` din Baia Mare 
[i la o alta din Nistru, f`r` ca

proprietarii s` poat` dovedi c`
le-ar fi cump`rat. În ambele
cazuri, s-au \ntocmit dosare
penale pentru complicitate la
furt, fals material \n \nscrisuri
oficiale [i \n[el`ciune. 
Poli]ia de frontier` Maramure[
a descoperit \nc` din anul
2008 o re]ea organizat` care,
\n \n]elegere cu patronii unor
firme din Fran]a, Belgia [i
Italia, aducea excavatoare [i
buldoexcavatoare pentru a le
vinde sau \nchiria unor firme
din România. Valoarea 
utilajelor descoperite se ridic`
la suma de 1,5 milioane euro. 

UTILAJE FURATE 
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FONDURI PENTRU 
DRUMURILE 
DIN COVASNA

Ministerul Dezvolt`rii
Regionale [i Locuin]elor va
acorda sprijin autorit`]ilor
locale din ]ar` pentru 
reabilitarea a 10.000 de 
kilometri de drumuri jude]ene
[i locale \n urm`torii trei ani,
informeaz` corespondentul
Agerpres.
Ministrul Dezvolt`rii
Regionale, Vasile Blaga, a
declarat, la Sfântu Gheorghe,
c` valoarea programului este
de dou` miliarde de euro [i 
se va derula \n perioada 
2010-2012. Vasile Blaga 
a precizat c` are toate avizele
necesare pentru acest nou
program. Potrivit acestuia,
reabilitarea unui kilometru de
drum cost` \n medie 200.000
de euro. „Vrem s` facem 
drumuri de 6,5 metri l`]ime, 
s` reziste la 20 de tone pe
osie. Ori le facem, ori nu le
facem“, a declarat Vasile
Blaga, subliniind c`, din acest
program, se vor putea 
reabilita atât drumurile
jude]ene, cât [i drumurile
or`[ene[ti, respectiv cele
aflate \n cartierele m`rgina[e
[i comunale.

BEI SUS}INE CROSSRAIL 

Proiectul londonez Crossrail a
primit o finan]are de 1 miliard
lire sterline \mprumut de la
Banca European` de Investi]ii,
ca parte a contribu]iei 
companiei Transport for 
London (TfL) la cel mai mare
proiect de construc]ii 
european. Crossrail este un
proiect feroviar care va m`ri
capacitatea de transport pe
calea ferat` \n Londra [i \n SE
Marii Britanii [i va realiza o
leg`tur` mai eficient` a 
transporturilor londoneze 
cu re]eaua european` de
transport. Crossrail se va
deschide \n 2010, va cre[te
capacitatea de transport a
Londrei cu 10% [i va genera
14.000 noi locuri de munc`.
Lucr`rile au \nceput pe 
15 mai 2009.

Proiectul de la „Ground Zero“,
ce urmeaz` a fi ridicat pe locul
unde se aflau celebrele Turnuri
Gemene distruse \n urma 
atentatelor teroriste de la 
11 septembrie 2001, din SUA,
cade \n sarcina a 19 agen]ii
guvernamentale care nu 
dispun de un mecanism de
coordonare central, 101 de
companii de construc]ii [i 
subcontractori [i 33 de
designeri, arhitec]i [i 
constructori. 
Agerpres informeaz` c`
proiectul pentru „One World
Trade Center“ a atras critici
substan]iale, care erau \ns` de
a[teptat \n cazul unui plan de
o importan]` public` atât de
mare. One World Trade Center,
anterior cunoscut drept 
„Freedom Tower“(Turnul 
Libert`]ii), se preconizeaz` a fi
finalizat \n 2013, beneficiind
de un buget de peste 
3 miliarde de dolari. Când 
va fi terminat, va fi cea mai
\nalt` construc]ie din America.
Alte trei construc]ii planificate
\n acest sit sunt impresionante
\n sine. Acoperi[ul uneia,

Tower Two, va fi mai \nalt
decât cel al Empire State 
Building. Se construie[te 
un tunel de trecere \n valoare
de 3,2 miliarde de dolari iar
lucr`rile sunt \n curs la
„National September 11
Memorial Museum“.

„GROUND ZERO“ CRITICAT 
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R `spunsul primit din par -
tea CNADNR este cel
pu]in „sub]ire“ din punc-
tul de vedere al infor-
ma]iei, nu d` nici un

nume de companie care a benefici-
at de acest sistem, dar prezint` o
cifr̀  foarte important̀  - 13.257 de auto -
riza]ii speciale de transport pentru cir-
cula]ia cu dep`[iri ale li mitelor maxime
admise au fost emise \n perioada
ianuarie - iunie 2009. Chiar dac`
aceasta include [i autoriza]iile acor-
date pentru bunuri indivizibile, este
pu]in probabil ca ponderea trans-
porturilor agabaritice s` fie foarte
mare. R` mân mii de autoriza]ii pen-
tru bunuri divizibile, reprezentând tot
atâtea atentate la infrastructura ruti-
er`. În plus, faptul c`, de[i am soli-
citat num`rul autoriza]iilor speciale
acordate pentru bunuri divizibile,
am pri mit num`rul total al AST-urilor
emi se, ridic` alte dou` semne de
\ntrebare: Nu exist  ̀o eviden]  ̀strict`
a acestor documente? Sau num`rul
celor vizând bunurile divi zibile este
atât de mare \ncât trebuie ascunse
\ntr-un total care include [i alte ca -
tegorii? Public`m integral, \n cele ce
urmeaz`, adresa semnat` de direc-
torul CNADNR, Dorina Tiron.

CNADNR arunc` praf
\n ochi

„În baza prevederilor legale \n
vigoare la aceast` dat`, autoriza]iile

speciale de transport sunt acordate
nediferen]iat pentru transporturi de
bunuri divizibile [i indivizibile. Ast-
fel, acestea sunt eliberate \n func]ie
de traseul solicitat, perioada solici -
ta t ,̀ restric]iile de circula]ie existente
pe traseul respectiv. Tarifele supli-
mentare aplicate pentru dep`[irea li -
mitelor maxime admise sunt prev`zu -
te \n Ordinul Ministrului Transpor-
turilor nr. 245/2008. Acestea sunt cal-
culate \n func]ie de num`rul de kilo-
metri parcur[i pe fiecare categorie de
drum, ]inându-se cont de valorile
dep`[irilor fiec`rui transport [i de
cuantumul tarifului per kilometru.
Eliberarea au toriza]iilor speciale de
transport este stabilit`, \n condi]iile
legii, de c`tre CNADNR [i subunit`]ile
acesteia DRDP, SDN, ACI, \n func]ie

de limitele de competen] .̀ În perioa-
da ianuarie - iunie 2009 au fost eli -
berate 13.257 de autoriza]ii speciale
de transport pentru circula]ia cu
dep`[iri ale limitelor maxime admise.
Aceste autoriza]ii au fost eli berate a -
tât pentru m`rfuri divi zibile cât [i
pentru m`rfuri indivizibile, atât ope -
ratorilor de transport români cât [i
str`ini. În ceea ce prive[te dotarea cu
girofar a basculantelor, aceasta nu este
necesar`, având \n vedere faptul c`
\n proiectul de Ordonan]  ̀de Urgen]`
a Guvernului pentru modificarea [i
completarea OG 43/1997 privind
regimul drumurilor, pentru trans-
porturile de m`rfuri divizibile, nu se
mai elibe reaz  ̀autoriza]ie special̀  de
transport, circula]ia basculantelor
ur mând s` se efectueze cu respecta -

- Care sunt criteriile pe baza
c`rora se acord` autoriza]ii 
speciale de transport pentru
bunuri divizibile?
- Cine decide aprobarea
cererilor f`cute de companiile
de transport \n acest sens?
- Câte astfel de autoriza]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?

Reamintim \ntreb`rile pe care le-am
adresat autorit`]ilor de resort:

Compania Na]ional` de
Autostr`zi [i Drumuri
Na]ionale din România
(CNADNR) a r`spuns
printr-o adres` oficial`
\ntreb`rilor lansate 
de ZIUA CARGO \n
num`rul din august, 
unde am prezentat un
sistem bine pus la punct,
prin care, sub acoperirea
unor autoriza]ii emise de
c`tre CNADNR, 
transportatorii care 
dispun de conexiuni
supra\ncarc` 
basculantele distrugând
drumurile. 
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rea limitelor maxime admise“. Pre-
ciz`m c  ̀pân  ̀la \nchiderea edi]iei nu
a fost emis nici un act nor mativ
privind eliminarea auto riza]iilor
 speciale pentru bunuri divizibile,
promisiunile f`cute de la \nce pu  tul
anului nefiind deocamdat` decât
simple vorbe.

DN1 sub asalt

Mai mult, Federa]ia Operatorilor
Români de Fransport (FORT) acuz`
distrugerea DN1 de camioane
supra\nc`rcate care ac]ioneaz` \n
cârd`[ie cu autorit`]ile. 

„Drumul Na]ional 1 este distrus
zilnic de su te le de camioane care
circul` su pra \n c`r cate, «p`zite» cu
maxim  ̀serio zitate de Poli]ia Rutier`
[i de CNADNR. Starea infrastructurii
rutiere pe por]iunea de DN1 cuprins`
\ntre localit`]ile B`rc`ne[ti (PH) [i
Tânc` be[ti (IF) - por]iune reabilitat`
\n urm  ̀cu doar 2 ani pe prima band`
a sensului Ploie[ti-Bucure[ti - este

similar` cu starea infrastructurii de
pe Centura Capitalei \nainte de rea -
bilitare“, se arat` \ntr-un comunicat
FORT. Potrivit documentului citat,
toate drumurile jude]ene, care fac
leg`tura dintre DN1 [i lucr`rile afe -
rente autostr`zii Bucure[ti - Ploie[ti,
ce traverseaz` comunele ilfovene [i
prahovene Balote[ti, Moara Vl`siei,
Tânc`be[ti, Snagov, Sili[tea, Gruiu,
Potigrafu, Balta Doamnei, sunt dis-
truse complet, pentru refacerea lor
urmând s` se cheltuie al]i bani pu -
blici, ce se vor \ntoarce tot la aceste
firme cu „renume“. În plus, FORT
atrage aten]ia c` pe prima band` a
DN1 s-au format [an]uri pe urmele
an velopelor camioanelor de mare
tonaj care nu respect` greutatea
maxim` autorizat`, dep`[ind-o cu
peste 15-20 de tone. 

