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Î n meseria de jurnalist ai ºan -
sa sã te întâlneºti ºi sã dis cuþi
cu multe persoane, trans -
portatori, autoritãþi, re pre zen -
tanþi ai asociaþiilor pa tronale...

Parcã mai mult ca nici o datã, fiecare
ºi-a cristalizat câte o viziune asupra
prezentului ºi asu  pra paºilor care
ar trebui urmaþi pen tru atingerea
obiectivelor fi xate.

Sunt viziuni puternice care însã
nu lasã spaþiu pentru eventuale co -
recþii. Starea de normalitate a fost
precis conturatã - în linii mari are
legãturã cu infrastructura din Ger -
mania, investiþiile ºi creºterea eco -
nomicã din China ºi produc ti vi tatea
muncii din Japonia.

ªi pentru cã evoluþia cãtre aces -
te obiective este lentã (sau nu existã
de loc), cãdem cu toþii într-o stare de
descurajare ºi profundã deza mã gire.

Poate cã ar trebui sã privim ade -
vãrul în faþã ºi sã recunoaºtem si -
tuaþia jalnicã în care ne gãsim ºi, în
loc sã contemplãm un viitor su perb
care nu mai vine, sã ne con centrãm
pe paºii mãrunþi pe care ar trebui
sã îi facem pentru a urni lucrurile.
Nu ar fi extra or di nar ca în clasa -
men tele europene sã nu mai ocu -
pãm ultimul sau penultimul loc?

În transporturi, degradarea este
mai vizibilã decât în alte sec toare
- parcul auto s-a învechit, iar ma jo -
ri tatea camioanelor noi, cum pãrate
în ultima perioadã, ope reazã în co -
munitate, tarifele de trans port au
cres cut, dar mai puþin decât costu -
ri le, piaþa muncii, deºi mai permisivã
pentru angajatori, oferã puþine
opþiuni performante...

Cu câþiva ani în urmã, circula o
sin tagmã liniºtitoare, care per mi -
tea acceptarea inclusiv a afa ce rilor
„gri”: „e loc pentru toatã lu mea pe
piaþã!” În ultimii trei ani, lu crurile
s-au mai schimbat. În mod evi dent,
nu mai este loc pentru toa tã lumea.
Piaþa s-a contractat, iar concurenþa
a început sã cearnã sur plusul. Aces -
ta este momentul în care asigurarea
unui cadru con cu renþial corect ar
tre bui sã asi gure ridicarea ºtachetei,
dar acest ca dru nu poate fi asigurat
decât cu sprijinul ºi implicarea auto -
ri tã þi lor - prin legi coerente, potrivite
cu nevoile pieþei ºi prin control de
ca litate. Niciodatã nu au fost în de -
plinite aceste deziderate, doar cã

acum îºi fac mai mult ca nicio d a tã
simþitã lipsa.

Performanþa autoritãþilor este
în mare mãsurã influenþatã de ati -
tu  dinea societãþii civile ºi, în spe -
cial, de presiunile, dar, mai ales, de
calitatea dialogului oferit de pa -
tronate. Aceasta este cheia pri mu -
lui pas cãtre normalitate în trans -
porturi - dialogul. Nu este atât de
sim plu pe cât pare la prima ve dere.
Dialogul presupune sa cri ficii greu
de fãcut pentru toate pãr þile im pli -
cate. Autoritãþile tre buie sã fie gata
sã sacrifice anga ja þii corupþi dar ºi
pe cei neper for manþi (ar fi o schim -
bare importantã sã vedem angajaþii
sta tu lui responsabili inclusiv pentru
ceea ce nu fac, dar ar fi trebuit sã
facã), iar patronatele trebuie sã ac -
cepte pierderea membrilor care nu
pot sau nu vor sã respecte legea.

ªi mai este un sacrificiu care
tre buie fãcut, unul ºi mai greu de
realizat, pentru cã are legãturã cu
or goliul fiecãruia dintre cei impli -
caþi. Pentru cã fiecare se simte lezat
sã stea la aceeaºi masã cu per -
soane pe care le-a catalogat co -
rupte, incompetente, imorale, inco -
recte, neserioase, nerepre zen tative,
iar lista continuã.

Din pãcate, la cum merg astãzi
lucrurile, se pare cã vom asista la
in stalarea unei stãri de pace du ra -
bilã între palestinieni ºi israelieni
decât sã avem un dialog social sã -
nãtos în transporturile româ neºti.
ªi astfel „stãpânii adevãrului” vor
continua sã dea vina unii pe alþii,
explicând astfel blocajul perpetuu,
în timp ce întreaga economie va su -
feri din cauza unui transport în care
concurenþa, în loc sã aducã ca litate
ºi siguranþã, va adânci frauda.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Stăpânii
adevărului
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peºtele mai mare...“. Pe de altã
parte, Codrin susþine cã, dacã la
sfâr ºitul lui 2008, furnizorii de
au to vehicule ºi companiile de
leas ing „îºi strângeau mâinile sa -
tis fãcuþi, ºtiind foarte bine cã au
în robit românii, pentru urmãtorii
3-5 ani, în 2011 au avut surpriza
ca un Hagiu & comp sã le strice
so cotelile... Prelungirea pro gra -
mu lui de transport ºi, implicit, a
va labilitãþii licenþelor cu 2 ani a
fã cut ca România sã nu mai fie
ne voitã sã exporte banii cetã þe -
ni lor... nu au existat obiecþiuni din
partea cãlãtorilor, serviciile de
trans port persoane s-au desfã ºu -
rat normal, toatã lumea a fost mul -
þu mitã... mai puþin marii im por -
tatori, transformatorii de maºini
ºi firmele de leasing! Lãsaþi trans -
portul pe mâinile profesioniºtilor...
Am demonstrat în 22 de ani cã
suntem competitivi, nu avem ne -
vo ie de subvenþii ºi prestãm un
ser viciu la cel mai înalt grad de
pro fesionalism! Sã lansãm acum
un nou concept: transport fãrã in -
te rese obscure.... Doar în serviciul
cetãþeanului!“. 

„Nu are rost sã comentez“,
spu ne Ionel pe site-ul
www.ziuacargo.ro, în cadrul ru -
bri cii „ Întrebarea lunii”, în timp ce,
într-un alt comentariu, se aratã
„câþi au câºtigat licitaþii cu auto -
ca re/autobuze noi ºi dupã aceea
le-au înlocuit cu niºte rable de
cobori din ele mirosind a gaze
arse? Ar fi nevoie de o întinerire
a parcului auto de transport per -
soa ne. Nu zic sã-ºi ia toþi maºini
noi, cã banii nu cresc în pom. Dar
totuºi, ceva ordine ar trebui fãcutã
ºi aici. Transportatorii deja au
început sã dicteze ºi sã facã legile
ºi, evident, le fac în interesul lor.
Cãlãtorii suportã ºi importatorii
strâng curelele pânã nu mai pot.“
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SSppuunnee--]]ii  pp`̀rreerreeaa!!

DDeesspprree  aammeennzzii
Consideraţi că noile amenzi impuse prin
intermediul HG 69 sunt corecte?

Puteþi transmite 
comentariile 

dumnea voastrã direct 
pe site-ul 

www.ziuacargo.ro 
la secþiunea 

„Întrebarea lunii“.

1. Da. Îi vor descuraja pe cei care fac transport în mod incorect.
2. Nu. Nivelul prea ridicat al amenzilor va încuraja, de fapt,

corupþia.
3. Nu. Nivelul ridicat al amenzilor nu este corelat cu puterea

financiarã a firmelor de transport ºi nici cu salariile ºoferilor.

Are loc atribuirea?

SCANIA A DEMARAT
YETD 2012 ŞI ÎN
ROMÂNIA

Anul acesta, Scania România
organizeazã, pentru prima datã în
þara noastrã, etapa naþionalã a
concursului „Young European
Truck Driver”, competiþie la care
participã peste 55.000 de ºoferi
profesioniºti din 47 de þãri, fiind
cea mai mare competiþie pentru
ºoferii profesioniºti pe plan
mondial. Înscrierile la concurs au
loc începând cu data de 1 martie
pe site-ul www.scania.ro, unde
sunt aºteptaþi toþi tinerii ºoferi
profesioniºti din România care
îndeplinesc condiþiile de
participare. Prima etapã, dupã
înregistrarea online, este un test
teoretic cu 40 de întrebãri, unde
cunoºtinþele despre siguranþã,
legislaþie, condus economic ºi
asigurarea încãrcãturii sunt
esenþiale. Cei 40 de semifinaliºti
vor fi aleºi pe baza punctajului
obþinut la testul online. Doar 10
vor ajunge în finalã, iar unul
singur va merge la Marea Finalã
Europeanã ce va avea loc în
Suedia. El va intra în cursa pentru
marele premiu, un cap tractor
Scania seria R, în valoare de
100.000 de euro. În România,
competiþia este realizatã în
parteneriat cu MOL România,

Schmitz Cargobull, Scania Credit
România IFN, Uniunea Naþionalã
a Transportatorilor Rutieri din
România, Crucea Roºie ºi Poliþia
Românã - Direcþia Rutierã.

SPRINTER CÂŞTIGĂ
ARCTIC VAN TEST 2012 

Chiar ºi pe zãpadã ºi la cele mai
scãzute temperaturi, Mercedes-
Benz Sprinter ºi-a demonstrat
din nou performanþele
depãºindu-ºi competitorii. Ca ºi
în anii precedenþi, opt editori au
acceptat invitaþia revistei
finlandeze „Auto, tehnologie ºi
transport” de a supune
autovehiculele comerciale
uºoare la teste riguroase. În
competiþie au fost înregistrate
autovehicule din segmentul de
autovehicule comerciale uºoare
cu o masã maximã autorizatã de
pânã la 3,5 tone. Diversele criterii
pe baza cãrora s-a jurizat sunt
încadrate în categorii standard,
precum manevrabilitate,
consumul de combustibil,
capacitatea de încãrcare ºi
performanþele la condus, precum
ºi comportamentul la pornire,

încãlzirea ºi degivrarea oglinzilor
ºi geamurilor. În plus, economia
autovehiculelor comerciale
uºoare a fost evaluatã luând în
considerare costurile de achiziþie
ºi eficienþa de consum. La finalul
competiþiei, Mercedes-Benz
Sprinter 313 CDI a primit cele
mai multe puncte ºi a ocupat
primul loc. Sprinter-ul testat a
fost dotat cu un echipament
complet. Juriul a apreciat
sistemul de propulsie, ergonomia
scaunului ºoferului, precum ºi
reþeaua extinsã de servicii. La
evaluarea individualã,
autovehiculul a ocupat primul loc
pentru 29 din cele 45 de criterii. 

NOU CARGOBULL
TRAILER CENTER 
ÎN ST PETERSBURG

Schmitz Cargobull a deschis un
nou Cargobull Trailer Center în
Krasny Bor, la aproximativ 25 km
de St Petersburg, acesta fiind
primul centru de acest fel pe care
producãtorul îl înfiinþeazã în
Federaþia Rusã. 
Centrul se aflã într-un parc
logistic modern, inaugurat pe 2
martie 2012, construit pe drumul
european E105, care conecteazã
St Petersburg cu Moscova.
Proiectul a fost iniþiat de grupul
Sotrans, un nume cunoscut în
Rusia în domeniul vehiculelor
comerciale ºi al logisticii, care are
o cooperare strânsã cu Schmitz
de câþiva ani deja. În urma
colapsului din 2009 ºi 2010,
pieþele din Europa de Est ºi Rusia
se aflã în recuperare. Ca rezultat,
Schmitz Cargobull a livrat, anul
trecut, în regiune 5.000 de unitãþi,
aproximativ de zece ori mai mult
decât în anul de crizã 2009.
Experþii preconizeazã cã piaþa de
trailere din Europa de Est îºi va
continua dezvoltarea pozitivã. 
Schmitz îºi va dezvolta noul
Trailer Center într-un birou de
reprezentanþã în St Petersburg. În
plus faþã de consultanþã pentru
achiziþionarea de vehicule,
vânzãri ºi livrãri, gama de servicii
va include un parc de vehicule
second-hand (Cargobull Trailer
Store), alãturi de un partener
service autorizat. 

Guvernul a redus, prin
ordonanþã, de la 2 la 1 an
termenul pânã la care trebuie
efectuatã inspecþia tehnicã
periodicã a maºinilor de
transport marfã cu masa
totalã maximã autorizatã de
pânã la 3,5 tone. Pentru acest
tip de vehicule de transport
marfã s-a aplicat pânã acum
un regim similar
autoturismelor, cu efectuarea
inspecþiei tehnice la 2 ani.
Totodatã, proprietarii maºinilor
înmatriculate în alte state ºi
folosite pentru perioade mai
lungi în România vor avea
posibilitatea sã efectueze
inspecþia tehnicã la Registrul
Auto Român (RAR), începând
cu aprilie. Operaþiunea nu a
fost permisã de lege pânã în
prezent. Certificatul de
inspecþie va avea însã doar
valabilitate naþionalã,
recunoaºterea sa de cãtre alte

state depinzând de legislaþia
naþionalã a acestora.
Modificarea este argumentatã
de Executiv prin faptul cã, în
ultimii ani, s-a constatat cã
existã persoane fizice sau
firme care lucreazã în
România pentru perioade mai
îndelungate ºi care utilizeazã
vehicule înmatriculate în
statul în care au reºedinþa
principalã sau sediul social,
dar cãrora legea nu le permite
sã efectueze pe teritoriul
statului român inspecþia
tehnicã periodicã. Inspecþia în
statul de înmatriculare este
uneori dificilã, din cauza
distanþelor mari, ºi nu puþine
sunt cazurile în care se circulã
cu aceasta expiratã.
Periodicitatea de efectuare a
inspecþiei tehnice periodice va
fi cea aplicatã pentru
vehiculele similare din punct
de vedere constructiv. (M.S.)

