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Da, \nc` se simte, de[i „gurile
rele“ spun c  ̀ar fi cam pe trecute. Criza,
adic`. Nu, nu ne mai leg`m de indi-
catorii economici, nici de vânzarea de
camioane, nici de produc]ia indus-
trial`, care \ncepe s` creasc` u[or,
de la o lun` la alta, \n Europa „civi-
lizat`“. Nici de ve[nicul incendiu
na]ional, condi]ii \n care baba gu -
vernamental`, când nu se piapt`-
n`, cade pe sc`ri. Sau despre sperie-
tura b`ncilor, care la primul „bau“ 
[i-au \nchis par]ial sau total robine]ii. 

Hai s` vorbim, de data asta, des -
pre oameni. Despre aceia care, scuze
dac` gre[esc, mai acum un an-doi,
ziceau c` mai bine stau acas` decât
s` munceasc` \n România pe doi lei
[i care, acum, cu ocazia crizei, se
plâng c  ̀nu-s joburi. Sau, [i mai bine,
despre patronii de firme care [i \nain -
te de criz` se plângeau c` nu-s bani
[i c` abia se descurc`, \n condi]iile \n
care \[i construiau vile pe la munte
sau la mare [i \[i schimbau ma[ina
tot la câteva luni... Hai s` vorbim
despre vânz`toarea de la buticul din
col], pl`tit` la negru cu câteva sute
de lei, sau despre [oferii de TIR cu mi -
nimul pe economie pe cartea de
munc` [i cu bonusuri de vitez`, o
clar` \ncurajare a pirat`rii tahogra-
fului. Care erau deja \n situa]ia asta
\nc` de dinainte de criz`, de nu [tiau
pe unde s  ̀fug  ̀prin Europa s  ̀mun -
ceasc`. ßi care, cu ocazia sperieturii
generale, \n nu pu]ine cazuri, [i-au
v`zut, \n România, diurna redus` cu
10-20 de euro pe zi (care o mai
primesc!), c`, deh, sunt vremuri \n
care toat` lumea trebuie s` fac` sa -
crificii. Ca nu peste mult timp s` \[i
va d` patronii plimbându-li-se pe
sub nas \n jeep-uri (sau alte m`rci
scumpe) nou-nou]e. S̀  nu m  ̀\n]elege]i
gre[it, nu se \ntâmpl̀  numai \n trans-
porturi. Modelul general e undeva,
acolo sus, de unde se introduc noi taxe
sau se taie bugete pe la s`n`tate
sau \nv`]`mânt, de unde se amenin]`
c`, \n curând, nu mai sunt bani de 
pensii, dar r`sf`]urile cu ma[ini de 
serviciu [i altele continu`, ca s` nu
mai vorbim despre \nc`ier`rile ge-
nerale pe ciolan, care sunt la ordinea
zilei. Da, am auzit nu de pu]ine ori

[i argumentul patronilor: „las`, c`
[i a[a, angaja]ii m  ̀fur̀  de m  ̀seac`“...
[i nimeni nu pare dispus s` sparg`
cercul vicios. Unii fur` c` sunt trata]i
sub demnitatea - [i r`spunderea -
pe care o poart`, pl`ti]i prost [i sfi -
da]i pe fa] ,̀ iar unii patroni \[i tratea -
z` astfel angaja]ii pentru c` fur`. ßi
nici unul nu spune: STOP, pân` aici!
Toate astea nu mai ]in de criza eco-
nomic` mondial` 2009 - ]in de criza
moral` \n care mul]i români se com-
plac de ani de zile [i care nu se va \n -
cheia curând dac  ̀nu ni se va schim-
ba modul de a vedea lucrurile. Criza
asta e mai mult emo]ional`, oferin-
du-ne pe tav`, uneori, scuze \n plus
„s` nu“. Bubele, la noi, sunt inde-
penden te de criz .̀ Produc]ia intern`,
protec]ia social̀ , infrastructura târâ[-
gr`pi[. Vaci de muls pentru oportu-
ni[tii politici, promisiuni electorale f  ̀-
r` concretizare, explozia artificial`
a pre]urilor la locuin]e. Frenezia cum -
p`r`rii de camioane anul trecut, pen-
tru transportul pieii ursului din p`du -
re a proiectelor de infrastructur` de
anul `sta. Bani europeni neasimi-
la]i. Bani europeni fura]i. Investi]ii
cu target de profit de 1.000%, [i,
dac  ̀se poate, chiar mâine. O gr`ma -
d` de proiecte care ar hr`ni multe 
guri, mai ales pe timp de criz`, dar
care zac blocate pentru c` politi-
cienii nu cad la \n]elegere pe comi-
sioane.  Deci, cum e cu criza? Ia \ntre-
ba]i-v` p`rin]ii cum se cump`ra pâi -
ne pe cartel` - una pe s`pt`mân` -
dup` r`zboi... La noi, iertat` s`-mi
fie \ndr`zneala, e ([i) criz` de isterie,
cu un pic de praf de atac de panic`.
În ochi.
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MASTER DE LOGISTIC~
LA BUCURE{TI

Universitatea Paris-Dauphine
prin Masterul s`u Logistique:
management et économie des
réseaux [i Academia de Studii
Economice din Bucure[ti
informeaz` despre crearea
unui Executive Master \n 
Supply Chain Management la
Bucure[ti. Acest program este
destinat celor care desf`[oar`
deja o activitate profesional`
(minim 3 ani de experien]`).
Programul se deruleaz` \n 13
module de predare, care se
descompun \n 196 de ore
repartizate \n 28 de zile.
Predarea se va realiza din 
februarie 2010 pân` \n
octombrie 2010: 14 \ntâlniri
de câte 2 zile (vinerea [i
sâmb`ta) de dou` ori pe lun`.
Originalitatea acestui Execu-
tive Master este asigurat` de
c`tre un corp universitar de la
Universitatea Paris Dauphine
[i Academia de Studii Eco-
nomice din Bucure[ti. Stu-
den]ii vor primi o certificare
dat` de c`tre Academia de
Studii Economice [i de c`tre
Universitatea Paris-Dauphine
\n „Executive Master \n Supply
Chain Management“. 

PROIECTE COMUNE
DAIMLER TRUCKS 
{I KAMAZ

Daimler Trucks [i Kamaz fac
progrese \n implementarea
unor proiecte comune. Baza
acestor proiecte este partene-
riatul strategic \ncheiat \ntre
cele dou` p`r]i \n decembrie
2008 [i, \n conexiune cu acest
acord, Daimler a achizi]ionat
10% din ac]iunile Kamaz. De
asemenea, Mitsubishi Fuso
Truck [i produc`torul rus au
creat un joint-venture, la
\nceputul lunii iulie, pentru
produc]ia [i vânzarea
camioanelor Mitsubishi Fuso
\n Rusia. Mai mult, la
\nceputul lunii octombrie,
Mercedes-Benz Trucks [i
Kamaz au semnat o scrisoare

de inten]ie pentru un joint
venture pentru produc]ia de
camioane MB \n Rusia [i pen-
tru organizarea vânz`rilor de
camioane [i autobuze 
ale m`rcilor MB [i Setra.
Negocierile pentru joint-ven-
ture-ul Mitsubishi Fuso -
Kamaz sunt preconizate a se
\ncheia \n cursul acestei luni. 

SERVICIU MOL 

DE MONITORIZARE

FLOTE

MOL România lanseaz` servi-
ciul de monitorizare a flotelor
auto prin GPS/GPRS, diversi-
ficându-[i portofoliul dedicat
clien]ilor s`i persoane
juridice. Dezvoltat \n colabo-
rare cu firma AROBS Transil-
vania Software, noul serviciu
ofer` posibilitatea reducerii
costurilor aferente consumu-
lui de carburan]i [i a eficien-
tiz`rii activit`]ilor din dome-
niul transporturilor.
Serviciul presupune
achizi]ionarea sau \nchirierea
solu]iei de monitorizare (dis-
pozitiv GPS, abonament lunar

acces hart` [i solu]ie 
software). AROBS Transilvania
Software se ocup` de
furnizarea echipamentelor
GPS [i de instalarea [i ges-
tionarea ulterioar` a utiliz`rii
acestora pe baza unui abona-
ment lunar. Clien]ii MOL pot
opta [i pentru varianta de
\nchiriere a echipamentului
pe o perioad` de 24 de luni.
De asemenea, AROBS Transil-
vania Software asigur` trai-
ningul de utilizare a aplica]iei 
[i ofer` un serviciu prompt 
de suport clien]i (consultan]`
[i service).

ROMÂN PE PODIUMUL
FLEETBOARD

Suspans major \n cadrul
finalei celei de-a [aptea edi]ii
a FleetBoard Drivers’ League,
ce desemneaz` cel mai bun
conduc`tor auto de camion
din Europa: dintr-un total de
5.400 de participan]i, cei 15
finali[ti din [ase ]`ri, laurea]i
ai ligilor na]ionale, au venit la
Wörth pe 12 septembrie 2009.
|n acest an, românul Constan-
tin Scorupschi, din cadrul

Cea mai recent` genera]ie
Daily, lansat` la nivel
interna]ional \n luna
iunie a acestui an, a
câ[tigat rapid
\ncrederea
clien]ilor, cu
peste
12.000
comenzi
din
\ntreaga
Europ`
\nc` \nainte
de lansarea ofi-
cial` pe toate pie]ele.
Vehiculul este acum preg`tit
s` \[i fac` oficial intrarea pe
pia]`, cu ajutorul lui Popeye
Marinarul, \n cadrul unei
serii de ini]iative care vor
avea loc \n toate ]`rile
europene, dealerii Iveco 

organizând zile ale Por]ilor
Deschise, care au \nceput \n
Fran]a [i Italia, \n prima
decad` a lunii octombrie [i
vor fi continuate \n Germa-
nia [i Spania, printr-o cara-
van`, de unde se vor extinde
gradual la nivelul \ntregii
Europe.

ECODAILY - STARUL POR}ILOR DESCHISE



companiei 8TIM SA, s-a clasat
pe locul secund, la o foarte
mic` diferen]` de ocupantul
primului loc: Reinhold Kunze
de la Doego Fruchthandel &
Import e. G., Germania. Locul
trei a fost ocupat de Karsten
Kruger, tot din cadrul Doego.

Constantin Daniel Scorupschi
(34 de ani) este de patru ani
al`turi de compania 8TIM.
Exerci]iile au inclus o curs` de
56 km \n cadrul c`reia stilul de
conducere economic a fost
m`surat \n direct cu ajutorul
Analizei performan]ei. Cu note

pentru stilul de condus
cuprinse \ntre 8,71 [i 9,64,
[oferii au demonstrat f`r`
excep]ie performan]e ridicate
[i, din nou, au dovedit c` sunt
printre cei mai buni [oferi din
Europa. De asemenea, finali[tii
au trecut [i printr-un exerci]iu
de manevr`, o prob` de
\ndemânare pe un traseu cu
obstacole [i o prob` \n care s`
consume cât mai pu]in`
motorin` pe o distan]`
m`surat` de exact 1 km. 

TAX~ RUTIER~
PENTRU LIPOVA

Asocia]ia Patronal` a Trans-
portatorilor Europa (APTE)
2002 a anun]at introducerea
unei taxe pentru traversarea
ora[ului Lipova, jude]ul Arad.
C`r`u[ii atrag aten]ia c` astfel
de taxe locale, impuse dis-
cre]ionar, pun mari probleme
transportatorilor deja afecta]i
de criza economic`. APTE 2002
a \naintat \n acest context o
adres` Prim`riei Lipova, prin
care solicit` baza legal` pen-
tru perceperea taxei, precum
[i oferirea unei rute alterna-
tive pentru a putea str`bate
ora[ul Lipova f`r` plata aces-
tei taxe.

MERCURIALUL COSTURILOR PE LUNA SEPTEMBRIE

Tonaj total 3,5 7,49 34

Ipoteze:

- Nr. mediu de kilometri/lun` 5.446 6.723 8.234

- Cost motorin`* 3,64 3,64 3,64

- Consum mediu plin/100 km 13,6% 17,5% 37,1%

- COST MEDIU** 1,65 1,78 2,38

* Pre] mediu PETROM - ROMPETROL: 3,64 RON/litru.

** Costul a fost realizat pe baza mediei aplicate la un num`r de cinci operatori 

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

Recent, Scania a semnat o
\n]elegere de livrare 
pan-european` cu opera-
torul de transport [i
logistic` DHL. Con-
form surselor din
cadrul Scania, acest
acord deschide
calea livr`rii a
aproximativ 1.000
noi camioane pe an,
iar companiile de
transport care
activeaz` \n cadrul
programului DHL 
PartnerStore vor avea acces
la vehicule \n conformitate cu
cerin]ele [i necesit`]ile DHL
\n termenii capacit`]ii de
transport, nivelului de
echipare sau protec]iei me-
diului. Efectele acestui acord
sunt disponibile pentru com-
paniile care presteaz` servicii 

de transport
pentru DHL din

Germania, Fran]a, Belgia,
Olanda, Luxemburg, Dane-
marca, Finlanda, Norvegia,
Suedia, Spania, Portugalia [i
Italia. Gama de specifica]ii
standard include camioane
de distribu]ie cu motoriz`ri
de 9 l [i capete tractor cu
motoriz`ri de 13 l, EURO 5. 

SCANIA - FURNIZOR PRINCIPAL DHL

7

Sursa: AFP-MKT Consulting & Management
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C
ele mai mari 10
flote de trans-
 port totalizea -
z` ast`zi 5.534
de camioane

fa]` de 6.383 \n urm` cu
aproximativ un an. Con-
form datelor furnizate de
ARR, podiumul este \n
continuare format din
Edy International Spedi-
tion, Petrom [i Transil-
vania General Import
Export, care dispun de
cele mai importante par-
curi na]ionale. 

Dou` firme noi au
intrat \n Top 10 flote de
transport marf` (Duma-
gas Transport [i Aquila),
\n timp ce Dunca Expedi]ii
a câ[tigat 4 pozi]ii \n
acela[i clasament al celor
grei.

De men]ionat c  ̀Tran-
silvania General Import
Export, Dunca Expedi]ii,
Regia Na]ional` a P`du -
rilor Romsilva, Dumagas
Transport [i Aquila sunt
companii care [i-au majo-
rat, \n ultimul an, flotele
\nscrise la ARR.

Stabilitate
relativ` 
pentru 
transportul
de persoane

Pe segmentul de trans-
port persoane, Atlassib
[i-a adjudecat primul loc,
fiind urmat` de C&I Com-
serv [i RAT Bra[ov. Nou
intrate \n Top 10 sunt
RAT Craiova [i ZMK, care,
de altfel, au consemnat
m`riri ale flotelor. 

U[oare major`ri ale
parcurilor au mai fost
\nregistrate \n Top 10 de
Atlassib, RAT Bra[ov, Grup
Atyc [i RAT Ploie[ti.

Stabilitatatea relativ`
care a caracterizat acest
sector se reflect` [i \n
diferen]a negativ` de
numai 13 vehicule \ntre
parcul total aflat ast`zi
\n garajele celor mai mari
companii de transport
fa]` de cel de acum un
an.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

800
dintr-un foc

La aproximativ un an din 
momentul \n care dificult`]ile
economice s-au instalat serios
\n economia româneasc`, Top
10 companii de transport marf`
arat` aproximativ la fel din
punctul de vedere al numelor,
dar este mai u[or cu peste 800
de camioane.

Top 10 flote transport persoane

Top 10 flote transport marf`S
T
A
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Autoritatea Rutier`
(ARR) men]ine ac-
tivitatea de control
la nivel ridicat. În
luna septembrie,
au fost efectuate
2.269 de controale,
dintre care 1.749 \n
trafic [i 520 la
sediile operatorilor
de transport.

A
u fost verificate \n tra -
fic 22.913 autovehicule,
dintre acestea 16.633
erau destinate trans-
portului de m`rfuri

generale, 413 transportului de
m`rfuri periculoase, 5.650 trans-

portului de persoane, 129 autove-
hicule taxi [i 88 autovehicule „[coal̀ “. 

În ceea ce prive[te sanc]iunile
aplicate, ARR a \ncheiat 1.587 de
procese verbale. Au fost constatate
[i aplicate 1.672 de contraven]ii,
valoarea total` a proceselor ver-
bale fiind de 5.993.160 lei. 

Din cele 1.672 de contraven]ii,
1.201 au fost acordate pentru trans-
port de m`rfuri generale, 33 pen-
tru transport de m`rfuri pericu-
loase, 429 de contraven]ii au fost apli-
cate pentru transportul de per-
soane [i 9 pentru activit`]i conexe,
taxi. ( Meda Borcescu)

1.672 de contraven]ii
\n luna septembrie
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ceasta \n condi]iile \n care,
\n aceea[i perioad` a anu-
lui 2008, s-au consemnat
79 de furturi din camioane,
5 dintre acestea din TIR-uri

aflate \n mers, pentru care au fost incul-
pate/\nvinuite 14 persoane.

Hunedoara 
prima \n top

De men]ionat c`, \n 2009, cele mai
multe infrac]iuni de acest gen au avut
loc \n jude]ele Hunedoara (23) [i Pra-
hova (14). „Modul de operare cel mai
frecvent, la furturile din camioane aflate
\n mers, const` \n urm`rirea mijlocului
de transport marf  ̀cu un autoturism pu -
ternic, de culoare \nchis`, decapotabil
sau cu trap`, cu farurile stinse, din care
ies una sau dou  ̀persoane care se aga]`
cu frânghii de transportor, apoi deschid
u[a remorcii sau taie prelata, p`trund
\n compartimentul de depozitare [i
sustrag bunurile“, se arat` \n infor-
marea primit` de la IGPR. 

În acest context, poli]i[tii \i sf`tu-
iesc pe [oferii autovehiculelor comer-
ciale s` parcheze doar \n locuri spe-
cial amenajate, s` nu lase ma[ina neasi-
gurat`, s` r`mân`, eventual, \n aceas-
ta pe durata opririi pe timp de noapte
[i s` sune la num`rul unic de urgen]`
112 oricând consider` c` integrita-
tea lor fizic` sau transportul sunt \n
pericol.

Un caz recent

Asocia]ia Patronal` a Transporta-
torilor Europa (APTE) 2002 raporta
recent un furt \n mers \n jude]ul Arad,
petrecut \ntre Lipova [i Odvos (sens
de mers spre Deva). „Modul de operare
este urm`torul. Un autoturism cu numere
provizorii (sau str`ine) merge cu circa
40 km/or` [i blocheaz` posibilit`]ile
de dep`[ire a camioanelor (este cunos-
cut faptul c` este un traseu unde este
dificil` dep`[irea). Când ar fi ocazie de
dep`[ire (\n linii drepte), autoturismul
accelereaz` \ndeajuns ca s` nu permit`
dep`[irea, apoi reduce din nou viteza
sub 40 km/or`. |n acest timp, \n spatele
camionului/camionetei cu prelat` se
posteaz` un alt automobil. Probabil,
mai \n spate, \nc  ̀un automobil blocheaz`
ceilal]i participan]i la trafic s` nu se

Ho]ii
\mpânzesc
drumurile

Economia scade, furturile se \nmul]esc. 
O ipotez` care, de-a lungul timpului, a fost
probat` \n multe rânduri, valabil` [i ast`zi
când avem mai pu]ine camioane pe str`zi,
dar mai multe atacuri asupra lor. Potrivit
datelor furnizate de Inspectoratul General 
al Poli]iei Române (IGPR), \n primele 9 luni ale
anului 2009, au fost constatate 91 de furturi
din camioane, 6 dintre acestea vizând TIR-uri
aflate \n mers, cu 4 persoane inculpate 
sau \nvinuite pentru comiterea acestor 
infrac]iuni.
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apropie de «dopul» astfel format, \n
a[a fel \ncât «echipa de jaf» s` poat`
opera \n relativ` siguran]`“, explic`
APTE 2002. În acest timp, ma[ina nu
se opre[te (probabil f`ptuitorii
comunic` prin radio pentru sin-
cronizarea actului de p t̀rundere/ie[ire
din automarfar), iar [oferul nu
observ` nimic din ce se \ntâmpl`. 

Doar constat`, la prima oprire,
c` prelata i-a fost t`iat` \n spate
pe orizontal`, la nivelul oblonului,
apoi [i pe vertical`, pe lâng` bara
spate dreapta. Bine\n]eles, dac`
are marf` neinteresant`, se alege 
„doar“ cu t`ietura, dac` are marf`
de valoare, se treze[te f`r` ea....

„Subliniem c` sunt alese cu
prec`dere camioane/camionete ce
au prelat` [i \n spate“, arat` APTE
2002 \n comunicat.

Cu flexul, \n mers

De altfel, faptul c` rute consi-
derate sigure ast`zi nu mai sunt \l
observ` [i managerul de logisti-
c` al Aquila, Bujor St`nescu, care 
ne-a explicat c` ultimul incident
de securitate cu care s-a confruntat
a avut loc dup` Pa[te, când s-a

\ncercat spargerea unui camion \n
mers, folosindu-se o ma[in` ampla -
sat` \n spate. Men]ion`m c` nu era
vorba de un camion cu prelat`. 

„Camionul, care se \ntorcea cu
un retur dintr-o curs  ̀interna]ional`,
a fost atacat \n România pe lâng`
Sebe[. Am g`sit urme de flex pe
u[a remorcii, iar spanish lock-ul,
care echipeaz` toate vehiculele din
flota companiei, a fost t`iat. ßofe -
rul [i-a dat seama c` se \ntâmpl` ce -
va, a \nceput s` fac` manevre stân-
ga [i dreapta, a accelerat brusc, a
frânat. Din fericire, ho]ii au re nun -
]at. Regula de securitate impu-
s` este c`, \n astfel de situa]ii, nu se 
opre[te ma[ina pentru c` nu [tii
peste ce dai“, a ar`tat Bujor St` -
nescu, ad`ugând \ns` c` Aquila nu
a \nregistrat furturi din camioane,
foarte importante fiind \n acest
sens m`surile stricte de securitate
impuse la nivelul flotei. „Avem sis-
teme de securitate pe care eu le-a[
numi «draconice». Atât camioane -
le cât [i remorcile sunt echipate cu
GPS. În momentul \n care se deschid
u[ile, GPS-ul trimite un mesaj de
alarmare c`tre [ofer [i c`tre dis-
peceratul de securitate. Dispecerii

de securitate au programul de \nc`r -
care [i de desc`rcare [i urm`resc
camionul, inclusiv pe plan inter-
na]ional. Dac` primesc mesaje de
alarmare, privind opriri nejusti -
ficate, modificarea rutei, [oferul
este sunat imediat. Dac` se con-
firm` c` este o problem`, se con-
tacteaz` poli]ia. În plus, toate re-
morcile sunt echipate cu spanish
lock-uri, \ncuietori suplimentare
care se pun peste barele de \nchi -
dere [i singura modalitate de a le
\ndep`rta este s` fie t`iate cu fle -
xul“, a afirmat managerul de logis-
tic` al Aquila. El a observat c`,
potrivit rapoartelor pe care com-
pania le prime[te de pe plan inter-
na]ional, cea mai nesigur` ]ar` din
Uniunea European` este Anglia,
unde au loc cele mai multe inci-
dente. „În var`, \n Marea Britanie,
s-a furat un transport cu dou` tone
de uniforme de poli]ie. Iar cine a
furat dou` tone de uniforme de
poli]ie o s` le [i foloseasc` proba-
bil“, a ar`tat, \n \ncheiere, Bujor
St`nescu.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro
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Cine mai 
angajeaz`
AST~ZI?

Ancheta a avut la baz` câteva
\ntreb`ri.

Pentru firme/Pentru asocia]ii
patronale

� A]i disponibilizat \n aceast`
perioad` [oferi?/Se disponibilizeaz`
\n aceast` perioad` [oferi?

�A]i angajat? {ti]i firme care an -
gajeaz` [oferi?/Sunt firme care
angajeaz` [oferi?