Poli]ia [i drumarii
se fac c` nu v`d

„Aceste camioane, ce apar]in
unor firme cu «renume», nu sunt
deranjate de nici o autoritate \n
activitatea lor, profitând de au to -
co lan  tele de identificare pentru a dis-
tru ge zilnic infrastructura rutier`
prin tran zitarea DN 1 cu greut`]i
chiar [i de 60 de tone. Poli]ia [i
CNADNR \ntorc efectiv spatele aces-
tor transportatori, \n timp ce camerele
video (trei func]ionale pe aceast  ̀por -
]iune) re fuz` parc` s` \nregistreze
de zas  trul. Ministrul Berceanu sub-

linia, \n urm` cu câteva s`pt`mâni,
c` transportatorii rutieri sunt cei
ce distrug dru mu rile, \ns` a uitat
s` precizeze [i despre ce trans-
portatori (firme) este vorba. Tot
ministrul Berceanu anun]a cu surle
[i trâmbi]e c` una din soli ci t`rile
transportatorilor [i anume eli minarea
AST-urilor se produce pân` \n
toamn ,̀ \ns ,̀ cu dou  ̀minu te \nainte
ca m`sura legislativ` preg` tit` de
FORT cu angaja]ii ministerului s`
treac` prin comisia de dialog social
(Modificarea OG 43/97), domnul
Berceanu, autointitulat protecto -
rul drumurilor publice, a uitat de
promisiune [i a retras modifica  rea
 le gis lativ` de pe ordinea de zi,   sfi -
 dând to]i partenerii de dialog social
pre zen]i“, se mai arat` \n comuni-
ca tul FORT. Conform operatorilor de
transport, controalele CNADNR sunt
din ce \n ce mai prezente pe toate
drumurile na]ionale, cu excep]ia
DN1, aplicându-se amenzi de zeci
de milioane lei vechi pentru dep`[iri
de greutate cu 500 de kg, \n timp
ce adev`ra]ii distrug`tori de drumuri
\[i v`d de treab` la „umbra“ auto-
colantelor „de firm`“.

O singur` \ntrebare r`mâne \n
final: cine pl`te[te, pân` la urm`,
 pen tru refacerea acestor drumuri?
Iar r`spunsul \l g`sim \n buzunarul
fiec`ruia dintre noi.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Pe site-ul www.ziuacargo.ro
pute]i citi integral articolul
„Atentat la drumurile publice
sub umbrela statului“, publi-
cat \n num`rul din august al
revistei ZIUA CARGO.

Mai mult...

MMiiii  ddee  iinnvviittaa]]iiii  ooffiicciiaallee  llaa

DDIISSTTRRUUGGEERREEAA
DDRRUUMMUURRIILLOORR
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Distribuitorul autorizat al
m`rcilor Potain [i Grove,
membre ale grupului 
Manitowoc \n România, 
Marcom, propune pie]ei
române[ti o macara care 
particip` la scrierea 
istoriei. Cartea de vizit`
este impresionant`: 
o echip` de 6 macarale turn
Potain ridic` unul dintre cele
mai spectaculoase 
monumente religioase ale 
Europei - Sagrada Familia 
din Barcelona.

PPOOTTAAIINN ppeennttrruu  
SSAAGGRRAADDAA  FFAAMMIILLIIAA
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S agrada Familia
(Sfânta Familie)
este cea mai mare
atrac]ie turistic` a
Barcelonei [i u nul

dintre cele mai spectaculoase
proiecte din Europa. 

ßase macarale turn Potain
cl  ̀desc monumentul lui Gaudi,
iar prima contractat` dintre
ele \[i aniverseaz` deja 11 ani
de munc` sus]inut` la a cest
proiect pe termen lung. În`l]i -
mea total` a monumentului
este de 170 m iar toat` con-
struc]ia ocup` o suprafa]` de
12.800 mp. Planul Bisericii este
compus din 18 turnuri, \n
ordinea \n`l]imii reprezen-
tând pe cei 12 apostoli, cei 4
evangheli[ti, Sfânta Fecioar`
[i - cel mai \nalt turn - pe Iisus
Hristos.

Povestea 
„Familiei“

Când a \nceput construc]ia
bi sericii, \n 1882, arhitec]ii [i
muncitorii lucrau cu echipa-
mente [i scule tradi]ionale.
Un an mai târziu, Anto ni Gaudi
a devenit arhitectul [ef al aces-
tei construc]ii, post pe care 
l-a ocupat mai mult de 40 de
ani, pân` la moartea sa \n
1926. Când Gaudi a preluat
conducerea [antierului, era
con[tient de complexitatea [i
 dificultatea lucr`rii [i a impus
echi pei cu care lucra s` uti-
lizeze cele mai noi tehnologii
de lucru din câte existau la acea
vreme. Ast̀ zi, 127 de ani mai târ -
ziu, construc]ia bise  ri  cii urm r̀e[ -
te planurile originale (recupe -
rate [i ref̀ cute dup  ̀un incendiu
din 1936) [i folose[te, a[a cum
\nsu[i Gaudi a cerut, cele mai noi
tehnologii de pe pia]`, pentru
un mediu de lucru mai sigur,
mai confortabil [i pentru un pro-
ces de construc]ie mai rapid.
A trecut destul timp de când
vagoanele vechi au fost \nlocui -
te de macarale puternice,
sculele manuale tradi]ionale au
fost [i ele schimbate cu ma[ini

electrice precise, iar materi-
alele au fost \mbun`t`]ite pen-
tru cre[terea calit` ]ii construc -
]iei. O flot` de macarale turn
Potain \mpreun` cu o fabric`
de beton au fost cele mai
importante dou` elemente
care au revolu]ionat [antierul
de la Barcelona \nc` din 1998.
Cu ajutorul programelor infor-
matice in teligente [i al macar-
alelor Potain de ultim` gene -
ra]ie, care trebuiau s` a[eze
delicat [i precis fiecare pies`
\n puzzle-ul creat de Gaudi,
 renumitul [antier [i-a scurtat
perioada estimat` de finali -
zare cu aproape 100 de ani.

Prima macara Potain a fost
montat` \n 1998, o macara
MD 235A, cu bra] de 60 m,
\n`l]ime sub cârlig de 127,11
m [i 10 tone capacitate maxi -
m`. În 1998, o alt` macara
MC50 de 28 m \n`l]ime [i bra]
de 20 m a fost [i ea instalat`
pe [antierul Sagrada Familia
[i a fost urmat` de o \ntreag`
flot` de macarale Potain: MD
238 \n 2001, cu capacitate
maxim` de 12 t cu bra] de 60
m, \n septembrie 2001 i s-a
al`turat MD 125B, \nalt` de
60,9 m cu o sarcin  ̀maxim  ̀de
6 t, [i, ulterior, \n 2004, o maca -
ra MD 175B [i o a doua MD
125B cu 56 m \n`l]ime sub
cârlig. Unele dintre aceste
macarale sunt montate pe
diferite p`r]i ale structurii
proiectului, aflându-se chiar
la \n`l]imi de peste125 m de
la nivelul solului. Toate cele
[ase ma carale au fost furnizate
de distribuitorul local Potain,
Ibergruas. Fiecare element
structural al construc]iei are o
semnifica]ie religi oas`. Clo -
potni]ele (care \i reprezint`
pe cei 12 apostoli) au o \n`l -
]ime \ntre 90 [i 112 m. 

Finalizarea 
construc]iei

De curând, arhitectul [ef
al acestui proiect a anun]at
c`, \n vara anului 2010, acope -

ri[ul absid` va fi a[ezat, cu
clopotni]ele ridicate [i sculp-
turile povestind fapte reli-
gioase, gata pentru a fi gazda
litur ghiilor catolice. 

Motivul pentru care con-
struc]ia nu a fost \nc` fina-
lizat` este de ordin financiar:
banii cu care a fost sus]inut
acest proiect impresio nant au
provenit exclusiv din dona]ii
publice [i din sumele strânse
din vânzarea biletelor c`tre
turi[ti. 

Bugetul pentru anul 2009
este de apro ximativ 20 mi li -
oa ne de euro. Se preconizeaz`
c` \n 2026, odat` cu aniver-
sarea a 100 de ani de la moartea
arhitectului Antoni Gaudi, se
vor finaliza lucr`rile de con-
struc]ie la Sagrada Familia. 

Cu ajutorul tehnologiei, 
s-a putut gr`bi procesul de fi -
nalizare, proces care a fost
estimat s` dureze câteva sute
de ani, conform tehnicilor de
construc]ie disponibile \n anii
1900. 

Potain - 
carte de vizit`

De la \ntemeierea sa \n „La
Clayette, Fran]a \n 1928, Potain
este unul dintre cei mai mari
produc`tori de macarale turn
la nivel mondial, având peste
100.000 macarale vândute [i
instalate \n \ntreaga lume.
Ast`zi, compania produce
peste 60 de modele \n fabri-
cile sale din Fran]a, Germa-
nia, Italia, Portugalia [i China.
Gamele de macarale Potain
se preteaz` la proiecte din
industria construc]iilor civile
[i industriale, drumuri [i poduri
(viaducte), industria energe -
ti c`, industria construc]iilor
de nave fluviale [i maritime,
depozite de m`rfuri grele [i
de dimensiuni mari. Compa-
nia Potain este, \n prezent,
membr  ̀a grupului Manitowoc.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

POTAIN pentru 
SAGRADA FAMILIA
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AFSLUITDIJK
Digul de \nchidere 
din Nordul Olandei



49

AAFFSSLLUUIITTDDIIJJKK
DDiigguull  ddee  \\nncchhiiddeerree  
ddiinn  NNoorrdduull  OOllaannddeeii

D igul este parte a unui
proiect mai mare,
Zuiderzee Works, care
viza realizarea unor bara-
je la Marea Nordului pen-

tru crearea lacului IJsselmeer, cu ap`
dulce.

Asocia]ia Zuiderzee a fost fon-
dat` \n 1886, pentru studiul dren`rii
golfului la Marea Nordului, \n ve-
derea recuper`rii unei importante
por]iuni de teren cu poten]ial agri-
col, mai ales \n contextul inunda]iilor
periodice din regiunea Friesland.
Inginerul Cornelis Lely era unul din-
tre membrii proeminen]i ai asocia]iei
care, \n 1891, a proiectat primul plan
al digului-baraj de \nchidere a Zuiderzee.
Mai târziu, \n 1913, devenit ministru
al Apelor, Lely include lucr`rile de
diguire \n programul de guvernare,
\n ciuda protestelor industriei pes-
cuitului. Dup  ̀inunda]iile din 1916 [i
criza din Olanda din 1918, spiritele erau
deja preg`tite pentru proiect, care
a fost aprobat de Parlament \n anii
urm`tori. 