INSPECŢIE TEHNICĂ LA 1 AN PENTRU
VEHICULELE SUB 3,5 TONE

Pãrerile sunt foarte împãrþite în -
tre cei care au rãspuns la între ba -
rea lunii februarie privind mo men -
tul în care va avea loc atri bu i rea
traseelor judeþene ºi in ter ju deþene
pentru transportul regulat de
cãlãtori. 45% dintre ei sunt chiar de
pãrere cã ºedinþa de atri bu ire nu va
mai avea loc deloc. Dintre cei 55%

care cred cã atri bu i rea va avea loc,
în opinia a 18% acest lucru se va
întâmpla pânã la sfârºitul acestui
an, în timp ce 37% mizeazã pe
începutul lui 2013.

Comentariile scot în evidenþã
influenþele politice, subliniindu-se
cã „totul are culoare politicã; pes -
carul îºi aruncã plasele unde-i
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Drumuri mai libere
pentru transportatori
Comisia de Industrie şi Servicii din Parlament a admis
amendamentele depuse de CNR pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Drumurilor (OG 43/1997).
Astfel, problemele restricţiilor, portanţei rutelor
ocolitoare, cântăririlor, amenzilor pentru depăşirea greutăţii
precum şi multe alte aspecte semnalate de transportatori
de-a lungul timpului par să-şi fi găsit rezolvarea. 

PP robleme gen Timiºoara
sau Giurgiu vor dis pã -
rea o datã cu apariþia
ac tului normativ în Mo -
ni torul Oficial, care tre -

buie mai întâi sã parcurgã ºi ºe -
din þa de plen a Parlamentului.

Reprezentanþii CNR (Con fe -
de raþia Naþionalã Rutierã) au salu -
tat modul în care au fost primite
a men damentele de cãtre Par la -
ment (toate punctele au fost ad -
mise).

Conform documentului, ce a pri -
mit aviz pozitiv în Comisia de In -
dus trie ºi Servicii din Parlament, pe
sectoarele de drumuri naþio na le
aflate în administrarea con si li i lor
locale nu se pot impune res tric þii
de mase sau dimensiuni fãrã a vizul
CNADNR ºi acordul poliþiei ru  t iere.
Avizul se elibereazã doar în situaþia
în care administratorul dru  mului a
asigurat variantã al ter na tivã pentru
vehiculele re stric þio nate.

Totodatã, în baza unui proiect
de transport, se poate elibera AST
pentru transporturile efectuate cu
vehicule care depãºesc masele
pe axe dacã se transportã mãrfuri
indivizibile pentru care nu existã
posibilitatea tehnicã de efectuare
a transportului care sã respecte
masele maxime pe axe.

Efectuarea transporturilor fãrã
AST se sancþioneazã cu amendã
de la 4.000 lei la 12.000 lei (faþã
de 15.000 lei - 20.000 lei).

Iar pentru depãºirea maselor
sau dimensiunilor înscrise în AST
amenda va fi de la 3.000 lei la
11.000 lei (faþã de 10.000 lei -
15.000 lei).

Autorităţile -
deschise la dialog

CNR ºi FORT au avut întâlniri
ºi cu reprezentanþi ai Ministerului
Transporturilor ºi Infrastructurii ºi
Mi nisterului Administraþiei ºi In -
ternelor.

Astfel, legat de cântãrirea au -
to vehiculelor au fost primite asi -
gu rãri cã ISCTR nu va folosi pro -
gramul soft utilizat de CNADNR
ºi ARR ºi cã nu vor exista în pro -
gram introduse drumuri europene
sau naþionale fãrã continuitate de
portanþã 11,5 tone.

Cu ministrul Administraþiei ºi
In ternelor s-a discutat despre
stabilirea unei colaborãri pentru
fluidizarea traficului în zonele de
frontierã.

Reprezentanþii CNR au so -
licitat eliminarea corupþiei de la
ni velul poliþiei de frontierã care,
în mod conºtient, îngreuneazã tra -
ficul comercial, refuzând sã pãs -
treze un ritm normal în activitate,
aceasta fiind cauza principalã
pentru formarea cozilor din vãmi.

De asemenea, a fost solicitat
sprijinul ministrului pentru eli mi -
narea taxelor judeþene ºi locale
pentru utilizarea infrastructurilor
ru tiere din administrarea Co ns i -
lii lor Judeþene/Locale.

Semnale pozitive au apãrut ºi
în urma întâlnirii cu ministrul
Trans porturilor.

„Ca ºi concluzie generalã, pu -
tem spune cã existã o deschidere
clarã în ceea ce priveºte rezol va -
rea stringenþelor referitoare la re -
pararea podului de la Oituz, rezol -
varea problemelor cu cântãrirea, a
restricþiilor de circulaþie ºi por -
tanþelor rutelor ocolitoare, a re tra -
ge rii cântãririlor în vãmi ºi a pro -
blemelor generate în special de
ex pirarea rovinietei, atunci când au
avut loc staþionãri din cauze ne -
con trolate de trans por tatori. Ur -
mea zã, totodatã, sã pri mim o infor -
mare legatã de menþinerea marjelor
de toleranþã 4% ºi 5% la cântãrire“,
au afirmat reprezentanþii CNR. 

Totodatã, patronatul a solicitat
ministrului Transporturilor ca ad -
ministratorii locali ai drumurilor
naþionale ºi europene sã poatã
institui restricþii de circulaþie sau
tarife suplimentare de utilizare a
sectoarelor de drum naþio nal/eu -
ropean ce traverseazã localitãþile
numai cu acordul scris al Mi nis te -
rului Transporturilor ºi In fra structurii.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Vasile ªtefãnescu, 
preºedinte COTAR

„Legea este
departe de ce
ne-am aşteptat“

„Forma în care a ieºit legea
este departe de ce ne-am aº tep -
tat, în urma discuþiilor purtate în
cadrul comisiilor de dialog social.
Noi am propus ca amenda cea mai
mare sã fie de 10.000 lei, la aba -
teri foarte gra ve, ºi ni s-a trimis o
adresã în care ni se spune cã s-a
þinut cont ºi de propunerile COTAR
atunci când s-au diminuat su mele,
dar doar atât cât au vrut dom niile
lor. Dar sã stabileºti, într-o perioadã
de re cesiune, astfel de amenzi
pentru transportatorii au torizaþi
(þinând cont cã despre ei discu -
tãm), este o aberaþie. Dacã un ºofer
ºi-a uitat atestatul acasã, ia amendã
de 100 de milioane. Este aberant.
Sau dacã dupã 10 pro grame am
în târziere 5 minute, pen tru cã in -
frastructura nu-þi per mi te sã fii atât
de exact, îmi ia li cen þa ºi-mi dã o
amendã enor mã. Oa menii sunt
bulversaþi acum. Tre buie sã se þinã
cont de situaþia din þarã când se
sta bilesc ase me nea amenzi. Noi
vom încerca pe cãi legale sã re -
me diem situaþia.“ 

De altfel, COTAR a adresat o
plângere prealabilã privind HG 69,
solicitând revocarea acesteia Pri -
mu lui ministru Mihai-Rãzvan Un gu -
reanu ºi ministrului Trans por tu rilor
ºi Infrastructurii, Alexandru Na zare.
COTAR subliniazã, prin in termediul
plângerii, cã actul nor ma tiv este
neconstituþional ºi neeu ropean.

Doru Marian Crãc,
vicepreºedinte FORT

„Această
ierarhizare nu a
fost făcută bine“

„Nu am fost ºi nu putem fi sub
nici o formã de acord cu nivelul ri -
dicat al amenzilor. Eu reprezint o
mare firmã de transport ºi de douã
sãp tãmâni fac instructaje cu ºo ferii,
pentru cã nu poþi trimite ºo ferul în
cursã «câine surd la vâ nã toare». În
primul rând, vreau sã su  bliniez cã
nu sunt de acord cu aceas  tã ierar -
hi zare a abaterilor aºa cum a fost
pre vãzutã în HG nr. 69/2012. În opi -
nia mea, aba te rile foar te grave sunt
cele fãcute pre meditat, cu intenþie,
de genul celor în care se face trans -
port fãrã li cen þã sau cu ºoferi ne an -
gajaþi sau fã rã a fi fãcute con troa -
lele me dicale sau psihologice
obli ga to rii. Dar sã intre în aceeaºi
ca te go rie aºa-zisele defecþiuni teh -
ni ce?! Poþi ajunge în situaþia în care
sã þi se ardã un bec ºi sã primeºti o
amendã de la 14.000 la 18.000 lei,
pentru cã în re glementãrile teh nice
un bec ars la sistemul de ilu minare
reprezintã o defecþiune ma jorã. ªi
pot da multe alte astfel de exemple.
Câteva abateri grave pre vãzute în
directivele Uniunii Eu ropene s-au
transformat în Ro mâ nia în 154, ceea
ce nu este nor mal. De aseme nea,
anor malã este sancþiunea de la
3.000 la 6.000 de lei pentru aba -
te rile minore. Nu mai când asculþi cu -
vântul minor te duci cu gândul la
ceva ce poate fi îndreptat pe loc.
Unde existã avertismentul? Atât
ISCTR, cât ºi poliþia, ºi autoritãþile în

ge neral, ar trebui în primul rând sã
în drume ºi apoi sã amendeze. Legea
o aplici în litera ei ºi în spiritul ei. Da -
cã agentul economic sau ºo fe rul
face un lucru premeditat, gân dit sau
conºtient, atunci sunt de acord cã
trebuie amendat drastic. Dar când
faci o simplã greºealã... Unde este
spiritul legii?

În plus, multe se bat cap în cap.
Mai mult, o parte dintre a ces te aba -
teri le gãseºti ºi la foarte gra ve ºi la
grave. Totuºi, ministrul Trans por -
turilor ne-a asigurat cã va þine cont
ºi de propunerile noas tre pe care le
vom trimite cu pri vire la dispoziþi i le
HG nr. 69/2012.

În ceea ce priveºte aplicarea le -
gis laþiei privind noile amenzi, nu
avem semne de întrebare referitoare
la ISCTR, unde controlorii într-o mare
proporþie au studii supe rioa re, dar
atribuþiuni de control, con form pre -
ve derilor HG nr. 69/2012, au fost
date ºi poliþiei ru tiere. Vã daþi seama
ce înseam nã sã te întâlneºti cu un
sergent major pe drum?! 

Pe de altã parte, noile regle men -
 tãri au un efect benefic. De exem -
 plu, în zona Olteniei, oameni care
nu aveau nici o grijã privind le  gislaþia,
cu flote mai mici, au în ce  put sã se
intereseze - s-au spe riat. Este un
lucru bun, îi dezme ti ceºte, citesc.
Pânã acum erau obiº  nuiþi cã merge
ºi aºa. Trebuia fã cut ceva ca sã îi
dezmeticeascã, dar nu în halul ãsta.
În plus, ce fa cem cu pirateria în
transportul ru tier de persoane? Vã
daþi seama cã aplicarea prevederilor
acestui act normativ va duce la
ampli fi ca rea acestui fenomen?“

Radu Dinescu,    
secretar general UNTRR
„Am avut discuţii
în comisia de
dialog social
pentru a reduce
amenzile la
jumătate“

„Suntem neplãcut surprinºi de
faptul cã, deºi am avut discuþii ºi în
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AMENZILE 
reintră în discuţie
Noile amenzi aplicate pe segmentul de
transport rutier şi valabile din 24 februarie,
la 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial
a HG 69/2012, au generat reacţii adverse în
rândul asociaţiilor profesionale din domeniu,
care au acuzat nivelul mult prea ridicat al
acestora. Ce încearcă, în acest context, să
obţină transportatorii de la ministerul de
resort, care anunţă că dialogul este deschis?
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co  misia de dialog social pentru a
re  duce amenzile la jumãtate, con -
sta  tãm cã au rãmas la un nivel foar -
te ridicat. Un alt element surprin zã -
tor este faptul cã o þarã care are o
pu tere de cumpãrare mai micã ºi o
economie mai puþin dezvoltatã de -
cât Austria sau Germania are a -
menzi uriaºe. Se sancþioneazã mult
prea multe situaþii considerate grave
ºi foarte grave dincolo de ce rinþele
exprimate prin regu la men te, precum
do tarea cu plãcuþe a vehiculelor
care sã indice lungi mea ºi masa ma -
ximã autorizatã, ceva fãrã precedent.
Fiecare vehi cul are certificatul lui
de înma tri cu lare ºi cine vrea sã afle,
sã le ci teascã, pen tru cã acesta e
rolul autoritãþilor de control. Pãrerea
mea este cã o ast fel de cerinþã mar -
cheazã o de pro fesionalizare a celor
care fac le gi le, se coboarã ºta cheta
foarte mult. Un alt ele ment ciudat
este acela cã trans portatorul trebuie
sã se asigure cã mãrfurile sunt am -
ba la te în am ba laje suficient de rezis -
ten te la transport, deºi am discutat
ºi am stabilit la comisia de dialog
so cial cã nu transportatorul este cel
care poate spune asta, ci expe di -
torul, producãtorul. Pe de altã parte,
la transportul de pasageri, tre buie
ca transportatorul sã anunþe cursele
care se anuleazã în situaþiile ex cep -
þionale. Pãi de unde sã ºtiu eu cã
mâine o sã cadã podul X ºi cã o sã
anulez cursa?! În Bulgaria, amen da
maximã este de 800 euro, ceea ce
este o sumã plãtibilã, dar dacã aplici
o amendã de 18.000 lei unui ºofer
sau unei firme, în situa þia actualã,
nu faci decât sã îi pro voci falimentul.
Ce lelalte orga ni zaþii ale transpor -
ta torilor nu au sus þinut punctul de
vedere al UNTRR, ca amenzile sã
fie reduse cu 50%, iar parte din
cifrele care se gãsesc acum în lege
au fost sus þi nute chiar de cãtre
celelalte pa tro nate. Colegii din alte
þãri, care fac trans port internaþional
ºi ajung în Ro mânia, trebuie sã ºtie
cã, dacã nu vor avea, de exemplu,
acele plãcuþe, pot fi amendaþi.“

Ion Lixandru, 
vicepreºedinte UNTRR

„Amenzile mari
trebuie stabilite
în instanţă“

„Atunci când discutãm de a -
menzi cu patru zerouri, în con di -
þi ile în care cei care le acordã au

sa larii nete cu douã zerouri sau
poa te pu þin peste douã, lucrurile
nu sunt în echilibru. Aceste a -
menzi sunt de na tura unora pe na -
li zatoare privind ne respectarea
dis ciplinei în con struc þii sau pe
pro iecte de mediu, dar sã dis cu -
tãm de amenzi cu patru zerouri
pen tru cã nu ai un anumit docu -
ment la bord... sau pentru cã s-a
depãºit oarecum greutatea ºi ori -
cum nu ai cum sã o recertifici, în
con diþiile în care avem încã pro -
ble me cu cântarele... Infrac þio na -
litatea tre buie taxatã, hoþia la fel,
dar mai este ºi zona de greºealã,
care poate fi prin omisiune sau
lipsa de infor mare corectã. 