� Ave]i \n vedere \n perioada
urm`toare s` angaja]i [o feri?/Cu -
noa[te]i firme care au \n vedere
angajarea de [oferi \n perioada
urm`toare?

� S-au schimbat criteriile pe
care le ave]i \n vedere la angajare?
Sunt ele mai stricte?/S-au schim-
bat criteriile avute \n vedere la
angajare? Sunt ele mai stricte?

� Au sc`zut salariile pe care le
ofe ri]i [oferilor? Dar preten]iile
lor?/Au sc`zut salariile pe care fir -

mele le ofer` [oferilor? Dar pre-
ten]iile lor?

� Sunt mai u[or de g`sit [oferi
ast`zi?/Companiile g`sesc ast`zi
mai u[or [oferi?

� Mai face]i traininguri cu [ofe -
rii?/ Se mai fac traininguri?

Cristina Trancioveanu, vice pre -
[edinte al Federa]iei Operatorilor
Români de Transport (FORT):

„Este un moment
\n care [oferii ne
sprijin` [i trebuie
sprijini]i“

„În aceast` perioad`, nu au fost
disponibiliza]i [oferi. În mare parte,
firmele care [i-au \ncetat pentru
moment activitatea au preferat 
s`-[i trimit` [oferii \n concedii [i s`
continue s` pl`teasc` salariu lunar.

O \ntrebare la care 
am \ncercat s` g`sim
r`spuns, chestionând
reprezentan]i ai 
asocia]iilor patronale
din domeniul transpor-
turilor, dar [i companii
care, \n cursul acestui
an, [i-au majorat
flota. Am ob]inut 
astfel o privire de
ansamblu asupra
pie]ei, prin inter-
mediul patronatelor
care reprezint` atât
firme de mici dimensi-
uni cât [i mari [i am
aflat câte ceva despre
modul \n care v`d
problema angaj`rilor
pu]inele companii care
se mai afl` ast`zi 
\n expansiune.
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Cu to]ii suntem con[tien]i c` ne
referim strict la categoria de [oferi
profesioni[ti care \nso]esc firmele
de transport \nc` de la \nceputul
activit`]ii sau poate [i-au câ[tigat
pe parcurs \ncrederea - nimeni nu
ar concedia un [ofer care [i-a f`cut
treaba timp de 5-10 ani, ca mai apoi
s` nu reu[easc` s`-l \nlocuiasc`.
Este un moment \n care [oferii ne
sprijin` [i trebuie sprijini]i. 

Ca \n orice pia]` debusolat`,
exist` [i firme care angajeaz` avân-
tate \n mirajul economiilor. De ce
s` p`streze un [ofer cu experien]`
când poate angaja un [ofer nou
reducând costurile cu aproximativ
30%? Este aberant. Reducerea cos-
turilor nu se face \n detrimentul
calit`]ii serviciului oferit.

O societate care modific` anual
componen]a echipei poate aduce
nesiguran]` \n colectiv. A angaja
[oferi noi \n aceast` perioad`, când
nimeni nu inten]ioneaz` s` m`reas -
c` parcul auto, este o decizie abe-
rant`. În cazul \n care unul dintre [o -
ferii colectivului decide s` p`r`seas -
c` firma, se poate vorbi de noi an -
gaj`ri, dar, f`r` dezvoltare, nu exis -
t` angajare. În ceea ce prive[te
cerin]ele avute \n vedere la anga-
jare, este clar c`, de fiecare dat`
când balan]a \ncepe s` se \ncline \n
defavoarea angajatului, \n sensul
c  ̀sunt pu]ine locuri de munc  ̀[i mul]i
doritori \n ocuparea lor, rezult` evi-
dent cre[te rea cerin]elor pentru
deta[area \n clasamentul angaj`rilor.
Dac` acesta este anul \n care firmele
au \nce put s` pun` condi]ii stricte
la angajare [i nu au f̀ cut-o pân  ̀acum,
a fost din cauza lipsei for]ei de
munc`. Probabil c` anul acesta este
singurul \n care putem face «mof-
turi» la angajare.

Salariile [oferilor s-au diminuat
cu maximum 5-7% \n condi]iile \n
care munca lor a r`mas aceea[i. E
foarte dificil s` diminuez salariul
omului care «conduce» societatea
[i e responsabil de 90% din ser-
viciile oferite, consider c` nu este
punctul de economie a unei firme.

Declinul pie]ei de transport face
ca, \n acest moment, s` fie u[or de
g`sit [oferi. În continuare \ns`, sunt
foarte greu de g`sit [oferii profesio -

ni[ti, cei din aceast` categorie fi -
ind poate singurii care, \n orice
declin sau ascensiune, \[i men]in
locul de munc` prin calitatea ser-
viciilor oferite angajatorului.

Trainingurile de [oferi sunt, \n
general, rezultatul unor acredit`ri
de management. Este o meserie
care nu se \nva]` din training ca
multe altele. Se poate face [coala
de [oferi [i po]i observa calit`]ile -
trainingul [oferilor cred c` este ulti-
ma dintre problemele unei soci-
et`]i comerciale“.

Radu Dinescu, secretar general
al Uniunii Na]ionale a Transporta-
torilor Rutieri din România (UNTRR):

„{oferilor buni 
li se ofer` condi]ii
comparabile 
cu cele din anii
preceden]i“

„Cele mai multe firme au dispo -
nibilizat [oferi dac` au \nregistrat
o sc`dere a volumului de lucru. Ori -
cum, unele firme care nu [i-au redus
volumul de activitate (prea pu]ine)
au dat afar` [oferii angaja]i \n 2008,
când era criz  ̀de [oferi [i ace[tia ofe -
reau pu]in [i cereau mult, pentru a
angaja [oferi cu experien]`, seri-
ozitate, \ncredere, unii chiar \ntor[i
de la lucru din Italia, Spania, Fran]a,
Germania - UE \n general.

Pe lâng` disponibilizarea [ofe -
rilor ineficien]i, slab preg`ti]i [i cu

preten]ii mari, din cauza diminu` -
rii num`rului de vehicule operate,
criza a constituit o ocazie [i pen-
tru a-i schimba pe soferii din cate-
goria de mai sus cu oameni valo ro[i
care plecaser` \n str`in`tate. Com-
paniile de transport vor angaja \n
perioada urm`toare [oferi strict
pentru nevoile de \mbun`t`]ire a 
performan]ei [i foarte pu]in \n urma
cre[terii absolute a parcului actual.
Criteriile avute \n vedere la anga-
jare s-au schimbat cu siguran]`,
fiind mai stricte. În paralel, s-au
redus preten]iile [oferilor, dar celor
buni li se ofer` condi]ii comparabile
cu cele din anii preceden]i, pentru
c` un [ofer bun aduce economie
la combustibil, uzur  ̀[i, mai ales, când
nu face accidente. Ast`zi, exist` o
baz` de selec]ie mai mare [i de ca-
litate mai ridicat`.

Se fac din ce \n ce mai mult
traininguri cu [oferii, tocmai pen-
tru c`, printr-o instruire cât mai
bun`, \n cas`, se pot ob]ine rezul-
tate mai bune. Conteaz` valoarea
ad`ugat  ̀pe care o pot aduce [oferii
companiilor de transport urmare
trainingului. Nu exist` diplome sau
certificate, \ns` trainingul respec-
tiv e mai valoros prin efectele pe care
produce. Altfel, poate s` repre-
zinte o pierdere. 

PARADOXUL instruirii \n Româ-
nia este c` firmele suport` costuri
ridicate s` \[i dezvolte training in 
house, din cauza faptului c` nu au
putut s  ̀externalizeze aceste servicii
din lipsa unor furnizori potrivi]i, iar
centrele de preg`tire profesional`
sus]in c` au capabilitatea de a face
formare profesional`, dovad` fiind
evalu`rile f`cute pentru multi-
na]ionalele care nu sunt neap`rat
\n transporturi, dar o instruire
serioas` cost`, iar transportatorii
nu sunt dispu[i s` pl`teasc`. Pro-
babil c` furnizorii de preg`tire nu
reu[esc s` satisfac` toate cerin]ele
practice ale transportatorilor, intere-
sa]i de eficien]a [i diminuarea cos-
turilor \n ansamblu - datorit` unei
bune exploat`ri f`r` \ncurc`turi,
incidente, accidente opera]ionale,
\n timp ce centrele ofer` mai mult
teorie livrat` \n mod greu de asi-
milat de [oferi“.
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Bujor St`nescu, manager de
logistic` Aquila:

„D`m teste 
teoretice 
[i practice“

„În 2007 [i 2008, firmele angajau
orice [i, din aceast` cauz`, ap` reau
costuri suplimentare imense pen-
tru recrutare [i instruire. În plus,
angaja]ii erau con[tien]i c` nu tre-
buie s` dea foarte mult. De câteva
luni bune \ns ,̀ nu am mai avut situa]ii
\n care [oferii s` fi vrut s` se duc` la
alt` firm`. Nu mai au \ncredere. 

În ultima perioad`, am angajat
[oferi din dou` motive. Primul ]ine
de majorarea flotei, iar cel de-al
doilea de faptul c` am \nlocuit o
parte dintre [oferii care nu erau
performan]i - adic` 10-15%. Este
vorba de [oferi care lucrau \n prin-
cipiu la interna]ional. De altfel, pân`
la sfâr[itul anului, nu vom mai anga-
ja [oferi decât, eventual, pentru
\nlocuire. 

Acum suntem mult mai exigen]i
la angajare, chiar ne permitem s`
facem o selec]ie pe baza experien]ei
sau a aptitudinilor. Ne permitem
s` d`m teste la interviu, iar anga-
jarea s` se fac` pe baza rezultatelor.
Din punct de vedere teoretic, tes -
t`m cuno[tin]ele de legisla]ie ruti-
er`, iar din punct de vedere prac-
tic conducerea camionului. {efii de
coloan` sunt cei ce \i verific` pe
[oferi. Preten]iile la angajare nu 
s-au modificat. Dar am reu[it s`
men]inem veniturile [oferilor la
acela[i nivel, ceea ce a constituit o
surpriz` pentru angaja]i.

Sunt mult mai u[or de g`sit
[oferi ast`zi. Dac` d`m un anun]
\n acest sens, primim un r`spuns
dublu fa]` de anul trecut. Exist`
foarte mul]i [oferi disponibili \n
România. Dac` anul trecut [i \n
urm` cu doi ani, nu le prea p`sa
dac` \[i f`ceau treaba bine, erau
siguri pe ei, convin[i c` \[i vor g`si
de lucru extrem de u[or, acum sunt
extrem de grijulii cu locul de munc`
pe care \l au, nu vor s` [i-l piard` [i
sunt dispu[i s` fac` unele sacrificii.

Înc` facem traininguri. Ultima
instruire a [oferilor a avut loc \n

mai-iunie [i a vizat condusul econo -
mic. Ne-am propus ca urm`toarea
etap` de instruire privind condu-
cerea preventiv` [i economic` s` fie
\n februarie-martie anul viitor. De
asemenea, pân` la sfâr[itul aces-
tei luni, vrem s` elabor`m ni[te
teste in house pentru [oferi [i s`
\ncepem s`-i verific`m trimestrial. În
baza test`rii, vom decide dac` [o -
ferul respectiv are nevoie s` fie 
instruit suplimentar sau nu. Sco-
pul nu este s` d`m afar` [oferii, ci
s` \i determin`m s` evolueze. Du p`
ce vom \ncepe programul de testa -
re, se va face [i o corelare dintre per-
 forman]` [i veniturile [oferilor“.

Marc Paulissen, Country Manager
Romania, Grup H. Essers:

„Încerc`m s` le
d`m oamenilor 
valoare“

„În prezent, nu este o problem`
s` g`sim [oferi, dar avem reguli
stricte \n leg`tur` cu momentul [i
modul \n care \i angaj`m. Anul aces-
ta am f`cut angaj`ri [i vom face [i
anul viitor. Pe de alt` parte, am
concediat [oferi numai cu motive \n -
temeiate, \n special probleme dis-
ciplinare. 

La angajare, avem trei tipuri de
posturi pentru [oferi: \n primul rând,
pentru transport na]ional; \n al
doilea rând, avem [oferi care lucreaz`
pe curse din apropierea României,
Bulgaria, Turcia, Ucraina, Ungaria;
\n fine, o a treia categorie o reprezint`
[oferii care lucreaz` la interna]ional,
pe destina]ii din Vestul Europei.
Ace[tia din urm` trebuie s` vor-
beasc` o limb` str`in` (englez` sau
german`) [i au cu to]ii certificat
ADR. Avem nevoie de oameni expe -
rimenta]i, care au condus camioane
moderne, \n special MAN (\n Româ-
nia, cele mai multe camioane ale
companiei sunt MAN; avem doar
5 camioane Iveco). 

Nu sc`dem niciodat` salariile
[oferilor [i nici nu angaj`m personal
nou cu salarii mai mici. Nu pl` tim 
conform pie]ei, nici m`car perso -
nalul din depozite. Dac` pia]a mun -
cii se schimb`, asta nu \nseamn`

c` se modific` [i pia]a de consum.
Dac` mâine câ[tigi 80 de euro \n
loc de 100, tot trebuie s` pl`te[ti 
acelea[i facturi, iar pre]urile nu
scad. Încerc`m s` le d`m oame-
nilor valoare. Avem [i programe
de training pentru [oferi. Colabor`m
cu o companie specializat` \n ma-
nagementul m`rfurilor periculoase
[i am avut, recent, o sesiune de
preg`tire pentru [oferi \n leg`tur`
cu modul de manipulare a acestor
m`rfuri, modul lor de \mpachetare
[i expedi]ie. De asemenea, orga-
niz`m cursuri de conducere eco-
nomic` [i de siguran]a traficului. 

Avem [oferi care lucreaz` de
15 ani cu noi. Am pierdut 5 sau 6 [oferi
buni, când România a devenit parte
a Uniunii Europene, care au plecat
s` lucreze \n str`in`tate.“

Marian Dinescu, [ef Comparti-
ment Formare Profesional` Inter-
national Laz`r Company:

„Am m`rit raza 
de selec]ie 
a angaj`rilor“

„Firma International Laz`r Com-
pany nu disponibilizeaz` [oferi, 
ci angajeaz`. Având \n vedere extin-
derea ariei de ac]iune \n transportul
intern (na]ional), am m`rit raza de
selec]ie a angaj`rilor \n func]ie de
noii parteneri pentru care trans-
port`m. În cadrul firmei, se fac
angaj`ri lunar, \n baza unei proce-
duri bine stabilite, care are la baz`
teste practice [i teoretice, sus]ine -
rea CV-ului \n fa]a unei comisii de
selec]ie, r`spunsul pe loc cu sta-
bilirea \ncadr`rii conduc`torilor
auto \n func]ie de calificativul final
pentru transport extern, intern sau
formarea lui dup` angajare la De -
partamentul specializat.

Criteriile de selec]ie sunt mai
riguroase, deoarece, pe de o parte,
for]a de munc` disponibil` este
numeroas`, dar, \n general, slab
preg`tit`.

Conduc`torii auto care nu au
experien]  ̀pe autovehicule de mare
tonaj sau nu au lucrat cu diverse
documente (cum ar fi CMR, aviz de
\nso]ire a m`rfii, facturi, diferite
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procese verbale de recep]ie, ]inute
obligatorii de protec]ie [i siguran]`
etc) sunt \ndruma]i dup` angajare
la Departamentul specializat, unde
sunt instrui]i o perioad` mai lung`,
chiar [i de 65 zile, cât au contract
de munc` pe perioad` determi-
nat`. Dup` aceast` perioad` de
instruire teoretic` [i practic`, sus]i -
nut` cu instructori specializa]i (este,
\n ace la[i timp, [i o perioad` de aco-
mo dare), se transform  ̀contractul pe
perioad` determinat` \n perioad`
nedeterminat`.

În cadrul companiei nu s-au efec-
 tuat modific`ri de salarizare. Pre-
ten]iile beneficiarilor au crescut [i,
automat, am crescut [i noi exigen]a
\n presta]iile de zi cu zi ale salaria -
]ilor. Din p`cate, preten]iile con-
duc`torilor auto au r`mas ridicate
la nivelul datelor existente \nain-
tea crizei economice. La cele mai
mici zvonuri c` \n alt` firm` s-ar
pl`ti mai bine, pleac`... dar mul]i
se re\ntorc \n scurt timp cu rug`min -
tea de a fi reangaja]i.

În 2009, se g`sesc mai u[or con-
duc`tori auto decât \n anii trecu]i,
dar sunt lipsi]i de experien]`,
provenind din firme mici, unde li 
s-a pus cheia de contact \n mân` [i
au fost trimi[i \n curs` f`r` cele mai
elementare cuno[tin]e specifice
transportului rutier de m`rfuri. 

Firma International Laz`r Com-
pany a dezvoltat \n anul 2008 un
 compartiment de formare profe-
sional`, care preg`te[te conduc` -
torii auto \ncep`tori pentru a-i forma
\n transportul de mare tonaj. 

Dispunem de o sal` nou` cu 70
locuri, unde ace[tia \[i \nsu[esc
cuno[tin]ele teoretice privind com-
pletarea diferitelor documente
specifice, cei avansa]i sunt per-
fec]iona]i \n conducerea econo -
mic` pe ma[ini moderne EURO 5, 
aprofundând no]iunile teoretice
pe care imediat le aplic` \n prac-
tic` al`turi de un trainer specia -
lizat. Dispunem de pliante, prezen -
t`ri cu videoproiector, diferite do -
cumente luate ca model, d`m teste
dup` instuire [i, la finalul preg`tirii,
stabilim pe ce tip de ma[in` vor
lucra \n transportul na]ional sau
interna]ional“.

Carmen V`dan, project ma na-
ger OTZ Logistics:

„Vom angaja \n
continuare [oferi“

„Nu am disponibilizat [oferi, 
dar am f`cut angaj`ri, unul dintre
motive fiind [i cre[terea flotei. Cu si -
guran]` vom angaja \n continu-
are, \n concordan]` cu planurile de
dezvoltare ale companiei. Ast`zi,
putem selecta personal conform
standardelor OTZ Logistics. OTZ
Logistics nu a aplicat sc`deri \n grila
de salarii, dar ne concentr`m pe
optimizarea costurilor opera]ionale.
{oferii \nteleg c` situa]ia existent`
pe pia]` nu permite cre[teri ale
salariilor. Acest aspect nu impiedic`

\n nici un fel interesul OTZ Logistics
de a cunoa[te \n permanen]` a[ -
tept`rile [oferilor, inclusiv a[tept` -
rile nefinanciare, contribuind la
\mbun`t`]irea sistemului de sti-
mulare a personalului. 

Nu de pu]ine ori, am reu[it s`
cre`m \mpreun` pachete de benefi -
cii, care s  ̀le satisfac  ̀nevoile. Ast`zi,
pe pia]`, se g`sesc mai u[or resurse-
le care se pot \ncadra criteriilor
noastre. În prezent, cererea este
superioar  ̀ofertei. În ceea ce prive[te
trainingurile specifice, avem un
plan anual, c`ruia i se pot ad`uga
[i altele, \n func]ie de necesit`]ile
care apar“.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro



P
entru Aquila, 2009 a
marcat extinderea
opera]iunilor de trans-
port intracomunitar pe
baza unor contracte

stabile. „Lucr̀ m \n prezent \ntr-o mult
mai mare m`sur` pe segmentul de
transport intracomunitar. Avem
100 de camioane alocate la inter-
na]ional, dintre care utiliz`m intra-
comunitar 60. {oferii stau maxi-
mum 3 luni consecutive afar`, \n
timp ce vehiculele ajung \n ]ar` o
dat` la un an pentru revizii, pentru
repara]ii majore sau \n tranzit a -
tunci când sunt curse c`tre Bulga -
ria sau Grecia“, ne-a declarat Bujor
St`nescu, manager de logistic` al
Aquila, precizând c` societatea are
clien]i \n str`in`tate care au soli-
citat majorarea flotei dedicate,
ad`ugându-se, de asemenea, \n
portofoliul Aquila un client nou,
foarte important, care are un tra-
fic sus]inut la export. 

De la Jucu, la Viena

TNT este una dintre companiile
care [i-a extins colaborarea cu
Aquila. „Am \nceput anul trecut s`
facem curse pentru TNT, de la Jucu.
Ini]ial, era vorba despre 2-3 curse
pe s`pt`mân`, apoi am ajuns la 6-
7 camioane pe zi pentru ca, ulteri-
or, volumul s` scad`. Acum, trafi-
cul este din nou \n cre[tere. În acest
context, TNT ne-a propus s` facem,
de asemenea, \nc`rc`ri dinspre Aus-
tria c`tre restul Europei, ]inând
cont de faptul c` unul dintre hub-
urile pe care le folose[te Nokia se
afl` la Viena“, a explicat Bujor
St`nescu. Aquila a \nlocuit astfel
transportatori austrieci [i unguri,
punctele forte ale companiei con-
stând \n flexibilitatea [i disponi-
bilitatea vizavi de solicit`rile TNT,
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s` cucere[ti

VESTUL
S` scapi de
criz` luând o
felie din tortul
european. S`
fii mai flexibil
decât com-
peti]ia. S`
oferi pre]ul
corect. S` re-
curgi la Vest
atunci când
Estul a
amor]it de
tot. Sau, pur
[i simplu, s`
g`se[ti
solu]ia anti-
criz`. A[a cum
a pus-o \n
practic` o
companie
100%
româneasc`,
dar care
func]ioneaz`
ca una 
german`.
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care au vizat introducerea de sisteme
noi sau adoptarea unui mod de
lucru structurat. Aquila lucreaz`,
\n paralel, cu DHL, proiectul dez-
voltat \n acest sens implicând
prezen]a constant` a doi dispeceri
ai companiei la Köln.

2 [oferi - 18.000
km pe lun`

Bujor St`nescu a explicat c`
jum`tate dintre camioanele anga-
jate \n curse intracomunitare au
echipa format` din 2 [oferi. „Este 
cerin]a clientului, care solicit` timpi
extrem de scur]i \n condi]ii de si-
guran]`. De exemplu, de la Viena
pân` \n Marea Britanie, \n zona
Birmingham, se permite un timp
de tranzit de 36 de ore. De aseme-
nea, exist` curs` cu timp limitat 
de la Paris la Malmo \n Suedia. Ca -
mionul nu are voie s` \ntârzie mai
mult de un sfert de or`, iar pro-
gramul este astfel calculat \ncât s`
nu permit` decât pauzele legale
pentru [oferi. Nimic \n plus. De alt-
fel, to]i clien]ii pe interna]ional [i,
mai ales, pe comunitate, accept`
15-30 minute ca timp maxim de
\ntârziere. Peste 30 de minute se
consider` incident [i trebuie s` d`m
explica]ii, s` facem anchete, s` ne
asigur`m c`, dac` este din vina
noastr`, nu se va mai \ntâmpla.
Sunt camioane care fac 18.000 km
pe lun`“, a spus managerul de logis-
tic` al Aquila, subliniind c` [oferii
nu sunt \ncuraja]i s` nu respecte
programul de odihn`. 

„Mesajul pe care l-am transmis
de fiecare dat` a fost: dac` o face]i,
indiferent de motiv, este respon-
sabilitatea voastr`, noi nu v` cerem
s` \nc`lca]i programul de odihn`“,
a continuat el.

Achizi]ii noi

Toate camioanele din flota Aquila
sunt dotate cu GPS din dou  ̀motive:
pentru siguran]` [i pentru moni-
torizarea consumului de carburant.
La flota de intern, compania lucreaz`
cu Sateltrack iar la extern cu soci-
etatea olandez` Qualcomm. Comu-
nicarea cu [oferii se face cu tele-
fonul mobil pe intern iar pentru
extern Qualcomm implementeaz`
un sistem de mesaje. 