Proiectarea [i construc]ia Afsluit-
dijk au fost realizate cu mijloace re-

lativ simple, având \n vedere faptul c`
nu existau computere cu proiectare
3D [i alte metode de calcul [i simu-
lare. Dispozitivele de ecluzare [i digul
propriu-zis au fost \ntâi construite la
scar`, pentru a fi testate „pe viu“.
Implementarea \n practic` a acestui
proiect a confirmat pozi]ia Olandei ca
lider \n domeniul construc]iilor de
\ndiguire din Europa.

Argil`, nisip [i
nuiele de r`chit`

Experien]a anterioar` a demon-
strat c` un anumit tip de material
sedimentar provenit din topirea
ghe]arilor (till), prezent sub forma
unor roci-conglomerate argiloase de
diverse dimensiuni, a constituit cea
mai bun` solu]ie pentru construc]ia
unei structuri ca Afsluitdijk, un avan-
taj \n plus fiind faptul c` se g`se[te
din bel[ug \n regiunea men]ionat`,
putând fi extras \n cantit`]i mari, prin
dragaj, de pe fundul Zuiderzee, golf
la Marea Nordului. 

Lucr`rile au \nceput simultan \n
patru puncte: la ambele capete ale vii -

Afsluitdijk,denumirea
olandez` pentru „dig
de \nchidere“, este o
lucrare arhitectonic`
de dimensiuni mari,
baraj [i autostrad`,
construit` \n perioada
1927 - 1933 \ntre Den
Oever (provincia Wierin-
gen, Nordul Olandei) [i
Zürich (Wunseradiel, \n
provincia Friesland),
având o lungime de 32

km [i o l`]ime de 90 m,
la o \n`l]ime ini]ial` de
7,25 m deasupra
nivelului m`rii Datorit`
acestui dig, s-a
câ[tigat o suprafa]` de
teren de 2.000 km
p`tra]i. |n acest mo-
ment, \n total, \n
Olanda, aproximativ
3.000 de buc`]i de
p`mânt au fost 
recuperate din ap`.
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- 32 km lungime: 2,5 km \ntre Olanda de Nord [i
Wieringen, 29,5 km \ntre Wieringen [i Friesland
- 90 m l`]ime la suprafa]`
- \ntre 6,80 [i 7,50 m \n`l]ime deasupra nivelului m`rii
- supapele de desc`rcare ale ecluzelor au 12 m l`]ime
[i 4 m adâncime
- materiale de construc]ii: 15 milioane mc roc`
argiloas` [i 27 milioane mc de nisip

Afsluitdijk \n cifre

to rului dig-baraj, pe cele dou  ̀maluri pe care
urma s` le uneasc`, precum [i pe dou`
insule artificiale construite special pe „traseu“
(Kornwerderzand [i Breezand). Din aceste
puncte, digul a fost construit cu ajutorul navelor
care depuneau roci argiloase pe fundul
m`rii, \n dou` linii paralele, cele dou` di-
guri \nguste rezultate fiind „umplu te“ apoi
cu nisip, deja la o \n`l]ime peste nivelul
m`rii. Nisipul a fost acoperit cu un nou
strat de roc` argiloas`, structura fiind con-
solidat` la baz` cu roci bazaltice [i \mpleti-
turi de nuiele de r`chit`. Digul a fost fina-
lizat prin \n`l]are cu straturi de nisip [i
argil` pe \ntreaga suprafa]`, pe care a fost
plantat` iarb`. 

Construc]ia a mers mai repede decât era
de a[teptat, \n ciuda curen]ilor puternici
de adâncime din trei puncte de pe linia
digului. La data de 28 mai 1932, cu doi ani
mai devreme decât se preconizase, s-a fina-
lizat \nchiderea golfului, actul de na[tere al
lacului IJsselmeer, chiar dac` acesta era cu
ap` s`rat` la \nceput, [i intrarea \n istorie
a golfului Zuiderzee. 

Digul, \ns`, nu era gata, nefiind \nc` la
nivelul proiectat, ca \n`l]ime, [i neavând
autostrada finalizat`, care era preconizat`
a lega provincia Friesland de Nordul Olan-
dei (\n prezent A7/E22). Abia la 25 sep-
tembrie 1933 a avut loc inaugurarea oficial̀
a Afsluitdijk, cu un monument proiectat
de arhitectul Dudok pentru a marca locul
unde a fost \nchis barajul. 

Cantitatea de material utilizat̀  a fost esti-
mat` la 23 milioane metri cubi de nisip [i
13,5 milioane mc de roc̀  argiloas̀ , cu o medie
de 4.000-5.000 muncitori implica]i \n con-
struc]ie.

În afar` de digul-baraj propriu-zis, a
fost necesar  ̀construc]ia a dou  ̀complexe
de ecluze pentru a permite trecerea navelor
[i desc`rcarea apelor, la ambele capete ale
digului. Complexul de la Den Oever include
ecluza Stevin [i trei serii a câte cinci supape
de desc̀ rcare ale apelor lacului \n Marea Wad-
den. Cel`lalt complex, la Kornwerderzand,
este compus din ecluza Lorenz (fizician
care a contribuit la construc]ia digului prin
calcula]iile mareei [i curen]ilor) [i din dou`
serii a câte cinci supape de desc`rcare. Este
necesar` „desc`rcarea“ periodic` a lacu-
lui, deoarece este continuu alimentat de
râuri [i izvoare (\n mod notabil de râul IJs-
sel, care d` [i numele lacului).

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Schi]a de proiect a digului

1930 - aproape de finalizarea construc]iei

Afsluitdijk v`zut din satelit
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ROMÂNII 
ÎNMATRICULEAZ~ 
ÎN BULGARIA

Foarte mul]i români prefer`
s`-[i \nmatriculeze autoturis-
mele \n Bulgaria, transmite
corespondentul Agerpres la
Sofia. Inspectoratul Poli]iei
Rutiere din ora[ul Ruse a
anun]at c` 70% din ma[inile
care se \nmatriculeaz` \n
prezent apar]in unor cet`]eni
români, care economisesc \n
acest fel \ntre 1.000 [i 3.000 de
euro din taxa de prim` \nma-
triculare. 
Fenomenul care, \n opinia
poli]i[tilor bulgari, a devenit
„sport na]ional \n România“,
creeaz` \ns` [i probleme. Pen-
tru c` dac` un conduc`tor
român al unui vehicul \nma-
triculat \n Bulgaria este prins
conducând cu viteza excesiv`,
\n cele mai multe cazuri, el nu
poate fi g`sit ca s`-[i pl`teasc`
amenda. De asemenea,
poli]i[tii rutieri de la Ruse se
plâng [i de [oferi de camioane
române[ti [i grece[ti care con-
duc prin ora[ cu vitez` exce-
siv`. Oamenii legii sus]in c`
sanc]iunile din Bulgaria sunt
prea mici \n compara]ie cu
cele din România, unde dac`
un [ofer din Bulgaria este
prins pentru nerespectarea
limitelor de vitez`, r`mâne
f`r` carnet, iar recuperarea lui
\l va costa \n jur de 700 euro
pentru c`, \n afar` de amend`,
trebuie s` pl`teasc` [i taxele
de traduc`tor [i de notar.

LICITA}IE TAXI PENTRU
OTOPENI

C.N. Aeroportul Interna]ional
Henri Coand` Bucure[ti S.A.
(AIHCB) organizeaz` proce-
dur` de licita]ie pentru
atribuirea permiselor de acces
auto \n vederea desf`[ur`rii
activit`]ii de transport de per-
soane \n regim de taxi de la
Aeroportul Henri Coand`
Bucure[ti, potrivit unui comu-
nicat al Ministerului Transpor-
turilor. La procedura de lici-
ta]ie pot participa to]i trans-
portatorii autoriza]i, de]in`tori
ai autoriza]iilor taxi valabile,

eliberate de localitatea de
autorizare \n care este situat
aeroportul, precum [i din
zonele limitrofe. 
Tarifele maximale stabilite de
c`tre C.N. AIHCB S.A. pentru
prestarea serviciilor de trans-
port \n regim de taxi sunt
urm`toarele: tariful maxim de
distan]`: 3,5 lei/km, tariful
maxim de pornire: 3,5 lei, iar
tariful maxim pentru
sta]ionare: 35 lei/or`. 
Perioada de depunere a
dosarului de participare la lici-
ta]ie este de la data de 5
octombrie 2009 pân` la data
de 9 octombrie 2009 inclusiv.
Programul zilnic de \nregis-

trare a dosarelor de partici-
pare la procedur` este de la
ora 09:00 pân` la ora 14:00.
Deschiderea dosarelor se va
face de c`tre comisia de evalu-
are la data de 12 octombrie
2009, ora 10:00, la sediul 
C.N. AIHCB S.A., Administra]ie
Aeroport.

POLI}IA IA MICROBUZELE
LA PURICAT 

De la \nceputul anului, Poli]ia
Rutier` a organizat peste
7.300 de ac]iuni pentru a veri-
fica legalitatea efectu`rii
transporturilor rutiere publice
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Federa]ia Operatorilor Români
de Transport (FORT) atrage
aten]ia Ministerului 
Transporturilor c`, pân` 
pe 15 octombrie 2009, 
trebuie s`-[i achite datoriile
fa]` de transportatorii de 
persoane, \n caz contrar
blocând activitatea acestora.
Potrivit comunicatului FORT,
\n situa]ia \n care acest termen
nu este respectat, \n prima
faz`, categoriile defavorizate,
respectiv veteranii [i 
pensionarii nu vor mai fi trans-
porta]i [i, ulterior, din cauza
datoriilor acumulate c`tre
furnizori, transportatorii de
persoane vor opri activitatea.
Ministerul Transporturilor a
acumulat datorii restante 
aferente perioadei martie -

august 2009, iar la ultima rec-
tificare bugetar`, datoriile \n
cauz` nu au fost luate \n cal-
cul, to]i banii urmând s` fie
folosi]i pentru acoperirea
g`urilor CFR [i ale CNADNR [i
asta \n timp ce, prin lege,
transportatorii de persoane
sunt obliga]i s` efectueze
cursele. În luna iulie a.c., FORT 
a solicitat Ministerului 
Transporturilor [i celui de
Finan]e compensarea 
datoriilor pe care acestea 
le acumuleaz` fa]` de trans-
portatori cu cele pe care trans-
portatorii le datoreaz` bugetu-
lui de stat [i, cu toate c` acest
exerci]iu a mai func]ionat,
Ministerul Finan]elor 
a refuzat propunerea.
La \ntâlnirea na]ional` a trans-
portatorilor de persoane din
cadrul FORT, organizat` pe 11
septembrie 2009 la Bac`u, la
care au participat reprezen-
tan]ii transportatorilor de per-
soane din toate jude]ele ]`rii,
s-a stabilit ca, pân` la sfâr[itul
lunii, s` se organizeze o \ntâl-
nire comun` cu Ministerul
Finan]elor [i Ministerul Trans-
porturilor, la care s` participe
[i reprezentan]ii Asocia]iei
Na]ionale a Veteranilor,
respectiv ai Consiliului
Na]ional al Pensionarilor, pen-
tru semnarea unui protocol cu
privire la solu]ionarea proble-
mei [i evitarea blocajelor.