Pe de altã parte, dacã ne re -
fe rim la amenzi punitive, nu poþi
fi punitiv decât ridicând licenþa
cuiva, dar dacã dai o amendã
foarte mare unei firme care abia
trã ieºte, nu ai fãcut nimic. Din
punctul meu de vedere, lucrurile
trebuie separate.

Pe mine, transportator corect,
nu mã ajutã dacã unui individ i se
dã o amendã mare pe care nu o
plã teº te, pentru cã încã nu este
in sti tu þionalizat modul în care re -
cu perãm aceste amenzi. În acest
moment, în România, existã «can -
titãþi uriaºe» de amenzi care nu
sunt recuperate. Tocmai aceste
amenzi mari creeazã disproporþii,
genereazã avantaje celor care nu
le plãtesc, cu sau fãrã culpa bi li -
tatea celor care trebuie sã le co -
lecteze. Din pãcate, cu ajutorul
au toritãþilor, se mai creeazã o
formã de concurenþã neloialã -
cei corecþi plãtesc, ceilalþi NU.

Merg, de exemplu, pe varianta
nor malã cã inspectorul este co -
rect, dar poate greºi dacã nu are
ex pe rien þa necesarã ºi nu sunt
bine înca dra te faptele pe articole.
Care sunt criteriile obiective de a
încadra o sanc þiune de la 1.000
la 10.000 lei? De ce existã aceste
marje? Cine stabileºte când e
minim ºi când e maxim? Sau când
este la mijloc?

Ar trebui regândite, repozi þio -
na te amenzile ºi din punct de
vedere al valorilor, bine explicitat
cuantumul de amendã impus pe
fiecare faptã ºi, mai ales, sã nu
existe marje mari. Nu trebuie sã
inventãm sistemul european.

Pe de altã parte, în cazul
amen zi lor mari, peste o anumitã
su mã, de cizia sã fie luatã în in -

stan þã, pen tru ca transportatorul
sã se poatã apãra, nu în urma unei
con testaþii. În felul acesta, inspec -
to rul se va gândi mai mult sau se
va consulta, pentru cã o decizie
in corectã s-ar putea în toarce îm -
potriva lui! Sã nu lãsãm ar bitrariul
în pixul unui «om», pe care poate
l-a trimis ºeful lui sã stea în ploa -
ie sau ninsoare o zi ºi, pe cale de
consecinþã, supãrarea acumulatã
sã se transforme într-o sancþiune
ma ximã - doar pentru cã, în acea
zi, nu se «simþea» bine sau «lasã
cã îþi arãt cine sunt EU»!!! In spec -
torul sã întocmeascã decizia de
impunere DAR numai instanþa sã
hotãrascã legalitatea/cuantumul
ei etc. În felul acesta, am «de mo -
cra tiza» în sistem european con -
trolul, pentru cã rolul sãu este de
prevenire ºi control, nu de vânãtor
de sancþiuni, care sã rotunjeascã
bugetul statului...“

Ministerul susţine
că transportatorii
au fost de acord...
dar dialogul
continuă

Pe de altã parte, Ministerul
Trans  porturilor ºi Infrastructurii su -
bli  niazã cã este în continuare des -
chis dialogului, dar a menþionat cã
HG 69 respectã reglementãrile eu -
ropene, iar nivelul amenzilor a fost
mult redus faþã de valoarea iniþialã
ca urmare a solicitãrilor patronatelor.
Astfel, amenzile pentru abateri foar -
te grave au scãzut de la 18 - 24.000
lei la 14 - 18.000 lei, amenzile pen -
tru încãlcãrile grave s-au diminuat
de la 12 - 16.000 lei la 8 - 12.000
lei, iar cele pentru abateri minore
de la 6 - 10.000 lei la 3 - 6.000 lei.
Po trivit MTI, aceste valori au fost
ac ceptate de cãtre parteneri în
cadrul comisiei de dialog social, mai
ales þinând cont de faptul cã valoa -
rea maximã a amenzii în alte acte
nor ma tive este mult mai mare.
Astfel, pentru nerespectarea unor
prevederi ale OG 43/1997 privind
regimul dru murilor cu modificãrile
ulterioare, amen da maximã este
cuprinsã între 25 ºi 35.000 lei, iar
cuantumul ma xim al amenzii pentru
nerespectarea OUG 109/2005
abrogatã prin OG 27/2011 era
cuprins între 20 ºi 25.000 lei.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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www.timocom.com

Transport cu viitor!

Creşteţi eficienţa parcului Dvs. de auto şi scăpaţi de transporturile fără încărcătură! 
TC Truck & Cargo® - bursa de transport paneuropeană, vă oferă multe oportunităţi pentru 
afacerea Dvs.: Aici găsiţi, zilnic 300.000 de oferte internaţionale! Testaţi acum programul,  
şi o să fiţi convins: „Avantajul meu: este TimoCom.“ 
 
Pentru mai multe informaţii despre aplicaţia TC Truck & Cargo® şi alte produse oferite  
de TimoCom, sunaţi la numărul +36 22 51 59 56.
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HG 69 clasifică încălcările în 3 categorii:
- foarte grave, sancþionate cu amendã de la 14.000 lei la 18.000 lei;
- grave, sancþionate cu amendã de la 8.000 lei la 12.000 lei;
- minore, sancþionate cu amendã de la 3.000 lei la 6.000 lei.
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Ziua Cargo: Cum
caracterizaþi anul 2011 din
perspectiva ARR?
Florian Meluº Coman: Anul

2011 a reprezentat cea mai bunã
perioadã din istoria ARR. Am dat
amenzi de 23 de milioane de euro
din care 18,5 milioane au fost deja
încasate, restul fiind litigii. Pre ce -
den tul an bun pentru ARR a avut
în ca sãri de 15,6 milioane euro.
Acum, pentru prima datã, amen -
zi le pentru transportatorii strãini
au crescut cu 4.000%. Maºinile
de control au fost dotate cu POS-
uri pentru a se putea face plata
pe loc, cu cardul, iar în materie
de contestaþii au fost doar douã,
pe care tot noi le-am câºtigat, cele
mai multe procese verbale fiind în -
cheiate turcilor, polonezilor ºi
ucrai nienilor, dar trebuie men þio -
nat cã am sesizat nereguli grave
chiar ºi în cazul olandezilor. Înca -
sã rile au fost mai mari cu apro xi -
mativ 35% faþã de cât estimasem
iniþial, dar, cu toate acestea, bu -
ge tul ARR pentru anul 2011 a fost
unul pe minus pentru cã a trebuit
sã virãm cota parte aferentã acti -
vi tãþii de inspecþie ºi control pe
ultimii doi ani în bugetul ISCTR.
Practic, la ora actualã, ieºim pe
pier dere la atestatele tip card, tip
carton, la copiile conforme ºi, în
situaþia actualã, vom ieºi cu o pier -
dere de aproape 11 milioane RON.

Cum veþi rezolva aceastã
problemã?
Acum se cautã soluþii pentru

cã este anormal ca o instituþie pu -
blicã, chiar ºi cu autofinanþare, sã
iasã în pierdere. Ne vom con cen -
tra activitatea pentru a aduce Au -

to ritatea din punct de vedere fi -
nan ciar mãcar la nivelul zero, iar
acest lucru implicã un proces de
mo dernizare. De asemenea, am
pro pus scãderea cotei de 60%
din încasãri care pleacã de la noi
cãtre ISCTR, la 20%. O altã soluþie
ar fi identificarea unor noi surse
de venituri. Acestea ar putea fi
pre luarea autorizãrii centrelor de
formare profesionalã contra unui
tarif, dupã modelul ºcolilor de
con ducãtori auto, apoi ar mai fi
preluarea licenþelor de transport
rutier internaþional ºi eliberarea
lor contra cost aºa cum se face
ºi pe intern, iar cea de a treia so -
luþie ar fi constituirea unui corp de
exa minatori, ca acele examene de
sâmbãta, care au condus la foar -

te multe discuþii, sã devinã sar -
cinã de serviciu ºi sã se þinã în
cur sul sãptãmânii. Practic, banii
aferenþi examinãrii ar urma sã fie
încasaþi de cãtre ARR. Mai existã
ºi po si bilitatea de a acorda con -
sul tanþã ºi de a audita operatorii
de trans port rutier pentru ope ra -
þiu nile de transport ºi/sau pentru
ac cesul la profesie. Putem sã fa -
cem asta legal, suntem certificaþi
ISO 9001 ºi ar reprezenta încã o
sursã de venit. Cu toate acestea,
ve niturile pe care noi le-am es ti -
mat din a ceste activitãþi, la care
se adaugã ºi auditarea pentru si -
gu ranþa in fra structurii rutiere, pe
care o vom face din ianuarie 2013,
nu sunt su ficiente pentru a acoperi
cele 60% din încasãri pe care le

vãr sãm în prezent la ISCTR. Dintre
toate soluþiile gãsite de noi, scã -
de rea procentajului de venituri
vãr sate cãtre ISCTR ar fi cea mai
po trivitã, iar noi nu dorim creº te -
rea tarifelor, pentru cã este o pe -
rioadã în care piaþa oricum se
zbate sã supravieþuiascã.

ISCTR a preluat întreaga
bazã materialã a ARR?
Este de remarcat cã nu s-a fã -

cut predarea cãtre ISCTR a între -
gu lui inventar a mijloacelor fixe,
pre cum elemente de mobilier,
pen tru cã nu au sedii. În momentul
de faþã, în majoritatea agenþiilor
stau ºi inspectorii ISCTR, ºi chiar
au fost momente tensionate între
angajaþii ARR ºi cei ai ISCTR,
aceºtia din urmã lãudându-se în
faþa foºtilor colegi cu salariile lor
mai bune.

Disponibilizãrile în cadrul
ARR vor continua?
Deºi încã nu s-au fãcut re struc -

tu rãrile de care s-a tot vorbit, au
fost promovate niºte principii. S-a
fãcut un punctaj pe fiecare agen -
þie în parte, pornind de la numãrul
de operatori de transport, numãrul
de copii conforme eliberate, înca -
sãri ºi activitãþi conexe. Acest
punc  taj ajutã la stabilirea numã -
ru  lui minim de personal care ar
tre  bui sã populeze agenþia res -
pec  tivã, noi rãmânând la ideea de
a avea agenþie în fiecare judeþ pen -
tru a pãstra contactul cu auto ri tã -
þile publice locale ºi cu opera to -
rii. Totodatã, avem niºte activi tãþi
obligatorii de executat, pre cum
examinarea practicã pen tru ºoferii
în cepãtori (CPI ºi CPIA), pentru
in structori în vederea obþi nerii cer -
ti ficatelor de competenþã pro fe -

sio nalã, participarea în comi si ile
pa ritare. Spre exemplu, Bucu reº -
tiul ar trebui sã aibã un numãr de
13 inspectori ºi 2 examinatori, iar
Caraº-Severin un inspector ºi un
examinator. Se va merge pe ideea
ca examinatorul sã fie din acelaºi
judeþ pentru a putea sã ne redu -
cem drastic cheltuielile. În momen -
tul de faþã, ARR are 437 de anga -
jaþi ºi dorinþa noastrã este sã
rãmânã 301, asta dupã ce ini þial
erau 653. Aceastã scãdere de
60% din numãrul total al per so na -
lului se va reflecta ºi asupra pos -
turilor de conducere, care vor fi
reduse cu 70%. Pânã la finalul lunii
martie, îi gãzduim ºi pe co legii de
la ISCTR, dar, dupã 1 aprilie, vor
rãmâne în sediile agen þiilor numai
numãrul de angajaþii ARR calculat
de noi ºi vom încer ca, cu ajutorul
primãriilor, sã gãsim niºte spaþii
ieftine. Parcul normat se va reduce
ºi el de la 170 de maºini, câte am
avut iniþial, la apro ximativ 40, cu
tot cu cele de la sediul central, iar
cu toate aces te mãsuri luate
putem spune cã noi ne-am fãcut
în mare temele. Deºi vom rãmâne
organizaþi pe ju de þe, urmeazã sã
existe, ºi în cadrul ARR, câþiva
coordonatori zonali.