În opinia managerului de logis-
tic` al Aquila, unul dintre avanta-
jele românilor a constat \n faptul
c` vehiculele s-au putut achizi]iona
la pre]uri foarte bune anul acesta
\n România, mai mici decât \n Vest.
De asemenea, manopera de ser-
vice r`mâne mai ieftin` pe plan
local, iar pentru piese, compania a
negociat cu reprezentan]a DAF \n
România tarife foarte bune. Aquila
a achizi]ionat peste 20 de camioane
\n acest an, pentru a majora flota 
alocat` transportului intracomuni-
tar, parcul total al companiei ajun -
gând la 240 de autovehicule.

Planuri 
de extindere

De altfel, plusul ob]inut pe pia]a
din Vest a compensat contrac]ia
pie]ei interne. „Transportul intern
a sc`zut vizibil, dar ne-am aflat sub
protec]ia contractelor \ncheiate cu
clien]ii mari. În logistic`, au c`zut
vânz`rile [i \n primele 6 luni ale
anului. Am avut de livrat cu 20-
30% mai pu]in decât anul trecut.
De la jum`tatea lunii august, s-au
\nregistrat \ns` cre[teri“, a men]io -
nat Bujor St`nescu, explicând c`,
\n 2009, au crescut termenele con-
tractuale de plat`. „Vrem s` ne ex -
tindem atât pe plan intern, cât [i pe
plan extern. Extinderea va fi pro-
babil mai rapid  ̀pe segmentul inter-
na]ional, pentru c` sunt oportu-
nit`]i mai mari. Cred \ns` c` primele
trei luni ale anului 2010 vor fi, pe
plan intern, deosebit de dificile“, a
concluzionat managerul de logistic`
al Aquila.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro
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D
up` scurta perioad` de
euforie ce a urmat ade -
r`rii României la Uni-
unea European`, trans-
portatorii au fost nevo -

i]i s` revin` cu picioarele pe p`mânt
pentru a face fa]` noilor realit`]i -

concuren]` acerb`, tarife \n sc`dere,
controale mai dure [i, cel mai grav,
lipsa m`rfurilor...

În aceste condi]ii, nu este de
mirare c` sunt c`utate noi rela]ii de
transport, iar utilizarea CEMT-ului 
cap`t` noi valen]e - nu mai este
do cumentul care face diferen]a \n -
tre a fi sau a nu fi pe pia]`, ci mai
degrab` a devenit un simbol al
adapt`rii la noile condi]ii, o demon-

stra]ie a faptului c` transportatorul
român poate concura cu succes fir -
mele Vest-europene [i nu numai.

Un exemplu \n acest sens este
Etifa Trans, o firm` bra[ovean`,
care a trecut prin toate etapele de
agonie [i extaz ale transporturilor
române[ti, \nainte [i dup` ade ra-
rea la UE. De la primul camion \n 1996
[i câ[tiguri mari, la 21 de camioane
\n 2008 [i aproape de faliment. A ur -
mat restructurarea la interior, dar
[i \n ceea ce prive[te selectarea
clien]ilor. Ast`zi, având 16 autove-
hicule, Etifa Trans realizeaz` trans-
port de confec]ii pe ruta Turcia -
Olanda [i Turcia - Anglia, iar pen-
tru aceast` firm` criza a trecut.

Începuturi b`noase

Atunci când vorbim despre isto-
ria unei firme de transport din Ro -
mânia, reg`sim numeroase ele-
mente comune \ntregului segment

Cândva sinonime cu
succesul \n afaceri, 
autoriza]iile CEMT 
continu` s` joace un
rol activ \n activitatea
firmelor române[ti de
transport
interna]ional. Rutele
tradi]ionale de trans-
port s-au deteriorat
(lipsa m`rfurilor, tarife
mici), mul]i transporta-
tori fiind nevoi]i s` se
reorienteze [i, im-
plicit, s` utilizeze din
nou CEMT-uri.

profit pe ruta 
Turcia-Olanda

Nelu Velea, patron ETIFA TRANS
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de transport rutier \n ]ara noastr`.
Acelea[i probleme majore, acelea[i
perioade de dezvoltare...

„Înainte de a deschide firma,
am lucrat \n Germania [i Olanda,
\n logistic` [i transporturi. Acolo
m-am \ndr`gostit de camioane [i
transporturi. Am lucrat \ntr-un
depozit, la manevrarea m`rfii, dar
am fost [i [ofer \n Olanda. În 1996,
am adus primul camion \n România,
un Volvo F10. Am lucrat \mpreun`
cu unchiul meu. Jude]ul Bra[ov era
cunoscut ca o zon` de exploatare
a lemnului. Se exporta inclusiv
bu[teanul neprelucrat. Astfel, din 
punct de vedere al transportului
rutier, lucrurile au mers foarte bine,
se câ[tigau mul]i bani“, ne-a expli-
cat Nelu Velea, patron Etifa Trans.

În 1998, a \nceput activitatea
pe cont propriu, profitând de cu -
no[tin]ele dobândite \n perioada
petrecut` \n str`in`tate.

„Am avut rela]ii strânse cu câte-
va firme din Olanda - am tr`it acolo,
cunosc limba [i m-am \n]eles cu
fo[tii colaboratori. Astfel, am ob]inut
câteva contracte pentru transport
de confec]ii \n ‘98-’99. Transportul
\n sistem lohn a adus câ[tiguri
importante pentru transportatori
\n acea perioad`. Moldova a fost
zona unde s-au concentrat cel mai
mult investitorii. Am utilizat ca -
mioane mari, mergând pe ideea de
trucking de la \nceput (transportam
semiremorca clientului). Acest sis-
tem ni s-a oferit, dar era [i foarte atrac-
tiv din punct de vedere al costurilor.
Utilizam semiremorci \nmatriculate
\n Olanda. Totul a func]ionat bine

o perioad`, pân` când am avut
nevoie de autoriza]ii CEMT pentru
a intra [i pe alte pie]e. Erau nece-
sare aceste autoriza]ii pentru Ucraina,
Bulgaria sau Moldova [i, \n plus,
era vorba [i despre Ungaria, a c`rei
tranzitare costa foarte mult“, a ar` -
tat Nelu Velea.

Lipsa autoriza]iilor era, la acea
vreme, marea problem` a trans-
portatorilor ([i, pentru mul]i din-
tre ei, singura).

„Am achizi]ionat, \n 2003, 11
semiremorci cu o finan]are pe patru
ani. Din fericire, am reu[it s` ducem
contractul pân` la cap`t, chiar dac`,
\n ultimul an, au ap`rut probleme
serioase legate de desfiin]area
firmelor ce f`ceau lohn \n Româ-
nia. În ceea ce prive[te procurarea
autoriza]iilor, ajunsesem bucure[teni
adopta]i - f`ceam traseul Bra[ov-
Bucure[ti foarte des [i nu eram sin-
gurii transportatori care plângeam
la u[ile autorit`]ilor. A fost o expe-
rien]` interesant`. Probabil [i au to -
rit`]ile au avut o contribu]ie la reu -
[ita transportatorilor, \n ciuda unui
sistem imperfect. Oricum, atât noi
cât [i autorit`]ile, eram pionieri \n
aceast` activitate“, a povestit patro -
nul Etifa Trans.

Managementul 
mai periculos
decât autoriza]iile

Aderarea României la Uniunea
European` a adus o mare u[urare
pentru transportatori. În sfâr[it, pu -
teau ie[i c`tre Vestul Europei f`r`
a mai fi nevoie de autoriza]ii.

„În 2007, transportatorii au cu -
nos cut o perioad` foarte bun`. Cred
c` infiltrarea pe pia]` a marilor com-
panii de transport din afar` a pus
cap`t acestei perioadei. Marile com-
panii au sim]it lipsa de experien]`
a firmelor române[ti. Poate tocmai
câ[tigurile mari i-au \mboln`vit pe
transportatori. S-au obi[nuit cu ele
[i nu s-au mai gândit la o strategie
de viitor. Transportatorii români
nu [tiau ce \nseamn` transportul
modular sau logistica, nu au avut de
unde s` \nve]e asemenea lucruri, ci
doar cum s` stea la coad` la SAE.
Din p`cate, nici asocia]iile profe-
sionale nu au educat transporta-
torii \n acest sens. Astfel, atunci
când transportatorii români au sim -
]it greul, nu au [tiut cum s` reac -
]ioneze“, a apreciat Nelu Velea.

La sfâr[itul anului 2007, au c`zut
tarifele la exporturi. Astfel, transpor -
turi pe rela]ii importante, cum era,
de exemplu, Italia, au \nceput s`
se fac` pe tarife extrem de mici.

„Unii transportatori au realizat
grupaje, [i-au folosit rela]iile [i au
reu[it s` \[i asigure ni[te venituri
decente. Al]ii \ns`, din lips  ̀de expe-
rien]`, au ajuns la faliment sau,
oricum, la imposibilitatea de a-[i
mai pl`ti ratele de leasing, credi -
tele la banc` sau furnizorii de moto -
rin`. Putem spune c` firmele de
transport au intrat \n criz` de la
sfâr[itul anului 2007. Noi suntem una
dintre firmele puternic afectate la
aceea vreme“, a declarat patronul
Etifa Trans.

Lipsa unui control eficient al
costurilor a determinat [i, din p`ca -



S
T
U

D
IU

 D
E
 C

A
Z

20

te, determin` \n continuare multe
firme s` accepte tarife care, practic,
\nseamn` pierdere.

„Colaboram cu o firm` mare din
Olanda [i nu am realizat declinul
pe care intraser` tarifele de trans-
port. A fost o experien]` dur` - fap-
tul c` nu am [tiut s` facem calcule
precise privind profitabilitatea
curselor, luând \n calcul costurile, in -
clusiv materialul exploatat. În mar-
tie-aprilie 2008, am realizat \n ce
situa]ie ne afl`m. Am refinan]at din
propriul buzunar firma [i am reu[it
s` punem activitatea pe picioare
cu noi clien]i, noi tarife [i un nou sis-
tem de lucru. Aveam 21 de auto-
camioane, dar a trebuit s` \napoiem
o parte companiei de leasing,
ajungând la 14. Am renun]at [i la
o parte din personal - [oferi, perso -
nal administrativ, mecanici... A fost
o sc`dere benefic` pentru c` ne
\ndreptam \ntr-o direc]ie gre[it`“,
a precizat Nelu Velea.

Solu]ia

Reducerea costurilor, implicarea
angaja]ilor \n luarea deciziilor, dar
mai ales g`sirea [i fidelizarea unor
clien]i care s  ̀\]i permit  ̀dezvoltarea
au devenit elemente cheie pentru
supravie]uire. „Ast`zi, la Etifa Trans,
nu putem face o distinc]ie \ntre
patron [i angaja]i. Cu to]ii \ncer -
c`m s` \mbun`t`]im activitatea, s`
facem lucrurile s` mearg` cât mai
bine. Fiecare este implicat sufle -
te[te, fiecare contribuie cu idei pen-
tru a asigura viitorul firmei. Toto-
dat`, am \ncercat permanent s`
personalizez rela]iile cu clien]ii. Am
realizat vizite \n Olanda, am fost
tot timpul receptiv la nevoile lor, am
c`utat s` \i ajut cu rela]ii \n Româ-
nia. Astfel, clien]ii au \n]eles [i apre-
ciat dorin]a noastr` ca lucrurile s`
mearg` cât mai bine. Ne-am extins
activitatea [i \n alte ]`ri precum
Bulgaria [i Turcia, unde clien]ii
no[tri [i-au deschis linii de pro-
duc]ie. Noi i-am sprijinit prin g`si -
rea de solu]ii eficiente care s` \i
ajute. De exemplu, \n Turcia, am
g`sit modalit`]i rapide pentru
livrarea m`rfii \n Olanda. Am orga-
nizat mai multe grupe de [oferi
pentru aceea[i ma[in`. Practic, sunt
trei grupe de [oferi pentru fiecare

camion. Astfel, camioanele ruleaz`
non-stop“, a precizat Nelu Velea.

Aproape de clien]i

O experien]` pe care firmele
din ]ara noastr` abia \ncep s` o
acumuleze este aceea de a-[i deservi
clien]ii indiferent de ]ara unde
ace[tia opereaz`. 

Firmele din Vest fac de mult`
vreme acest lucru [i, de altfel, a[a
au [i intrat cel mai adesea \n ]`rile
Est-europene, inclusiv \n România.
La ora actual`, Etifa Trans realizeaz`
transport de confec]ii, având 16
camioane [i 4 semiremorci, restul
semiremorcilor utilizate apar]inând
clien]ilor.

„Mul]i dintre produc`torii de
confec]ii din Olanda [i-au trans-
ferat produc]ia \n China, dar au
p`strat anumite capacit`]i menite
s` acopere acele cereri venite la
schimbarea de colec]ii, care aveau
nevoie de rapiditate. Ace[ti pro-
duc`tori au ales Turcia [i Bulgaria.
O supraproduc]ie cu livrare lent` 
duce la o situa]ie \n care maga-
zinele nu sunt alimentate cu marf`
proasp`t`. Mai mult decât atât,
ast`zi, viteza de introducere de noi
colec]ii a crescut foarte mult. În
mod`, exist` tot timpul idei ino-
vatoare, iar noi nu ne mai con-
frunt`m cu ceea ce numeam schim-
bare de sezon. Activitatea de trans-

port nu mai este \ntrerupt` decât
de s`rb`torile religioase din Tur-
cia“, a precizat Nelu Velea.

La sfâr[itul anului 2008, pia]a
bulgar` a c`zut [i, astfel, ast`zi,
Etifa Trans opereaz` pe rela]ia Tur-
cia - Olanda - Anglia. În Turcia, se
merge pân` \n partea Asiei \ndep`r -
tate (\n jur de 1.400 km distan]`
fa]̀  de Istanbul). O curs  ̀Turcia - Olan-
da dureaz` aproximativ o s`pt` -
mân`.

„Avem [ansa ca Turcia s` nu fie
foarte afectat` de criz` din punct de
vedere al produc]iei de confec]ii.
Zonele asiatice din Turcia sunt atrac-
tive pentru produc`torii olandezi 
atât din punct de vedere al cos-
turilor cât [i al calit`]ii. Pentru a
g`si marf` la retur din Olanda, cola-
bor`m cu partenerii din Olanda, iar
dac` nu g`sim marf` c`tre Turcia,
lu`m curse c`tre România, Grecia sau
Ungaria, de unde c`ut`m apoi marf`
c`tre Turcia“, a explicat patronul
Etifa Trans.

CEMT-uri cu valoare

Pentru firmele care opereaz` \n
Turcia, CEMT-urile sunt din nou de
actualitate, dar, \n prezent, sunt
mult mai u[or de procurat. „Pen-
tru Turcia, avem nevoie de autori -
za]ii CEMT. La \nceputul lunii august,
autorit`]ile turce au limitat acce-
sul transportatorilor români, impu-
nându-se ca autoriza]ia CEMT, din
momentul ie[irii din Turcia, s` r` -
mân` \n afara ]`rii o s`pt`mân`.
Ministerul român al transporturilor
a \n]eles situa]ia [i ne-a suplimen-
tat repede num`rul de CEMT-uri.
Pe partea de controale ale autorit` -
]ilor, Ungaria reprezint  ̀o ]ar  ̀foarte
stresant`. Sunt foarte rigizi. Dar,
pentru c` asigur`m un grad ridi-
cat de implicare a [oferilor \n acti -
vitatea firmei, acest lucru \i deter-
min` s` fac` tot ce este posibil pen-
tru a nu fi amenda]i“, a completat
Nelu Velea. Pentru a men]ine cos-
turile sub control, Etifa Trans dispune
de un sistem de urm`rire a flotei 
prin GPS. De asemenea, pentru
comunicare, utilizeaz` un produs
de telefonie care a ajutat la \nju -
m`t`]irea costurilor telefonice.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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D
urata schemei este de
5 ani (2007-2011), iar
bugetul este de 100
milioane de euro, \n
limita plafoanelor

bugetare anuale pe perioada celor
5 ani. Pentru acest an, sesiunea
depunerii cererilor de finan]are a fost
deschis` \n martie 2009 [i com-
pletat` ulterior \n mai [i august
2009.

Schema de ajutor de minimis
are ca scop sprijinirea \ntreprinderilor
mici [i mijlocii care activeaz` \n
orice domeniu de activitate (mai
pu]in cele din domeniul pescuitu-
lui, acvaculturii, agricultur`, export,
sectorul c`rbunelui), pentru a se
ridica la nivelul standardelor europene.

100.000 de euro
pentru c`r`u[i

Valoarea maxim` a finan]`rii
nerambursabile este de 200.000
euro, echivalent \n lei, pe o perioad`
de 3 ani fiscali consecutivi, respec-
tiv 100.000 euro \n cazul \ntre-
prinderilor care \[i desf`[oar` acti -
vitatea \n domeniul transportului ru -
tier. Beneficiarii eligibili sunt IMM-

urile, ce \[i au sediul [i desf`[oar`
activit`]i \n România, respectiv
micro\ntreprinderile, \ntreprinde -
rile mici [i cele mijlocii, \nfiin]ate
\n baza Legii nr. 31/1990 privind
societ`]ile comerciale. Pe lâng`
acest criteriu, beneficiarul trebuie
s` aib` \n vedere o serie de alte
condi]ii pe care s` le \ndeplineasc`
la data depune rii cererii de finan]are:

- s` desf`[oare activitate econo -
mic` de cel pu]in 1 an;

- pe o perioad` de 3 ani fiscali
consecutivi s` nu fi primit ajutoare
de minimis sau, dac` a primit, aces-
tea cumulate nu dep`[esc plafonul
maxim permis pentru o \ntreprindere;

- s  ̀nu \nregistreze debite restan -
te la bugetele componente ale
bugetului general consolidat;

- s` nu se afle \n procedur` de
executare silit`, faliment, reorga-
nizare judiciar`, dizolvare, \nchidere
opera]ional`, lichidare;

- s` nu intre \n categoria „\ntre-
prinderilor \n dificultate“; 

- s` nu fi fost emise \mpotriva \n -
treprinderii decizii de recuperare
a unui ajutor de stat sau, \n cazul \n
care asemenea decizii au fost emise,
acestea au fost executate.

Unde 
se folosesc banii

Proiectul trebuie s  ̀fie desf`[urat
pe teritoriul României [i s` respecte
criteriile de eligibilitate pentru chel-
tuielile ce se vor efectua. În cadrul
proiectului, se pot realiza investi]ii
\n active corporale [i/sau necor-
porale, care trebuie s  ̀\ndepli neasc`
urm`toarele condi]ii:

- s` fie utilizate \n exclusivitate
\n loca]ia \ntreprinderii solicitante

- s` fie considerate active amor-
tizabile

- s` nu fie achizi]ionate \n sistem
de leasing

- s` r`mân` \n loca]ia \ntre-
prinderii pentru cel pu]in 5 ani dup`
finalizarea investi]iei [i s` fie uti-
lizate pentru derularea opera]iunii
finan]ate.

Costurile eligibile din proiectul
de investi]ii dorit de \ntreprindere
trebuie s` se \ncadreze \n:

- investi]ii \n imobiliz`ri corpo-
rale

- construc]ii cu scop industrial
sau turistic

- echipamente tehnologice -
ma[ini, utilaje [i instala]ii de lucru

MINIMIS 
de la Finan]e

Ajutorul de minimis
reprezint` un ajutor de
stat pentru dezvoltarea
sau modernizarea IMM-
urilor, ce se acord` sub
form` de fonduri neram-
bursabile de la bugetul
de stat prin Ministerul
Finan]elor Publice. 
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- aparate [i instala]ii de m`surare,
control [i reglare

- mijloace de transport ne\nma-
triculabile, pentru sus]inerea acti -
vit`]ii \ntreprinderii

- mobilier [i aparatur` birotic`
- investi]ii \n imobiliz`ri necor-

porale (brevete, licen]e, m`rci co -
merciale [i alte drepturi [i active
similare).

Etape de parcurs

Desf`[urarea proiectului preve -
de succedarea mai multor etape.
Prima implic` solicitarea Acordu-
lui de principiu pentru finan]are
(depunerea documenta]iei cerute
prin Ghidul Solicitantului - cererile
sunt analizate [i selectate, \n limi-
ta bugetului alocat schemei, \n
ordine, \n func]ie de data [i num`rul
\nregistr`rii - evaluarea se face \n 
maxim 30 de zile lucr`toare de la 
da ta \nregistr`rii). 

Cea de-a doua etap` aduce \n 
prim plan cererea de eliberare a
sumei nerambursabile (depunerea
primei cereri se face \n termen de

maximum 4 luni de la data emiterii
Acordului de principiu pentru
finan]are). În a treia etap`, se face
verificarea la fa]a locului a stadiu-
lui de realizare a investi]iei dup`
depunerea cererii de eliberare a
sumei nerambursabile. 

În fine, \n cea de-a patra etap`,
se realizeaz` decontarea cheltu-
ielilor eligibile (virarea tran[elor se
face \n maxim 30 de zile lucr`toare
de la \nregistrarea cererii de elibera -
re a sumei nerambursabile).

Consultantul 
are rolul s`u

Documenta]ia din cererea de
finan]are trebuie s` includ` [i un 
studiu tehnico-economic, \ntocmit
de o firm` de specialitate \n dome-
niu (care desf`[oar` activit`]i de
consultan]` pentru afaceri [i ma -
nagement, cod CAEN 7022), \n baza
c`ruia va reie[i c` proiectul de
investi]ii prezentat de \ntreprinderea
care solicit` finan]are este viabil [i
c` se recomand` a fi implementat
din fonduri publice. 

De asemenea, firma va prezen-
ta [i un plan de investi]ii care s`
reflecte modul de utilizare a sume -
lor acordate, cu o prezentare deta-
liat` a cheltuielilor eligibile pentru
care se solicit` finan]area. Pentru
ob]inerea acordului de finan]are,
solicitantul va \nso]i cererea de
finan]are cu documente justifica-
tive, cum ar fi: certificatul consta -
tator, certificate de atestare fiscal`,
situa]iile financiare aprobate din
ultimul exerci]iu financiar, declara -
]iile pe proprie r`spundere ale
reprezentantului legal al \ntreprin -
derii. Cererile de finan]are \mpre-
un` cu documenta]ia aferent` aces-
tora se depun la Registratura ge-
ne ral` a Ministerului Finan]elor Pu -
blice. Detalii privind accesarea aces-
tui ajutor de stat se g`sesc pe site-
ul Ministerului Finan]elor Publice,
iar pentru \ntocmirea studiului teh -
nico-economic se poate apela la o
firm` specializat` de consultan]`
pentru afaceri [i management.

Diana PARIZIANU
www.bepa.ro
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S
olu]ia probat` de spe-
ciali[ti \n taxe [i confir-
mat` de reprezentan]i
ai Finan]elor le este
ast`zi transportatorilor

la \ndemân`. CD-ul „13 Monografii
pentru firmele de transport“, ofe -
rit de Rentrop & Straton, Grup de
Editur` [i Consultan]` \n Afaceri, le
indic`, \n premier`, drumul corect
contabil. Astfel, dac` \l urmeaz`,
au certitudinea c` nu vor pl`ti c`tre
bugetele statului mai mult decât tre-
buie, f`r` s` se confrunte, \n acela[i
timp, cu \nregistr`ri contabile gre[ite,
generatoare de amenzi [i penalit`]i.

În CD-ul „13 Monografii pen-
tru firmele de transport“ se g`sesc
r`spunsuri concrete la probleme
punctuale de contabilitate [i fis-
calitate, cu care se confrunt` \n
mod direct cei care deruleaz` acti -
vitate de transport. Acesta este cu
atât mai interesant, cu cât legis-
la]ia se afl` \ntr-o continu` schim-
bare, generând adev`rate capcane
de procedur .̀ Concret, monografiile
incluse \n acest produs privesc
activitatea de transport, \n primul
rând din punct de vedere contabil
[i apoi din punct de vedere fiscal,
reprezentând exemple practice,
sus]inute prin acte normative \n
vigoare. Sunt sco[i astfel \n evi-
den]` to]i pa[ii pân` la \ncheierea
bilan]ului. Urmându-i, adminis-
tratorul firmei este sigur c` nu face
gre[eli, c` interpreteaz` corect
reglement`rile ce ridic` semne de
\ntrebare, c` nu pierde pe mâna
lui \n rela]ie cu statul. 