TRANSPORTATORII DE PERSOANE 
APROAPE DE GREV~ 
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de persoane. Poli]i[tii au con-
statat 191 infrac]iuni [i au apli-
cat 5.687 sanc]iuni contra-
ven]ionale. De asemenea, au
fost re]inute \n vederea sus-
pend`rii sau anul`rii 28 de
licen]e, 2.832 de certificate de
\nmatriculare [i 5.025 permise
de conducere. Ac]iunile
poli]i[tilor au vizat asigurarea
unui climat de ordine [i disci-
plin` \n rândul conduc`torilor
de autovehicule, destinate
transportului public de per-
soane \n regim Maxi-Taxi [i
sanc]ionarea acelora care, de[i
sunt autoriza]i, nu respect`
legisla]ia rutier`. Din cele
peste 7.300 de ac]iuni
desf`[urate, aproximativ 4.600
au fost \n colaborare cu spe-
ciali[ti ai RAR [i ARR.

PREMIERE MONDIALE 
{I PENTRU 
DAIMLER BUSES

Tot la expozi]ia Busworld de la
Kortrijk, Belgia, Daimler
expune 20 de autobuze [i
autocare Mercedes-Benz [i
Setra. Noul Tourismo RH (cu
podea \n`l]at`) propune o
lungime de 12,14 m, iar versi-
unea RH M - 12,98 m, cu o
capacitate de 51 [i respectiv
55 pasageri pe scaune. 
Motoriz`rile OM cu 6 cilindri \n
linie, de 12 l, ofer` 354 [i 408
CP. De asemenea, Mercedes-
Benz prezint` \n premier`
minibuze Sprinter cu motoare
de 163 [i 190 CP, EEV. 
Premierele mondiale Setra vor
viza modelul ComfortClass 400
[i noile autocare cu podea
\nalt` S 415 H [i S 416 H din
seria MultiClass 400.
ComfortClass prezint` nu mai
pu]in de 35 inova]ii.

110 AUTOBUZE 
PENTRU CAMPIONATUL
MONDIAL 2010 

Compania regional` MAN
Truck&Bus Africa de Sud a
primit o comand` pentru 110
autobuze interurbane Lion’s
Explorer, din partea Agen]iei
Publice Feroviare Africa de
Sud (PRASA). Vehiculele vor fi

operate ini]ial pentru 
transferul de spectatori pentru
Campionatul Mondial de 
Fotbal din 2010, de c`tre sub-
sidiara Autopax, apoi \n trans-
portul public urban din mai
multe ora[e Sud-africane. 

COOPERARE MITSUBISHI

FUSO - NISSAN DIESEL

Mitsubishi Fuso Truck 
and Bus Corporation (MFTBC)
[i Nissan Diesel Motor Co., Ltd.
(Nissan Diesel) au anun]at 

c` au semnat, la sfâr[itul 
lunii august, o scrisoare 
de inten]ie pentru extinderea
rela]iei lor \n domeniul 
construc]iei de vehicule 
destinate transportului 
de pasageri, incluzând [i 
posibilitatea de a forma 
un joint-venture \n domeniu. 
Scopul acestei ini]iative 
este de a utiliza eficient
resursele ambelor companii 
[i de a extinde capacit`]ile 
de dezvoltare a unor 
vehicule eficiente [i 
ecologice, \n conformitate 
cu cerin]ele clien]ilor. 

La târgul destinat transportu-
lui rutier de pasageri Bus-
world, care va avea loc la Kor-
trijk \n perioada 16-21
octombrie, MAN va prezenta o
gam` larg` de vehicule MAN [i
Neoplan, printre care se vor
num`ra un model Lion’s City
cu motor de 290 CP, un Lion’s
Regio C (360 CP) [i un Lion’s
Coach L de 440 CP. 
Marca Neoplan va aduce \n

aten]ia publicului un Starliner
L, precum [i un Cityliner C, \n
versiuni individualizate. În
plus, va fi disponibil pentru
drive-teste un autocar 
Cityliner C de 480 CP, 
echipat cu MAN TipMatic.
În centrul aten]iei se vor afla
motoriz`rile, \n conformitate
cu standardele EEV, 
cu ajutorul tehnologiei 
MAN PURE DIESEL®. 
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D
in nefericire, trans-
portul rutier intr` \n
aten]ia opiniei publice
numai prin interme -
di ul unor evenimente

nefaste. Câteva zile la rând, presa
general` a comentat accidentul din
Ia[i, unde 14 oameni au murit a -
tunci când un tren a lovit un microbuz.
ßi parc` pentru a confirma vulne -
rabilitatea la capitolul siguran]` a
transportului rutier \n ]ara noas-
tr`, au urmat alte accidente (din

lipsa responsabilit`]ii

CCOOSSTT~~  VVIIEE}}II

F`r` s` respecte prea multe reguli,
cu ma[ini nesigure [i [oferi 
indisciplina]i, transportul rutier de
persoane reprezint`, pe numeroase
curse na]ionale, un adev`rat pericol
public. O realitate pe care 
autorit`]ile \ntârzie s` o remedieze,
\n ciuda faptului c` legisla]ia ar 
permite f`r` probleme acest lucru.
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fericire mai pu]in grave) \n care au
fost implicate microbuze. A[a cum
era de a[teptat, toate aceste acci-
dente au fost relatate [i dezb`tute
\n ziare [i la televiziuni, mai mult sau
mai pu]in profesional. Îns` nicio-
dat` nu a fost suficient timp pen-
tru a se dezbate adev`ratele cauze
ale num`rului mare de accidente.

În acest material, nu vom descrie
accidentul care a avut loc [i nici
m`car nu vom discuta despre cauzele
care au dus la producerea acestu-

ia, \ns` vom \ncerca s` prezent`m
transportul rutier de persoane \n
România [i gradul mare de risc \n
care se desf`[oar`.

Vulnerabilitatea
unui sistem care
nu func]ioneaz`

Atunci când au loc asemenea
evenimente grave \ncep discu]iile
(„la cald“) despre ceea ce trebuie
 schimbat. ßi, cel mai adesea, legea
este avut` \n vedere. Astfel, s-a
spus c` ar trebui majorate sanc]iu -
nile pentru conduc`torii auto, firme -
le de transport s` func]ioneze dup`
re guli mai stricte, controlul s` spo -
reasc`... Dar aceste aspecte sunt
atinse destul de mult [i de actuala
legisla]ie.

Apoi, s-a vorbit despre Autori-
tatea Rutier` Român` - niciodat`
nu a beneficiat ARR de aten]ia
opiniei publice ca acum. ßi s` fim
sinceri, chiar [i \n rândul reprezen-
tan]ilor a numeroase autorit`]i cen-
trale [i locale nu se [tia de exis-
ten]a ARR sau se f`ceau confuzii
\ntre ARR [i RAR.

De asemenea, mul]i oameni au
aflat pentru prima dat` despre a -
testatele profesionale, despre timpii
 de conducere [i odihn` [i despre
licen]ele de transport. ßi cam aces-
ta a fost nivelul maxim la care presa
general` a \ndr`znit s` se complice.
Cititorii nu au \n]eles mare lucru
(lucru firesc), dar concluziile au fost
clare: [oferul a gre[it, firma a gre[it,
autorit`]ile trebuie s` fie mai  vi -
 gilente [i sper`m ca a[a ceva s` nu
se mai \ntâmple.

Din p`cate, num`rul mare al
neregulilor din transportul rutier
de persoane, care culmineaz` cu
accidente deosebit de grave, are la
baz` nefunc]ionalitatea siste mu  lui
 gândit tocmai pentru a evita  pro -
blemele, pentru a asigura \n primul
rând siguran]a transportului.

Ast`zi, \ntâlnim \n trafic un foarte
mare num`r de microbuze care
realizeaz` transport regulat (de
linie) sau ocazionale nerespectând
reguli elementare de siguran]`.
ßoferii merg foarte repede, peste limi-
ta legal`, uneori chiar dezactivân-

du-[i limitatorul de vitez` (obliga-
toriu pentru autovehicule cu peste
9 locuri), vorbesc la telefon \n timp
ce conduc, \ncaseaz` banii \n mers,
iau mai mul]i oameni decât num` -
rul de locuri din microbuz...

Nu este nevoie de cuno[tin]e
speciale pentru a vedea aceste
realit`]i. Crede]i c` autorit`]ile nu
le cunosc? Autoritatea Rutier`
Român`, Registrul Auto Român,
Poli]ia Rutier` sunt doar câteva
dintre autorit`]ile care au atribu]ii
directe de control pe acest seg-
ment.

În ceea ce prive[te legisla]ia,
aceasta este aliniat` la cea euro-
pean`... aplicarea las` \ns` de dorit.

{oferi 
„f`r` c`p`tâi“

Ne-am obi[nuit s` d`m vina pe
[oferi pentru orice s-ar \ntâmpla,
iar dac` acest lucru nu mai este
suficient (accidentul este foarte
grav), patronii sunt lua]i \n coli-
mator. Realitatea este c` nu dis-
cut`m de acte de indisciplin` izo-
late, ci de majoritatea celor care
activeaz` pe acest sector.

Din punct de vedere legal, un con-
duc`tor auto, pentru a putea  rea -
liza transport public de persoane,
trebuie s` treac` prin mai multe
filtre preg`titoare - din p`cate, aces-
tea sunt puternic alterate \n Româ-
nia.

Este nevoie de permis de con-
ducere categoria „D“. Pentru a -
ceasta te \nscrii la o [coal`. Proba-
bil o alegi pe cea mai ieftin`. Po]i
ajunge s` dai examen cu doar o
or` de condus pe autobuzul de
[coal` sau chiar f`r` a conduce
deloc - ai nevoie de pu]in` con-
centrare [i pu]in` \ng`duin]` din
partea examinatorului...

La orele de preg`tire teoretic`,
situa]ia este la fel de dezastruoas`.
În cel mai bun caz, sunt  rea lizate ni[te
teste gril` pentru a trece exame -
nul. Astfel, de exemplu, trecerea la
nivel cu calea ferat`, atunci când 
semnalele luminoase [i acustice
sunt \n func]iune, poate avea \n
con[tiin]a cursantului semni fi ca ]ia
 unei amenzi, puncte re ]inu te, 
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permis suspendat... departe de con-
secin]ele reale - accident cu [anse
zero de supravie]uire.