Cum se reflectã procesul
de restructurare ºi
modernizare în relaþia cu
transportatorii?
În urma schimbãrilor apãrute

în ceea ce priveºte eliberarea li -
cen þelor, putem spune cã acum
nu existã judeþ în care termenul
de eliberare sã fie mai mare de 2
zile. S-a implementat ºi partea cu
sem nãtura electronicã ºi cererea
de licenþiere se poate face online,
doar cã, pânã acum, nu a fost ca -

zul, pentru cã trebuie urmate anu -
mi te proceduri pentru a obþine
sem nãtura electronicã. Indiferent
cã actele se depun direct, prin
poº tã sau electronic, noi trimitem
sãp tãmânal listele cu operatorii
care au solicitat chiar ºi numai o
copie conformã cãtre ISCTR ºi ei
verificã dacã la data la care au
de clarat pe propria rãspundere cã
în deplinesc condiþiile, chiar le
îndeplineau. Practic, în termen de
90 de zile, vor trebui sã le facã
și con trolul. Eu recomand depu -
ne rea elec tronicã pentru cã este
mai ele gantã, mai rapidã ºi nu mai
exis tã nici un fel de suspiciuni. La
car durile tahograf, sunt ºi pe rioa -
de de eliberare mai mari, dar asta
pentru cã fie au fost depuse do -
sare incomplete sau existã ne -
con cordanþe ºi, în plus, la fiecare
dosar pentru acest card, se face
o verificare internaþionalã pe Ta -
ho net, pentru a verifica dacã res -
pec tivul mai are sau nu vreun alt
card eliberat ºi aici depinde ºi de
cât de repede primim rãspuns de
la cele 24 de state.

Acum suntem în faza finalã de
execuþie a unui proiect, registrul
unic al cursanþilor ºcolilor de con -
ducãtori auto, împreunã cu
DRPCIV. În momentul înscrierii la
o ºcoalã, cursantul va primi un nu -
mãr unic de ordine ºi acesta îi va
rãmâne pânã când îºi va lua ultima
categorie posibilã. Mai existã în
plan ºi realizarea unei hãrþi elec -
tro nice a traseelor privind trans -
por tul regulat rutier de cãlãtori,
foa r te complexã, dar pentru a -
ceas ta mai este nevoie de achi -
zi þionarea unor servere.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Încasări record, dar
pierderi în creştere
Finanţarea ISCTR, prin preluarea a 60% din veniturile
ARR, a făcut ca Autoritatea Rutieră să înregistreze
pierderi, în ciuda faptului că anul trecut a avut încasări
record. Practic, păstrând doar 40% din venituri, pentru
multe dintre serviciile oferite, ARR nu reuşeşte să îşi
acopere costurile directe. Care va fi opinia firmelor de
transport în legătură cu înfiinţarea ISCTR, dacă tarifele
pentru documentele eliberate de către ARR vor cunoaşte
o majorare semnificativă? Am discutat cu Florian Meluş
Coman, directorul general ARR, despre soluţiile pe care
Autoritatea Rutieră le are pentru a-şi acoperi pierderile.

În 2011, media realizată de controale în trafic pe inspector ARR 
a fost de 881 autovehicule verificate şi 75 amenzi aplicate

Indicatori control 11 luni 2009 11 luni 2010 creºtere 11 luni 2011 creºtere
2010/2009 2011/2010

Numãr total de controale efectuate 23.851 25.754 +8% 26.348 +2,5%
Numãr controale efectuate la sedii 

operatori transport 2.624 4.226 +61% 7.406 +75%
Numãr total autovehicule marfã verificate 189.968 191.891 +1% 197.375 +3%
Din care numãr autovehicule mãrfuri 

periculoase verificate 5.667 7.195 +27% 11.525 +60%
Numãr total procese verbale încheiate 16.084 16.563 +3% 20.426 +23%
Valoare totalã procese verbale 

aplicate (mii lei) 49.140 65.058 +32% 76.545 +17,6%
Numãr procese verbale încheiate 

operatori strãini 443 885 +98% 1.385 +56%
Suspendãri ale dreptului utilizãrii 

autovehiculului 1 390 +390% 405 +4%
Imobilizãri efectuate 473 707 +50% 1.288 +82%
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PP olitiºtii de frontierã, dar
ºi cei de investigare a
frau delor, precum ºi lu -
crã torii vamali ºi in spec -
torii fiscali par croiþi pe

evaziunea fiscalã, dupã ce pre -
mierul Mihai-Rãzvan Ungureanu
le-a dat termen 60 de zile, înce -
pând cu luna februarie, sã aducã
la buget din depistarea acestor
fapte venituri de 1,5% din PIB.
ªeful Executivului i-a asigurat pe
toþi conducãtorii instituþiilor de
control de tot sprijinul sãu în a -
ceas tã misiune cam heirupistã, ce
ne duce cu gândul la operaþiunea
de fix acum un an, intitulatã
„Corupþia din vãmi“, peste care
însã s-a aºternut tãcerea între
timp. ªi iatã cã au revenit controa -
le le amãnunþite în vãmi, transpor -
ta torilor rutieri verificându-li-se
atât actele vehiculului, cât ºi încãr -
cã tura ºi documentele de însoþire
a mãrfii. De parcã ei ar fi vinovaþi
dacã existã ºi firme „fantomã“,
au fost þinuþi cu TIR-urile în coloa -
ne de kilometri întregi la intrãrile
ºi ieºirile din þarã.

Recordul cozilor de TIR-uri s-a
înregistrat la mijlocul lui fe brua rie,
când pe DN 5 Bucureºti - Giur giu,
coloana se întindea pe 30 de km.
Alþi 8 km de automarfare se for -
ma serã simultan la intrarea în þarã
pe la Ruse. Controalele, dintr-o datã
extrem de vigilente, i-au fã cut pe
ºoferi sã-ºi depãºeascã timpii legali
de conducere, astfel în cât, la veri -
fi carea diagramelor, au fost amen -
daþi fãrã sã aibã vreo vinã pentru
programul dat peste cap.

Excesul de zel nu se justificã,
practic, decât la intrarea în þarã,

unde ar fi putut intra TIR-uri fãrã
plata TVA, dar a cãror coadã era
pe sfertul celor de la ieºirea prin
Punctul de Frontierã Giurgiu-
Ruse. Astfel, am putut asista la o
meteahnã pur româneascã,
reactivatã demonstrativ. 

Dupã douã zile de blocaj ºi
„pe rierea“ a peste 1.000 de auto -
mar fare, captura s-a dovedit ridi -
colã: 18 dintre camioane au fost
depistate cã transportau mãrfuri
spre firme „fantomã“, potrivit au -
to ritãþilor. De supãrare - sau de
ochii patronatelor din transporturi,
care deja reclamau pierderi însem -
na te -, ministrul Administraþiei ºi
Internelor, Gabriel Berca, a trimis
un supracontrol, sã constate la
faþa locului ce se întâmplã în va -
mã. Mãsura a fost dispusã „pentru
a se verifica modalitatea de ges -
tio nare a acþiunilor de verificare
a transporturilor de mãrfuri prin
PTF Giurgiu ºi PTF Borº, de clan -
ºate pentru combaterea contra -
ban dei ºi a evaziunii fiscale“. 

De asemenea, „se va analiza
modul în care conducerea celor
douã Sectoare ale Poliþiei de
Fron tierã a coordonat resursele
umane ºi logistice, în vederea apli -
cãrii mãsurilor necesare pentru
evi tarea aglomerãrilor ºi pentru
flui dizarea traficului, precum ºi
modalitatea de îndeplinire a atri -

buþiilor specifice de cãtre toþi lu -
crã torii din cadrul Sectoarelor
PTF“, a mai arãtat ministrul Inter -
nelor.

Vremea bună 
e de vină

Penibilã a fost însã argumen -
ta þia autoritãþilor de frontierã: vre -
mea bunã a fost de vinã pentru
aglo meraþia TIR-urilor, dupã a -
proa pe o lunã de blocaj temporar
sau total din cauza viscolului ºi a
nin so rilor abundente. „Ca urmare
a condiþiilor meteorologice favo -
ra bile, în Vama Giurgiu, s-a pre -
zen tat un numãr foarte mare de
TIR-uri, iar concomitent se face o
veri ficare în baza analizei de risc,
un control amãnunþit asupra acte -
lor autovehiculelor, a încãrcãturii
a cestora ºi a documentelor de
des tinaþie a mãrfurilor. Au fost
con tactate ºi autoritãþile bulgare,
pen tru luarea mãsurilor în vederea
unui control eficient ºi fluent.
Prac tic, controlul fiecãrui TIR du -
rea zã 7 minute, dar este un numãr
foarte mare de automarfare“, a
declarat subinspector Mihaela
Simion, pur tã torul de cuvânt al
Inspec to ra tului Teritorial al Poliþiei
de Fron tie rã Giurgiu. 

Conducãtorii TIR-urilor au re -
clamat însã cã efectuarea contro -

Croite pe evaziunea
fiscală, autorităţile
blochează transporturile
Lupta autorităţilor
cu evaziunea fiscală
a dus la blocarea
punctelor de trecere
a frontierei.
Rezultatul:
numeroase pagube
pentru
transportatori şi
foarte puţine cazuri
de evaziune
depistate.
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lu lui „foarte detaliat“ de cãtre
autoritãþile române de frontierã
du reazã, în unele cazuri, 2-3 ore.

CNR acuză:
Incompetenţă în
gestionarea
fraudei fiscale

Confederaþia Naþionalã Rutierã
(CNR) a reclamat „incompetenþa
au toritãþilor în gestionarea feno -
me nului de fraudã fiscalã“, afir -
mând cã „din nou, patronii de fir -
me de transport care au camioane
cu marfã blocate în PCTF Giurgiu,
suntem cei ce suferim“ ºi cã „se
bate ºaua sã priceapã calul, prin
noi“.

„Patronatele în transporturile
ru tiere de marfã ºi de persoane
trebuie sã rabde incompetenþa
unor funcþionari de a rezolva pe
spinarea noastrã problemele din
economie. Când în sudul þãrii era
prãpãd, ei opreau circulaþia în
vest... Când avem voie sã circulãm
pe E70 între Bucureºti ºi Giurgiu
cu 11,5 tone pe axã, suntem umi -
liþi la Giurgiu ºi obligaþi sã ocolim
pe un drum judeþean cu taxã!
Când avem voie sã circulãm pe
DN 11 între Braºov ºi Bacãu cu
11,5 tone pe axã, de 5 ani suntem
opriþi de o restrictie de tonaj la un
a mãrât de pod de 15 metri, «în
rea bilitare»! Când intrãm în «voie -
vo date» pentru încãrcare ºi des -

cãr care, suntem purtaþi pe drumuri
dupã o blestematã de autorizaþie!
Nu vãd stimaþii guvernanþi cã în
þãrile civilizate este liber sã se
cir cule pe restricþie pentru încãr -
ca re ºi descãrcare?!? Nu noi sun -
tem generatorii de trafic! Bene fi -
cia rii mãrfurilor sã-ºi regleze
con turile cu municipalitãþile ºi sã
se termine vânãtoarea de trans -
por tatori prin oraºe“, ºi-a exprimat
oful Mayer Siegfried, secretarul
general al CNR.

Reprezentantul confederaþiei
transportatorilor rutieri considerã
cã „noua pacoste în PCTF Giurgiu
suntem, din nou, noi, cei ce su -
ferã“. „Din nou suntem «soluþia
ief tinã» de a masca o incom pe -
ten þã a autoritãþilor! Stau camioa -
nele noastre blocate, plãtim pe -
nalitãþi de întârziere, avem o nouã
«înzãpezire ºi viscol»... Pânã când
aceste umilinþe?!?“, se intreabã,
retoric, membrul CNR. 

UNTRR: Vrem
corectitudine, nu
blocaje artificiale!

La rândul sãu, Uniunea Naþio -
na lã a Transportatorilor Rutieri din
România (UNTRR) a denunþat au -
to ritãþile de „încã o piedicã pusã
desfãºurãrii transportului rutier“
ºi susþin cã doresc „corectitudine,
nu blocaje artificiale“. „Deºi salu -
tãm ideea de asigurare a unei

com petitivitãþi directe, în acelaºi
timp considerãm cã aceastã me -
to dã de control nu este eficientã,
atât timp cât nu este însoþitã de
mãsuri de urmãrire, nu se aplicã
prin sondaj ºi nu se bazeazã pe
ele mente ale managementului de
risc“, au arãtat reprezentanþii
UNTRR.

Ei considerã „inacceptabilã ati -
tu dinea autoritãþilor române de a
dis pune în continuare blocarea cir -
culaþiei autovehiculelor comer cia -
le, cu atât mai mult cu cât ur mea -
zã unei lungi perioade de bloca je
generate de condiþiile me teo -
rologice nefavorabile“. „So licitãm
autoritãþilor române sã-ºi revi zu -
ias cã de urgenþã metoda de
control. Firme de transport din mai
multe þãri europene sunt serios
afectate de acest blocaj. Existã
limitãri contractuale refe ritoare la
timpi de livrare, timpi de tranzit
vamal care, nerespectate, pot duce
la penalitãþi ºi perturbãri grave în
activitatea diferitelor com panii din
România ºi din alte state UE sau
non-UE. În România, autoritãþile
trebuie sã înþeleagã cã au rolul de
a facilita dezvoltarea eco nomicã,
comerþul ºi trans por tul - ºi nu de
a ignora aceste activitãþi sau de a
le sugruma“, au concluzionat
reprezentanþii Uniunii.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Mercedes-Benz România a livrat 40 de camioane către
Cartrans Preda. Este vorba de 30 de unităţi
Mercedes-Benz Actros şi 10 unităţi Noul Mercedes-Benz
Actros, care s-au alăturat flotei Cartrans Preda la
sfârşitul anului trecut şi începutul lui 2012.