Informa]ie 
punctual`, 
câ[tiguri 
imediate...

Zeci de \nregistr`ri contabile
ale activit`]ii specifice transporta-
torilor (mici [i mari) se adun` \n
CD-ul „13 Monografii pentru firmele
de transport“. Tipul de informa]ie
pe care o furnizeaz` CD-ul este
unic, cu valoare practic  ̀[i cu un ma -
re grad de aplicabilitate. Rentrop
& Straton r`spunde astfel cererii
tot mai mari de informa]ie spe-
cializat`, complexitatea dome-

CÂ{TIG~
b`t`lia
cu Fiscul!

Cine nu a pierdut m`car
o dat` bani \n rela]ia cu
statul? Cine nu s-a con-
fruntat cu taxe supradi-
mensionate, amenzi
exagerate sau cu inter-
pret`ri discre]ionare ale
reglement`rilor fiscale?
Cine nu are nevoie de o
re]et` probat` de pro-
fesioni[ti, prin care s`
ias` ne[ifonat din 
exerci]iul de
supravie]uire pus 
la punct de 
statul român?
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niului generând nevoia unui instru-
ment de lucru practic, solid [i foarte
bine documentat. Subiecte intere-
sante care s` acopere \ntreaga
zon` de neclarit`]i posibile, din
domeniul transportului, pot fi stu-
diate \n câteva minute:

- Monografie contabil` \n cazul
achizi]iei, folosin]ei de mijloace
de transport [i taxele locale afer-
ente

- Monografie contabil` servicii
transport contractate de casele de
expedi]ii

- Monografie contabil` agen]ie
de turism 

- Monografie contabil` privind
serviciile de curierat

- Monografie contabil` privind
transportul intracomunitar de
bunuri (casa de expedi]ii)

- Monografie contabil` privind
serviciile de transport \n comer]ul
exterior

- Monografie contabil` privind
transportul intracomunitar

- Monografie contabil` apli-

cat  ̀unei agen]ii de turism (pachete
turistice)

- Monografie contabil` trans-
port rutier marf`

- Monografie contabil` privind
transportul \n regim de taxi

- Monografie contabil̀  transport
de persoane intern [i interna]ional

- Monografie contabil` privind
TVA la achizi]ia mijloacelor de
transport

- Monografie transport [i ser-
vicii legate de transport.

De men]ionat c` CD-ul „13
Monografii pentru firmele de trans-
port“ nu presupune teorie seac`.
Dimpotriv`, sunt prezentate mono-
grafii contabile edificatoare, sfaturi,
recomand`ri, aten]ion`ri, exem-
ple de calcul, cazuri practice rezol-

vate [i \nregistr`ri contabile per-
fect \ntocmite. Altfel spus, mai
pu]in stres, mai mult` contabili-
tate de calitate! 

... indiferent de
m`rimea firmei

CD-ul „13 Monografii pentru
firmele de transport“ este dedicat
transportatorilor de mic sau de
mare calibru, având ca obiect de
activitate transportul de marf` \n
regim na]ional sau interna]ional,
transportul \n regim de taxi sau
serviciile de curierat. 

Prin CD-ul „13 Monografii pen-
tru firmele de transport“, Rentrop
& Straton r`spunde tuturor celor
care au solicitat acces direct la
studiile de caz specifice firmelor de
transport. Solu]iile indicate de spe-
ciali[tii companiei de consultan]`
se constituie \ntr-o colec]ie com-
plet` de monografii contabile cu
aplicabilitate imediat ,̀ util  ̀oric`rei
firme de transport.
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D
up` reac]iile pozitive
care au precedat lan -
sarea noilor modele
Golf [i Scirocco, nem]ii
[i-au dat seama c` pot

da lovitura [i cu noul T5 [i au apelat
la acela[i tip de design.

„State of the art“

Nu aveau cum s` dea gre[.
Partea frontal` a ma[inii este parc`
din „alt film“, pare a fi mai mult de -
cât ne a[teptam. Grila frontal` [i
farurile confer` un aer de agresi -
vitate ma[inii, iar oglinzile ce sea -
m`n` iz bitor cu cele de pe Touareg
[i stopurile desenate special pen-

tru acest model completeaz` per-
fect tabloul. Cu greu se poate g`si
concuren]` \n acest moment pe
pia]` din punct de vedere al aspec-
tului exterior.

Interior 
de limuzin`

Bine\n]eles, acesta difer` \n
func]ie de echiparea ma[inii, dar
chiar [i la modelele de baz` se
remarc` o calitate ridicat` a mate-
rialelor folosite. Volanul, pe care 
sunt dispuse comenzile, se reg`se[te
[i pe turismele produse de Volks -
wagen, din acela[i decor fiind in -
s pirat [i designul ceasurilor de

Volkswagen T5 Multivan

ASUL
din mânec`

Constructorul 
german Volkswagen
nu se dezminte [i
lanseaz` noul T5
bazându-se pe linia
de design a celor mai
recente crea]ii ale
grupului. Dar nu
numai \nf`]i[area
exterioar` este
nou`, ci [i interiorul,
care a suferit
modific`ri 
semnificative. 
Ca s` nu mai vorbim
despre motorizare...

26



bord. Comenzile sunt amplasate ergo-
nomic, [oferul având totul la \n -
de mân`, geamuri electrice, schim -
b`tor de viteze etc. Iluminarea \n
bord a fost [i ea schimbat`, renun -
]ându-se la clasicul albastru-ro[u
\n favoarea unui alb-ro[u pl`cut
ochiului [i, totodat`, odihnitor.
Acustica este la rang \nalt, mai ales
dac` se opteaz` [i pentru unitatea
de naviga]ie RNS-510 [i incintele
audio Dynaudio. Instala]ia de cli -
matizare poate fi independent
folosit` \n partea din spate a ma[i -
nii, \n func]ie de echiparea aleas`,
iar randamentul acesteia este unul
mul]umitor. Confortul a primit \m -
bun`t`]iri la rândul s`u, scaunele
contribuind din plin la acest lucru,
iar un aspect interesant la cel al
[oferului este amplasarea de cotiere
pe ambele laturi.

Motoriz`ri 
de ultim` 
genera]ie

Motoarele sunt amplasate trans-
versal. Cele diesel au o capacitate
cilindric` de 1.968 cmc, gama de
puteri pornind de la 84 CP, conti -
nuând cu 102 [i 140 CP [i ajungând
pân  ̀la 180 CP. Se poate opta [i pen-
tru un propulsor pe benzin`, de
2.000 cmc, cu o putere de 115 CP,
dar nu acesta este exponen]ial
pentru noua gam` T5, având \n
vedere c` TDI-urile sunt common-
rail-uri de ultim` genera]ie, extrem
de competitive din orice punct de
vedere (consum, zgomot sau emi -
sii). Se estimeaz` c` aceast` nou`
genera]ie de motoare diesel aduce
o economie de combustibil de
aproximativ 20% [i genereaz`
emisii de noxe mai mici cu 10%
\n compara]ie cu vechea gam` de
motoare. Potrivit constructorului,
motorul de 84 CP cuplat la o trac]i -
une fa]` [i o transmisie manual`
are un consum mediu de 7,2 l/100
km, iar cel de 180 CP ajunge la 
7,5 l/100/km.

Piesele 
de rezisten]`

ßi pentru c  ̀am adus \n discu]ie
motorul 2.0 TDI de 180 CP, putem

spune c  ̀acesta este unul dintre cele
mai importante atuuri ale acestei
ma[ini. Este de tip bi-turbo, dez-
volt` o putere maxim` de 180 CP
la 4.000 rpm [i ofer` un cuplu
maxim de 400 Nm \ntre 1.500 [i 2.200
rpm. Cirea[a de pe tort este trans-
misia care poate fi comandat` cu
aceast` motorizare, un DSG \n 7 
trepte, ce folose[te dublu ambreiaj.
În aceast` combina]ie, consumul
mixt poate ajunge la 7,9 l/100 km
(comunicat de produc`tor). La
aceast` combina]ie, se mai poate
ad`uga [i o trac]iune integral`
4MOTION de tip Haldex, iar \n acest
caz cuvintele sunt de prisos.

Sisteme 
peste sisteme

Cele mai noi crea]ii ale nem -
]ilor \n materie de sisteme de si-
guran]` se pot g`si pe noul T5. O
nou` genera]ie de ESP, care se
g`se[te chiar \n echiparea stan-
dard, un sistem de asisten]` pen-
tru [ofer numit Side Assist, care
te avertizeaz`, la schimbarea ben-
zilor, dac` se afl` cineva lâng`
tine, prin intermediul unor leduri
amplasate pe partea interioar` a
oglinzilor laterale. Un alt sistem
este Rear Assist, care afi[eaz` pe
display-ul de naviga]ie, prin inter-
mediul unei camere video, ce se 
afl` \n spatele ma[inii. Acest sistem
\mpreun` cu senzorii de parcare 
avertizeaz` [i asist` [oferul la ma -
nevrele de parcare. O alt` op]iune
este reprezentat` de sistemul TPM,
care monitorizeaz` presiunea \n
pneuri.

Curbele „Cizmei“...

... v`zute prin parbrizul noului
T5 Multivan Highline ne-au impre-
sionat. Cum lansarea interna]ional`
a avut loc la Roma, am avut pri-
vilegiul s` parcurgem câteva sute
de kilometri chiar pe meleagurile
str`mo[ilor no[tri, romanii. Mo-
delul pe care l-am avut la dispozi -
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]ie a fost un Multivan cu echipare
Highline. Acesta a beneficiat de un
propulsor de 2.0 TDI de 180 CP,
mai exact de \nlocuitorul vechiu-
lui R5, un motor de 2.500 cmc [i

care dezvolta 174 CP. Atuurile aces-
tuia \n compara]ie cu R5 sunt mul-
tiple: cilindree mai mic`, rezultând
taxe de \nmatriculare mai sc`zute,
asigur`ri mai mici [i un consum

mai redus. Cutia de viteze... pro-
babil c` a]i ghicit deja, nu putea fi
decât noul DSG \n 7 trepte. Din
punct de vedere al designului, nu
putem s` aducem decât laude, iar

Fi[` tehnic`
VW T5 Multivan

Motor: 2.0 biTDI, 4 \n linie
Capacitate cilindric`:

1.968 cmc
Putere: 180 CP/4.000 rpm
Cuplu: 

400 Nm/1.500 - 2.200 rpm
Transmisie: 

automat`, DSG 7 trepte
Rezervor: 80 l
Consum mediu 

(comunicat de constructor):
7,5 l/100 km

O adev`rart` limuzin` la interior...
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la partea de dot`ri ma[ina era una
extrem de bogat`. Am beneficiat
de sistemul de naviga]ie RNS-510,
de sistemul de incinte Dynaudio,
de climatronic bi-zonal, de volan

\n 3 spi]e \mbr`cat \n piele [i cu
comenzi, tapi]erie din piele [i scaune
\nc`lzite, u[ile compartimentului
pasagerilor ac]ionate electric, o -
glinzi ac]ionate electric cu rabatare

electric` [i \nc`lzire, senzori de
lumin` [i ploaie [i multe altele.
Dup` scurta inspec]ie la exterior [i
interior, am pornit la drum. Am
setat pe naviga]ie destina]ia [i am
pus la treab` herghelia. 

Suspensia din dotare reprezin -
t` un compromis foarte reu[it \ntre
confort [i sportivitate, reducând
ruliul, dar f`când trecerea peste
denivel`ri foarte lin`. Sistemul de
frânare cu discuri ventilate pe fa]`
[i normale pe spate s-a descurcat
[i el irepro[abil, reu[ind s` frân`m
cu succes chiar [i \n situa]ii mai de-
licate, f`r` ca ABS-ul s` intervin`. 

Despre motor [i transmisie, 2.0
TDI bi-turbo [i DSG, numai de bine.
Cutia de viteze este capabil` s`
stoarc` tot ce se poate din resurse-
le motorului, schimb`rile de trepte
f`cându-le aproape insesizabil [i
exact atunci când era nevoie. Exist`
[i modul S (sport) disponibil la
aceast` cutie, unde treptele de
vitez` se schimb` ceva mai sus, 
iar accelera]ia are un r`spuns mai
prompt. Totodat`, se poate merge
[i pe modul tiptronic, unde se pot
schimba vitezele prin impulsuri. În
cadrul computerului de bord, exist`
un câmp unde este afi[at` treapta
de vitez .̀ În cazul \n care nu folose[ti
treapta corespunz`toare, com-
puterul te anun]` acest lucru, reco-
mand`nd schimbarea unei trepte su -
perioare sau inferioare, dup` caz.
Ca [i concluzie, c`l`toria pe coasta
italian` a fost una care ne-a suprins
pl`cut, [i nu m` refer la peisajele \n -
tâlnite acolo. Noul T5 are toate [an -
sele s`-[i dep`[easc` predecesorii,
atuurile fiind de partea sa.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Roma, Italia

MULTIVAN
- Startline (transport

pasageri/mixt, echipare stan-
dard, 5 locuri plus 2 op]ional)

- Comfortline (transport
pasageri, echipare medie, 7
locuri) 

- Highline (transport
pasageri, echipare de top, 7
locuri) 

- PanAmericana (transport
pasageri, echipare special`
pentru aventurieri, 5 locuri) 

CALIFORNIA 
(ma[in` de vacan]`,

echipare tip „cas` pe ro]i“), 
CARAVELLE 
(transport pasageri - 

recomandat pentru shuttle, 7
locuri)

TRANSPORTER
- Furgon (transport marf`,

5,8 - 9,3 mc volum de
\nc`rcare, 0,8 -1.4 t sarcin`
util`)

- Auto[asiu cu 
platform` (transport marf`,
cabin` simpl`; transport 
mixt, cabin` dubl`, 6 locuri)

- Auto[asiu (pentru 
diverse caros`ri, cabin`
simpl` sau dubl`)

- Kombi (transport
pasageri - 9 locuri, 
recomandat pentru echipe 
de lucru, sau marf` - 
prin demontarea scaunelor 
se creeaz` un volum 
de \nc`rcare de 
5,8-6,7 mc)

Familia T5 
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De ce a]i decis introducerea 
noilor servicii?

Motivul pentru care am decis
introducerea de noi servicii pentru
transportatori este legat de faptul
c` dorim s` le oferim solu]ii pentru
reducerea costurilor. Tarifele de

transport au sc`zut [i de aceea tre-
buie exploatate toate posibilit`]ile
de a mic[ora costurile. La rândul
nostru putem ajuta, nu numai prin
furnizarea camioanelor, dar [i prin
serviciile adi]ionale.

De asemenea, am lansat un pro-
dus privind contracte de service
pentru mentenan]a autovehiculelor.
Astfel, oferim clien]ilor no[tri pre-
dictibilitate \n ceea ce prive[te
sumele pe care trebuie s  ̀le pl`teas -
c` lunar pentru a se asigura c`
vehiculul beneficiaz` de mente-
nan]a potri vit`. În plus, \ncheierea
acestor contracte de service ofer`
clien]ilor [i avantajul unor tarife
mai bune. Aceste contracte au fost
ini]iate la \nceputul acestui an [i
au fost bine primite pe pia]`. Trans-
portatorii nu trebuie s` \[i fac` pro -
bleme legate de locul unde vor 
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La scurt` vreme dup`
lansarea
interna]ional` a noii
Serii R, Scania a
prezentat transporta-
torilor români noul
camion. În plus, [i-a
prezentat noua strate-
gie \n România, aceea
de a se apropia de
clien]ii s`i, de a le
oferi suport [i prin
alte servicii, nu numai
prin furnizarea
camioanelor. Tord
Holmstrom, general
manager Scania Româ-
nia, crede c` noua
abordare reprezint` un
pas firesc fa]` de
nevoile transportato-
rilor din ]ara noastr`.

SCANIA
schimb` strategia
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realiza opera]iunile de mentenan -
]`. Semneaz` contractul cu noi, dar
pot utiliza \ntreaga re]ea de ser-
vice Scania din ]ar`. 

A afectat criza economic`
activitatea \n service?

Din punct de vedere al volu-
mului de munc` \n service, ne afl`m
la acela[i nivel fa]` de anul trecut.
Din punct de vedere al \ncas`rilor,
din cauza deprecierii leului, am
\nregistrat o sc`dere de 10%. Nu
este foarte r`u [i ne putem con-
sidera noroco[i pentru faptul c` nu
avem mul]i clien]i care au oprit
activitatea. Camioanele Scania au
continuat s` ruleze [i, astfel, au a -
vut nevoie de mentenan]  ̀[i repara -
]ii. Sigur, avem [i clien]i cu proble -
me, dar \ncerc`m s` fim al`turi de
to]i clien]ii no[tri [i s` le oferim
servicii de calitate, cât mai rapid [i
la pre]uri cât mai bune. 

S-a concentrat Scania \n
aceast` perioad` pe comer-
cializarea vehiculelor rulate?

Pia]a româneasc` este \n rece-
siune [i aceast` criz` a venit \ntr-un
mod dramatic. La \nceputul anu-
lui, erau foarte multe vehicule noi
disponibile pe pia]` [i toat` lumea
\ncerca s  ̀scape de stocuri. Chiar dac`
pre]urile au fost sc`zute, nu mai
erau clien]i pentru camioane.
Urm`torul aspect al crizei este legat
de imposibilitatea firmelor de trans-
port de a-[i mai pl`ti datoriile c`tre
societ`]ile de leasing, motiv pentru
care vehiculele au fost reposedate.
Astfel, volumul de vehicule rulate
a crescut la rândul lui. Acestea au
avantajul unor pre]uri mai mici, dar
sunt [i finan]ate \n condi]ii mai
bune, pentru c  ̀sunt de]inute de b`nci
[i societ`]i de leasing. Astfel, pia]a
de vehicule rulate a acaparat o
parte din cea de ma[ini noi. A avut
loc o schimbare de comportament
- \n loc de clien]i care s` \[i schimbe
un vehicul de patru ani cu unul
nou, am \ntâlnit clien]i care au
schimbat vehicule de 7-8 ani, cu
unele de trei ani vechime. În aces-
te condi]ii, nu a fost alegerea noas-
tr` \n a ne concentra pe comer-
cializarea vehiculelor rulate. La ora

actual`, vindem de dou` ori mai
multe vehicule rulate, fa]` de cele
noi.

Se va recurge la exporturi
pentru ca stocurile de
vehicule s` ating` un nivel
normal?

În ceea ce prive[te vehiculele
pentru transportul pe distan]e lungi,
stocurile au sc`zut destul de mult
[i vor atinge un nivel normal \n
urm`toarele 3 - 6 luni. Stocurile
pentru vehicule destinate con-
struc]iilor sunt mult mai mari [i,
dac  ̀nu sunt pornite proiecte impor-
tante de construc]ii, vom avea aces-
te stocuri pe o bun` parte din anul
viitor. Nu cred c` vom atinge un
nivel normal al stocurilor pân` la
jum`tatea anului 2010. Orice com-
panie care p`streaz` mult` vreme
stocuri de vehicule se confrunt` cu
anumite costuri. Companiile care
au contractat credite pentru aces-
te stocuri sau au \mprumuturi tre-
buie s` ia \n considerare exportul
acestor vehicule. Cred c` multe
vehicule vor fi exportate.

Cum arat` lucrurile ast`zi pe
pia]a vehiculelor comerciale
\n România?

În special pentru segmentul
construc]iilor, situa]ia r`mâne una
foarte dificil`. Pe pia]` exist` prea
multe vehicule fa]` de nevoia de
transport \nregistrat` la ora actual`.
România a avut mul]i investitori
optimi[ti care au crezut \n investi]iile
ce urmau s` aib` loc \n infrastruc-
tur`, \n proiecte de construc]ii, dar
acestea nu au avut loc. Pe seg-
mentul privat, exist` o anumit`
activitate, având \n vedere c  ̀pre]urile
de construc]ie [i pentru materiale
sunt mai sc`zute. Pentru unii este
o bun` oportunitate s` cumpere
terenuri sau s` construiasc`. Acest
segment va aduce o mi[care pozi-
tiv` \n pia]`, dar, pân` a atinge
nivelul \nregistrat \n 2007, vor mai
trece probabil câ]iva ani.

Transportul de m`rfuri generale
are leg`tur` cu dorin]a popula]iei
de a consuma [i cu importul [i
exportul de materii prime al firmelor
produc`toare. 

Va fi 2010 un an mai bun?

Cred c` anul viitor va fi pu]in
mai bun decât acesta, dar va r`mâne
la un nivel foarte sc`zut. Pe seg-
mentul vehiculelor comerciale grele,
vom avea probabil un nivel al pie]ei
de 1.600 - 2.000 de autovehicule
fa]` de aproximativ 11.000 autove-
hicule \n 2007. Astfel, anul viitor
va reprezenta o sc`dere de 75 -
80% fa]` de 2007. 

Ce lucruri noi aduce noua 
Serie R?

Suntem foarte mândri de noua
Serie R, prin care ne-am \mbun`t`]it
mai multe aspecte semnalate \n
trecut de clien]ii no[tri, cum ar fi
spa]iile de depozitare [i calitatea
patului. Ast`zi, credem c` suntem
cei mai buni de pe pia]` [i \n ceea
ce prive[te aceste aspecte. De aseme-
nea, ne-am concentrat pe a oferi
solu]ii \mbun`t`]ite de transport -
aerodimanic` mai bun`, rezervoare
mai mari pentru combustibil, eli -
minarea pedalei de ambreiaj... Toto-
dat`, noua Serie R ofer` suport con-
duc`torilor auto pentru un [ofat
cât mai economic. Pân` la urm`,
totul se reduce la bani, la costurile
totale de operare, iar noi vom \ncer-
ca s` ne convingem clien]ii c` toate
aceste sisteme reprezint` investi]ii
profitabile.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Ion Trancioveanu, [ofer cu
experien]` pe camioane
Scania: „Conduc de mul]i
ani Scania. Actualul model
are peste 700.000 km [i
sunt foarte mul]umit [i \n
ceea ce prive[te consumul
[i modul \n care merge. În
timpul acesta, am schimbat
un ventilator, pl`cu]e de
frân` [i cauciucuri... În rest,
nu am umblat la absolut
nimic. Po]i spune Scania [i
restul de camioane - asta
este concep]ia mea“.
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„Am cump`rat un
camion, dar con-
sumul de carburant
este mare“ sau
„camionul nu are
suficient` putere“
ori „sistemul de
frânare se uzeaz`
prea repede“...
Sunt câteva dintre
problemele sem-
nalate de c`tre uti-
lizatorii de vehicule
comerciale grele [i,
\n majoritatea
cazurilor, motivul
este cât se poate
de banal: ne-
cunoa[terea
camionului, a modu-
lui \n care acesta
trebuie condus
pentru a se ob]ine
performan]e
maxime.

O
problem` banal`, dar 
nu foarte u[or de rezol-
vat. Mercedes-Benz a
decis s  ̀se implice direct
\n preg`tirea [oferilor

clien]ilor s`i, iar rezultatele sunt
remarcabile.

}inta - reducerea
consumului

Echipa ProfiTraining din Ger-
mania, partener oficial Daimler, are
rolul de a eviden]ia calit`]ile tehnice
ale camioanelor Mercedes-Benz 
\n rândul utilizatorilor acestora. ßi
nu este un lucru u[or, având \n ve -
dere faptul c` autovehiculele Mer-
cedes se vând peste tot \n lume.

Evenimentul Mercedes-Benz
Drivers’ Training Road Show, inau-
gurat \n 2008, a adus din nou aceast`
echip` de profesioni[ti \n Româ-
nia.

Astfel, \n perioada 30 septem-
brie - 3 octombrie, s-a desf`[urat 
\n apropiere de Sibiu un program
de preg`tire Eco pentru [oferii

români de camioane. ¥intele prin-
cipale au fost reducerea consumu-
lui de combustibil, extinderea du -
ratei de via]` a camionului, sigu-
ran]a \n trafic, protejarea mediului
[i reducerea gradului de stres al
[oferului. 