ßcolile de [oferi sunt mul]umite
pentru c` astfel pot men]ine un
nivel foarte sc`zut al costurilor [i pot
concura pe cel mai important aspect
pentru cursan]i - tariful. Cursan]ii
sunt mul]umi]i pentru c`, \n timp
scurt [i cu pre]uri acceptabile, ob]in
permisul [i se pot apuca de treab`.

Examinatorii trebuie s` fie
\ng`duitori \n condi]iile \n care
cunosc nivelul slab de preg`tire,
iar autobuzele de [coal` sunt \n
general extrem de vechi [i uzate, de
multe ori cu grave defecte tehnice.
Astfel, este de a[teptat ca prosp`tul
de]in`tor de permis s` \nve]e s`
conduc` abia dup` angajare. A
devenit firesc \n România, dar nu este
normal.

Urmeaz` atestatul profesional
- din nou [colarizare [i examen. Alt
document, dar acelea[i practici. ßi
\n privin]a [colilor de [oferi [i a cen-
trelor de preg`tire profesional` au
fost [i sunt scrise numeroase articole
care semnaleaz` deficien]ele grave
de preg`tire. Doar banii conteaz`,
nivelul real de preg`tire fiind foarte
pu]in sau deloc urm`rit. Cu actele
\n regul`, [oferul se angajeaz` -
urmeaz` cel mai important „filtru“
privind modul \n care \[i  des f`[oa -
r` activitatea - de[i pare greu de
crezut, nici acesta nu func]ioneaz`.

Firmele 
\ncurajeaz` 
indisciplina, 
autorit`]ile 
se complac

Nu este vorba despre toate
firmele de transport, dar, din p`cate,
multe dintre acestea \ncurajeaz`
indisciplina rutier`.

Intr` \n atribu]iile firmei, prin
persoana desemnat` s` conduc`
activitatea de transport, asigura -
rea unei activit`]i desf`[urate \n
primul rând \n siguran] .̀ Din p`cate,
preocuparea pentru minimizarea
costurilor [i maximizarea profitului
aduce atingere grav` siguran]ei.

Mul]i patroni sunt interesa]i
doar ca [oferii s` realizeze cât mai

multe curse, s` taie bilete [i s` nu
fure motorin`...

Sunt unii patroni care au ajuns
chiar s` priveasc` cu mândrie la
[oferii lor care se „descurc`“ atât de
bine \ncât se deplaseaz` mai repe -
de decât autoturismele. Avem firme
\n care [oferul trebuie s` asigure
zilnic un anumit nivel al \ncas`rilor
- restul nu \l intereseaz` pe patron.

Sunt lucruri incredibile, care
\mping [oferii la indisciplin` rutier`
[i dau un exemplu greu de ignorat
pentru celelalte firme. Oricât de
bun manager ai fi, respectarea inte-
gral` a legisla]iei, implementarea a -
celor m`suri menite s` creasc` si -
guran]a \nseamn` bani - mai mul]i
[oferi pentru a respecta timpii de
conducere [i odihn`, mai mult`
preg`tire pentru a fi respectate
anumite proceduri, salarii mai mari
pentru a aduce [i p`stra [oferii
buni, ma[ini cu o stare tehnic`
impecabil`...

În condi]iile \n care unii nu
respect` nimic, este foarte dificil
pentru firmele serioase s` men]in`
[tacheta sus.

Transportul rutier este privat
aproape \n \ntregime, majoritatea
firmelor, mai mari sau mai mici,
\ncepându-[i activitatea de la zero.
Pentru a \ncuraja dezvoltarea firme -
lor autohtone, din \n]elegere legat`
de greut`]ile dezvolt`rii unei firme
sau, uneori, pur [i simplu, pentru [pa -
g`, autorit`]ile au \nchis adesea
ochii la neregulile firmelor. Din
p`cate, acest lucru a devenit o
obi[nuin]` care a f`cut ca acest
segment de pia]` s` se dezvolte,
\n ultimii ani, foarte lent (aproape
deloc) din punct de vedere al cali -
t`]ii serviciului oferit. Faptul c`

exist` firme care au reu[it s` fac`
pasul \nainte - s` \[i alc`tuiasc` un
parc de mijloace de transport noi
[i sigure (au renun]at la microbuze),
au implementat sisteme moderne
de management, pun accent pe o
rela]ie cât mai bun` cu clien]ii (posi-
bilit`]i de rezervare, autog`ri curate,
respect` programul etc) demon-
streaz  ̀gre [eala pe care o reprezint`
toleran]a fa]` de firmele r`mase
mult \n urm`.

La sfâr[it, totul are un pre], iar
[paga [i salvarea de la dispari]ie a
unor firme care nu respect` nici pe
departe legisla]ia [i exigen]ele
impuse pentru transportul public de
persoane nu pot compensa pier -
derile de vie]i omene[ti, tot mai
multe \n ultima vreme.

Este ciudat faptul c`, dup` acci-
dentul petrecut luna trecut`, au -
torit`]ile au descoperit nume roase
nereguli care au dus la amenzi cu
sume ame]itoare [i \ntoc mi rea  de
dosare penale pentru patroni. 

Oare firmele de transport din
România func]ioneaz` f`r` a [ti
nimeni nimic despre ele? Bine\n]eles
c` nu. Dimpotriv`, transporturile
sunt o activitate extrem de legife -
rat` [i controlat`. Se pare, \ns`, c`
numeroase firme g`sesc „modali -
t`]i“ de a func]iona, cel pu]in dac`
au noroc [i ma[inile lor nu fac vreun
accident grav.

Toate verigile sistemului de
transport trebuie responsabilizate
iar adev`ratele rezultate pozitive
se vor vedea \n ani de zile.

Pân` atunci, numai norocul ne
poate feri de alte accidente grave.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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„Î
n ultima perioad`, s-a
accentuat fenomenul
importului de vehicule
comerciale foarte vechi
din ]`rile UE“, a afirmat

Magda Pe[u, director de vânz`ri
Anadolu Automobil Rom, impor-
tator Isuzu \n România. Ea a sub-
liniat, cu ocazia conferin]ei orga-
nizate \n septembrie de ZIUA CARGO
[i Asocia]ia Societ`]ilor Financiare
din România (ALB), c`, \n condi]iile
\n care importatorii au parcurile
pline de vehicule noi, iar compani-
ile de leasing flote imense de vehicule
comerciale recuperate, se aduc de
pe pia]a UE autobuze [i camioane
foar te vechi, care, surprinz`tor,
reu[esc s` treac` la Registrul Auto

Român (RAR) toate testele. „Con-
sider c` aceste vehicule reprezint`
un pericol pe drumurile publice“, a
precizat directorul de vânz r̀i Anadolu.

„Autocarele mai vechi de 10-15
ani trec \ntr-un mod cel pu]in sus-
pect reviziile tehnice [i, \n anumite
situa]ii, pot genera accidente numai
din cauza faptului c` nu corespund
specifica]iilor tehnice“, a afirmat,
\n acela[i context, Sabin Ogreanu,
director executiv Dacos. 

De altfel, se observ` clar o inci-
den]` crescut` a accidentelor \n
care sunt implicate vehiculele vechi.

Legea permite,
RAR d` und` verde

Interesant este c` legisla]ia
româneasc` este permisiv` \n  pri -
vin]a importurilor de vechituri. 

„Este [ocant faptul c` legisla]ia
din România \ncurajeaz  ̀parc  ̀aces-
te importuri, prin faptul c` taxa de
poluare pentru autobuzele vechi
este extraordinar de mic`“, apre-
ciaz` Ivona Gheorghiu, reprezen-
tant Anadolu, \ntrebându-se de ce
 a tunci când a luat ini]iativa de a
m`ri taxa de mediu pentru turisme,
Guvernul României nu a luat \n cal-
cul [i faptul c` aceste autobuze
polueaz` mai mult decât turismele.
„Pre]ul de vânzare al unui autobuz

din 1993 \n ]`ri precum Olanda sau
Germania este de aproximativ 20.000
euro. C`utând pe site-uri destinate
comercializ`rii de vehicule second-
hand, le g`sim [i la pre]uri mai mici
decât acesta. Pe site-ul Mi nisterului
Finan]elor se poate calcula taxa de
mediu atât pentru autoturisme (M1)
cât [i pentru autobuze (M3). Ast-
fel, pentru un autobuz cu capacitate
cilindric` de 11.600 cmc, din 1993,
Non-euro, taxa de poluare este doar
10.440 euro. Dac` p`str`m acelea[i
date, \nlocuind doar cate go ria din
care face parte vehiculul [i select`m
M1, reprezentând turism, constat`m
c` taxa este 111.360 euro. Cum nu
exist` \ns` turisme cu aceast` capa -
citate cilindric`, am f`cut un calcul
[i pentru 4.500 cmc, valoarea taxei
fiind de 43.200 euro. Ne a[tep t`m
ca Ministerul Finan]elor s` rezolve
aceast` problem`“, a ar`tat Ivona
Gheorghiu, completând c` aceste 
autobuze sunt poluante [i pun \n pe -
ricol siguran]a c`l`torilor [i a par-
ticipan]ilor la trafic. „Piesele de
schimb sunt greu, dac` nu impo sibil
de g`sit, iar sistemul de frânare nu
poate s` func]ioneze \n parametrii
impu[i“, a subliniat ea. R`mâne o sin-
gur` \ntrebare: cum trec de RAR?

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

În condi]iile \n care
vorbim din ce \n ce mai
des despre siguran]`
rutier`, pe [osele \[i
fac apari]ia tot mai
multe autovehicule
vechi de transport 
persoane, favorizate
de situa]ia economic`
dificil`, dar [i de
condi]iile permisive 
de import.

Liber la vechituri

F
O

C
U

S



58

A
C
T
U

A
L
IT

A
T
E

Poate cel mai important deziderat
al transportatorilor de persoane
ce opereaz` pe curse
interjude]ene a fost acela de a
prelungi programul de transport
la cinci ani... [i aproape reu[iser`.

urm`toarea
atribuire

Noi criterii 
de punctare

Organizarea atribuirii \n 2011
ar putea \nsemna numeroase pro -
bleme pentru operatorii de trans-
port, \n condi]iile \n care capaci-
tatea acestora de a investi \n mijloace
de transport noi s-a diminuat sem-
nificativ din cauza crizei economice.

„Valabilitatea programului de
transport este fixat` la trei ani prin
Legea 218/2009. ßi, a[a cum prevede
legea, inclusiv actualul program de
transport va fi valabil trei ani - nu
puteam crea o situa]ie de ambi-

guitate“, a ar`tat Florian Coman,
director general adjunct al Autorit` -
]ii Rutiere Române (ARR).