NOUL ACTROS 
- prima flotă livrată

Noul Actros -
economie de
carburant

„Ceea ce spunem ºi ceea ce
folosim în activitatea noastrã de
zi cu zi se întâmplã în practicã,
acest lucru fiind certificat de cãtre
partenerii noºtri. Aceastã livrare
are în spate o muncã de aproape
un an de zile ºi oferã o satisfacþie
cu atât mai mare cu cât discutãm
de un parteneriat pe termen lung“,
a afirmat Ovidiu Pintilie, Sales &
Marketing Manager Mercedes-
Benz România - Divizia Trucks.

Amintim faptul cã noul Actros
are la bazã o investiþie totalã de
peste 1 miliard de euro pentru
dez voltarea completã a auto ve -
hi culului. Economia, manevra bi li -
ta tea superioarã ºi confortul au
re prezentat prioritãþile pe par -
cursul dezvoltãrii noului camion.

Noul Actros se remarcã prin -
tr-o reducere a consumului de mo -
to rinã cu trei pânã la patru pr o -
cente (Euro VI) sau ºase pânã la
ºapte procente (Euro V) faþã de
actualul Actros MP3. 

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

CC amioanele achiziþionate
vor fi utilizate pentru
trans portul intra co mu ni -
tar, contractul având ºi o
componentã de trade-in,

care a constat în modele Merce -
des-Benz Actros 1841 LSnRL/LS
aflate în utilizarea companiei de
transport din 2005.

„Practic, nu am avut o creºtere
de flotã în acest an, ci o reînnoire,
pen tru a asigura costuri de ex plo -
a tare cât mai reduse ºi, de ase me -
nea, apar avantaje în privinþa ta xe -
lor de drum. Astãzi, cele mai vechi
maºini ale noastre sunt din 2008“,
a explicat Decebal Popes cu, Mana -
ger General Cartrans Preda.

Controlul
costurilor - cel mai
important aspect

Pe lângã cele 40 de camioane,
contractul include ºi sistemul de
ma nagement al flotelor, Fleet -
Board. Acest sistem contri buie la
scãderea consumului de combus -

tibil ºi a uzurii, reducând astfel in -
ter valele de întreþinere ºi efi -
cientizând costurile.

„Cunoaºterea, controlul ºi, în
mãsura posibilitãþilor, scãderea
tuturor costurilor reprezintã as -
pec te foarte importante în activi -
ta tea firmei. Astãzi, avem sisteme
per formante de FMS ºi moni to ri -
zãm cu exactitate exploatarea ca -
mioanelor (consum, stil de con -
du cere etc). Utilizãm sistemele
puse la dispoziþie de cãtre con -
struc torii de camioane, FleetBoard
pentru Mer cedes-Benz ºi Dyna -
fleet pen tru Volvo. Lucrãm la
imple men ta rea unui al treilea
program care sã strângã datele de
la cele douã sis teme ºi sã le punã
într-o singurã interfaþã. Economiile
sunt în talpa ºoferului, iar prezenþa
sistemului FMS a fost unul dintre
criteriile de bazã la achiziþionarea
cami oa nelor“, a precizat Decebal
Popescu.

În plus, sistemul FleetBoard
al noului Actros dispune ºi de
DispoPilot.Guide, un dispozitiv

FleetBoard ce oferã navigaþie, di -
fu zoare integrate pentru redarea
vo calã a informaþiilor din sistemul
de navigaþie ºi suport inclus pen -
tru autovehicul. 

Noile maºini au fost repar ti -
za te nu neapãrat ºoferilor cei mai
vechi, cât celor cu rezultatele cele
mai bune în ceea ce priveºte stilul
de conducere.

„Relaþia cu Mercedes-Benz a
început în 2001, dovedindu-se un
parteneriat de succes, iar pentru
maºinile achiziþionate beneficiem
de training gratuit. De menþionat
este faptul cã am limitat viteza
ma ximã pentru flota noastrã la 85
km/h. Este o limitare proceduralã,
nu în softul maºinii. ªoferii care
nu respectã limitarea sunt pena -
li zaþi“, a arãtat Managerul General
Cartrans Preda.

Cartrans Preda s-a înfiinþat în
1994, iar primul camion al firmei
a fost un Mercedes-Benz. Pânã
în 1998, firma a evoluat de la
trans portul local la cel naþional ºi
apoi internaþional. În 2007, Car -

trans Preda dispunea de o flotã
de peste 200 de autovehicule.

„Încã din 2005, am încercat
sã schimbãm portofoliul de clienþi
ai firmei, dinspre case de expediþii
cãtre clienþi direcþi, iar astãzi avem
70% clienþi direcþi ºi 30% case
de expediþie. În 2008-2009, au

fost momente dificile pentru în -
trea ga piaþã, iar noi am decis rapid
re dimensionarea flotei la un nivel
op tim, pentru a miºca toate ca mi -
oa nele. Astãzi, am ajuns la 145
de camioane, un nivel la care pu -
tem controla foarte bine aface -
rea“, a declarat Decebal Popescu.
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O anvelopă se uzează prematur din cauza unghiului de rulare al
roţilor excesiv negativ sau pozitiv sau a unei geometrii a roţilor
incorect reglată. Cu ajutorul unui sistem extrem de simplu de la
Continental, numit VAI („Visual Alignment Indicator“), se pot
recunoaşte uşor reglajele incorecte ale sistemelor de rulare la
camion şi remorcă, fără măsurători electronice complexe. VAI este
utilizat cu succes în SUA de mulţi ani, Continental fiind acum primul
producător de anvelope care introduce acest sistem şi în Europa.

Indicatorul vizual
al gradului de uzură

NN ici cele mai bune an ve -
lo pe pentru vehicule
co merciale nu pot face
faþã unei geometrii de -
re glate a sistemului de

ru lare. Pentru a evita creºterea
de seori semnificativã a con su mu -
lui de carburant din cauza re gla -
je lor incorecte ale unghiului de
cã dere al roþilor, Continental oferã
in dicatorul de analizã a gradului
de uzurã, pe scurt VAI, o metodã
prac ticã ºi unicã de control. Prin -
ci piul sistemului VAI se bazeazã
pe o supraveghere individualã a
fie cãrei roþi fãrã utilizarea sis te -
me lor electronice de mãsurã. 

Aceºti indicatori din cauciuc
for maþi din perechi de striaþii se
aflã poziþionaþi în cinci puncte de
mã surare amplasate în jurul ume -

ri lor anvelopei, direct în com ponen -
ta pozitivã a profilului. Indi ca to rii
sub formã de striaþii cu o adân -
cime între unu ºi patru mi limetri
pot fi comparaþi deja dupã o rulare
de câteva mii de kilometri. În
comparaþie opticã directã, se poate
observa dacã uzura este iden ticã
pe ambii umeri ai an ve lopei,
precum ºi între cele douã roþi ale
aceleiaºi axe a vehiculului. Astfel,
chiar ºi utilizatorii neexpe ri mentaþi
pot detecta imediat o eroare de
reglaj a mecanismului de rulare. 

Cu acest sistem de mãsurare
oferit exclusiv de Continental poa -
te fi detectatã din timp o uzurã
pre maturã a anvelopelor ºi, impli -
cit, un consum sporit de combus -
tibil datorat rezistenþei crescute
la rulare. Continental va oferi în vi -
itor noul sistem VAI pentru anve -
lo pele care echipeazã puntea de
direcþie din generaþia 2+ destinate
rulãrii pe autostradã, pe dimen -
siu nile 315/70 R 22.5 - versiune
Stan dard, respectiv 355/50 R
22.5 - versiune XL.

Gazul natural lichefiat este o
alternativă viabilă pentru
motorina folosită de către
camioanele de cursă lungă, cu
emisii mai mici de dioxid de
carbon, dar infrastructura
europeană necesară este
insuficientă. Volvo Trucks este
implicat în eforturile de creare a
aşa numitelor „coridoare
albastre”, prin amplasarea
strategică a staţiilor de
alimentare, astfel încât gazul
natural lichefiat să fie disponibil
în cât mai multe locuri.

Volvo Trucks

Coridoarele albastre

IIndustria transporturilor este
rãspunzãtoare pentru circa
25 procente din totalul eu -
ro pean de emisii de dioxid
de carbon, aºa cã alterna ti -

ve le competitive sunt cu siguranþã
ne cesare. Gazul natural ar fi una
din tre acestea; chiar dacã este
tot un combustibil fosil, el are
totuºi numeroase avantaje com -
pa rativ cu motorina - fiind ºi mai
ief tin. Atunci când însã biogazul
va deveni mai rãspândit, amprenta
de carbon a vehiculelor care-l fo -
lo sesc va scãdea cu pânã la 70%.

„Suntem încrezãtori cã gazul
lichefiat va fi utilizat drept com -
bus tibil peste tot în lume. Cãu ta -
rea unor surse de energie necon -
ven þionalã este o tendinþã clarã,
iar noi suntem o parte din ea“,
de clarã Lennart Pilskog, director
de relaþii publice Volvo Trucks. În
ca litate de membru al Asociaþiei
Eu ropene a Vehiculelor ce folo -
sesc Gaz Natural ºi Biogaz (NGVA
Eu rope), Volvo Trucks a fost pri -
mul ºi rãmâne în continuare sin -
gu rul producãtor din Europa care
dis pune de un sistem de com -
bustie metan-diesel.

Manuel Lage, director general
NGVA Europe, declarã cã tehno -
lo gia pentru utilizarea gazului na -
tural este doveditã ºi cã printre
trans portatori existã interes, iar
dis tribuitorii de gaze vor sã evo -
lue ze în aceastã direcþie. „Când
ne referim la transporturile pe dis -
tanþe lungi, nu existã în prezent
o alternativã care sã rivalizeze cu
gazul natural lichefiat“, declara
el. „Noi credem cã aceasta este

soluþia perfectã pentru trans por -
turile pe distanþe lungi“.

Infrastructura
este vitală

În multe oraºe europene se
extinde infrastructura pentru dis -
tri buþia gazului comprimat - in -
clusiv biogaz obþinut la nivel local
din deºeuri. Dar nu este posibil ca
transportatorii pe distanþe lungi
sã foloseascã gazul natural, deoa -
rece rezervoarele sunt prea grele
ºi prea voluminoase. Sub formã
li chidã, gazul are însã un volum
mai mic, fãcându-l mai potrivit pen -
tru transporturile pe distanþe lungi. 

Dar, pentru ca în întreaga Euro -
pã transportul pe distanþe lungi sã
poatã funcþiona cu gaz natural li -
chefiat, trebuie mai întâi con stru itã
o infrastructurã de staþii de ali men -
ta re. Aºa a apãrut ideea „coridoarelor
al bastre”, care vor oferi o reþea de
ali mentare cu gaz natural lichefiat
pentru camioane. Punerea la punct
a unei asemenea infrastructuri nu
este simplã, fiind im plicaþi furnizorii
de gaz, con struc torii de autov eh i -
cule, firmele de transport ºi diferitele
orga ni za þii administrative ºi politice,
na þionale sau locale, care trebuie sã
se punã de acord. Va fi nevoie de o
coordonare pe scarã largã.

„Provocarea este de coor do -
nare între diferitele pãrþi im pli cate“,
declarã Pilskog, adãugând cã Volvo
a fost activ în proiectul de mon stra -
tiv suedez BiMe Trucks, care este
si milar pro iec tului coridoarelor al -
bas tre, însã la o scarã mai micã.
„Chiar acum ne con centrãm pe cli -

enþii mari care doresc sã testeze ºi
sã defineascã anumite rute spe ci -
fi ce activitãþii lor de transport. Inte -
re sul clienþilor mai mici va creºte
atunci când vor vedea cã lucrurile
func þioneazã ºi când vor putea
aprecia bene fi ci ile economice. Dar
vor mai trece câþiva ani pânã atunci“.

Existã deja un numãr de staþii
de alimentare cu gaz natural li che -
fiat în Europa, aºa cã ope ra þiu nea
de creare a coridoarelor al bastre
este în desfãºurare. Fo lo sind aceste
staþii ca puncte de por nire, este
posibil sã identificãm o serie de
po tenþiale coridoare po trivite pen -
tru dezvoltare. „Dacã luaþi o hartã
ºi însemnaþi locurile unde existã
deja staþii de ali men tare, puteþi
desena cu uºurinþã po sibile rute ºi
apoi sã identificaþi da cã lipseºte
vreo staþie de ali mentare pe oricare
dintre aceste drumuri“, spune Lage.
Pentru a ac celera acest proces,
Comisia Eu ro peanã pregãteºte în
prezent 8 milioane de euro pentru
un pro iect de testare la scarã largã
a coridoarelor albastre.

„Sper cã vom avea un numãr
de 200 de camioane care vor cir -
cula pe aceste coridoare albastre
pen tru a demonstra cã gazul na tu -
ral lichefiat este o alternativã func -
þionalã pentru transportul pe dis -
tanþe lungi din Europa“, mai spu ne
Manuel Lage. „Acesta nu este un
vis îndepãrtat - toatã teh no logia
necesarã existã deja. Pia þa este
pregãtitã pentru comer cia lizarea
gazului natural liche fiat“.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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A
lãturi de acest pachet
de servicii, Renault se
va prezenta la ex po zi -
þie cu vehicule pro pul -
sa te prin intermediul

energiilor alternative (electricitate,
soluþii hibride, gaz natural), reunite
sub eticheta Clean Tech. Printre
aces tea, se numãrã modelele Ma -
xi ty Electric, Premium Distribution
Hybrys Tech sau Premium Distri -
bu tion CNG. 