În itinerariul acestui eveniment
au fost incluse opt ]`ri - Estonia,
Lituania, Letonia, Slovenia, Ungaria,
România, Bulgaria, Serbia - fiind
preg`ti]i peste 400 de [oferi.

Conform declara]iilor instruc-
torilor germani, România se plaseaz`
pe o pozi]ie destul de bun` din
punct de vedere al preg`tirii [ofe -
rilor, dar mai sunt \nc` multe de
f`cut.

Reducerea semnificativ` a con-
sumul de combustibil, a uzurii [i
cre[terea perioadei de via]` a
camionului depind nu numai de
performan]ele acestuia, dar [i de
cuno[tin]ele tehnice [i \ndemânarea
dobândite constant de c`tre [oferi.
În plus, conducerea economic`
\mbun`t`]e[te siguran]a \n trafic, 
protejeaz` mediul [i reduce gradul

{OFERI BUNI 
pentru 

camioane premium
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de stres al [oferului, chiar la acela[i
nivel de volum transportat. Astfel
de teme menite s` contribuie sem-
nificativ la cre[terea productivit`]ii
firmelor de transport din România
au fost prezentate de c`tre instruc-
torii echipei ProfiTraining. 

Pe parcursul perioadei \n care
ace[tia s-au aflat \n apropiere de
Sibiu, echipa a sus]inut cursuri prac-
tice [i teoretice pentru [oferii români,
destinate \n primul rând \n]elegerii
tehnologiei avansate a camioanelor
Mercedes-Benz, care conduce la o
productivitate crescut`. 

Programul de preg`tire Eco este
structurat \n cinci etape, pe par-
cursul unei zile, \n a[a fel \ncât s` fie
foarte eficient [i no]iunile teoretice
s` poat` fi puse ulterior \n prac-
tic`: introducere general`, sesiune
de conducere (I), no]iuni teoretice,
sesiune de conducere (II) [i prezen -
tarea rezultatelor. De men]ionat c`
[oferii au avut cu aceast` ocazie [i
posibilitatea de a testa recent lansa -
tul model, Actros 3.

În România, programul Drivers’
Training a fost inaugurat oficial \n
2008, când participan]ii au bene-
ficiat de informa]ii detaliate asupra
modului \n care pot fi reduse chel-
tuielile unei firme de transport. 

Aceste cursuri se ofer` la nivel
european, \n toate ]`rile \n care
Mercedes-Benz este prezent oficial.
În acest sens, transportatorii autoh -
toni pot beneficia de cursuri pre-
cum: familiarizare, curs foarte folo -
sitor la preluarea autovehiculelor
(hand-over); conducere econo mic`
[i preventiv` - durat` 1 zi; condu -

cere economic` [i preventiv`, nivel
avansat - durat` 2 zile. Trimiterea
[oferilor la cursurile de preg`tire
devine tot mai important` pentru
firmele de transport, având \n vede -

re poten]ialul semnificativ de redu-
cere a costurilor.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

- Utilizarea cât mai
frecvent` a sistemului 
auxiliar de frânare (retarder)

- Evitarea schimb`rii 
nejustificate a treptelor 
de vitez`

- Atingerea cât mai 
rapid` a vitezei de croazier`
(cât mai pu]ine trepte 
de vitez` schimbate)

- Anticiparea are 
un impact important 

asupra consumului 
de combustibil

- La 50 km/h, \n cazul 
unui autovehicul \nc`rcat 
(cu masa total` de 40 t), 
dac` este luat piciorul 
de pe pedala de accelera]ie
dureaz` 5 secunde pân` 
când \ncepe s` 
\ncetineasc`. În acest 
timp, sunt parcur[i 
75 de metri.

Câteva ponturi
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rezent`rile au avut loc
\ntr-un camion special
amenajat, menit s` asi -
gure o informare cât
mai facil̀  celor prezen]i.

Road show-ul a acoperit peste 20
de ]`ri, fiind realizate peste 50 de
opriri. A debutat \n luna aprilie a aces-
tui an [i a ajuns [i \n Bucure[ti la
\nceputul lunii octombrie. Practic,
acest tur a pornit la scurt timp dup`
terminarea celui din 2008. Anul tre-
cut, anvelopa HTR 2 pentru remorc`
a fost prezentat` \n cadrul unei ca -
ravane care a acoperit 23.000 km.
Acest produs a primit \ntre timp [i
câteva premii.

Modele noi, 
mai economice

Noile modele de anvelope R [i
L pentru camion, apar]inând seriei
2, au fost prezentate cu ajutorul
mai multor terminale, nelipsind
rezultatele ob]inute cu ocazia testelor.
Modelul R este recomandat pen-
tru vehiculele ce parcurg sub 80.000
km pe an, utilizând \n general dru-
muri regionale. Pentru vehiculele ce
parcurg distan]e mai lungi (peste
120.000 km anual) este recomandat
modelul L. Produsele R asigur` o
cre[tere cu pân` la 20% a distan]ei
totale parcurse pentru toate pun]ile.
Rezisten]a la rulare este \mbun`t`]it`
cu pân` la 5%. Din familia R fac

parte mai multe modele, cu diferite
dimensiuni: HSR2 - pentru puntea
directoare, HDR2 - pentru puntea
motoare, HTR2 - pentru semire-
morc .̀ Produsele L asigur  ̀o cre[tere
a distan]ei totale parcurse de pân`
la 25% [i 5% sc`derea rezisten]ei la
rulare, pentru toate pun]ile. Mo-
dele disponibile: HSL2 - pentru pun-
tea directoare, HDL2 - pentru pun-
tea motoare, HTL1 - pentru semi-
remorc`. În timpul prezent`rilor,
au fost explicate \n detaliu avan-
tajele noilor modele de anvelope,
printre care amintim \mbun`t`]irea
siguran]ei, cre[terea num`rului de
km pe care \l pot parcurge, \m -
bun`t`]irea rezisten]ei la rulare [i,
astfel, reducerea consumului de
carburant. De asemenea, a fost
prezentat` noua tehnologie folosit`
la carcasa anvelopei. ßocurile sunt
absorbite mai bine asigurându-se
o rulare mai stabil` [i un [ofat mai
sigur. Toate anvelopele dispun de
sistemul Air-Keep, lansat odat` cu
HTR 2. Acest sistem asigur` men]i -
nerea presiunii \n anvelop` la un ni -
vel constant cu pân` la 50% mai
mult timp decât \nainte.

Calculatorul 
costurilor

O noutate o reprezint` [i Con-
tiCostCalculator, care ajut` la cal-

cularea costurilor legate de anve-
lope. Acest sistem de calcul ia \n
considerare costurile de achizi]ie
[i cele de operare pentru anvelopele
vehiculelor comerciale. 

Baza de date a sistemului aco -
per` cele mai importante m`rci de
an velope [i ajut` la calcularea cos-
turilor de utilizare ale camionului. 

Astfel, transportatorii pot com-
para propriile costuri cu cele pe
care le-ar \nregistra dac` ar folosi
alte anvelope. Aplica]ia ia \n consi -
de rare costul pe km [i consumul
de carburant, dar [i veniturile supli-
mentare asigurate de o mas` util`
superioar`, garantat` de anvelope -
le cu greutate redus`. Tot cu ocazia
road-show-ului, au fost prezentate
[i numeroase servicii pentru anve-
lope. Cu o cifr` de afaceri de 24
miliarde euro pentru 2008, Conti-
nental Corporation este unul din-
tre cei mai mari furnizor din lume
pentru industria auto. Printre com-
ponentele produse, se num`r` sis-
teme de frânare, sisteme [i com-
ponente pentru [asiuri, instrumen -
te, solu]ii informatice, electronic`,
anvelope etc. Compania are la ora
actual` aproximativ 133.000 de
angaja]i, \n aproape 190 de cen-
tre, \n 35 de ]`ri.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Caravana Continental
Continental a organi-
zat un tur european,
pentru a prezenta cele
mai noi modele de
anvelope, iar accentul
s-a pus, a[a cum era
de a[teptat, pe 
reducerea costurilor.
Asigur` o anvelop`
premium costuri totale
mai mici? Continental
crede c` da [i, \n plus,
este gata s` 
o dovedeasc` prin 
calcule precise.
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Uleiurile de motor sintetice au fost
concepute pentru a oferi perfor-
man]` [i protec]ie \n cele mai difi-
cile condi]ii de pe planet`. Astfel,
o idee revolu]ionar` a dus la crearea
unui ulei potrivit pentru orice ma[in ,̀
orice climat [i orice temperatur`.

De[i atât uleiurile conven]io  na -
 le, cât [i cele sintetice provin din
petrol extras din p`mânt, cele sin-
tetice sunt ob]inute prin procese
mai avansate de rafinare [i au o
puritate mult mai ridicat`. Exper]ii
au ajuns atât de departe cu noile
descoperiri tehnologice, \ncât  mo -
le culele din uleiul sintetic sunt mo -
delate ast`zi \n func]ie de nevoile
motorului modern. Uleiurile de motor
sintetice de \nalt` performan]`, cum
este Mobil 1, sunt gândite s` ofere
protec]ie excep]ional` motorului,
chiar [i pentru intervale extinse ale
schimbului de ulei (peste 24.000
km). Folosind ulei sintetic, nu se
mai \nregistreaz` scurgeri de ulei
ale ma[inii. În plus, consumul de
ulei \n condi]ii de vitez` mare este
mai mic. Uleiul sintetic este [i mai pri-

ete nos fa]` de mediul \nconjur`tor,
ajutând la reducerea emisiilor moto -
rului. Uleiurile minerale conven]io -
na le sunt mai pu]in ecologice,
con]inând cantit`]i mai mari de
impurit`]i (cum ar fi sulf, hidrocar-
buri reactive [i instabile), ce nu pot

fi \ndep`rtate \n \ntregime prin
rafinarea conven]ional` a petrolu-
lui. Uleiurile sintetice cost` mai mult
decât cele conven]ionale, \ns` ofer`
nu numai protec]ie [i performan ]`
superioar` a motorului, dar [i avan-
taje economice, de la porniri u[oare
la temperaturi sc`zute [i pân` la
rezisten]` superioar` la oxidare.
Practic, uleiurile sintetice, de[i mai
scumpe, sunt de departe cele mai a -
vantajoase. 

Stia]i c`...?

� Culoarea neagr` a uleiului nu
„spune“ c` acesta este de calitate
proast` [i nici nu semnaleaz` c` tre-
buie schimbat. 

Exper]ii Mobil 1, creatorii uleiu-
lui sintetic num`rul 1 \n lume, arat`
c` multe uleiuri devin ne gre \n
primele ore de la folosire din cauza
contaminan]ilor genera]i de pro-
cesul de combustie. 

Pentru ma[ini \n condi]ie bun`
de func]ionare, culoarea neagr`
indic` faptul c` uleiul \[i face trea-
ba, cur`]ând motorul. Utilizând Mo -
bil 1, culoarea neagr` a lubrifiantu -
lui a ra t` c` Mobil 1 \nl`tur` cu suc-
ces depozitele de pe motor. 

� Dac` vre]i s` trece]i la un ulei
100% sintetic ca Mobil 1, nu tre-
buie ca mai \ntâi s` face]i rodajul
moto rului cu un ulei conven]ional. 

Uleiurile sintetice sunt perfect
compatibile cu cele conven]ionale,
prin urmare pute]i \ncepe s` folosi]i
Mobil 1 oricând, indiferent dac`
ma[ina e nou` sau veche. 

Ulei sintetic 100%, 
motoare performante

Uniunea Interna]ional` a Trans-
porturilor Rutiere (IRU) [i Forumul
Interna]ional de Transport (ITF) au
anun]at, la sfâr[itul lunii septem-
brie, lansarea TRANSPark, o plat-
form` web care ofer` o gam` com-
plet` de servicii tuturor celor impli-
ca]i \n transportul rutier de m`rfuri. 

Conform comunicatului IRU emis
cu aceast` ocazie, TRANSPark per-
mite [oferilor, logisticienilor,  ma -
nagerilor de transport [i altor actori
implica]i \n opera]iunile de  trans -
port rutier s` caute, s` localizeze, 
s` selecteze [i s` contacteze par-
c`ri de camioane \n peste 40 de 
]`ri, din Portugalia \n Kazahstan.  
Plat forma poate fi accesat` gratis 

de c`tre utilizatorii \nregistra]i pe
site-urile IRU [i ITF [i este disponi-
bil` [i \n format PDA, pentru a fi
u[or de folosit [i din cabina camio -
nului. 

Utilizatorii TRANSPark pot c`u -
ta parc`ri \n func]ie de ]ar`, pe o
suprafa]` de 100 km \n jurul unei
anumite loca]ii sau de-a lungul
rutelor planificate. 

Pagina listeaz` toate facilit`]ile
disponibile \n cadrul parkingului
selectat, de la elemen tele de secu-
ritate, facilit`]ile de repara]ie,
sp`l`torie, pân` la hotel, restau-
rant etc. 

Toate aceste elemente pot fi
folosite [i \n calitate de criterii de
c` utare. Sunt, de asemenea, dispo -
nibile datele complete de contact
[i h`r]i de localizare ale parc`rilor
respective. În platform` sunt, \n

prezent, incluse peste 3.000 par -
kinguri, cifr` care va cre[te \n mod
constant, date fiind ad`ugate des -
pre noi loca]ii de c`tre [oferi, ma -
nageri de parc`ri [i verificate de
c`tre autorit`]ile na]ionale [i aso-
cia]iile profesionale membre IRU
din ]`rile respective, pentru a asigu-
ra acurate]ea informa]iilor. 

Printre celelalte servicii disponi-
bile prin TRANSPark, se num`r` un
planificator de rut`, pre]urile com-
bustibililor din 40 de ]`ri, timpii de
a[teptare la frontier`, informa  ]ii
privind restric]ii de circula]ie, lucr`ri
la drumuri [i autostr`zi, linia de
ac]iune \n domeniul siguran]ei a
IRU [i lista [oferului, buletine meteo
la nivel local, na]ional [i global,
convertor de schimb valutar, pre-
cum [i un serviciu de asisten]`
legal`. (Raluca MIH~ILESCU)

TRANSPark -
parc`ri pe net



36

C
O

M
B

U
S
T
IB

IL
I 

A
L
T
E
R

N
A

T
IV

I

Volvo testeaz` 

DME

R
ealizarea testelor este
posibil̀  prin intermediul
unui proiect comun \n
care sunt implicate,
printre altele, UE, Agen]ia

Suedez` pentru Energie, companii
produc`toare de combustibili [i

firme din industria transporturilor.
Scopul acestui program este de a
evalua poten]ialul DME (di-metil-e -
ter) ca [i combustibil pentru vehicule.
DME produs din biomas  ̀este cunos-
cut sub numele de Bio-DME [i este
un biocombustibil care are atât efi-
cien]` energetic` mare, cât [i emisii
reduse de gaze cu efect de ser`,
pe durata \ntregului ciclu, de la
sursa de produc]ie pân` la rularea
vehiculului. Materia prim` folosit`
este le[ia neagr`, un produs secun-
dar bogat energetic [i foarte vâs-
cos, din industria celulozei. Cu Bio-
DME drept combustibil \n loc de
motorin`, emisiile de dioxid de car-
bon sunt reduse cu 95%.

Volvo Trucks particip` la acest
proiect cu 14 camioane Volvo FH,
care vor fi testate de c`tre clien]i din
patru loca]ii diferite din Suedia,
\ntre 2010 [i 2012. Compania de
combustibili Preem va construi
sta]ii de alimentare, astfel camioanele
pot fi utilizate \n transportul regio -
nal [i local. Primul camion pentru
testele de exploatare a fost prezen-

tat, c`tre sfâr[itul lunii septembrie,
\n Pitea (Suedia), locul \n care se
va produce Bio-DME.

Aceea[i 
performan]`,
emisii minime

Camionul Volvo cu DME uti-
lizeaz` un motor standard D13 care,
dup` câteva modific`ri aduse la
rezervoare, la sistemul de injec]ie
[i la programul software de ma-
nagement al motorului, func]ionea -
z` perfect folosind biocombustibil.

„Din perspectiva [oferului, lucru -
ri le r`mân la fel. Performan]ele [i
caracteristicile sunt exact acelea[i
ca \n varianta aliment`rii cu motori -
n`. Diferen]a [i beneficiul major cu
Bio-DME const` \n emisiile sale
reduse de dioxid de carbon“, spune
Mats Franzén, Product Manager
Motoare Volvo Trucks.

În compara]ie cu un motor con-
ven]ional, Bio-DME folosit drept
combustibil \ntr-un motor diesel
furnizeaz` acela[i randament ridi-
cat, dar un nivel mai sc`zut de zgo-
mot. Procesul de ardere produce

- Rezervoare: DME este intro-
dus sub form` lichid` printr-o
duz` special` [i 
stocat \n form` lichid`, 
\n rezervoare.
- Pompa: o pomp` special` de
combustibil regleaz` pre-
siunea din sistemul de injec]ie
common-rail.
- Injectoare: injectoare spe-
ciale pentru DME - au fost

proiectate \n comun de 
c`tre Volvo [i Delphi.
- Motor: piesele mobile sunt
identice cu cele de 
la varianta pe motorin`.
- Managementul 
motorului: programul 
software a fost modificat 
pentru a corespunde 
unui con]inut diferit 
de energie.

Camioanele Volvo cu DME

În 2010, Volvo Trucks
va fi primul pro-
duc`tor de camioane
care va \ncepe efec-
tuarea de teste com-
plete de exploatare
folosind Bio-DME (di-
metil-eter), un bio-
combustibil care
genereaz` emisii de
dioxid de carbon
foarte reduse. Pe
termen lung, acesta
are poten]ialul de a
\nlocui 50% din mo-
torina folosit` ast`zi
pentru opera]iunile
de transport din 
Europa.
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emisii foarte sc`zute de particule [i
de oxizi de azot. Prin urmare, pen-
tru tratarea ulterioar` a gazelor de
e[apament poate fi folosit un sis-
tem mai simplu. 

Motorul poate oferi, de aseme-
nea, un cuplu mai mare la pornire
[i, astfel, este mai u[or de condus.
Toate acestea fac din Bio-DME un

combustibil ideal pentru motoarele
diesel.

Modific`ri 
la sistemul 
de alimentare 

DME este livrat \n form` lichid`
[i stocat \n rezervoare sub presiune

\ntr-un sistem special care previne
scurgerea. Presiunea men]ine com-
bustibilul \n form` lichid` pe tot
parcursul, pân` la injec]ia acestu-
ia. Tehnologia common-rail este
utilizat` pentru a crea o presiune
optim  ̀de injec]ie. Con]inutul sc`zut
de energie al DME, pu]in peste
jum`tate din cel al motorinei, este
compensat prin montarea unor re -
zervoare mai mari.

„Observ`m \n rândul clien]ilor
no[tri un imens interes pentru com-
bustibilii alternativi [i suntem de
p`rere c  ̀Bio-DME ofer  ̀un poten]ial
considerabil. Testul de exploatare
va dura trei ani, iar evalu`rile ulte-
rioare vor stabili dac` proiectul va
conduce la produc]ia la scar` indus-
trial̀ “, spune Claes Nilsson, pre[edin-
tele Volvo Trucks Europe Division.

Adaptarea: 
Raluca MIH~ILESCU

DME este un gaz, dar se 
transform` \n lichid la o 
presiune de doar 5 bar. Este
simplu de manevrat \ntr-un
proces similar cu cel al 
gazului petrolifer lichefiat
(GPL). Cea mai comun` 
aplica]ie \n acest moment
este cea a gazului din tuburile
de spray. DME poate fi produs
din gaze naturale [i, de
asemenea, din diverse tipuri
de biomas`, caz \n care este

cunoscut sub numele 
de Bio-DME.
Din perspectiva UE, Bio-DME
are poten]ialul de a \nlocui \n
jur de 50%* din motorina uti-
lizat` ast`zi \n transportul
rutier greu pân` \n 2030. Cea
mai mare provocare const` \n
crearea unei infrastructuri de
distribu]ie a combustibilului.
* Sursa: EUCAR / CONCAWE /
CCC 2005, Comisia 
European`, Volvo

Ce este DME (di-metil-eter)

Le[ia neagr`, 
materia prim` 

pentru DME
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|n ultima vreme, 
se vorbe[te tot 
mai mult de imple-
mentarea sis-
temelor de
management al de-
pozitului. De[i sunt
adepta imple-
ment`rii sistemelor
care s` gestioneze
dar mai ales s`
controleze activi-
tatea \n orice
domeniu, nu \ntot-
deauna dimensi-
unea afacerii [i
contextul eco-
nomic, care
reprezint` bazele
pentru un model de
calcul de rentabili-
tate, recomand` ca
solu]ie imple-
mentarea unui ast-
fel de sistem. 

D
e fapt, \n ultima perioa -
d`, din informa]iile cu -
lese din realitatea noas-
tr` pur rom=neasc`,
problemele de baz`

care apar sunt generate cu prec`de -
re de c=]iva factori.

Preg`tirea 
de specialitate

|n Rom=nia, nu exist` o [coal`
de logistic .̀ Pentru o bun  ̀func]iona-
re a depozitului, companiile din
]ara noastr` au cu adev`rat nevoie
de preg`tire \n interiorul organi-
za]iei. |n general, trainingurile oferi -
te angaja]ilor sunt considerate
nesemnificative, \ns ,̀ \n acest dome-
niu, reprezint` investi]ia cu cea mai
rapid` rat` de recuperare. Opera]iu -
nile din depozit c`rora le lipsesc

proceduri [i preg`tirea personalu-
lui vor avea de suferit din cauza
calit`]ii serviciului oferit, a pro-
ductivit`]ii sc`zute, a problemelor
legate de securitatea [i siguran]a \n
munc`. Rezultatul este un mediu
de lucru haotic, care face aproape
imposibil` preg`tirea personalului
pe durata derul`rii activit`]ii prin 
puterea exemplului (care nu exist`). 

Singura modalitate de a ie[i din
acest cerc vicios este ca managerii
s  ̀aloce timp pentru a pune la punct
proceduri de lucru [i a implemen-
ta un program de instruire a per-
sonalului. Am auzit adeseori expre-
sia „la noi nu merge o asemenea stan-
dardizare [i regulile nu se pot apli-
ca!“. Dar regulile sunt un lucru po -
zitiv! 

Utilizarea/
neutilizarea
corect` 
a echipamentelor

Un impact mare asupra ope ra -
]iunilor \l au improviza]iile \n a uti-
liza echipamentele din dotare. Tim-
pul pierdut pentru a colinda depo -
zitul \n c`utarea unui cutter sau a
rolei \ntinz`toare de band` este
mai scump dec=t achizi]ionarea
unui num`r corespunz`tor de cu -
ttere sau role. |n plus, at=ta vreme
c=t sculele [i echipamentele nu se
reg`sesc pe inventar, angaja]ii nu
sunt preocupa]i c` le pierd sau
r`t`cesc. Dac` sculele sunt ieftine,
considerarea lor \n categoria de
consumabile reprezint` o solu]ie. O
aten]ie deosebit` trebuie acordat`
calit`]ii consumabilelor precum
folia, etichetele, benzile de prinde -
re [i col]arele pentru protec]ia
m`rfurilor pe pale]i. Alte echipa-
mente care pot fi \nt=lnite \n depo -
zit sunt: ochelari, c`[ti, m`[ti [i
m`nu[i de protec]ie, \ntinz`toare de
band`, ma[ini de etichetat, de \nfo-

liat, calculatoare de buzunar, clip-
board-uri, cuttere [i rezerve de cu -
ttere, markere [i carioci, lize, stivui -
toare, c`rucioare de manipulare
marf`, ma[ini de m`turat [i sp`lat
etc. Depozitarea \n locuri accesi-
bile \n func]ie de frecven]a de uti-
lizare a acestor echipamente este
important` pentru cre[terea pro-
ductivit`]ii. 

|ntre]inerea 

|ntre]inerea corect` a echipa-
mentelor reprezint` un aspect care
influen]eaz` at=t productivitatea
c=t [i siguran]a persoanelor. Pla-
nificarea mentenan]ei preventive 
trebuie s` fie pus` \n practic` pen-
tru toate echipamentele aflate \n
dotarea depozitului. Personalul tre-
buie instruit [i \ncurajat s` raporte -
ze orice problem` ap`rut` \n func -
]ionarea echipamentelor. Este nece-
sar` definirea unui plan de con-
tingen]  ̀pentru toate echipamentele
care, prin lipsa lor, produc g=tuiri
[i \nt=rzieri critice. Unul dintre cele
mai neglijate echipamente din
depozit este sistemul de depozi -
tare a pale]ilor. Nu exist` depozit
\n care un stivuitorist la un moment
dat s` nu se \nfig` \n rafturi cu fur-
cile. Poate din punct de vedere al
siguran]ei nu este neap`rat nece-
sar` interven]ia corectiv`, dar este
necesar` din punct de vedere al
atitudinii. Atitudinea de nep`sare
din partea managementului va duce
la generalizarea [i extinderea aces-
teia la toate nivelurile. 