În ceea ce prive[te modul \n
care va avea loc atribuirea trasee -
lor interjude]ene \n 2011, subiectul
r`mâne deschis. Au fost demarate
discu]iile \n comisia de dialog social
[i exist` speran]e ca operatorii de
transport s` cunoasc` chiar \n acest
an varianta final`, pentru a putea
s` se preg`teasc` din timp.

„Dorim s` lu`m \n calcul noi
punctaje. De exemplu, ne gândim
s` punct`m existen]a propriilor
spa]ii de parcare [i a propriilor ser -

vice-uri pentru \ntre]inere. Even-
tual, putem puncta faptul c` aces-
te ser vice-uri sunt abilitate s  ̀acorde
ITP-uri. Practic, discut`m de scurte
trasee jude]ene. Sper`m ca la sfâr[i -
tul acestui an s` avem criteriile de
punctaj ce vor sta la baza atribu i -
rii traseelor interjude]ene \n 2011.
Dac` avem \n vedere \mbun`t`-
]irea siguran]ei rutiere, a gradului
de confort, a calit`]ii serviciului
oferit, este bine ca transportatorii
s` [tie din timp la ce s` se a[tepte,
având \n vedere c` discut`m despre
investi]ii mari“, a ad`ugat Florian
Coman.

2011
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O alt` modificare ar putea fi
legat` de eliminarea stelelor la cri-
teriile de punctare a confortului.
Pe trasee scurte, un autovehicul cu
trei sau patru stele poate determi-
na disconfortul c l̀̀ torilor \n condi]iile
\n care \mbarcarea/debarcarea se  rea -
lizeaz  ̀cu dificultate \n aceste ma[ini.

Pl`cu]e pentru 
mijloacele 
de transport 
persoane

Accidentele grave petrecute \n
ultima vreme, precum [i fenomenul
de piraterie, aflat \n cre[tere, au
f`cut ca autorit`]ile s` se gândeasc`
la o metod` care s` asigure o vi-
zibilitate cât mai bun` a fiec`rui
tip de transport. „Ne-am inspirat
de la transportul de marf`. Pentru
urm`ri rea \n  tra fic cu mai mare
aten]ie a transporturilor de pro-
duse de pa nifica]ie [i de alcool, vor
ap`rea ni[te pl`cu]e \n partea din
dreapta a parbrizului cu specifi-
ca]ia «panifica]ie» sau «alcool». La
transportul de c`l`tori, ne gândim
la ni[te pl`cu]e cu elemente de
securizare [i cu diferite culori, \n
func]ie de tipul de transport efec-
tuat. La transportul regulat, vom
avea o anumit` culoare, speci-
ficându-se num`rul licen]ei [i copia
conform` a vehiculului, la cursele
regulate speciale vom avea alt`
culoare, la cursele interna]ionale o
alta etc“, a explicat directorul ge n-
e ral adjunct ARR.

Prin aceste pl`cu]e, c`l`torii vor
putea [ti \n ce mijloace de trans-
port se urc`. Dac` aleg s` se urce \n
autovehicule f`r` pl`cu]e cu date
de identificare, c`l`torii [tiu c`
respectivul mijloc de transport nu
este unul sigur [i se expun unor
riscuri crescute. Oricine va putea
astfel s` identifice „pira]ii“. În plus,
exist  ̀discu]ii referitoare la licen]ierea
ma[inilor de 8 plus 1 locuri. Astfel,
ARR ar putea controla [i aceste
autovehicule folosite intens \n acti -
vit`]i clandestine de transport.

În spiritul cre[terii siguran]ei
transportului, vor fi aplicate [i alte
m`suri. În acest sens, controlul la sedi-

ul firmelor va deveni obligatoriu
cel pu]in o dat` la trei ani. De ase -
menea, ma[inile care transport`
mai mul]i c`l`tori decât num`rul
de locuri prev`zut \n certificatul de
clasificare vor fi imobilizate pân`
la remedierea problemei, iar con-
duc`torului auto i se va suspenda
atestatul profesional pe o perioad`
de 90 de zile dup` modelul sus-
pend`rii permisului de conducere.

Examene 
mai dure pentru
[oferi

Accidentele care au avut loc \n
ultima vreme au determinat autorit  ̀-
]ile s` se gândeasc` la metode de
a cre[te responsabilitatea [oferilor.
ARR lucreaz` ast`zi la modificarea
bazei de date cu \ntreb`ri pentru exa -
min`ri, atât pentru persoana desem-
nat  ̀cât [i pentru [oferi. Examinarea
pe calculator este o alt` noutate
aflat` \n preg`tire.„Cazuistica acci-
dentelor de la poli]ie ne \ndeamn`
s` introducem câteva \ntreb`ri din
legea privind circula]ia pe drumuri
publice, \n special pe abaterile grave
constatate. În ceea ce prive[te exam-
inarea pe calculator, s-a realizat o
simulare la \nceputul lunii august.
A fost o reu[i t` [i termenul de lan -
sare a acestui tip de examinare este
1 octombrie. Centrele de preg`tire
trebuie s` se asigure c` dispun de
re]ele func]io nale, c` softurile per-
mit acest lucru. ARR va de]ine baza
de \ntreb`ri - toa te vor fi publicate
pe site. De la centru, printr-o comand`
se vor mixa câteva \ntreb`ri. Cal-
culatorul opre[te examinarea automat
la expirarea termenului, iar documen -
tul este listat [i semnat de c`tre per-
soana examinat`“, a explicat Flo-
 rian Co man. De asemenea, pentru
[oferii de pe autobuze [i microbuze
se va solicita de c`tre institutele de
pre g` tire profesional` inclusiv un
cazier auto. „Vom stabili o anumit`
limit` a num`rului de contraven]ii
maxim permis. Odat` cu dep`[irea
acestui num`r, respectivii [oferi nu
vor mai putea ob]ine atestat profesio -
nal pentru transportul de c`l`tori“,
a spus directorul general adjunct
al Autorit`]ii Rutiere Române.

„Jude]enele“ 
se \ntorc la ARR?

Pentru a fluidiza modul de
atribuire a traseelor jude]ene, Mi -
nisterul Administra]iei [i Internelor
preg`te[te un act normativ care s`
modifice actualele reguli. Astfel,
vor fi schimbate criteriile privind
atribuirea traseelor jude]ene.

Se va trece la sintagma „vechime
ne\ntrerupt`“. Criteriul vechime pe
traseu a produs pân` acum cele
mai multe contesta]ii (90% din total),
mai ales c` \n lege nu era precizat
\n mod clar modul de stabilire a
vechimii. Ast`zi, sunt jude]e unde
sunt declara]i mai mul]i câ[tig`tori
pe un singur traseu - unul de c`tre
ASSI, altul de c`tre consiliul jude]ean.
Totodat`, se va elimina de punctarea
la suspendarea copiilor conforme.
Vor fi stabilite ni[te atribu]ii clare
pentru comisia paritar`. Pân` acum,
existau confuzii \ntre comisia pa-
ritar`, autoritatea de transport [i
ARR. De asemenea, \n anumite
situa]ii, va exista posibilitatea
eliber`rii unor licen]e de traseu pe
o perioad` de 60 de zile pentru a
acoperi anumite rute de transport,
r`mase descoperite, pân  ̀la momen-
tul organiz`rii unei noi atribuiri. 

Aceste modific`ri ar putea s`
nu aib` \ns` nici un efect \n condi -
]iile \n care „jude]enele“ ar reveni
la ARR. În cazul \n care comisia pa -
ritar` \[i ca p`stra prerogativele,
ea va trebui s` aib` personalitate
juridic` pentru a r`spunde pentru
deciziile emise. „Exist` un Regula-
ment al Comisiei Europene, care
are aplicabilitate din 3 decembrie
2009 [i prevede c` transportul pu -
blic de interes local va fi doar cel
purt`tor de subven]ie. Astfel, ne
a[tept`m ca Legea 92/2007 s  ̀fie mo   -
dificat`, iar traseele jude]ene s`
treac  ̀la ARR“, a spus Florian Coman.

Regulamentul european care
intr` \n vigoare \n decembrie ar
putea avea \ns` o perioad` care s`
permit` ]`rilor aplicarea gradual`.
Astfel, exist  ̀posibilitatea ca traseele
jude]ene s` r`mân` la consiliile
jude]ene.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Î
n num`rul precedent al revis-
tei, prezentam un studiu de
caz pe aceast` tem`. Era
vorba despre \ncerc`rile
repetate, lipsite de finali-

tate, pentru achizi]ionarea de auto-
buze, ale operatorului de transport
public de c`l`tori din Oradea.

Am ar`tat \n articolul publicat
\n num`rul de august, pozi]ia unuia

dintre participan]ii la licita]ia (una
dintre mai multele care au avut loc)
organizat` la Oradea. Respectiva
firm` se afl` \n proces cu OTL RA
Oradea (operatorul de transport
public de c`l`tori din Oradea) [i
a[teapt` ca justi]ia s` \i confirme
faptul c` a câ[tigat licita]ia [i s`
oblige societatea or`dean` s` \i
cumpere autobuzele.

Legea nu
func]ioneaz`

Vom prezenta, \n continuare,
opiniile celor care se afl` \n cealalt`
parte a baricadei, a celor care orga-
nizeaz` licita]ii.

Este lesne de \n]eles frustrarea
pe care ace[tia o resimt atunci când,
dup` ce reu[esc s` \[i asigure fon-
durile necesare, nu pot duce la bun
sfâr[it achizi]ia autobuzelor.

„HG 34 este o lege menit` s`
asigure buna gospod`rire cu banul
public, \n sensul de a limita posibili -
tatea de a cheltui \n mod nejustifi-
cat sau ineficient ace[ti bani, care
[i a[a sunt sub limita necesarului real.
Totu[i, acest interes al legiuitorului

se pare c ,̀ \n foarte multe din cazuri,
provoac` efecte paradoxale. Ori
\ntârzie sau face imposibil` \n mod
nejustificat achizi]ia, ori metoda de
adjudecare impune acceptarea unor
pre]uri ie[ite din comun, [i toate
astea \n mod transparent, sub
«ap`rarea legii»“, a declarat ing.
Csuzi Istvan, director general OTL
RA Oradea.