Optifuel Solitions acoperã di -
fe rite instrumente dezvoltate de
Re nault Trucks în vederea redu ce -
rii consumului de combustibil. A -
ces tea includ Programul Opti fuel,
care este alcãtuit din douã ele men -
te adiþionale: training în domeniul
con ducerii economice (Optifuel
Train ing) ºi un software pen tru mã -
su rarea ºi analiza con su mului de
combustibil (Optifuel Infomax). Un
instrument adiþional este Optifleet,
soluþia IT de la bordul vehiculelor
Renault Trucks, pentru moni to ri za -
rea ºi manage men tul flotelor. Prin
utilizarea lo ca lizãrii geografice ºi
urmãrirea ca mioanelor în timp real,
Optifleet per mite transportatorilor
sã îºi creas cã profitabilitatea,
reducând, în acelaºi timp, costurile
ope ra þio nale ºi îmbunãtãþind gradul
de sa tisfacþie a clienþilor. 

În fine, ca parte a eforturilor
sus þinute de a rãspunde nece si tã -
þilor ºoferilor, Renault Trucks îi ajutã
în activitatea de zi cu zi prin in ter -
me diul aplicaþiilor sale pentru
Smartphone: NavTruck, un sistem
GPS, TimeBook - jurnalul de bord
al ºoferului de camion al secolului
21 ºi Deliver Eye - aplicaþia care
poa te fi folositã pentru trans mi te -
rea de fotografii etichetate geo gra -
fic. Acestea ajutã ºoferul sã îºi înde -
pli neascã sarcinile cu mai multã
efi cienþã, un obiectiv care va fi reþi -
nut pentru toate aplicaþiile viitoare. 

Premiat
în Germania

Ca recunoaºtere a calitãþilor
sale în domeniul eficienþei ºi
protec þiei mediului, Optifuel Solu -
tions de la Renault Trucks a
câºtigat Premiul European în
Trans porturi pentru Dezvoltare
Sus tenabilã 2012, în Germania,
la categoria „Servicii”. Juriul a fost
impresionat în special de modul
eficient în care constructorul a
reu ºit reducerea impactului asu -
pra mediului înconjurãtor al con -
su mului de combustibil ºi al acti -
vitãþii transportatorilor. 

Organizatã de cãtre editura
Huss-Verlag din München, prima
ediþie a Premiului European în
Trans porturi pentru Dezvoltare
Sus te nabilã a fost acordat sis te -
mu lui Optifuel Solutions, ca recu -
noaº tere a eficienþei sale. 

Stefan Schall, directorul
Renault Trucks Germania, a primit
trofeul cãtre sfârºitul anului trecut,
în timpul unei ceremonii oficiale
care a avut loc în cadrul secþiunii
de transporturi a Muzeului Ger -
man din München. 

Juriul independent, constituit
din reprezentanþi de marcã ai do -
me niilor ºtiinþifice, de afaceri, fe -

de  raþiilor ºi mass media, a subli -
niat faptul cã potenþialul de eco -
no mie de combustibil a influ enþat
pu ternic decizia de a acorda acest
tro feu pachetului de servicii Opti -
fuel Solutions de la Renault Trucks. 

Juriul a apreciat, de asemenea,
spiritul de pionierat al Renault
Trucks în domeniul economiei de
combustibil. Optifuel Solutions a
fost lansat în 2007 ºi, în decursul
timpului, ºi-a demonstrat eficienþa
în reducerea sustenabilã a impac -
tu lui transporturilor rutiere asupra
mediului. În timpul ceremoniei de
premiere, TUV din Germania a cer -
tificat economia de combustibil
de 6,4% realizatã în 2009 de
cãtre Premium Optifuel, un ve hi -
cul optimizat pentru reducerea
con sumului, în combinaþie cu
Opti fuel Solutions. 

Criteriile pentru desemnarea
câºtigãtorilor Premiului European
în Transporturi pentru Dezvoltare
Sus tenabilã se bazeazã pe mo -
de lul tridimensional al sustena bi -
li tãþii, din punct de vedere eco -
no mic, ecologic ºi social, aºa cum
a fost definitã în 1983 de cãtre
Organizaþia Naþiunilor Unite. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Renault Trucks

Optifuel Solutions 
la SITL 2012
Ca un pas înainte către popularizarea sistemelor sale
destinate economiei de combustibil, Renault Trucks
participă cu Optifuel Solutions la târgul „ECO, Transport
and Logistics”, care se va desfăşura, ca parte a
Săptămânii Internaţionale a Transporturilor şi Logisticii
(SITL), în perioada 27-30 martie, la Villepinte, în Nordul
Parisului (Franţa). 
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Anul trecut, Pirelli a celebrat, la Izmit (Turcia),
aniversarea a 100 de ani de la producerea
primei anvelope de camion „Ercole 1000x150”.
Evenimentul a fost întâmpinat cu un moment
de mare anvergură: lansarea a trei noi linii de
anvelope de camioane pentru iarnă - W:01,
autostradă - H:01 şi macadam - G:01, ce vin în
completarea gamei Serie 01 cu un total de
şase noi modele.

Born with muscle

PPe lângã faptul cã toate a -
ceste noi produse fo lo -
sesc tehnologia SATT de
ultimã generaþie, ce ofe -
rã viaþã extinsã pro du su -

lui, reºapabilitate, uzurã ex trem de
uniformã ºi precisã, ele re prezintã
efortul încununat a zeci ºi zeci de
teste efectuate de cãtre de parta -
men tul de Cercetare ºi Dez voltare
Pirelli, pentru a asigura per formanþa
maximã pe suprafeþe u mede, aco -
pe rite cu zãpadã sau ghea þã ºi tem -
pe raturi sub 4 grade Cel sius. Rezis -
ten þa scãzutã la înain tare, confortul
acustic ºi nu mã rul mare de kilo metri
sunt prin cipalele caracteristici ºi
cãrþile de vizitã ale celor mai re cen -
te apariþii în albumul de colecþie al
vedetelor Pirelli. În plus, noile nãs -
cute au pla sate pe flanc simbo lurile
ECO IMPACT, ca o încununare a
bene fi ciilor ºi performanþelor oferite.

FR:01 și TR:01

Noile anvelope pentru transport
re gional FR:01 ºi TR:01 reprezintã
un tip de produse revoluþionare
pen tru industria anvelopelor indus -
tri ale - anvelope capabile sã combi -
ne douã puncte de vedere ce par
a fi inconciliabile: cerinþele stricte
de protecþie a mediului încon ju rã -
tor ºi necesitãþile consumatorului.

Noile anvelope pentru transport
re gional îndeplinesc cerinþele de
mediu pentru materialele utilizate
ºi aºteptãrile clienþilor privind re du -
cerea costurilor. Anvelopele FR:01
ºi TR:01 au fost dezvoltate utilizând
sinteza ce lor mai importante ino -
va þii ce au fost aplicate în dez vol -
ta rea an ve lo  pelor din Seria 88 în
cele douã seg  mente de aplicare a -
di a cente: seg mentul „H”, cu apli -
ca bilitate pen tru vehiculele de cursã
lungã în condiþii de severitate re -
du sã a su prafeþei de rulare, ºi seg -
men tul „G” cu aplicabilitate pentru
vehi cu  lele utilizate în carie re/ºan -
tiere de construcþii, caracterizate
de o se veritate ridicatã a suprafeþei
de ru lare ºi trasee de tip „on/off”.

Randamentul mare kilometric
da torat utilizãrii amestecurilor de
ca u  ciuc ce nu conþin uleiuri înalt aro -
 matice ºi optimizãrii profilului ben -
zii de rulare face din anvelopele
FR:01 ºi TR:01 adevãraþi des chi zã -
tori de drumuri pentru noua ge ne -
 raþie de produse. Seria 01 reu ºeºte
sã diminueze costurile ºi, în acelaºi
timp, sã respecte cele mai stric te
reglementãri cu privire la im pac tul
asupra mediului încon jurã tor.

Cuvântul cheie
este „Ecoimpact”,
un concept bazat
pe patru beneficii
strâns
interconectate.

Meritã menþionate câteva din -
tre cele mai de succes inovaþii refe -
ri toare la structura anvelopei, încã
dis ponibile pentru multe produse
Pi relli: inelul talon cu structurã he -
xa  gonalã, trei centuri metalice de
tip sandwich, tehnologia SATT ºi
SATTNext. Designul flancurilor este,
de asemenea, inovator.

ST:01 

Ecologice, robuste ºi cu o rezis -
ten þã mai mare la uzura benzii de
rulare - acestea sunt cele mai dis -
tin ctive caracteristici ale an ve lo pe -
lor din Seria 01 pe care Pirelli a adã -
ugat-o gamei de produse pen tru
remorci ºi semiremorci din seg -

mentele de aplicare H (trans port in -
ternaþional) ºi R (transport re gio nal).

ST:01 oferã echilibrul optim în -
tre necesitãþile utilizatorului final
ºi respectarea legislaþiei referitoare
la impactul asupra mediului încon -
jurãtor. Aceastã „performanþã ver -
de” este încapsulatã în conceptul
„ECOIMPACT”.

La dezvoltarea acestui produs,
compania a luat în consideraþie toa -
te tipurile de solicitãri tipice aces -
tui segment de aplicare, ca, de
exemp lu, frecãri laterale, sarcinã
mare, presiune lateralã ºi impactul
asupra flancurilor ºi a zonei talon. 

Îmbunãtãþirea performanþelor
faþã de produsul din generaþia pre -
ce dentã (ST35) sunt cu adevãrat re -
marcabile. În medie, anvelopa ST:01
oferã o distanþã parcursã mai mare
cu 25%, o durabilitate îm bu nã tãþitã
cu 20% ºi o creºtere a re zis tenþei
la deteriorare prin tãiere cu 30%.

Începând cu distanþa parcursã,
du rata de exploatare a anvelopei
ST:01 a fost extinsã mulþumitã:

- unui amestec de cauciuc speci -
 fic de înaltã performanþã, care re -
du  ce abraziunea benzii de rulare,
ast fel încât banda de rulare se uzea -
zã mai lent, crescând, astfel, dura -
bi litatea;

- unei cantitãþi mai mari de cau -
ciuc abraziv, mãrind lãþimea anve -
lo pei ST:01 faþã de generaþia pre -
ce dentã (ST35);

- unei îmbunãtãþiri a unifor mi -
tã þii uzurii, ce a fost obþinutã prin
op timizarea profilului benzii de ru -
lare ºi prin implementarea structurii
de tip Zero Grade de ultimã ge ne -
ra þie (brevet Pirelli).

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zgomot redus 
Nivel de zgomot produs, semnificativ mai mic decât cel stipulat în reglementarile curente 

Energy™ Efficient 
Profil optimizat al benzii de rulare 
Disipare minima de energie 

Reciclare 
Posibilitate de re apare 

Randament kilometric 
Tehnologie de ultim  genera ie pentru ob inerea amestecului de cauciuc 
Profil optimizat al benzii de rulare 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trei centuri de tip Sandwich 

• uzura uniform  îmbun t it  

• durat  de via  extins  

• posibilitate de re apare 

• manevrabilitate 

 tip Sand

îmbun

 

Inel talon cu structur  hexagonal  

• flexibilitate crescut  pentru o 
echipare facil   

• posibilitate de re apare 

 
Penetrarea complet  a cordului 

• rezisten  la oboseal  a carcasei 

 Band  de rulare compus  din  
dou  straturi cu con inut 
ridicat de silica (Brevet Pirelli) 

• aderen  pe ud 

• generare redus  de c ldur  
pentru o rezisten  sc zut  la 
rulare i integritate sporit  

• rezisten  superioar  la 
temperaturi sc zute 
  

nd de r
u stratu

 



F
ondurile pentru Cara -
va nã au fost furnizate
de cãtre CPR, cu co-
sponsorizare primitã
de la IRU, ECO TDB, in -

sti tuþii turce, compania iranianã
Mam mut, compania rusã Ingo -
strakh ºi compania iranianã Erte -
batat Control Fara Gostar. 

La drum au pornit, pe data de
24 septembrie 2010, din Iran,
cinci camioane (din Afghanistan,
Azerbaidjan, Iran, Pakistan ºi Turk -
me nistan), 7 ºoferi din toate sta -
tele membre ECO, precum ºi un
micro buz cu un echipaj din care
a fãcut parte ºi un român, Adrian
Albu - expert IRU. O zi mai târziu,
un al ºaselea camion, din Turcia,

se alãturã caravanei, pentru ca,
pe parcurs, numãrul total de ca -
mioane sã se ridice la 8, iar cel
de ºoferi la 11. Pe anumite etape,
cara vana a fost însoþitã, de ase -
menea, de miniºtrii transporturilor
din þãrile tranzitate, precum ºi de
alte oficialitãþi. 

Conform proiectului de raport,
rezultatele Cara vanei Camioanelor
ECO-IRU pe Drumul Mãtãsii au
arãtat cã toate elementele inclusiv
infrastructura fizicã ºi cooperarea
transfron ta lierã existã între statele
membre ECO (Organizaþia de
Coo perare Economicã) pentru a
creº te trans portul de tranzit, iden -
tificând, în acelaºi timp, princi pa -
lele obsta cole care împiedicã

valo rificarea optimã a poten þia -
lului de tranzit al regiunii. Printre
cele mai impor tan te obstacole,
se numãrã plãþile neoficiale, pro -
blemele legate de vizele pentru
ºoferi, lipsa camioa ne lor standard,
diferenþa de preþ la carburanþi între
statele membre, resursele umane
insuficiente ca nu mãr ºi pregãtire,
regulamentele anevoioase în ceea
ce priveºte for malitãþile de trecere
a fron tierei, punctele de trecere
a fron tierei subdezvoltate, lipsa
parcã rilor de TIR-uri, diferenþele
de le gislaþie sau de semnalizare
ru tierã etc. De asemenea, au fost
menþionate în raport diferenþele
privind standardele pentru vehi -
cule ºi deficienþele în ceea ce
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priveºte echipamentul ºi resursele
de inspecþie moderne, cum sunt
apa ratura cu raze x ºi brigãzile
canine pentru detectarea dro gu -
rilor ºi explozibililor. 