Sistemul de
men]inere a unei
temperaturi 
corespunz`toare

Dac` l`s`m s` se transfere tem-
peratura de afar` \n interiorul depo -
zitului [i nu p`str`m un interval de

Implementarea WMS
trebuie preg`tit`
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temperatur` adecvat confortului,
rezultatul va fi o lips  ̀de productivita -
te.  La temperaturi ridicate, nu multe
depozite au aer condi]ionat, variante
alternative fiind aerul circulat \n
interiorul echipamentelor de mani -
pulare. Problemele apar de regul`
acolo unde se utilizeaz` echipa-
mente de picking la \n`l]ime. Obli -
 gativitatea apei \n cantit`]i sufi-
ciente, pus` la dispozi]ia persona -
lului \n depozit \n mod gratuit, face
parte din normele de protec]ie a
muncii standard, care trebuie respec-
tate. |n aceea[i manier`, \n cazul
temperaturilor sc`zute, utilizarea
unor echipamente de protec]ie [i 
unor sisteme de \nc`lzire la nivel
de cabin` pentru echipamentele
de ma  ni  pulare sunt minimele m`suri
obli  gatorii. 

P`strarea
cur`]eniei

P`strarea unor bune practici \n
men]inerea cur`]eniei duce impli -
cit la \mbun`t`]irea siguran]ei, pro-
ductivit`]ii [i moralei. 

Resturile de ambalaje nu tre-
buie str=nse la finalul schimbului,
gr`mezile de ambalaje sta]ionare \n
zona de recep]ie expedi]ie fiind
adesea o bun` acoperire pentru

furturi. Zone special desemnate [i
semnalizate pentru de[euri recu-
perabile sunt necesare \n orice
depozit. Rezultate bune se pot
\nregistra dac`, pentru men]inerea
cur`]eniei, sunt alocate zone [i per-
soane responsabile de acestea. 
Astfel, se asigur` responsabiliza -
rea angaja]ilor [i monitorizarea 
performan]elor acestora. 

Identificatorii de
articole \n depozit

O identificare clar` a articolelor
[i spa]iilor alocate vor putea cre[te
productivitatea [i acurate]ea pick-
ing-ului, \n timp ce o delimitare
clar` a zonelor de stocare [i a stive -
lor va elimina congestionarea [i
blocarea zonelor. 

|n acest sens, sunt necesare
urm`toarele ini]iative: 

- Utilizarea unor etichete u[or 
de citit pe cutii [i pe pale]i

- Utilizarea de etichete pentru
loca]iile de depozitare pentru pale]i
[i colete (aten]ie: nu utiliza]i ro[u
\ntruc=t cele mai multe dintre echipa-
mentele de citire cu radio frecven]`
nu reu[esc s` „vad`“ codurile ins -
crip ]ionate pe aceast` culoare)

- Utiliza]i o codificare pentru a
identifica culoarele [i r=ndurile

- Trasa]i cu vopsea vizibil` [i
rezistent` (galben de preferin]`)
zonele de stocare pe pardoseal`
precum [i zonele de preg`tire, expe-
di]ie [i recep]ie din apropierea
docurilor. 

Formatul 
documentelor 
din depozit

Pentru orice documente este
util s` se creeze formate standard.
Sfatul meu este s` limita]i \ns`
num`rul de documente \n format
de h=rtie sau excel [i s` \ncerca]i s`
p`stra]i informa]ia \ntr-un sistem in -
formatic de[tept, care s` nu v` de -
termine s` face]i documente de
verificare la verificarea verific`rii...

Angaja]ii trebuie instrui]i s` \[i
asume responsabilitatea \nregis -
tr` rii informa]iilor [i datelor. Pen-
tru toate cele prezentate mai sus nu
sunt necesare investi]ii suplimentare,
ci doar investi]ii \n timpul alocat
planific`rii [i urm`ri rii respect`rii
regulilor. Dup` ce toate cele de mai
sus merg strun`, putem vorbi [i de
implementarea unui WMS...

Adriana P~L~{AN
AFP-MKT 

Consulting & Management
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Cu destule parla-
ment`ri, urcu[uri,
coborâ[uri [i 
surprize, sezonul
2009 de truck 
racing s-a \ncheiat,
din nou cu o victo-
rie pentru David 
Vrsecky, pilotul
Buggyra Freight-
liner, \ns` nu 
lipsit` de emo]ii. 

D
up  ̀cum ne-am obi[nuit
\n ultimii ani, câ[tig`to -
rul era stabilit destul
de clar cu cel pu]in dou`
etape \naintea \ncheie -

rii sezonului competi]ional, cu un
Albacete (MAN) \n revenire de form`
\n a doua jum`tate a campionatu-
lui sau cu un Vrsecky decis s  ̀nu ierte
nimic. Dar, de data aceasta, s-a pro-
dus (im)previzibilul. Dup` ce clasa-
mentul a fost dominat copios, timp
de opt etape, de c`tre pilotul spa -

niol al echipei Cepsa, Antonio
Albacete [i al s`u MAN ro[u, la Le
Mans, \n penultima etap`, cehul
de la Freightliner [i-a adjudecat
prima pozi]ie la general, pe care
[i-a men]inut-o \n ultima etap`, la
Jarama, ([i) din cauza unor eveni-
mente lipsite de noroc pentru spa -
niol. A[a cum aminteam \n num`rul
din luna mai al revistei ZIUA CARGO,
prima etap` a sezonului s-a desf` -
[u rat la Assen, Olanda, ocazie cu
care l-am [i intervievat pe Antonio
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Vrsecky, 
din nou campion european



Albacete, deja favorit la titlu dup`
primele curse. 

Debutul campionatului a adus
nout`]i, atât tehnice, cât [i orga-
nizatorice. Astfel, axa fa]` a camioa -
nelor din competi]ie trebuia echipat`
cu anvelope noi, edi]ie 2009, singurul
furnizor fiind Goodyear, \n timp ce
anvelopele 2008 au fost interzise.
Fapt care a generat o serie de con-
troverse, inclusiv cu echipa Cepsa,
posesoare a unor anvelope 2007. 

Din punct de vedere organiza-
toric, noul regulament prevedea
introducerea a dou` curse de cup`
cu ceremonie de premiere dup`
fiecare curs`, cu numai jum`tate
din puncte disponibile pentru a
doua curs`. De asemenea, a doua
curs  ̀introducea inversarea pozi]iilor
de start, cu ocupantul locului 8 \n
cursa anterioar` pornind din pole
position. 

Bine\n]eles, acest fapt a ad`u -
gat un plus de spectacol celei 
de-a doua curse, cu favori]ii pornind
de pe locurile 7-8, ceea ce a \nsem-
nat eforturi \n plus [i dep`[iri \n
tromb`. 

Jarama - Momentul
adev`rului

Ultima etap`  a campionatului
2009 a debutat cu un Antonio Al -

bacete decis s` câ[tige tot ce se
poate, cu cel mai rapid timp la
\nc`lzire. Dar Bösiger a fost cel care
[i-a asigurat pornirea din pole posi-
tion, \n timp ce spaniolul a pierdut
„fruntea“ la numai 3 sutimi de cel
mai rapid timp. Iar aceasta avea s`
fie diferen]a dintre campionul euro-
pean [i locul doi. Deoarece, nein-
stalându-se \n frunte, Albacete a
\ncercat s  ̀for]eze, pentru a-l dep`[i
pe Bösiger [i, din cauza bloc`rii
frânelor, cele dou` camioane au
intrat \n coliziune, au ie[it de pe
pist` \n pietri[, camionul Buggyra
lovind bariera [i fiind cât pe ce s`
se r`stoarne. 

În consecin]`, nici un punct pen-
tru spaniol \n prima curs`, iar \n

cea de-a doua curs` Albacete [i
Bösiger au trebuit s` porneasc` de
pe locurile 29 [i 30. Astfel, Vrsecky
nu a avut altceva de f`cut, pentru
a câ[tiga campionatul, decât s` nu
se lase dep`[it de spaniol. Zis [i
f`cut... cehul terminând pe locul 4
[i spaniolul pe 5, nemaiavând [anse
s  ̀recupereze diferen]a de 31 puncte
de lider, nici m`car dup  ̀ce a câ[tigat
deta[at cele dou` curse din ultima
zi. 

A[tept`m cu interes noul sezon,
care promite a fi chiar [i mai spec-
taculos decât cel abia \ncheiat.
Bine\n]eles, v` vom ]ine la curent!

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Calendar 2009
- 9 - 10 mai, Assen
- 23 - 24 mai, Misano
- 6 - 7 iunie, Albacete
- 20 - 21 iunie, Nogaro
- 4 - 5 iulie, Barcelona
- 24 - 26 iulie, Nürburgring
- 29 - 30 august, Most
- 12 - 13 septembrie, Zolder
- 19 - 20 septmebrie, Le Mans
- 3 - 4 octombrie, Jarama

Clasament final pilo]i
1. D. Vrsecky (490 puncte)
2. A. Albacete (467 puncte)
3. J. Hahn (361 puncte)

Clasament final echipe
1. Buggyra Int. Racing System

(887 puncte)
2. Team Hahn Oxxo Racing

(634 puncte)
3. Frankie Truck Racing Team

(475 puncte)

Campionatul 2009 la final
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Electronica
p`trunde [i pe seg-
mentul remorcilor
[i semiremorcilor,
iar motivul princi-
pal pare s` fie
nevoia transporta-
torilor de a nu mai
l`sa nici un ele-
ment de cost la
\ntâmplare. 

F
irma BPW, specializat` \n
produc]ia de axe [i [asi-
uri complete pentru re-
morci [i semiremorci, [i-a
prezentat cele mai recen -

te realiz`ri \n cadrul unui road-
show desf`[urat \n \ntreaga Europ`.
Mai exact, a fost vorba despre 26
de ]`ri, caravana având ca punct
de plecare Germania, \n luna ia-
nuarie a acestui an. |n octombrie,
evenimentul a ajuns [i \n Româ-
nia, care a fost cea de-a 24-a ]ar`
vizitat`.

De la camion la
semiremorc`

Tot mai multe sisteme elec-
tronice \[i fac loc pe semiremorc`.
Practic, sisteme care au intrat cu
ceva vreme \n urm` \n dotarea
camioanelor \ncep s` fie preluate
de c`tre carosieri. 

„Am decis s` organiz`m acest
eveniment [i la aceast` amploare
având \n vedere faptul c`, \n acest
an, nu particip`m la nici un târg, iar
aceast` expozi]ie mobil` reprezint`
o bun` oportunitate de ne apropia
de clien]ii no[tri, de a le prezenta

noile produse. Printre acestea se
num`r` noua genera]ie de frâne
pe discuri BPW, ce va fi disponibil`
din ianuarie 2010. Acest sistem este
deja montat pe 200 de semiremorci
utilizate \n Vestul Europei. De ase -
menea, prezent`m noul sistem EBS
[i sistemul de management al ta -
xelor. Astfel, atunci când remorca
ajunge \n service, pot fi mai repede
identificate piesele necesare [i
instruc]iunile pentru schimbarea
acestora. Exist` [i o monitorizare a
performan]elor de frânare ale semi-
remorcii [i o monitorizare a condi]ii -
lor de drum. Clien]ii no[tri pot eco -
nomisi bani, deoarece pot progra-
ma mai bine vizitele \n service [i, toto-
dat`, pot verifica dac` [oferii au
exploatat semiremorca \n condi]ii
normale“, a explicat Thorsten Ba -
uer, Area Sales Manager BPW. Prin -
tre nout`]ile prezentate, se num`r`
ECO Tronic EBS, un sistem u[or de
montat, ce asigur` o frânare mai

eficient` a semiremorcii. De aseme-
nea, acest dispozitiv monitorizeaz`
condi]iile de utilizare a semire-
morcii [i poate stoca informa]ii des -
pre echipamentele existente pen-
tru o u[oar` identificare a pieselor
de schimb.

ECO Disc este un nou sistem de
frâne pe discuri, mai u[or [i care
permite o schimbare mai facil` a
discului. „Utilizatorii care au un bun
control al costurilor de operare
\n]eleg c` un produs premium asi -
gur` costuri totale mai mici. Cei
care nu-[i monitorizeaz` cu aten]ie
costurile sunt tenta]i s  ̀cumpere cele
mai ieftine produse. |n ciuda crizei,
BPW a decis s` investeasc` \n pro-
duse, dar [i \n viitorul clien]ilor,
prin costuri totale mai mici [i o si -
guran]` sporit`“, a concluzionat
Thorsten Bauer.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

BPW
Mai mult` electronic` - 
control mai bun al costurilor

De anul trecut, BPW
dispune de o nou`

semiremorc` special`
utilizat` pentru road-
show - mai mare, mai

bine compartimentat`, 
mai modern`. 
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HOT~RÂRI 
DE GUVERN PRIVIND
INFRASTRUCTURA

Executivul interimar a adoptat,
la data de 14 octombrie, un
set de hot`râri privind 
modernizarea infrastructurii
de transport, a declarat
purt`torul de cuvânt al 
Guvernului, Ioana Muntean,
citat` de Agerpres. 
„Au fost adoptate acte norma-
tive referitoare la indicatorii
tehnico-economici pentru
realizarea variantei de ocolire
Cluj Est, precum [i o hot`râre
de guvern prin care se aloc`
fonduri suplimentare, 62.000
de lei, pentru exproprierile
necesare realiz`rii unor
sec]iuni din Autostrada 
Transilvania“, a spus Ioana
Muntean. Ea a precizat c` s-au
aprobat [i indicatorii tehnico-
economici pentru obiective de
investi]ii, precum construc]ia
variantelor de ocolire cu profil
de autostrad` \n municipiile
Pite[ti [i Sibiu.

PREJUDICII 
ÎN DOMENIUL 
IMOBILIAR

Un num`r de 30 de sesiz`ri
penale au fost \ncheiate pen-
tru un prejudiciu total de circa
15 milioane lei, \n urma unor
controale ale Autorit`]ii
Na]ionale de Administrare 
Fiscal` (ANAF) privind tran-
zac]iile imobiliare efectuate 
de persoane fizice cu terenuri
construibile [i construc]ii noi,
potrivit unui comunicat al
ANAF, preluat de agen]ia
Agerpres. De asemenea, au
fost dispuse m`suri asigura-
torii \n 51 de cazuri pentru o
valoare de 27,797 milioane lei.
Potrivit ANAF, \n primele zile
ale ac]iunii de control, la
nivelul tuturor direc]iilor 
generale ale finan]elor 
publice, au fost selectate
aproximativ o mie de 
persoane fizice care au realizat
tranzac]ii imobiliare cu
terenuri construibile [i 

construc]ii noi, la care s-au
\nceput controalele inopinate,
fiind finalizate inspec]iile fis-
cale \n 80 de cazuri. În aceste
80 de cazuri, au fost emise
decizii de impunere pentru
suma de 94,784 milioane lei, la
care se adaug` [i accesorii \n
valoare de 53,474 milioane lei. 
Datele ANAF arat` c` \n
perioada 2006-2008 au fost
efectuate un num`r de
278.118 tranzac]ii cu o valoare
total` de 83,944 miliarde lei,
dar nu toate aceste tranzac]ii
pot fi impuse \n ceea ce
prive[te TVA, având \n vedere
c`, potrivit legisla]iei \n
vigoare, \ncepând cu data
ader`rii la Uniunea European`,
doar tranzac]iile cu terenuri \n
intravilan [i construc]iile noi
sunt opera]iuni impozabile. 

ASFALTUL {I BORDURA
LA CONTROL

Consiliul Local Sfântu 
Gheorghe a decis s` constituie
o comisie special` pentru 
verificarea lucr`rilor de
asfaltare [i schimbare a bor-

durilor demarate \n centrul
municipiului \n urm` cu
aproape dou` luni.
Potrivit Agerpres, comisia a
fost constituit` la ini]iativa
Partidului Civic Maghiar
(PCM), care a reclamat lipsa de
transparen]` \n cheltuirea
banului public, precum [i fap-
tul c` lucr`rile se desf`[oar`
f`r` un studiu de oportunitate
[i f`r` avizul comisiei de
urbanism din cadrul Consiliu-
lui Local municipal. Comisia va
trebui s`-[i prezinte concluzi-
ile \n prima [edin]` a Consiliu-
lui Local din luna decembrie.
Lucr`rile de modernizare a
zonei centrale a municipiului
Sfântu Gheorghe au \nceput \n
urm` cu aproape dou` luni, iar
pân` \n prezent au fost
\nlocuite gurile de canal, au
fost schimbate bordurile din
beton cu altele din piatr`, s-a
turnat un strat de asfalt, iar pe
viitor se vor repara [i trotua -
rele. Antal Arpad a men]ionat
c` prim`ria a avut la dispozi]ie
circa 500 mii lei pentru
aceast` lucrare, iar licita]ia a
fost câ[tigat` de societatea de
Drumuri [i Poduri Covasna. 
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Deblocarea fondurilor pentru
diverse lucr`ri de infrastruc-
tur` reprezint` cea mai bun`
veste pentru administra]iile
locale din jude], a declarat,
pentru Agerpres, Romulus
Bulacu, vicepre[edinte al
Consiliului Jude]ean Vâlcea.
„A[tept (...) o centralizare a
tuturor fondurilor ce trebuie
alocate jude]ului Vâlcea pe
Ordonan]a 7. Sincer,
ajunsesem \n impas, \n sen-
sul c` foarte mul]i executan]i
amenin]au cu sistarea
lucr`rilor, dac` nu sunt
pl`ti]i. În Vâlcea, peste 90%
din localit`]i au contractat
lucr`ri de infrastructur` pe
aceast` ordonan]`“, a spus
Bulacu. Lucr`rile pe Ordo-
nan]a 7 sunt \n special lucr`ri
de construire [i reabilitare de
poduri [i pode]e [i construiri
[i amenaj`ri de baze

sportive. 
Programul
pentru
dez-
voltarea
infra-
struc-
turii [i
crearea
de baze
sportive
\n medi-
ul rural,
prin care
autorit`]ile
locale sunt finan]ate de
Executiv pentru astfel de
proiecte, a fost extins cu trei
ani, pân` \n 2012, \n
condi]iile \n care derularea
acestui program urma s`
expire la sfâr[itul acestui an. 

FONDURI PENTRU VÂLCEA
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Credea]i c` doar 
\n România 
se construiesc 
autostr`zi? Ei bine, nu! 
{i la vecinii no[tri 
unguri se desf`[oar` 
astfel de proiecte, 
doar c`, la ei, ajung 
s` dep`[easc` stadiul 
de proiect. La realizarea
lor particip` activ, 
printre altele, 
[i utilajele 
New Holland. 

bazate

New Holland
Construction
[i Trimble
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U
ndeva la 160 km de
Budapesta, se desf` -
[oar` lucr`rile la au -
tostrada M6. Am vizitat
[antierul firmei Porr,

responsabil  ̀de lucr`ri \n acea zon ,̀
[i am putut vedea pe viu ceea ce
New Holland nume[te „Solu]ia pen-
tru infrastructur`“. Altfel spus, uti-
lajele care contribuie din plin la
ceea ce \nseamn` construc]ia unei
autostr`zi [i care au realizat adev` -
rate demonstra]ii de for]` [i flexi-
bilitate, urm`rite cu interes de cli -
en]i [i dealeri New Holland din
Polonia, Cehia, Ungaria, România
[i Slovacia. 

pe GPS
Drumuri...
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Precizia la mare
art`

În prim plan au fost un exca-
vator New Holland E 265 B, un bul-
dozer New Holland D 180 [i un
autogreder New Holland F 156.6A,
având la baz` tehnologia „state of
the art“ a New Holland Construc-
tion, \nglobând 235 de ani de expe-
rien]` cumulat` a brandurilor Fiat,
Kobelco, O&K , New Holland Con-
struction [i Fiat-Aliss. Iar pentru a
putea respecta cerin]ele de pre-
cizie ale proiectan]ilor (adic` o
marj` de 1,5 cm abatere pe verti-
cal  ̀[i o abatere de pant  ̀de maxim
0,20%) au fost montate sisteme
3D cu GPS Trimble pentru a ghida
\n spa]iu utilajele. Cei care au fost
prezen]i au savurat din plin eveni-
mentul, echipa New Holland Con-
struction realizând pe rând demon-
stra]ii cu utilajele vedet`. Primul
pe list` a fost buldozerul, apoi am
putut admira la lucru excavatorul
care, dup` activitatea de [antier, a
f̀ cut [i câteva „acroba]ii“, gra]ie ope -
ratorului care a fost responsabil
de acest eveniment. În final, a ie[it
la ramp` autogrederul, acesta a -
vând cel mai amplu „program artis-
tic“, folosindu-[i ambele lame, con-
torsionându-se destul de serios,
când pe o parte, când pe cealalt`,
dovedindu-[i astfel abilit`]ile.

Sisteme de dirijare
automat` Trimble

Dup` cum spuneam mai sus,
utilajele folosite la astfel de lucr`ri
de infrastructur` folosesc siste me
Trimble GCS900 de dirijare auto ma -
t`, bazate pe tehnologie GPS, sau
sta ]ii totale robot pentru pozi]ionarea
\n spa]iu - 3D a echipamentelor de
lucru (Trimble SPS). Astfel, infor-
ma]iile privind cota final` a terenu-
lui con]inute \n proiecte sunt trans-
puse pe teren prin intermediul
acestui sistem, care are sarcina de
a pozi]iona automat lama utilaju-
lui la cota, panta [i aliniamentul
din proiect. 

Trimble GCS900 \mpreun` cu
Sta]ia Total` Trimble SPS formeaz`
un sistem automat de dirijare, iar

Buldozerul New Holland D 180 LT 
a impresionat prin for]a sa

Autogrederul New Holland F 156.6 A 
a fost pus serios la treab`
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operatorul lucreaz` singur având la
dispozi]ie toate datele necesare
direct \n cabina utilajului. Afi[ajul
unit`]ii de control arat` permanent
pozi]ia 3D a lamei fa]` de datele
din proiect. Modulul de valve ofer`
un control automat al sistemului
hidraulic [i, drept urmare, eleva]ia
[i \nclinarea lamei sunt controlate
de c`tre sistem, nu de c`tre opera-
tor; erorile sunt reduse iar costurile
datorate lucr`rilor suplimentare
sunt eliminate. 