La ora actual`, depunerea de
 con testa]ii a devenit un adev`rat
„sport na]ional“ [i, de multe ori, jus-
tificarea real` nu este legat` de
modul de organizare a respectivei
licita]ii. Mul]i dintre cei care co mer-
cializeaz` autobuze au ajuns la
adev`rate performan]e \n materie
de contesta]ii. De altfel, cu to]ii au
angajat avoca]i sau colaboreaz` cu
cabinete de avocatur`. Din p`cate,
s-a ajuns la situa]ia \n care unele
firme fac contesta]ii la toate lici-
ta]iile pe care nu le câ[tig` [i chiar
la cele la care (din motive interne)
nu pot participa. Astfel, la ora actu-
al`, nimeni nu mai câ[tig`.

„Consider c` a depune contes-
ta]ie este privilegiul celui care este
dornic [i capabil de a participa la o

Legisla]ia privind
achizi]iile publice,
gre[elile celor care 
realizeaz` caietele de
sarcini, dar [i num`rul
mare de contesta]ii
blocheaz` aproape
toate \ncerc`rile 
autorit`]ilor locale de
a cump`ra autobuze.
Din p`cate, cei care
sufer` probabil cel mai
mult, dealerii de 
autovehicule, sunt tot
mai des tenta]i s`
adopte o conduit` 
de tipul „s` moar` 
[i capra vecinului“.

Abona]i la c
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procedur` de achizi]ie \n calitate
de ofertant. Pentru a discerne [i
demonstra aceast` calitate, \n prim`
faz`, \naintea depunerii ofertelor,
a[ accepta contesta]ie doar de la cei
care demonstreaz` c` sunt  \n tr- a -
dev`r dornici de participare, de
exemplu, prin prezentarea dovezii
de depunere a scrisorii de garan]ie
bancar` la autoritatea contractant`
sau a altei garan]ii. Dup  ̀deschiderea
ofertelor, e clar c  ̀acela care a depus
ofert` (chiar incomplet`) are drep-
tul moral de a-[i exprima unele
re]ineri prin formularea contes-
ta]iei“, a ar`tat directorul general
OTL RA Oradea.

O poveste parc`
f`r` sfâr[it...

Ultima licita]ie organizat` la
Oradea luna trecut` a fost din nou
anulat`. Motivul - alte contesta]ii.

„Este trist c`, \n 2 ani [i jum`tate,
\nc` nu s-a reu[it a se adjudeca vre-
unui ofertant livrarea pe motivul
contesta]iilor (\ntemeiate sau ne\nte-
meiate). Anularea procedurii \n 18
august 2009 s-a f`cut \n urma unei

rezolu]ii date de CNSC, care pune
la \ndoial` buna credin]` a acestui
for decizional. Argumentarea prin-
cipal` pentru reluarea procedurii
se bazeaz` pe contesta]ia a dou`
fir me, nici m`car participante la pro-
cedur`, care consider` ca fiind prea
apropiat termenul de livrare de cel
 al momentului contract`rii, astfel
 CNSC de cide reluarea procedurii
pentru a asigura «un termen de
livrare rezonabil (de exemplu, 60
de zile)». Consider`m c` este de
domeniul absurdului s` dispui pen-
tru o autoritate contractant`, care
are \n sprijin [i justificarea printr-o
scrisoare de aten]ionare de termen
maxim de utilizare a finan]`rii, s`
prelungeasc` termenul de livrare
cerut prin caietul de sarcini peste li -
mita de utilizabilitate a unei linii de
credit“, a explicat Csuzi Istvan.

Este greu de crezut c` dealerii
de autobuze vor renun]a la „obi[ -
nuin]a“ de a contesta. Dimpotriv`,
fiecare contesta]ie depus` de o
firm` determin` cre[terea nervo -
zit`]ii pe pia]`, \n mod obiectiv, dar
[i subiectiv. Dealerii resimt tot pu -
ternic faptul c` nu reu[esc s` livreze

autobuze, mai ales c` achizi]iile
publice reprezint` cele mai mari
speran]e (mediul privat la ora actu-
al`, lovit puternic de criza eco-
nomic`, nu mai poate achizi]iona
autovehicule). În plus, o firm` opri -
t` prin contesta]ie s` livreze auto -
vehicule, va pl`ti cu aceea[i mone -
d` atunci când contestatarul se va
afla \n pozi]ia de a câ[tiga la  rân dul
lui.

„Consider c`, f`r` a se modifi-
ca prevederile HG 34 \n sprijinul
autorit`]ilor contractante, cu e li -
minarea posibilit`]ii de a se bloca
procesele prin aparent  ̀«rea-voin]`»
nu se poate debloca situa]ia actu-
al`. Sunt unii «contestatari de
meserie», care [tiu c` sunt f`r`
[anse, nici nu particip` la proce-
dur`, dar, prin diferite tertipuri,
reu[esc s` blocheze mersul achizi -
]iei, provocând deseori [i daune
materiale [i morale \nsemnate pen-
tru comunit`]ile \n cauz`, cum este
\n cazul nostru“, a spus directorul
general OTL RA Oradea.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

contesta]ii
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Elegant, spa]ios 
[i cu specifica]ii ce
promit o fiabilitate
ridicat`, Igero Maxi
reprezint` o 
surpriz` foarte
pl`cut` pentru
pia]a româneasc`
de profil. Putem
realiza autobuze
de calitate, care 
s` fie utilizate 
oriunde \n România
[i, de ce nu, 
\n str`in`tate.
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Î
nainte de a intra \n termeni
tehnici, de a ne urca la volan
sau de a ne a[eza pe unul
dintre scaune, trebuie s`
privim autobuzul [i s` ne

imagin`m \n ce ora[ s-ar potrivi s`
fie folosit. ßi r`spunsul este evident
- oriunde. Indiferent c` este vorba
despre o mic` localitate sau un
mare ora[, \n România sau chiar
\ntr-una dintre ]`rile bogate din
Vestul Europei, un asemenea autove-
hicul s-ar \ncadra f`r` probleme. ßi
aceasta este marea victorie pe care
o \nregistreaz` Igero Maxi.

Dot`ri 
la nivel european

Elegan]a autobuzului se da to -
 rea z` designului cu linii rotunjite,
dar mai ales dimensiunilor ge ne -
roase ale geamurilor. Acest aspect
reprezint` [i un factor important

de confort pentru c`l`tori. În plus,
\n`l]imea interioar` mare contribuie
la senza]ia de spa]iu. Oricum, a[a cum
o arat` [i numele, Igero Maxi este
un autobuz cu o capacitate de trans-
port de 80 de c`l`tori, dintre care
26 locuri pe scaune. Nu e r`u dac`
lu`m \n considerare lungimea autove-
hiculului, de aproximativ 10 m.
Amenajarea interioar` este una
reu[it`, atractiv` [i func]ional`, la
acest lucru contribuind [i spa]iul
interior mare, care a permis o  li -
 ber tate de ac]iune \n acest sens.

Autovehiculul are 80% podea
coborât̀  (partea din fa]̀ ). Astfel, acce-
sul pe cele dou` u[i laterale se  rea -
li zeaz` cu mult` u[urin]`. Carose-
ria autoportant`, motorul MAN de
280 CP, cutia de viteze ZF, pun]ile
ZF sunt câteva dintre elementele
care dau \ncredere \n ceea ce prive[ -
te fiabilitatea acestui produs. Case-
ta de direc]ie [i coloana de volan sunt
achizi]ionate tot de la ZF, având
toate leg`turile furnizate de acee -

a[i firm`. Suspensiile sunt pneu-
ma tice fa]`/spate, pun]ile fiind
livrate complet echipate. Pun]ile
au o portan]` de 13,5 t spate [i 7,5
t fa]`. Astfel, aceste pun]i ar putea
fi utilizate f`r` probleme pe un
autovehicul de 12 m lungime [i o
mas` total` de 18 t. Igero Maxi este
proiectat pentru o mas` total` de
pân` la 16 t. Astfel, se asigur` o
marj` de siguran]` potrivit` dru-
murilor, de multe ori cu probleme,
din România. La ob]inerea unei
mase proprii de numai 9,5 t, au
contribuit caroseria autoportant` [i
utilizarea pere]ilor laterali [i a
acoperi[ului din tabl` de aluminiu.
Podeaua este, de asemenea, din
tabl` de aluminiu. Aceste dot`ri
asigur` o stabilitate foarte bun` a
autovehiculului, o reac]ie sigur` [i
rapid` la comenzi, asem`n`toare
turismelor. Volanul reglabil (\mpre-
un` cu bordul), aerul condi]ionat,
scaunul cu suspensie sunt elemente
pe care [oferii le vor aprecia din

„Sper ca autorit`]ile s`
\n]eleag` [i s` g`seasc`
modalit`]ile de a promova pro-
dusele române[ti. Cred c` orice
regie de transport poate utiliza
un asemenea autobuz, inclusiv
cele care au o flot` nou`,  mo -
dern`, cum este cazul RATB.
Astfel, s-ar putea realiza o com-
para]ie, observându-se nivelul
de fiabilitate al acestui auto-
buz. Încerc`m s` cre[tem
num`rul de componente
române[ti utilizate pentru
ma[in`. Practic, aportul
na]ional la acest model este de

40 - 45%, luând \n calcul inclu-
siv manopera. În mod nea[tep-
tat, \n domeniul auto, pe
aceast` perioad` de criz`, ne
confrunt`m cu cre[teri de
pre]uri la componente. Oricum,
trecerea la produc]ia de serie
(minim 50 de unit`]i pe an) va
aduce o sc`dere a pre]ului pen-
tru aceste modele, la o sum`
de aproximativ 120.000 euro.
Trebuie s` avem \n vedere fap-
tul c` specifica]ia tehnic` este
una de vârf, fiind utilizate com-
ponente realizate de
produc`tori europeni de top.

Dorian Igescu, patron El Car:
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plin. Pasagerii beneficiaz`, de ase -
menea, de elemente care s` le asi -
gure o c`l`torie cât mai pl`cut`.

Toate ma[inile Igero sunt echipate
standard cu aer condi]ionat. Acest
autobuz dispune de un agregat
Thermo King, montat pe acoperi[,
deasupra axei fa]`, cu un compre-
sor de patru cilindri. Astfel, ca pa -
ci tatea de r`cire este sporit`, acest
agregat putând fi utilizat [i la un au -
tobuz de 12 m. Scaunele sunt Kiel,
o alt` marc` de top \n industria de
profil. Igero Maxi este un autobuz
low-entry (podea coborât  ̀\n partea
din fa]`), model pu]in utilizat \n
România la ora actual`, dar foarte
apreciat \n multe ]`ri europene.

Inedit este faptul c` Igero Maxi
are roat` de rezerv` \n consola fa]`.
Acest lucru mai pu]in obi[nuit la

asemenea modele ar putea deveni
foarte important \n condi]iile \n care
Igero Maxi poate fi utilizat inclusiv
pentru curse \n afara localit`]ii (trasee
jude]ene). În plus, lungimea podelei
poate fi reglat` prin intermediul sis-
temului ECAS.