Vize, cozi 
la frontieră
şi mită

Dupã cum am subliniat, printre
cele mai grave obstacole din calea
dezvoltãrii unui transport de tran -
zit eficient între statele membre
ECO se numãrã problema vizelor.
Deºi caravana a fost asistatã la
un nivel politic înalt - aºa cum se
ara tã în raport - obþinerea vizelor
de intrare ºi tranzit pentru ºoferi

s-a dovedit anevoioasã ºi consu -
ma toare de timp, participarea
unora dintre ºoferi la caravanã
fiind, din acest motiv, incertã pânã
în ultimul moment. În anumite ca -
zuri, dureazã între 2 ºi 25 de zile
pentru obþinerea vizei unui ºofer,
iar taxele pentru vize cresc cos -
tu rile de tranzit în regiune, în anu -
mite state acestea depãºind 500
USD pentru tranzit. Alte probleme
sunt legate de durata limitatã pen -
tru care sunt emise vizele ºi de
faptul cã, în anumite state, aces -
tea au fost emise cu o singurã in -
trare, þãrile urmând a fi vizitate de
mai multe ori. 

De asemenea, la majoritatea
frontierelor traversate de carava -

nã, au fost observate lungi cozi de
ca mioane, timpul de aºteptare
fiind cuprins între 1 ºi 7 zile. Prin -
tre motivele unor astfel de timpi
de aºteptare se numãrã echi pa -
men tele depãºite, intervalele mari
necesare pentru inspecþia fizicã
a camioanelor, programul de lucru
limitat, procesarea manualã a
documentelor etc. 

Permisele au cauzat ºi ele ob -
sta cole evidente, acestea cres -
când costurile de tranzit, în cazul
caravanei fiind achitate taxe de
permis la mai multe puncte de
trecere a frontierei în valoare de
150-400 USD. Dar o problemã ºi
mai mare o constituie plãþile neo -
fi ciale (mita). În unele cazuri, ºo -

IRU pe 
Drumul Mătăsii
Recent, Uniunea Internaţională a Transporturilor Rutiere (IRU) a
publicat concluziile analizei realizate în urma organizării, în toamna
anului 2010, a Caravanei pe Drumul Mătăsii, sub egida IRU şi ECO.
Scopul declarat al acestei caravane a fost de a demonstra
fezabilitatea cooperării regionale pentru implementarea unor
proiecte concrete şi pentru eliminarea obstacolelor pe calea unui
transport de tranzit pe şosea fără probleme, în contextul Acordului
Cadru privind Transportul de Tranzit ECO (TTFA). Caravana a parcurs
11.432 km, timp de 30 zile, prin Pakistan, Iran, Turkmenistan,
Afghanistan, Tadjikistan Azerbaidjan şi, în fine, Turcia. În cele ce
urmează, vă vom prezenta, pe scurt, câteva dintre aceste concluzii.

Caravana pe scurt
Nr. zile pregãtire în Teheran: 8
Nr. zile operaþionale: 30
Nr. total kilometri parcurºi: 11.432
Nr. puncte de frontierã tranzitate: 18
Nr. camioane: 8
Nr. ºoferi: 11 din 8 þãri
Nr. þãri tranzitate: 7
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ferii trebuie sã plãteascã pentru
ca autoritãþile sã închidã ochii la
nereguli, iar în alte cazuri, pur ºi
simplu, trebuie sã achite o taxã de
„rutinã”. Suma plãþilor neoficiale
este fixã la anumite frontiere, un
exemplu dat în raport fiind 150
USD pe camion. 

Câte bordeie,
atâtea obiceie

Din punctul de vedere al stan -
dar delor pentru camioane, în ciu -
da prevederilor TTFA cu privire la
armonizarea vehiculelor ºi regu -
la mentelor – câte bordeie, atâtea
obi ceie. De exemplu, înãlþimea
maxim admisã a camioanelor este
de 4,5 m într-o þarã, 4,20 m într-al -
ta ºi 4 m într-a treia, iar acelaºi
lucru s-a observat ºi în privinþa
sar cinii maxime pe osie ºi a lun -
gi mii maxime. 

În ceea ce priveºte infra struc -
tu ra rutierã, s-a observat cã sta -
te le membre investesc destul de
se rios în construcþia, recon di þio -
na rea sau modernizarea drumu ri -
lor. Pe traseul parcurs de cara -
vanã, aproximativ 34% din drumuri
au fost cu 4 benzi, 2% cu 2 benzi

afla te în lucrãri de lãrgire la 3
benzi ºi 44% numai cu 2 benzi,
nemodernizate. 

Nu în ultimul rând, s-au putut
observa importante probleme
lega te de implementarea siste -
mu lui TIR, la diferite frontiere. De
exem plu, în mod contrar preve -
de rilor Convenþiei TIR, sigiliile ca -
mioanelor încãrcate sunt uneori
des chise pentru inspecþie, la anu -
mite puncte de frontierã aproape
100% dintre camioane trecând
prin acest proces. Deschiderea
sigiliilor are loc pentru inspecþii
din motive de securitate, dar ºi
pen tru verificãri, dacã existã dis -
cre panþe între bunurile declarate
ºi cele transportate. O altã obser -
va þie este faptul cã nu este aplicat
peste tot carnetul TIR pentru tran -
zitul în regiune. 

Recomandări
principale

Conform raportului publicat
de IRU, rezolvând pro ble mele mai
sus menþionate, tran zi tul ru tier
poate fi îmbunãtãþit în tre sta tele
membre ECO. Astfel, a fost ela -
bo ra tã o serie de re co man dãri ini -

þia le, care au fost su pu se atenþiei
autoritãþilor din sta tele respective.
Prin tre aces t ea, se numãrã extin -
de rea im ple men tãrii convenþiilor
inter na þio nale ºi re gionale conexe,
ar mo nizarea re gu lilor ºi regu la -
mentelor în re giu ne, simplificarea
regu la men telor na þionale în linie
cu con venþia in ternaþionalã. De
ase menea, foarte importantã este
mo dernizarea punctelor de tre -
ce re a frontierei, a instalaþiilor de
vamã ºi termi na lelor de tranzit,
mo dernizarea ºi standardizarea
flot ei, a reþelei de drumuri. Ra -
por tul su bli niazã ºi importanþa
mã ririi pro gra mului de lucru în
fron tiere, a eliminãrii taxe lor de
per mis inu tile, soluþionãrii proble -
me lor legate de diferenþele de
preþ la carburanþi prin întâlniri ºi
coo perare regio na lã, a dezv ol tãrii
parcãrilor TIR. Nu în ultimul rând,
se recomandã im ple men ta rea
unui proiect prioritar pentru do -
ta rea tuturor punctelor de fron -
tierã cu echipamente mo derne de
inspecþie ºi demararea unor cam -
panii anti-corupþie. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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„D
acã ar fi sã fa -
cem o radio gra -
fie a ultimului
an sau, mai de -
gra bã a ulti mi -

lor 2 ani, trebuie sã menþionãm
fap tul cã s-au dat în funcþiune des -
tul de multe spaþii de frig noi, mo -
derne, în special în Bucureºti, dar
ºi în þarã“, a arãtat Nicolae Ciº -
ma ºu, preºedinte al Asociaþiei
Ope ratorilor Logistici ºi Depo zita -
rilor de Produse Congelate ºi Re -
fri gerate din România (ArolaFrig),
precizând cã aceste proiecte vin
însã din spate cu business-planuri

de dinainte de crizã, când piaþa
arãta foarte bine în materie de ta -
rife de închiriere ºi crizã de spaþii.
„Între timp, a venit criza, au mai
apãrut noi spaþii de categoria A,
astfel cã unele dintre acestea au
dificultãþi în a-ºi asigura masa
criticã pentru o funcþionare efi -
cien tã a depozitelor”, a continuat
el. Este de subliniat cã volumele
oferite pentru depozitare pe piaþã
nu au crescut. Este motivul pentru
care unele din spaþiile noi au atras,
practic, volume din alte facilitãþi.
„Toa te acestea au dus la o scã -
dere a preþului de închiriere, ceea

ce înseamnã cã, la momentul
aces ta, este o piaþã competitivã,
cu tarife atrãgãtoare pe tempe ra -
tu rã controlatã. Dacã este bine
sau rãu, depinde din ce per spec -
tivã priveºti“, a apreciat Nicolae
Ciºmaºu, adãugând cã darea în
funcþiune a unor noi capacitãþi de
depozitare în viitorul apropiat va
ac centua tendinþele actuale. „În
aceas tã situaþie, mãiestria opera -
to rilor logistici îºi va spune
cuvântul, care vor trebui sã ofere
probabil ºi alte servicii decât strict
depozitarea. Preºedintele Arola
Frig a mai menþionat cã exter na -

li zarea îºi face simþitã prezenþa
iar trendul a venit din partea pro -
du cãtorilor. El a amintit, în acest
con text, join venture-ul Danone
cu Norbert Dentressangle Roma -
nia ºi intrarea, de la sfârºitul anului
trecut, a NDL Frigo Logistics pe
piaþa româ neas cã. Aceasta poate
fi con si de ratã o intrare pe piaþa de
tempe raturã controlatã a unui
ope rator foarte mare. Aºa cum pe
pia þa de ambient existã foarte
mulþi operatori strãini, acum înce -
pe sã se intensifice prezenþa a -
ces tora ºi pe temperaturã con -
trolatã.

Licitaţii în
derulare

„Pe de o parte, retailerii au
scos servicii logistice la licitaþie,
in clusiv pe segmentul de tem pe -
ra turã controlatã. De asemenea,
pro ducãtori mari de produse cu
tem  peraturã controlatã se aflã în
desfãºurarea tenderului. Lucrurile
par cã încep sã se miºte. Toate
a ces te demersuri sunt generate
de faptul cã existã în piaþã în a -
cest moment distribuitori ºi ope -
ra tori logistici cu capacitate ope -
ra þio na lã ºi financiarã suficient
de mari pen tru a susþine proiecte
de o ase menea anvergurã. Eu
personal mã aºteptam sã aparã
mai devre me aceastã tendinþã.
Du pã crizã, am asistat la situaþii
de genul unor producãtori care
au dus ºi încã duc marfã cu vanuri
din Est pânã în Vest sau Nord-
Sud, ceea ce ridicã foarte mult
cos turile de dis tribuþie. Sur prin -
zã tor însã, au o reticenþã foarte
mare în a schimba aceastã situa -
þie. Pentru a înþelege acest feno -
men, trebuie sã stu diem istoricul.
Când a început sã se dezvolte
industria cu tempe ra turã con tro -
la tã, ca o extensie a produ cã to -
ri lor, aceºtia nu au putut apela la
o infrastructurã existentã, pentru
cã dupã 1989 s-a distrus destul
de mult. ªi atunci, fiecare ºi-a fã -
cut propria infrastructurã. A -
vând-o în acest moment, reticen -
þa este mare sã o dea. Dar cred
cã nu o sã rãmânã la fel de reti -
cenþi ºi în continuare. Dupã ce se
vor produce câteva externalizãri
de succes, probabil încrederea
va creºte“, a arãtat preºedintele
ArolaFrig. În opinia sa, în urmã -
toarea perioadã, se vor finaliza
câteva procese de licitaþie în curs.
„Sper ca piaþa sã ofere tarifele
ºi nivelul de serviciu aºteptat de
producãtori“, a subliniat el. 

Am încercat sã aflãm mai mul -
te despre piaþa de transport ºi

logisticã sub temperaturã contro -
latã direct de la unele dintre cele
mai importante companii care
oferã servicii pe acest segment.

Mircea Mãnescu, director
general AHEAD LOGISTICS
Tarifele sunt
afectate de
firmele care
încearcă să îşi
compenseze pe
piaţa de frig
pierderile de la
prelate

„Noi suntem specializaþi în re -
tail, având contracte atât cu lo -
gisticienii cât ºi cu producãtorii.
Ca ºi procentaj, cam 70-80% fa -
cem transport de mãrfuri cu tem -
pe raturã controlatã ºi, în rest,
mãrfuri generale. Din pãcate, seg -
mentul de transport cu tempe ra -
turã controlatã a atras ºi jucãtori
din afarã, chiar dacã între prelatã
ºi frig sunt diferenþe foarte mari.
În acest domeniu, flexibilitatea este
un element cheie, sã lucrezi ori -
când, sã fii de încredere, sã ai ore
fixe de livrare etc. Cea mai gra vã
consecinþã a apariþiei trans por tu -
lui frigorific în portofoliul de servicii
al multor firme este, bine în þeles,
preþul. Presiuni mai mari pe tarif
au început sã se simtã din a doua
parte a lui 2009, pentru cã firmele
intrate atunci pe piaþã în cercau sã
îºi compenseze pier de rile de la

prelate, practicând pre þuri care au
stricat piaþa. Deºi volu mele pe frig
au rãmas con stante, pa radoxal,
existã situaþii în care poþi obþine
un tarif mai mare la pre latã decât
la frig. Din punctul nos tru de
vedere, un tarif decent înce pe de
la 3,1 - 3,2 lei per kilo metru, dar,
în cazul clien þi lor care fac rabat la
calitate, exis tã ºi tarife mai mici.
Firmele care practicã tari fe de 2,5
- 2,7 lei (une le dintre ele chiar firme
mari) în cearcã sã ros to goleascã o
datorie, sperând ca, în curând, sã
vinã vremuri mai bune. Piaþa de
frig din România are un parc bãtrân,
multe maºini ne maiavând FRC. Nici
noi nu am mai investit foarte mult
în echi pa men te noi, pentru cã pe
piaþã do minã echipamentele vechi.
Un client care se respectã cere dia -
gra ma de temperaturã pen tru fie -
ca re cursã. Aceasta se scoa te pe
loc cu ajutorul unei im pri mante
mici care, de regulã, se aflã sub
agre gat. Chiar dacã nu a fost în
echi parea standard a semi re mor -
cii, aceastã imprimantã poate fi
montatã ºi ulterior. ªoferii verificã,
totodatã, ºi funcþionarea agrega -
tu lui, fiind pregãtiþi în acest sens.
Se miremorcile cu frig sunt mai pre -
tenþioase la suspensie, mai sen -
sibile din punct de vedere al caro -
seriei ºi trebuie ca ºoferul sã fie
mult mai atent din acest punct de
vedere. Nu sunt foarte mulþi fur -
nizori de piese, nici multe ser -
vice-uri care reparã semi re morci
specializate pentru tempe ra turã
controlatã, motiv pentru care pe -
rioa da de aºteptare este foarte lun -
gã, iar tarifele sunt ceva mai
ridicate. 