Întrucât sistemul asigur` o
cre[tere a productivit`]ii [i acu-

rate]ii, sistemele 3D de dirijare
devin tot mai importante \n [antie-
re complexe de construc]ii comer-
ciale [i reziden]iale, proiecte de
autostr`zi, aeroporturi etc. Sistemul
de dirijare Trimble GCS900 \mpre-
un` cu Sta]ia Total` Trimble SPS
sunt de mare utilitate firmelor de
construc]ii, prin reducerea duratei
lucr`rilor [i prin cre[terea eficien]ei
utilajelor.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Kisújszállás, Ungaria

Excavator New Holland E 265 B LC

- 22.600 kg
- 194 CP
- lam` HSU 5,6 mc
- scarificator 3 din]i

- echipat cu sistem 
de dirijare automat` a lamei 3D
Trimble GCS 900 cu Sta]ie
Total` SPS 930

Buldozer New Holland D 180 LT

- 16.200 kg
- 175 CP
- lam` greder 3.660 mm
- lam` suplimentar` fa]`, scarifi-

cator 3/5 din]i spate
- echipat cu sistem de dirijare
automat` a lamei 3D Trimble GCS
900 cu Sta]ie Total` SPS 930

Autogreder New Holland F 156.6 A,
trac]iune 6x6

1876 - anul \nfiin]`rii firmei, 
\n Pennsylvania, SUA
1966 - lansarea primului bul-
doexcavator New Holland
1974 - Fiat \[i une[te for]ele cu
Allis Chalmers \n join venture-
ul Fiat-Allis
1980 - apari]ia primului bran-
dului Kobelco, transformat din

Kobe Steel
1991 - Fiat achizi]ioneaz` New
Holland Construction de la Ford
1998 - se al`tur` grupului [i ger-
manii de la Orenstein & Kopper
2005 - New Holland 
Construction ajunge s` aib` 
o gam` complet` 
de utilaje de construc]ii

Borne New Holland

- 28.270 kg
- 190 CP

- balansier 2.980 mm
- cupa 1,40 mc

Spectacol sus]inut de excavatorul 
New Holland E 265 B
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P
rintre produc`torii de
astfel de echipamente
se num`r` [i firma ja -
ponez  ̀Topcon. Echipa-
mentele destinate con-

trolului utilajelor pot avea la baz`
tehnologia laser sau GPS, iar uti-
lizarea acestor sisteme ajut` sem-
nificativ activitatea constructorilor,
eliminând eroarea uman`.

„În România, Geodis se ocup` 
cu distribu]ia echipamentelor de
m`surat [i pozi]ionare produse de
firma japonez` Topcon. În cazul
tehnologiei care utilizeaz` laser, se
lucreaz` \n 2D (dou` dimensiuni),
iar \n cazul tehnologiei GPS se
lucreaz` 3D. Avem kituri specia -
lizate ce pot fi montate pe orice fel
de utilaj. Avem echipe specializate
de instalare care intervin asupra
utilajelor de construc]ii. Se mon-
teaz` un bloc hidraulic de valve
hidraulice cu mi[care liniar`, le
intercal`m \n sistemul de ac]ionare

hidraulic` al ma[inilor respective,
senzor de laser, senzor de pant ,̀ sau
antene de GPS [i senzor de pant`.
Practic, se preia controlul utilajului
dup` un proiect dat“, a explicat
Dan Coman, director general Geo-
dis.

Dup` montarea acestor utila-
je, tot ce r`mâne de f`cut este s`
se introduc` proiectul \ntr-un com-
puter aflat la bord, iar utilajul exe-
cut` cu precizie lucrarea. Opera-
torul r`mâne s` porneasc` [i s`
opreasc` utilajul, având, totodat`,
[i un rol de securitate [i de verifi-
care a echipamentului.

Amortizare 
de la prima lucrare

Odat  ̀pornit lucrul la un proiect,
echipamentele cu laser sau GPS
asigur` realizarea pantelor con-
form set`rilor din proiect. Prin cele
dou` sisteme, se poate asigura o 

MA{INILE
preiau comanda

Inventivitatea oame-
nilor nu are grani]e,
iar tehnologia trans-
form` cu u[urin]`
ideile \n realitate. La
ora actual`, sunt
folosite \n mod curent
echipamente montate
pe utilajele de con-
struc]ii, care asigur`
executarea lucr`rilor
cu o precizie de
milimetri, iar oamenilor
nu le r`mâne decât s`
priveasc`... [i, even-
tual, s` aprecieze.



precizie foarte ridicat` a execu]iei
diferitelor lucr`ri, este vorba des-
pre milimetri la lama buldozerului,
a autogrederului sau la cupa exca-
vatorului. Astfel, se ajunge la o ca-
litate deosebit` a lucr`rii.

Asemenea echipamente nu sunt
\n dotarea standard a produc`torilor
de utilaje, dar exist` produc`tori
care ofer` anumite preechip`ri, 
prin care conectarea este mai u[or
de realizat.

„Comercializ`m aceste echipa-
mente din 2006, iar pia]a a avut o
reac]ie interesant` \n momentul \n
care firmele de construc]ii au \n]eles
care este câ[tigul dac` utilizeaz`
aceste sisteme. Este vorba despre
economii semnificative la timpul
de lucru, consumul de carburant, 
sca de nevoia de speciali[ti \n dome-
niul topografiei [i de ingineri con-
structori care s` verifice lucr`rile [i
s` realizeze corecturi. În final, toa -
te aceste lucruri se traduc \n econo -
mii financiare“, a precizat Dan Co -
man.

Sumele pentru achizi]ionarea
acestor echipamente nu sunt mici,
dar nici nu ar trebui s  ̀restric]ioneze
accesul firmelor de construc]ii -
\ntre 30.000 [i 100.000 de euro, \n
func]ie de specifica]ie.

„Experien]a constructorilor a
ar`tat c` echipamentele se amor-
tizeaz` \n general de la prima lucra -
re. Prima instalare am f`cut-o la o
firm` din Bra[ov, care era \n \ntâr -
ziere cu lucr`rile cu trei luni conform
graficului. Dup` instalare, a reu[it
s` finalizeze lucrarea cu o lun` [i
jum`tate \n avans. Vorbim de vitez`
\n condi]ii de calitate“, a declarat di -
rectorul general Geodis. Echipa-
mentele se pot monta pe orice fel
de utilaje: buldozere, gredere, exca-
vatoare, ma[ini de turnat asfalt,
ma[ini agricole... Echipamentele
de comand` [i control Topcon pot
fi montate inclusiv pe echipamente
care nu sunt noi.

Firmele mari sunt
primele care
\n]eleg avantajele

În func]ie de complexitatea
echipamentului, montajul durea -

z` \ntre una [i trei zile [i se rea-
lizeaz` la client. Geodis dispune de
echipe [i ateliere mobile care pot 
realiza aceste opera]iuni oriunde
\n România.

„Operatorii sunt primii care tre-
buie [colariza]i dup` montarea
echipamentului. Acest lucru \l asi -
gur`m tot noi. Atunci când opera-
torul \n]elege cum func]ioneaz`
echipamentul, lucrurile deja s-au
simplificat foarte mult. Operatorii
pot lucra astfel mult mai relaxat,
nu mai pot face gre[eli, care s`
afecteze calitatea lucr`rii [i care s`
le fie imputate la un moment dat“,
a spus Dan Coman.

Complexitatea lucr`rilor, nevoia
de a lucra repede [i având costuri
tot mai mici, dar [i cre[terea preten -
]iilor privind calitatea lucr`rilor sunt
câteva dintre motivele pentru care
aceste echipamente sunt tot mai
cerute de pia]`.

„Firmele care au comandat la
\nceput un sistem cu laser, care
este mai ieftin, au realizat upgrade-
ul [i au trecut la GPS. În plus, exist`
contracte unde intervin firmele de
audit care verific` stadiul de realiza -
re al proiectului [i care prev`d \n ca-
ietul de sarcini dotarea sau verifi-
carea cu asemenea echipamente. Cu
cât cre[te complexitatea lucr`rii,
cu atât sunt mai necesare aseme-

nea echipamente“, a spus Dan
Coman.

Echipamentele pot fi montate pe
utilaje mari, dar [i pe cele mai mici,
precum buldoexcavatoarele. Intere-
sant este faptul c` un kit este inter-
schimbabil, putând fi montat de
pe un utilaj pe altul.

Anul acesta, a[a cum era de
a[teptat, cererea pentru asemenea
echipamente a sc`zut puternic
având \n vedere criza care a afec-
tat puternic sectorul construc]iilor.

„Pentru a face mai facil` achi -
zi]ionarea acestor echipamente,
am stabilit parteneriate cu societ`]i
de leasing, care asigur` finan]area
lor. În ceea ce prive[te \ntre]inerea,
avem service autorizat Topcon \n
Bra[ov [i dou` ateliere mobile care
se pot deplasa oriunde \n ]ar`. Se
recomand` verific`ri periodice ale
echipamentelor, mai ales având \n
vedere condi]iile de lucru \n [antiere.
În general, clien]ii no[tri ne solicit`
s` realiz`m verific`ri ale echipa-
mentelor \nainte de a porni un
proiect nou. La ora actual`, sunt \n
jur de 50 de echipamente pe care
le-am comercializat \n România, iar
pia]a are un poten]ial foarte mare“,
a spus directorul general Geodis.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Dan Coman, director 
general Geodis: „Controlul 
costurilor devine mult mai 
precis cu aceste echipamente,
iar firmele mari, care fac 
parte din grupuri
interna]ionale, 
au fost primele care au \n]eles
avantajele acestor tehnologii,
beneficiind [i de experien]a
acumulat` \n alte ]`ri. 
Îns` [i firmele române[ti 
mai mici, care vor deveni 
subcontractori la cele mari, 
vor ajunge s` \n]eleag` 
acest fenomen. Totul se 
reduce la costuri.“
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Podul lui 

Cercet`tor,
matematician,
inginer, inventa-
tor, anatomist,
pictor, sculptor,
arhitect, botanist,
muzician [i scriitor.
Sau, pur [i simplu,
Leonardo da Vinci. S`
\ncerci s` cuprinzi un ast-
fel de talent \n doar câteva
pagini este absolut imposibil,
a[a c` ne vom concentra, pe
scurt, pe unul dintre proiectele
lui Leonardo - inginerul [i arhitec-
tul, un pod pe care l-a proiectat
pentru Baiazid al II-lea, dar nu l-a
mai realizat, [i care a fost construit,
la scar` redus`, \n cadrul unui proiect
norvegian, acum câ]iva ani. 



Î
n 1502, Leonardo da Vinci a
realizat desenul unui pod
„dintr-o bucat`“, de 240 m,
ca parte a unui proiect de
inginerie civil̀  pentru sultanul

Baiazid al II-lea, o adev`rat` mi-
nune a geniului ingineresc. Podul
ar fi trebuit s` fie plasat la „gura“
Bosforului, peste un canal cunos-
cut ca Golden Horn (Cornul de Aur).
Îns` Baiazid nu a continuat proiec-
tul, pentru c` a considerat o astfel
de construc]ie imposibil`. Dar, dup`
ce, \n 2001, a fost construit un pod
mai mic, la scar`, peste o autostrad`
norvegian`, Guvernul turc a decis,
la peste 500 de ani de la prima
ini]iativ`, s` construiasc` podul lui
Leonardo la Cornul de Aur. 

Istoria modern` a acestui pod
unic a \nceput \n 1996, când artis-
tul norvegian Vebjorn Sand a v`zut
desenul men]ionat \n cadrul unei
expozi]ii [i a recunoscut „gra]ia [i
elocven]a matematic`“ a structurii
[i a propus administra]iei de dru-
muri publice norvegiene s` rea-
lizeze construc]ia. 

Autorit`]ile norvegiene deja
promovau o politic` de „art` \n
locuri publice“, vizând \n special
estetica structurii podurilor sau
parape]ilor de trafic. 

Ulterior, \n urma ini]iativei lui 
Sand, a fost creat` o corpora]ie
non-profit, \n Statele Unite, care
are ca misiune declarat` constru-
irea unei re]ele globale de poduri,
lucr`ri publice care s` aib` la baz`
designul lui Leonardo, din 1502. 

Lemn sau piatr`?

O versiune de lemn, la scar`
redus`, a podului lui Leonardo,
peste autostrada E-18, \n apropiere
de Oslo, a fost inaugurat̀  \n octombrie
2001. 

Conform surselor istorice citate
[i de corpora]ia american`, designul
original al lui Leonardo prevedea
realizarea podului din piatr`. Prima
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analiz` a fost realizat` de Stein Atle
Haugerud, cu compania de ingine -
rie Dr. techn Olav Olsen AS [i cu
firma de arhitectur` Tejle, Torp
Aasen Architects.

Conform surselor citate, versi-
unea din lemn a fost dezvoltat` \n
acela[i timp cu cea din piatr ,̀ Norve-
gia având o lung` tradi]ie \n pri-
vin]a construc]iei de structuri din
lemn. Însu[i „p`rintele“ proiectului,
Vebjorn Sand, a considerat geome-
tria designului mai simplu de rea-
lizat \n lemn, cu arcul podului,
curbele parabolice [i arcul de bolt`
mai vizibile atunci când sunt rea-
lizate din acest material. Sand a
proiectat structura din lemn cu aju-
torul firmei Selberg Architects. 

În 1994, Moleven Laminated
Group a construit cea mai mare
structur` de acoperi[ din lemn din
lume pentru patinoarul olimpic de
la Lillehammer, iar tehnologia de a -
colo a fost folosit  ̀[i \n cadrul proiec-
tului Leonardo, pentru a crea com-
ponente structurale perfect cali-
brate, puternice, dar \n acela[i timp
u[oare. Ingineria a fost asigurat`
de Reinhert Structural Engineers.

 Viziunea original` a lui Vebjorn
Sand a fost construc]ia câte unui pod
pe fiecare continent, pentru a sim-
boliza puterea artei de a schimba
ideile umanit`]ii, civiliza]ia glo-
bal` [i „podurile“ interna]ionale
despre care politicienii [i diploma]ii
vorbesc atât de mult. 

Astfel, multe proiecte au fost
studiate de la construc]ia podului
din Norvegia, iar aspectele anec-
dotice nu au lipsit. De exemplu,
echipa din cadrul mai sus men]ion-
atului Leonardo Bridge Project
relateaz`, pe site-ul propriu, cazul
unui pod pentru renovarea unui
campus din Iowa, SUA, care a fost
respins de c`tre consiliul or`[enesc
din Des Moines pentru c` designul
era considerat „prea modern“, de[i
Leonardo l-a imaginat \n urm` cu
500 de ani. În prezent, Leonardo
Bridge Project cuprinde echipe din
Texas, Forida (SUA), Fran]a, Turcia,
China [i Spania, care sus]in proiecte
atât structurale, cât [i metaforice,
la nivel mondial. 

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Date tehnice
Podul lui Leonardo

Localizare: 
peste autostrada E-18 lâng`
Oslo, Norvegia
Tipul podului: 
pietonal [i velo
Lungime: 109,2 m
Deschidere: 40 m
În`l]ime vertical` 
deasupra [oselei: 5,70 m
L`]ime: 2,80 m
An inaugurare: 2001
Sistem structural: 
un arc vertical [i dou` 
\nclinate, cu capete fixe
Materiale: 90 mc lemn prelu-
crat (Gl 36c), jum`tate din
cantitate pentru arcul princi-
pal. 120 mc lemn prelucrat
laminat pentru punte.
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TÂRGUL DE TURISM 
AL ROMÂNIEI, 
EDI}IA DE
TOAMN~

Cea de-a 22-a edi]ie
a Târgului de Turism
al României - TTR
2009, edi]ia de
toamn`, a debutat
pe data de 15
octombrie, la 
Romexpo, evenimen-
tul din acest an fiind
organizat \n parteneriat cu
camerele de comer] [i indus-
trie jude]ene, sub patronajul 
Ministerului Turismului (MT),
informeaz` Agerpres.
Târgul de Turism al 
României de la Romexpo 
este deschis atât publicului 
cât [i speciali[tilor din 
domeniul turismului [i 
din domeniile conexe, 
de la operatori [i agen]ii 
de turism, la organizatori 
de evenimente, sta]iuni 
turistice, furnizori de servicii
sau edituri [i publica]ii 
de profil. În acest cadru, vor fi
oferite diplome ariilor 
protejate din România 
participante la concursul 
european „EDEN - destina]ii
europene de excelen]`“.

INFRASTRUCTURA 
TURISTIC~ DIN TULCEA
ÎN DEZVOLTARE

Consiliul Jude]ean (CJ) Tulcea
este preg`tit s` continue
investi]iile pentru
\mbun`t`]irea infrastructurii
turistice din Delta Dun`rii.
Potrivit pre[edintelui CJ, 
Victor Tahon, citat de 
Agerpres, dup` ce 
s-au demarat lucr`rile 
de realizare a miniportului 
din Sfântu Gheorghe 
[i cele de amenajare 
a plajei din Sulina, \n 
perioada aceasta se 
definitiveaz` [i 
documenta]iile necesare
derul`rii lucr`rilor de 
amenajare a miniportului 
turistic din Murighiol.

De asemenea, conform 
sursei, la nivelul autorit`]ilor
centrale a fost \naintat 
un proiect de lege pentru
realizarea unui miniport 
turistic \n localitatea 
Enisala, comuna Sarichioi, 
la nivelul CJ analizându-se 
un proiect de semnalizare 
a traseelor turistice, 
precum [i un proiect 
privind \nfiin]area 
unor foi[oare de observare 
a p`s`rilor.

PREMIU PENTRU 
MERCEDES-BENZ

Daimler a primit recent 
Premiul F-Cell pentru uti-

lizarea inovativ` a tehnologiei
celulelor de combustibil pe 
modelul Mercedes-Benz Citaro
FuelCELL hibrid. Modelul [i-a
f`cut debutul \n iunie la Con-
gresul UITP 
de la Viena [i combin` 
avantajele autobuzului 
Citaro G BlueTec Hibrid
(diesel-electric) cu cele ale
modelelor pe hidrogen. 
Autobuzul nu emite nici 
un fel de substan]e poluante
\n mers [i este foarte silen]ios,
ceea ce \l face potrivit pentru
utilizarea \n zonele urbane
foarte aglomerate. Pân` 
la sfâr[itul anului, Daimler
Buses va produce 
30 de vehicule de acest gen,
pe care le va oferi operatorilor
europeni, pentru testare. 

Concernul
Volkswagen
a \nregistrat o nou`
cre[tere a volumului de
livr`ri. Dup` evolu]iile 
pozitive din primele opt
luni ale anului, cu un plus
semnificativ de 9,5 
procente, cu 490.700
unit`]i (august 2008:
448.400), s-a constatat o
nou` \mbun`t`]ire a
tendin]ei. În primele opt
luni ale anului curent, au
fost livrate clien]ilor 4,14
milioane autovehicule 
(ianuarie - august 2008:
4,23; -2,1 procente), fiind
redus` \n continuare 
diferen]a fa]` de anul
precedent. Pe parcursul
aceluia[i interval, pia]a

mondial` a \nregistrat o
sc`dere de aproximativ 
14 procente. Pe pia]a din

]ara de origine, livr`rile
au \nregistrat o

cre[tere cu 
27 de pro-

cente la
96.200
autotu-
risme
(75.800).

Prima de
casare,

epuizat`
pân` \n prezent, a produs
un efect pozitiv remarcabil. 
Cu ajutorul m`surilor de
sus]inere ini]iate de stat, [i
pia]a din China a avut o
evolu]ie pozitiv` remarca-
bil`. Cu un num`r de
132.600 autovehicule
livrate (78.100), concernul 
a \nregistrat un plus 
de 70 de procente \n 
compara]ie cu anul 
precedent. În Europa, au
fost livrate \n total 217.600
de autovehicule (221.900; -
2 procente) c`tre clien]i. 
În special \n Europa Cen-
tral` [i de Est s-au reflectat
\n anumite zone sc`deri
dramatice la nivelul
pie]elor.

CRE{TERE PENTRU VOLKSWAGEN 
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INVESTI}II LA DACIA
PENTRU PREVENIREA
INCENDIILOR

Societatea Automobile Dacia 
a investit, \n ultimii trei ani,

peste 5 milioane de euro 
pentru m`surile de 
prevenire a incendiilor 
pe platforma de la Mioveni,
transmite corespondentul
Agerpres. „Cea mai mare
parte a sumelor a fost uti-

lizat` pentru 
montarea de 
instala]ii moderne 
destinate stingerii incendiilor.
În prezent, cl`dirile din 
zona de fabrica]ie sunt
prev`zute cu 120 de instala]ii
specifice pentru detectarea 
[i stingerea local` a fl`c`rilor.
Pe platform` exist` o re]ea 
de 160 de hidran]i exteriori 
[i 1.800 de hidran]i interiori,
cu un debit de 50 de litri 
pe secund`, dar [i o 
rezerv` de ap` de peste
10.000 de metri cubi“, 
a anun]at purt`torul de 
cuvânt al societ`]ii, 
Roxana Evanghelie. Cl`dirile 
[i parc`rile de pe 
platforma industrial` 
sunt prev`zute [i cu 

instala]ii de pro-
tec]ie 
\mpotriva
tr`snetelor, 

pentru
evitarea
exploziilor. 

Cu o capacitate de transport -
[i tratament - de 123 persoane
[i o lungime total` de 20,03
metri, cea mai mare ambu-
lan]` din lume are la baz`
modelul de autobuz articulat
Citaro [i a intrat, la sfâr[itul
lunii septembrie, \n Guinness
Book of Records. Recordul
este atribuit companiilor care
au proiectat, construit [i
echipat acest autobuz: Von
Bergh Global Medical 
Consulting,

Gebr. Heymann GmbH,
Cytomed Middle East [i
EvoBus GmbH. Vehiculul este
a treia ambulan]` MB de mare
capacitate care este livrat`
pentru institu]iile medicale
din Dubai, acestea fiind
comandate pentru asisten]a
rapid` \n cazul unor incidente
majore, accidente sau dezas-
tre care implic` un num`r
mare de victime. 

CITARO ÎN CARTEA RECORDURILOR
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cu m`sur` 

\n lumea 
autobuzelor

Cea de-a 20-a edi]ie a 
Busworld Kortrijk s-a
desf`[urat [i a ar`tat mult
mai bine decât s-au a[teptat
mul]i. Cea mai important`
expozi]ie european` 
dedicat` transportului rutier
de persoane a reu[it s`
sfideze criza, reunind 389 
de expozan]i, dintre care 
70 au fost produc`tori 
de autobuze.

Busworld Kortrijk
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N
ici premierele nu au
lipsit, iar tendin]ele 
au fost cele cu care 
ne-am obi[nuit deja \n
ul tima perioad` - mai

mult` electronic`, consum redus
de combustibil, tehnologii mai eco-
logice.

Irizar \n premier`
cu stand propriu

Pentru prima dat`, grupul spa -
niol Irizar a participat la Busworld
\n propriul stand. Constructorul a
s`rb`torit 120 de ani de existen]`
[i a prezentat, pe o suprafa]` de 650
mp, gama de modele produse - Irizar
Century pe un [asiu Scania, Irizar PB
cu o caroserie autoportant` [i Irizar
i4, de asemenea pe un [asiu Scania.

A[a cum ne-a obi[nuit la toate
expozi]iile mari la care particip`,
MAN a prezentat o gam` larg` de 
solu]ii de transport: MAN Lion’s City
LE U, cu motor de 290 CP, MAN Lion’s
Regio C, 360 CP, MAN Lion’s Coach
L, 440 CP. Marca Neoplan a fost
reprezentat` de modelele Starliner
L [i Cityliner C.

Mercedes-Benz a s`rb`torit
câ[tigarea titlului de „Coach of the
Year 2010“ pentru modelul Travego.

Dedicat transportului interurban,
dar putând deservi [i curse turis tice,
Tourismo RH a reprezentat o alt`
noutate a târgului. Autovehiculul
este disponibil \n dou` variante de
lungime, de 12,14 [i 12,98 m, având
o capacitate de transport de 51,
respectiv 55 pasageri. Cala de baga-
je ofer  ̀un volum de 6,7 mc [i 7,9 mc.

Tourismo RH este echipat cu un
motor de 12 l, cu [ase cilindri \n linie,
având dou` variante de putere, de
354 CP [i 408 CP.

Autovehiculele electrice reprezin -
t` una dintre posibilit`]ile de a
desprinde definitiv industria autobu -
zelor [i autocarelor de combustibilii
fosili [i, totodat`, pot aduce polu-
are zero pe [osele.