La nivel de finisaje, lucrurile arat`
bine [i, chiar dac  ̀mai exist  ̀anumite
imperfec]iuni pe care un ochi foarte
critic le poate observa, acestea nu au
nici un impact  ne gativ asupra aspec-
tului general al ma[inii sau asupra
func]ionalit`]ii. În plus, este de a[tep-
tat ca, o dat` cu lansarea produc]iei
de serie, aceste aspecte s` cunoasc`
o \m bu n`t`]ire sim]itoare.

Urmeaz` 
alte zece autobuze

Cele dou` autobuze Igero Maxi
finalizate \n aceast` toamn` au o
istorie lung`. Au fost \ncepute \n
garajul casei familiei Igescu, acolo un -
de, cu cinci ani \n urm`, era  rea lizat
primul autobuz Igero. Anul trecut, 
\nainte de declan[area crizei eco-
nomice, Dorian Igescu a demarat
proiectul de construc]ie a propriei fabri-
ci. Pe perioada ob]inerii  tu tu ror au -
to riza]iilor [i a derul`rii construc]iei
halei, a \nceput lucrul la dou` auto-

buze. A urmat colaborarea cu Roman
Bra[ov, unde au continuat lucr`rile
la cele dou` autobuze. De[i, ini]ial,
se preconiza finalizarea autobuzelor
\n patru luni, lucrurile nu au mers
bine [i autovehiculele neterminate
au fost din nou transferate la Bucu -
re[ti, de aceast` dat` la Romprim -
o \ntreprindere cu o capacitate de
 produc]ie potrivit  ̀realiz`rii de auto-
buze - spa]iu necesar, oameni pre -
g`ti]i... 

Dup` cinci luni de la revenirea \n
Bucure[ti, autobuzele aflate la faza
de carcas` au fost finalizate. Ast`zi,
acestea sunt \n faza de omo logare.
Cele dou` ma[ini realizate \n acest
lot au motoare MAN EURO 4, iar
urm`toarea serie va dispune de
propulsoare EURO 5 (tot MAN). 

Utilizarea acestui produc`tor
prezint` avantajul c` nu este nevoie
de AdBlue pentru motoare EURO 4
sau EURO 5. Motorul MAN EURO 5
va avea 290 CP. 

Dup  ̀vânzarea celor dou  ̀ma[ini,
firma El Car Igescu va lansa, \mpre-
un  ̀cu Romprim, un lot minim de 10
unit`]i. Acesta va reprezenta capul
de serie pentru omologarea de tip
a acestui model \n 2010. În func]ie
de solicit`rile clien]ilor, Igero Maxi
poate fi adaptat la transport interur-
ban [i chiar turistic. 

În momentul de fa]`, o comand`
poate fi onorat` \n cinci - [ase luni,
având \n vedere perioada de asigurare
a bazei materiale. În timp, pro-
duc`torul \[i propune s` scurteze
aceast` perioad` la trei luni. Ast`zi,
sunt \n exploatare 16 autobuze Igero,
\n ora[e precum Giurgiu, Târgu
Mure[, Bistri]a [i Bra[ov.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Fi[` tehnic`

Igero Maxi
Dimensiuni
(lungime/l`]ime/\n`l]ime):
10.240/2.520/3.200 mm
Ampatament: 5.100 mm
Motor: MAN EURO 4
Putere maxim`: 
280 CP la 2.300 rpm
Cuplu maxim: 
1.100 Nm la 1.200 rpm
Cutie de viteze: ZF, manual`
Suspensie: 
pneumatic` fa]`/spate
Frâne: 
Wabco pneumatice, discuri
fa]`/spate, ABS, ASR, ECAS.
Masa total`: 15.200 kg
Masa proprie: 9.500 kg
Capacitate de transport: 
80 locuri (26 pe scaune)



65

BERBEC 
(21 martie - 
20 aprilie)

Ve]i c`l`tori foarte 
mult \n acest interval. Este

\nc` o perioad` favorabil` pentru
concediu [i chiar ar fi p`cat 
s` nu profita]i de vremea 
frumoas`. Cu atât mai 
mult cu cât nu mai ave]i de ce s` 
v` face]i griji \n privin]a cheltuielilor.
Situa]ia financiar` este mai bun` 
[i stabil` ca oricând, iar starea de
s`n`tate excelent`.

TAUR 
(21 aprilie - 
21 mai)

Nici acum nu merg 
lucrurile prea bine 

\n a[a fel \ncât s` pute]i pleca 
\n c`l`toria mult visat`. 
Mai mult, ave]i impresia 
c` persoanele din jur v` ur`sc. 
Nu este decât o impresie: \n reali-
tate, nu prea sunte]i \n apele 
dumneavoastr`. Evita]i s` v` 
l`sa]i prad` exceselor - este 
suficient de nepl`cut` tensiunea 
permanent` \n care tr`i]i 
\n aceast` perioad`.

GEMENI 
(21 mai - 
20 iunie)

Sunte]i tot timpul 
numai pe drumuri. 

Este o perioad` \n care ve]i 
\nregistra scoruri record \n ceea 
ce prive[te lungimea [i frecven]a
c`l`toriilor pe care va trebui 
s` le face]i. Ve]i cheltui foarte 
mult, de[i v-a]i propus de mai 
mult` vreme s` \ncerca]i 
s` face]i economii. Schimbarea 
permanent` a programului [i ceva
conflicte cu partenerii de afaceri 
vor avea repercusiuni asupra 
st`rii de s`n`tate.

RAC 
(21 iunie - 
22 iulie)

Activit`]ile de rutin` 
v` vor crea multe

nepl`ceri, determinându-v` 
s` v` dori]i chiar s` c`l`tori]i, 
de[i acest lucru nu v` bucur` 
prea tare de obicei. Dar ve]i face 
tot ce v` st` \n putin]` pentru 
a sc`pa de starea de plictiseal` 
care v-a cuprins. Din p`cate, 
nici c`l`toriile nu vor fi tocmai 
confortabile, \ntrucât resursele 
financiare sunt mai mult decât 
insuficiente. 

LEU 
(23 iulie - 
22 august)

De[i v` dorea]i de mult
timp acest lucru, 

din p`cate, va trebui s` renun]a]i la
o c`l`torie de pl`cere, pentru de-
mararea unei noi activit`]i. Nu o s`
v` par` r`u mult timp, \ntrucât toate
investi]iile f`cute 
\n aceast` perioad` vor fi de bun
augur. În rest, drumuri scurte 
prin ora[. Ar fi bine s` acorda]i 
o mai mare aten]ie regulilor 
de circula]ie, pentru a evita 
s` r`mâne]i f`r` permis 
de conducere.

FECIOAR~ 
(23 august - 
22 septembrie)

Este o perioad` \n
care ve]i c`l`tori doar 

\n interes de serviciu [i numai 
\n interiorul localit`]ii. Ve]i avea 
numeroase \ntâlniri [i v` ve]i 
confrunta cu multe schimb`ri 
\n agenda de lucru. Vor ap`rea 
[i ceva probleme de s`n`tate, 
dar ve]i reu[i s` g`si]i un tratament
potrivit pentru durerile abdominale.
Oricum, se pare c` nu va mai 
trebui s` munci]i din greu, 
a[a cum a]i f`cut-o pân` acum. 

BALAN}~ 
(23 septembrie -
22 octombrie)

A]i vrea s` schimba]i
ceva \n via]a profesional`,

\ns` nu este momentul potrivit. 
În schimb, apar ve[ti bune din
zona financiar` - se pare c` ve]i
reu[i s` v` recupera]i toate 
pierderile [i f`r` s` face]i prea 
multe drumuri. În ceea ce prive[te
starea de s`n`tate, ave]i grij` 
s` urma]i corect tratamentul 
recomandat \mpotriva r`celii, 
pentru a evita reactivarea acesteia.

SCORPION 
(23 octombrie -
21 noiembrie)

Ve]i face câteva 
drumuri \n aceast` 

perioad`, cele mai multe de 
relaxare. Pare s` fie luna
„cadourilor“ pentru dumneavoastr`:
vin mul]i bani din mai multe p`r]i.
Apar [anse noi de afaceri. Nu le 
da]i cu piciorul, chiar dac` vi 
se va p`rea c` nu ave]i suficient
timp s` v` ocupa]i de ele. 
La drum, evita]i s` ap`sa]i prea 
tare pedala de accelera]ie.

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

V` dori]i cu ardoare 
o c`l`torie de relaxare 

\n aceast` perioad`. Din p`cate,
resursele financiare nu v` ajut` 
\n acest sens. Ve]i suspina \n t`cere
cu gândul la vremuri mai bune. 
Nici starea de s`n`tate nu este 
tocmai mul]umitoare. La volan, 
ave]i mare grij` s` respecta]i 
regulile de circula]ie [i, de 
asemenea, nu uita]i s` v` 
pune]i centura de siguran]`.

CAPRICORN 
(22 decembrie -
19 ianuarie)

Ve]i face multe drumuri
scurte \n interes de 

serviciu [i o c`l`torie lung` [i foarte
pl`cut` de relaxare. Este o perioad`
\n care sim]i]i c` v` \nc`rca]i 
bateriile. Concomitent cu energia 
de care dispune]i, ve]i lua m`suri 
extrem de dure la serviciu, dar care
se vor dovedi foarte folositoare 
pe viitor. Un singur lucru v` va 
deranja foarte tare \n acest 
interval: faptul c` nu mai ave]i 
deloc timp liber.

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

Cele câteva drumuri 
pe care le ve]i face 

\n interes de serviciu se vor dovedi 
a fi foarte fructuoase. Din punct 
de vedere profesional, situa]ia 
dumneavoastr` \ncepe s` se
limpezeasc` [i reu[i]i s` v` 
ajuta]i rudele. Resursele financiare
sunt \nc` destul de firave, \ns` 
face]i eforturi importante 
de a economisi. Evita]i excesele 
alimentare pentru a nu v` 
destabiliza starea de s`n`tate.

PE{TI 
(19 februarie - 
20 martie)

Pl`nui]i o excursie. 
Va fi binevenit` - este

ocazia potrivit` de a v` restabili
rela]iile cu prietenii pe care nu i-a]i
mai v`zut de mult timp. Din p`cate,
din punct de vedere financiar, sunt
ceva probleme: datoriile s-au
\nmul]it, iar resursele sunt din ce 
\n ce mai limitate. În ceea ce
prive[te starea de s`n`tate, 
ave]i grij` s` consuma]i cât mai
multe lichide. De asemenea, fi]i
foarte pruden]i \n trafic.
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