Compania francez` PVI ofer`
tehnologia complet` pentru un
autovehicul comercial electric.

Higer construie[te
Scania Touring

Scania a adus una dintre nout̀ ]ile
expozi]iei prin lansarea unui nou
autocar turistic, dar [i a unei colabor̀ ri
cu unul dintre produc`torii chinezi
de autocare. Astfel, Scania Touring
a fost proiectat \n Suedia [i este rea-
lizat de constructorul chinez Higer.
Dispune de un motor EURO 5 [i cutie
de viteze Opticruise, iar dot`rile
privind siguran]a [i confortul sunt la
un nivel ridicat.

Setra a prezentat dou` premiere
mondial` - noul Setra ComfortClass
400 [i autocarele cu podea ridicat`

S 415 H [i S 416 H, apar]inând seriei
MultiClass 400. S 416 H are o capa -
citate de transport de 56 de pasageri,
fiind echipat cu un motor de 354 CP
[i o transmisie manual` cu [ase
trepte.

La fiecare expozi]ie, construc-
torul polonez Solaris surprinde prin
inova]iile prezentate. Busworld 2009
a \nsemnat lansarea unui nou model
destinat curselor interurbane. Prin
InterUrbino, Solaris abordeaz` [i
acest segment de pia]`, propunând
un autovehicul elegant [i spa]ios.
De asemenea, a fost prezentat` [i
varianta de 12 m a autobuzului hi -
brid - Solaris Urbino 12 Hybrid. Pân`
acum, Solaris dispunea doar de un
model de autobuz hibrid articulat.

Variante 
de reducere 
a consumului 
de combustibil 

Produc`torul turc Temsa a lansat
cu ocazia expozi]iei autobuzul urban
Avenue Hybrid. O decizie strategic`
de a[teptat \n condi]iile \n care
aproape to]i marii constructori de
autobuze au lansat asemenea vari-
ante de motorizare, iar pia]a pare
preg`tit` s` lanseze comenzi sem-
nificative de autobuze hibrid.

Reducerea consumului de com-
bustibil reprezint` tema principal`
abordat` de Volvo Buses la aceast`
edi]ie a Busworld Kortrijk. Varianta
de autobuz hibrid a constructoru-
lui suedez este deja \n exploatare
de cinci luni de zile. Volvo 7700 Hy -
brid este utilizat \n Göteborg, unde
a \nregistrat un consum mediu de 26 l
de motorin` la 100 km, ceea ce \n -
seamn` o reducere cu 30% fa]` de
varianta diesel clasic`. În aceste con -
di]ii, Volvo preg`te[te introducerea
modelului hibrid \n produc]ia de
serie. De asemenea, la standul Volvo
a fost prezentat un nou motor de
13 l, care echipeaz  ̀autocarele Volvo
9700 [i 9900. Acest motor are avan-
tajul unei puteri crescute \n condi]iile
\n care consumul de motorin` este
mai mic cu pân` la 5%.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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A
uto Schunn a re sediul
central \n Arad [i de]ine
\n ]ara noastr  ̀\n c  ̀do -
u` loca]ii: la Deva [i la
Suceava. Compania

Auto Schunn apar]ine omului de
afaceri german Jürgen Schunn, pro-
prietar al grupului de firme Schunn,
cu sediul Westendorf, \n Germania.
Fiind prezent` pe pia]a din România
\nc` din 1993, Auto Schunn [i-a
\mpletit destinul cu cel al simbolului
produc`torului Mercedes-Benz -
ma[inile „cu stea“.

Fie c` vorbim despre autotu -
risme, fie despre autovehicule co-
merciale MB, toate modelele con-
structorului german se pot defini

prin trei cuvinte cheie: elegan]`,
calitate [i siguran]`. ßi nu este o
defini]ie bazat` doar pe concluzii
personale. A[a cum am aflat de la
reprezentan]ii Auto Schunn, ea es -
te sus]inut`, spre exemplu, de nu -
m`rul mare de autovehicule Sprin -
ter \nmatriculate \n ]ara noastr` sau
de afirma]ii ale clien]ilor care au
testat un autoturism din clasa S:
„m` simt ca la mine acas` \n cana-
pea“... Este perfect s` ai la dispozi]ie
o ga m` complet` Mercedes-Benz,
\ns`, pentru client, este mai impor-
tant s` g`seasc` ma[ina care i se
potrive[te [i care \i acoper  ̀toate ne -
cesit`]ile. Din acest motiv, am stat de
vorb` cu speciali[tii de vânz`ri ai

Mereu m-am \ntrebat
cum ar fi s` ai o gam`
complet` de autove-
hicule apar]inând
aceleia[i m`rci. {i,
pentru scurt timp, prin
amabilitatea companiei
Auto Schunn, 
centru autorizat de
vânz`ri [i service 
Mercedes-Benz, care
ne-a pus la dispozi]ie
ma[inile din clasele
dedicate transportului
de persoane, am aflat
[i r`spunsul: Mai Bine
nu se poate!
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companiei Auto Schunn, \ncercând
s` afl`m cât mai multe din expe-
rien]e le lor cu clien]ii [i v` vom
prezenta \n continuare informa]ii
privind calit`]ile fiec`rui model \n
parte. 

Clasa A

Clasa A este preferat` de tineri,
dar \n special de doamne [i dom -
ni [oare. Dimensiunile sale o reco-
mand` pentru drumurile aglo me -
rate din ora[e [i se remarc` prin-
tr-un consum mic de combustibil.
Anul trecut a primit un face-lift [i,
o dat` cu acesta, [i un sistem audio
cu blutooth. Se poate conecta tele-
fonul la ma[in` standard f`r` a mai
fi nevoie de comandarea unui sis-
tem suplimentar. Are comenzi pe
vo lan [i aten]ia nu este distras` de
la condus \n momentul primirii unui
apel. La interior, ma[ina este spa]ioa -
s`, iar vizibilitatea foarte bun` da -
torit` postului de conducere mai
\nalt, \ntrucât are podea dubl`, tip
sandwich (foarte util` [i \n cazul
unui impact frontal, motorul intrând
sub picioarele pasagerilor). De alt-
fel, la capitolul siguran]`, Clasa A a
ob]inut, \n gama ei, maximum de
puncte la testele EuroNCAP. De
men]ionat c` autoturismele din
clasele A [i B sunt cu trac]iune pe
fa]`, celelalte clase din familia MB
având trac]iune pe spate sau inte-
gral`. Dot`ri standard (selec]ie):
sisteme de siguran]` ABS, ESP, BAS,

airbaguri frontale adaptive, airbaguri
laterale, climatizare, oglinzi reglate
electric [i \nc`lzite, geamuri ac]io -
nate electric fa]`, volan multifunc -
]ional [i computer de bord.

Motoriz`ri: diesel (82, 109 [i 140
CP), benzin` (94, 116, 136, 193 CP)

Caroserii: limuzin`, coupe
Pachete (linii de dot`ri): Clas-

sic, Elegance, Avantgarde
Pre] de pornire: 14.760 euro

plus TVA.

Clasa C

Clasa C este preferat` atât de ti -
neri datorit` aspectului modern,
avangardist, venit o dat` cu noul
model, cât [i de familii, pentru c`
este o ma[in` spa]ioas`, conforta-
bil` [i practic`. Are un nou tip de
suspensie - Agility Control, permi -
]ând adaptarea la drum, \n func]ie
de carosabil, motiv pentru care
c`l`toria devine mai pl`cut`. 

Clien]ii opteaz` \n general pen-
tru varianta elegant` (cu stema pe
capot`, interior cu lemn beige), iar
tinerii \n special pentru versiunea
cu stema integrat` \n gril`, design
AMG (sport), cu aluminiu, volan
sport... Practic, clasa C se adapteaz`
tuturor preferin]elor. 

Dot`ri standard (selec]ie): Adap-
tive Brake cu ABS, ASR [i sistem de
asisten]` la pornirea din ramp`,
ESP, asisten]` la frânare BAS, airba -
guri frontale cu senzori, airbaguri
laterale, airbaguri tip cortin`, cutie
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manual` cu 6 trepte, geamuri ac]io -
nate electric fa]` [i spate, indicator
interval de \ntre]inere Assyst, scaune
fa]` cu reglare electric`, sistem
automat de climatizare pe dou`
zone Thermatic, volan multifunc]io -
nal cu computer de bord inclus.

Motoriz`ri: diesel common-rail
(4 cilindri - 136, 170 CP [i 6 cilindri
- 224 CP), benzin` (4 cilindri - 156,
184 CP [i 6 cilindri - 204, 231 [i 272
CP)

Caroserii: limuzin`, break
Pachete (linii de dot`ri): Clas-

sic, Elegance, Avantgarde, 
Pre] de pornire: 27.360 euro

plus TVA.

Clasa E

Clasa E este elegant` prin defi-
ni]ie, spa]ioas`, cu stil. Este prefe -
rat` de oameni de afaceri, ma na-
geri, medici. Noul model (ap`rut
\n prim`vara acestui an), cu un
design mai modern, pune la lucru
\n slujba utilizatorilor nu mai pu]in
de 70 de senzori [i propulsoare
EURO 5. 

Dot`ri standard (selec]ie): asis-
ten]` pentru limitarea vitezei, sis-
tem Parktronic, camer` video pen-

tru mar [arier, sistem automat clima-
tizare Thermotronic pe mai multe
zone, tehnologia Attention Assist
(constat` oboseala [oferului [i reco-
mand` pauz`), numeroase airba -
guri (inclusiv pentru zona genun-
chilor pentru [ofer).

Motoriz`ri (EURO 5): diesel com-
mon-rail (4 cilindri - 170 si 204 CP
[i 6 cilindri, transmisie automat` -
211 si 231 CP), 6 cilindri, transmisie
automat` - 231 si 271CP) [i 8 cilin-
dri, transmisie automat` - 388 CP)

Caroserii: limuzin`, break, coupe
Pachete (linii de dot`ri): Ele-

gance, Avantgarde, 
Pre] de pornire: 34.950 euro

plus TVA.

Clasa S

Clasa S, „Regina“, cu un nou
face-lift, vine cu modific`ri esteti -
ce [i tehnice atât la interior, cât [i
la exterior. Foarte interesant la clasa
S este display-ul de naviga]ie de
pe mijloc, pe consol`, cu Splitview:
[oferul poate s` urm`reasc` drumul
[i datele de naviga]ie, iar pasagerul
din dreapta s` vad` un film - pe
acela[i ecran. Are, de asemenea,
tehnologia cu leduri atât \n faruri

Clasa E coupe

Clasa E limuzin`

Clasa S
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cât [i \n partea de jos pentru design.
Dup` ce a testat un autoturism din
Clasa S, având scaunul din dotarea
standard, un client a afirmat c` se
simte ca la el acas` \n canapea. Un
alt client a spus c` ar fi pl`tit peste
6.000 euro pentru un scaun la o
alt  ̀marc  ̀de ma[in  ̀[i tot nu se ridi-
ca la nivelul de confort al celui stan-
dard de la S... Modelul S 400 Hybrid
stabile[te noi standarde \n ceea ce
prive[te ca racterul dinamic [i nivelul
de emisii poluante. Mecanismul s`u
de transmisie, compus dintr-un pu-
ternic motor pe benzin` cu [ase ci -
lindri [i un motor electric, care gene -
rea z` un cuplu ridicat, func]ioneaz`
cu un consum redus de carburant, pro-
 tejând \n acela[i timp mediul \n -
conjur`tor. Acesta \mpreun` cu  sis -
temul de recuperare a energiei de frâ -
nare, func]ia ECO start/stop [i pneurile
optimizate pentru minimi zarea rezis-
ten]ei la frecare transfor m` mode -
lul S 400 Hybrid \ntr-unul din cele
mai eficiente autovehicule de lux.

Motoriz`ri: diesel (6 cilindri -
235 CP), benzin` (6 cilindri - 292
CP, 8 cilindri - 340, 388, 524 CP [i
12 cilindri - 517 CP, 612 CP), hibrid
(6 cilindri - 300 CP)

Caroserii: limuzin`

Pre] de pornire: 61.900 euro
plus TVA.

Clasa ML

Clasa ML se adapteaz` atât te -
renului cât [i ora[ului. Are un design
elegant, este spa]ioas`, este prefe -
rat` ca ma[in` de familie, pentru
c`l`torii. Este dedicat` celor care
doresc s` se simt` mai \n siguran]`
la bordul unei ma[ini tip SUV. Anul
trecut, ML a primit, la rândul s`u,
un face-lift.

Dot`ri standard (selec]ie): sis-
tem Pre-Safe, direc]ie parametric`,
numeroase airbag-uri (inclusiv pen-
tru genunchi [ofer), Assyst-Plus,
ABS, ASR, ESP, BAS, computer de 
bord, sistem electronic de trac]iune.

Motoriz`ri: diesel (6 cilindri -
190, [i 224 CP [i 8 cilindri - 306 CP),
benzin` (6 cilindri - 272 CP [i 8 cilin-
dri - 388 CP [i 510 CP)

Caroserii: off-road
Pre] de pornire: 42.910 euro

plus TVA.

Clasa GL

Clasa GL poate transporta 7 per-
soane, este ideal` pentru vacan]e

Clasa ML

Clasa GL

Noul showroom AUTO SCHUNN
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la ski, c`l`torii, familii numeroase.
Este clasa cea mai mare a familiei,
remarcându-se prin elegan]`, ase -
menea ML, dar \ncorporând carac-
teristicile off-road ale G. Anul aces-
ta, GL a primit un nou face-lift. 

Do t`ri standard (selec]ie): cutie
automat` de viteze 7G-Tronic, trac -
]iune integral` 4Matic, suspensie
pneumatic` Airmatic, pachet tehnic
Offroad-Pro, sistem de direc]ie pen-
tru reducerea mi[c`rilor volanului,
volan multifunc]ional, ESP, nume -
roase airbaguri (inclusiv windowbag,
pentru toate cele trei rânduri de
sca une).

Motoriz`ri: diesel (6 cilindri -
224 CP, 8 cilindri - 306 CP), ben-
zin` (8 cilindri - 340 [i 388 CP)

Pre] de pornire: 57.710 euro
plus TVA.

Vito

Recomandat pentru familii nu -
meroase, care pleac` frecvent \n
excursii, Vito prime[te pân` la 8
pasageri plus [oferul. 

Exist` \ns` [i clien]i care achi zi -
]io neaz` ma[ini de 9 locuri pentru
activitatea de transport persoane
(curse \n Italia, Spania etc), legisla]ia
actual  ̀nesolicitând licen]  ̀de trans-
port pentru aceste autovehicule.

Motoriz`ri: diesel (4 cilindri -
95, 116,150 CP, 6 cilindri - 204 CP),
benzin` (6 cilindri - 258 CP)

Pre] de pornire: 18.000 euro
plus TVA (la care se adaug` unele
dot`ri suplimentare obligatorii con-
form reglement`rilor UE).

Viano 

Este modelul de 8 locuri, prefe -
rat \n general pentru c`l`torii de
afaceri, datorit` dot`rilor de lux [i

al spa]iului generos interior. Una
dintre utiliz`rile sale frecvente o
reprezint` transportul tip shuttle
- transferul turi[tilor de la aeroport
la hotel [i invers.

Motoriz`ri: diesel (4 cilindri -
116, 150 CP [i 6 cilindri - 204 CP),
benzin` (6 cilindri - 190, 231 CP)

Pre] de pornire: 28.000 euro
plus TVA (la care se adaug` unele
dot`ri suplimentare obligatorii con-
form reglement`rilor UE).

Sprinter

Sprinter este practic vârful de ga -
m` pe segmentul de transport de
m`rfuri [i persoane. În prezent,
ma[ina vine furgon [i se caroseaz`
\n ]ar`. Produc`torul Mercedes-Benz
pre g t̀e[ te \ns̀  o gam  ̀de microbuze,
care va fi realizat` direct \n fabric`,
\n acest moment proiectul fiind \n
faza de testare (se realizeaz` teste
de r`sturnare, necesare omolog`rii).
Pentru a ob]ine un microbuz de 14
locuri pe scaune, se poate utiliza
platfor ma Sprinter de 3,5 t. Pentru
mai mult de 14 locuri se utilizeaz`
furgonul de 5 tone. Astfel, Sprin-
ter poate ob]ine clasificarea de 
3 stele. 

Dot`ri standard (selec]ie): \nchi -
dere centralizat`, geamuri elec-
trice, ESP Adaptive

Motoriz`ri: diesel (4 cilindri -
88, 109,129, 150 CP [i 6 cilindri -
184 CP), benzin` (6 cilindri - 258
CP), gaz natural [i benzin` (4 cilin-
dri - 156 CP)

Pre] de pornire furgon 3,5 t:
20.000 euro (la care se adaug  ̀unele
dot`ri suplimentare obligatorii con-
form reglement`rilor UE).

Cristina TOBESCU
cristina.tobescu@ziuacargo.ro

VIANO

SPRINTER

VITO

Clasa GL
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BERBEC 
(21 martie - 
20 aprilie)

Este o perioad` mai 
relaxat` din punctul de

vedere al drumurilor pe care trebuie
s` le face]i \n interes de serviciu.
Apar \ns` probleme cauzate de 
atmosfera tensionat` la serviciu,
care poate s` duc` la conflicte 
majore \n cadrul colectivului cu 
care lucra]i. |ncerca]i s` calma]i
spiritele, bucura]i-v` de câ[tigurile
materiale bonus, iar la volan adopta]i
ca regul` strict` pruden]a.

TAUR 
(21 aprilie - 
21 mai)

|n cazul \n care 
ave]i posibilitatea 

s` pleca]i \n concediu, nu ezita]i.
Este o perioad` propice pentru
c`l`torii de relaxare. Dac` 
v` concentra]i asupra activit`]ilor
profesionale, rezultatele muncii 
intense nu vor \ntârzia s` apar`. 
Recomandare pentru conduc`torii
auto: verifica]i, \nainte de 
a pleca la drum, conformitatea 
documentelor autovehiculului 
[i respecta]i cu stricte]e legisla]ia.

GEMENI 
(21 mai - 
20 iunie)

Pentru aceia care 
nu au apucat s` plece 

\n concediu \n acest an este 
momentul s` se gândeasc` foarte 
serios s` o fac`. Trebuie s` 
ave]i grij` doar de dou` lucruri: 
s` alege]i o destina]ie relaxant` 
[i s` v` l`sa]i \n ordine toate 
facturile pe care le ave]i de plat` 
\n aceast` perioad`. O c`l`torie 
la lung` distan]` cu avionul v`
fere[te de nepl`cerile cauzate 
adesea de oboseala la volan.

RAC 
(21 iunie - 
22 iulie)

Este o perioad` 
propice pentru c`l`torii 

de relaxare \mpreun` cu prietenii,
\ns` exist` probleme care 
ar putea s` v` \ncurce planurile 
de distrac]ie: la serviciu, [efii 
v` pândesc din umbr` s` v` 
penalizeze pentru cea mai mic`
abatere iar din punct de vedere 
financiar... „bate vântu-n buzunar“.
Face]i tot posibilul s` respecta]i 
regulile de circula]ie \n aceast` 
perioad`.

LEU 
(23 iulie - 
22 august)

Trece]i printr-un soi de
criz` afectiv`, \ns` nu v`

afecteaz` foarte tare acest lucru
pentru c` este compensat` cu mult
succes de avantaje financiare de-
osebite. Cei mai r`sf`]a]i din punct
de vedere financiar vor fi aceia care
desf`[oar` activit`]i meticuloase. Se
\ntrev`d, de asemenea, \n aceast`
perioad` schimb`ri la locul de munc`
sau achizi]ii de noi locuin]e. Reco-
mandare: pruden]` \n trafic.

FECIOAR~ 
(23 august - 
22 septembrie)

Nu ve]i c`l`tori excesiv
\n aceast` perioad` - cel

pu]in, nu ve]i face drumuri prea
lungi. |ns`, cu adev`rat stresante se
vor dovedi drumurile scurte pe care
trebuie s` le parcurge]i zi de zi \n
ora[ul din ce \n ce mai aglomerat.
|narma]i-v` cu mult` r`bdare,
\ncerca]i s` folosi]i cât mai eficient
timpul petrecut \n ma[in`, stabilind
o comunicare bun` [i eficient` cu
partenerul de via]` [i cu cei 
de afaceri.

BALAN}~ 
(23 septembrie -
22 octombrie)

Este o perioad` \n care
par s` „curg`“ banii c`tre

dumneavoastr`. Din p`cate, a[a cum
vin, a[a se [i duc. Exist` \ns` [i o
parte bun` \n ceea ce prive[te chel-
tuielile pe care le ve]i face: ve]i pl`ti
avansul pentru o c`l`torie de vis.
Numai gândul c` ve]i pleca foarte
curând \n vacan]a pe care v-o dori]i
de ani de zile v` face s` uita]i de
toate problemele, chiar [i de criza
economic` mondial`.

SCORPION 
(23 octombrie -
21 noiembrie)

Sunte]i \ntr-o 
permanent` stare 

conflictual`, cu toate persoanele 
din jur - rude, prieteni [i colegi.
Sunte]i pe punctul de a rupe orice
leg`tur` cu cei care sunt \mpotriva
dumneavoastr`. Este o perioad` \n
care deborda]i de energie, pe care
\ns` ar trebui s` evita]i s` o con-
suma]i prin crize de nervi. Când 
v` afla]i la volan, asigura]i-v` 
c` n-a]i uitat c` ave]i anumite 
responsabilit`]i \n trafic.

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

Ave]i tendin]a de a chel-
tui excesiv \n aceast` pe-

rioad`. |n plus, nu lua]i \n seam`
sfaturile nim`nui [i v` certa]i cu
toat` lumea. Astfel, ave]i toate
[ansele s` v` pune]i \n pericol atât
rela]ia de cuplu cât [i slujba dum-
neavoastr`. Aceea[i \nc`p`]ânare
(parc` specific` acestui interval de
timp) v` determin` s` conduce]i f`r`
pruden]`. Pune]i-v` m`car centura
de siguran]`!

CAPRICORN 
(22 decembrie -
19 ianuarie)

Sunte]i \ntr-o perioad`
\n care optimismul este

principiul dup` care v` ghida]i \n tot
ceea ce face]i. {i chiar este indicat
s` v` men]ine]i pe aceast` pozi]ie,
cu atât mai mult cu cât rezultatele
nu vor \ntârzia s` apar`. Este posibil
s` primi]i o recompens` sau s` recu-
pera]i ni[te bunuri pe care le cre-
dea]i pierdute pentru totdeauna.
Acest lucru v` va da imboldul s`
pleca]i \mpreun` cu prietenii \ntr-o
c`l`torie foarte pl`cut`.

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

De[i este o perioad` \n
care nu v-a]i fi dorit s`

ie[i]i nici m`car din cas`, va trebui
s` pleca]i \ntr-o c`l`torie destul de
lung` [i incomod`. Rezultatele profe-
sionale vor fi foarte bune \n urma
\ntâlnirilor pe care le ve]i avea, \ns`
v-ar fi pl`cut mai mult s` se vad`
acest lucru [i \n planul financiar per-
sonal. |ncerca]i s` ]ine]i sub control
nervozitatea accentuat` de aceste
nepl`ceri [i s` conduce]i cu pru-
den]`.

PE{TI 
(19 februarie -
20 martie)

Visa]i la o c`l`torie \n
„]`rile calde“. Momentul

nu este prielnic pentru a pleca la
drum, \ns` din punct de vedere finan-
ciar, lucrurile merg strun`. Cei din jur
nu prea v` \n]eleg de ce nu v`
\mplini]i visul acum, mai ales c` banii
nu mai sunt o problem`. Le explica]i
c` bugetul familiei trebuie mai \ntâi
reglat [i abia apoi ve]i pleca \n
vacan]`. Aten]ie la volan: ave]i
tendin]a s` ap`sa]i prea tare pedala
de accelera]ie.
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