Concluzionând, pot spune cã
piaþa transporturilor cu tempe ra -
tu rã controlatã nu este una foarte
aºezatã, mulþi dintre producãtori
optând pentru propria flotã de

O întrebare a
momentului. După ce
Danone a
externalizat
logistica, acum au
loc încercări noi de a
găsi partenerii
potriviţi pe
segmentele de
transport şi logistică
sub temperatură
controlată. Se vor
realiza în perioada
următoare exemplele
de succes care ar
putea constitui acel
punct de încredere
de la care
producătorii români
să înceapă să ia în
mod serios în calcul
externalizarea? O
întrebare la care am
încercat să găsim
răspuns analizând
piaţa de frig
împreună cu unii
dintre cei mai
importanţi actori din
domeniu.

Externalizare
sau nu?

Pregătire de 1,3 milioane de euro
ArolaFrig demareazã în aceastã perioadã un program de training
pentru angajaþii firmelor care lucreazã pe temperaturã controlatã,
care beneficiazã de fonduri structurale în valoare de aproximativ 1,3
milioane de euro. „Punem accent prin acest program pe pãstrarea
lanþului de frig ºi pe calitatea produselor aflate sub temperaturã
controlatã“, a precizat Nicolae Ciºmaºu. Concret, 900 de persoane
vor beneficia de ºase module de training, structurate fiecare în cinci
regiuni de dezvoltare, la care se adaugã patru vizite de studiu, a
câte 4 zile, în Olanda, pentru top-managementul firmelor. Fiecare
grup care va pleca în Olanda va fi format din 25 de persoane, care
vor putea astfel sã vadã la faþa locului modul în care sunt
organizate firmele olandeze pe diferite domenii. Proiectul se
desfãºoarã de cãtre ArolaFrig având ca parteneri Nekovri, Dutch
Cold Store and Logistics Association (cea mai importantã
organizaþie din Olanda în sectorul depozitãrii, distribuþiei ºi
transportului sub temperaturã controlatã) ºi BDO Audit - a cincea
firmã de audit ºi consultanþã din România.
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atât pentru transport ambiental
cât ºi pentru transport cu tem pe -
raturã controlatã.“ 

Florin Tudose, director general
DENIS SPEDITION

„Sunt foarte
multe semiremorci
vechi în România
care nu mai au
FRC“

„Denis Spedition este specia -
li zatã pe transportul frigorific
inter naþional. Cele 6 camioane
din parcul companiei realizeazã
în procent de 90% transport de
mãrfuri care necesitã temperaturã
controlatã, în rest realizãm în
special poºtã rapidã ºi coletãrie.

Piaþa de frig este din zi în zi
mai greoaie, iar în 2012 nu vãd o
plecare similarã celei din 2011,
când puteam vorbi de un plus.
Începutul lui 2012 e pe minus,
ceea ce era de aºteptat pe fondul

recesiunii din Vest. Am beneficiat
de avantajul de a avea clienþi foar -
te vechi, precum cei din Austria.
Eu mã descurc bine din punctul
de vedere al comenzilor cu o flotã
de 6 camioane, dar cred cã pentru
cei care au flote foarte mari vor
veni vremuri foarte grele în 2012.
Mã bazez pe experienþa ºoferilor
ºi a celor de la dispecerat care au
legãturi foarte bune cu clienþii.
Am eliminat firmele cu care am
avut probleme la platã. Am pãstrat
numai clienþii care au avut încre -
dere în noi ºi în care avem ºi noi
în credere. În plus, camioanele
Sca nia îmi asigurã un consum
foar te bun de carburant. Este mai
important la frig decât în alte tipuri
de transport sã ai ºoferi buni. Este
cel mai pretenþios tip de transport.
Rata profitului a crescut pentru
Denis Spedition de la an la an,
motiv pentru care am reuºit sã mã
dez volt. Paºii îi fac încet. Cum
iese un camion din leasing, apare
altul. 

Piaþa din România a frigului
nu este controlatã la ora asta.
Mulþi ºi-au cumpãrat camioane cu
frig, dar, necunoscând segmentul,
au intrat pe piaþa internã ºi au ne -
no rocit-o prin tarife. Sunt foarte
multe semiremorci vechi în Româ -

nia care nu mai au FRC. Vin la fir -
ma de autocolante ºi îºi trec FRC
2012 - 2016. Au acte false la
bordul maºinii privind FRC ºi folo -
sesc scannere pentru a falsifica
bonul emis de imprimantã privind
temperatura mãrfurilor în timpul
transportului. Poþi þine pânã la 10
ani o semiremorcã pe frig, iar în
par cul de frig pentru România
sunt semiremorci din 1996-1998
care nu mai au de unde sã aibã
FRC. Aºa ceva ar trebui sã disparã.

Cei care au mers cu tarifele în
jos au fãcut-o pentru cã nu res -
pec tã regulile. E o mare pierdere
pen tru cei care fac corect trans -
port frigorific. În plus, cred cã
legãtura trebuie fãcutã în mod
direct între producãtori ºi trans -
por tatori, nu prin intermediul
case lor de expediþii. O altã pro -
ble mã este cã nu existã în Ro -
mânia spãlãtorii cu dezinfecþie,
ca sã am ca în strãinãtate bonul
fito sanitar. Indiferent ce încarcã
la mine, se spalã duba. Ar trebui
sã fie spãlãtorii speciale pentru
du bele frigorifice în toatã þara.
Din punctul de vedere al igienei,
ceea ce se întâmplã pe intern este
un dezastru. Am vãzut carne
trans portatã în duba în care se
afla pãmânt. Din pãcate, mulþi

frig, iar din punct de vedere co -
mer cial este încã în fierbere. În
plus, fãcând o analizã, lucrurile
nu aratã foarte promiþãtor. În pe -
rioada când litrul de motorinã era
0,6-0,7 eurocenþi, tarifele erau
mai mari decât acum când preþul
acestuia a trecut bine de 1 euro.
Dacã vrei sã faci transport de frig
cu tarife mici, trebuie sã tai de la
mentenanþã, de la investiþii ºi, ast -
fel, va fi afectatã calitatea servi -
ciului.“

Cezar Ciornea, AQUILA & SECA
Group Manager Transport Intern

„S-a ajuns la un
timp de răspuns la
comenzile de
transport mai mic
de 12 ore“

„Mi-ar plãcea sã încep cu un
motto. Einstein spunea: «În pe ri -
oadele de crizã, se nasc invenþiile,
descoperirile ºi marile strategii.
Creativitatea se naºte din nece -
sitate, precum ziua din noapte…
Cine atribuie crizei eºecul respec -
tã mai mult problemele decât so -
luþiile…». Din poziþia de operator
de servicii logistice ºi transport,
cu o componentã importantã pe
segmentul de temperaturã con -
tro latã, suntem în mãsurã sã spu -
nem cã ºi acest segment a avut

de suferit. Scãderea volumelor de
vânzãri a stimulat managementul
Aquila de a acþiona pe douã seg -
men te: menþinerea optimã a gra -
dului de încãrcare a spaþiilor de
depozitare prin dezvoltarea por -
tofoliului de clienþi ºi menþinerea
optimã a gradului de încãrcare a
mijloacelor de transport prin apli -
carea sinergiei de grup ºi folosirea
platformelor de cross-docking.

Cei ºase ani de experienþã în
domeniu ne-au consolidat poziþia
în piaþa de profil atât pe seg men -
tul de depozitare/manipu la re/ser -
vi cii repack, copack, labeling, cât
ºi pe segmentul de transport.
Acest lucru se regãseºte în ce re -
rile furnizorilor de produse ali -
men tare de a dezvolta parte ne -
riate cu noi.

Ca jucãtor în piaþa autohtonã
de profil, trebuie sã observãm cã
au pãtruns nume sonore cu ex -
pertizã în domeniu. Asta nu ne
sperie ci ne stimuleazã. Perfor -
man þa te recomandã. Eºti în piaþã
atât timp cât partenerii de busi -
ness sunt satisfãcuþi de calitatea
serviciilor, iar calitatea trebuie sã
fie una aproape de perfecþiune. 

Din punctul de vedere al tari -
felor nu pot vorbi neapãrat de o
reducere, ci de o atitudine inertã
a clienþilor noºtri de ajustare a tari -
felor la creºterea preþurilor ener -
giei electrice ºi a carbu ran tului.
Impactul este unul semni fi ca tiv
pentru cã vorbim de o ponde re de
40% în cost a cheltu ielilor cu car -
bu rantul sau energia electricã. Pre -
siunea pe logistician ºi transpor -
ta tor este cu atât mai mare cu cât
fluxul de marfã a scãzut.

La capitolul cerinþe ale clien -
þi lor, sintagma «Lasã cã merge ºi

aºa…» începe sã devinã istorie.
Totul pleacã ºi se rezumã la exi -
genþa cumpãrãtorului final (omul
din faþa raftului). În aceeaºi mãsu -
rã vorbim ºi de exigenþa furni zo -
rului cât ºi a retailerului, ale cãror
norme ºi reguli sunt foarte stricte.

Clientul pune mare accent pe
flexibilitate:

- flexibilitatea resurselor u -
mane utilizate;

- vitezã de reacþie - s-a ajuns
la performanþa unui timp de rãs -
puns la comenzile de transport
mai mic de 12 ore; comanda cla -
sicã de transport emisã cu 48 ore
înaintea operaþiei de încãrcare
este deja trecutã la colecþia vin -
tage.

- sisteme cât mai performante
de tracking ºi securizare a mãr -
fu rilor. 

Externalizarea este un trend.
Fiecare performeazã în ceea ce
ºtie sã facã mai bine. 

Ultimul an a fost pentru Aquila
un an al provocãrilor. Dacã pe seg -
mentul logistic ne-am securizat
businessul prin prelungirea con -
trac telor cu clienþii din portofoliu,
in clusiv o micã dezvoltare a por -
tofoliului de clienþi, pe segmentul
de transport am înregistrat o
creºtere «îndrãzneaþã» de 25%
prin achiziþia a 50 de noi mijloace
de transport de mare capacitate
asignate pe proiecte ferme de
transport intra co mu ni tar, inclusiv
transport cu tem pe raturã contro -
latã.

În ceea ce priveºte urmãtoarea
pe rioadã, pe piaþa operatorilor lo -
gistici cu temperaturã controlatã
ºi a transportatorilor, lucrurile se
miºcã. Privind evoluþia pieþei
logis tice, investiþiile în derulare
sau proiectele de investiþie a ope -
ratorilor importanþi, putem con -
cluziona cã vom asista la procese
de externalizare. Aquila are în ve -
dere în perioada urmãtoare secu -
ri zarea business-ului prin parte ne -
riate pe termen mediu ºi lung. 

2010 ºi 2011 au fost doi ani
importanþi din punct de vedere al
investiþiilor. Flota de camioane
alo cate pentru transport interna -
þio nal a avut o creºtere de 2,5 ori.
Practic, de la 100 camioane dedi -
cate transportului internaþional,
am crescut la 257 camioane, toa -
te repartizate pe proiecte de
trans port ferme. ªi în transportul
intern de marfã, flota a înregistrat
o creºtere de aproape 15%, tota -
lizând la acest moment un numãr
de 150 mijloace de transport cu -
prinzând toatã gama de capacitãþi
de transport, de la 3,5 t MTMA
pânã la 40 t MTMA, specializate

Profesionalism,
cariera, succes!

Un pas inainte pentru
viitorul tau si al
companiei tale!

Cursuri de perfectionare
Managementul logisticii si supply chain-ului

Managementul achizitiilor si stocurilor
Managementul depozitarii

Managementul trasportului si distributiei
Managementul operatiunilor

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

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

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

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

la un curs de
perfectionare de lunga

durata*
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au unde scãdea. Aºa cum spu -
neam, astãzi calitatea serviciilor
de transport are un impact major
asupra acestui sector, precum ºi
fezabilitatea raportatã la sezo na -
litate. În opinia noastrã, cel mai
mult conteazã pentru clienþi cali -
ta tea serviciilor ºi preþul. Alte as -
pecte sunt eficienþa, echipa men -
tele avute în dotare, susþinere
precum ºi colaborarea cu angajaþii
companiei.

Concurenþa este în uºoarã
creºtere pe segmentul de tempe -
ra turã controlatã. În plus, ca mi -
oanele pot opera acum ºi în alte
þãri decât în cea de origine. Pentru
externalizare s-a manifestat un
interes în creºtere, dar nu suficient
de mare. În prezent, se cautã
soluþii mai ieftine, de aici ºi acest
interes.

Piaþa are o uºoarã tendinþã de
revenire, însã nu cred cã vor exista
miºcãri foarte importante. Proce -
sele de externalizare se miºcã
des tul de lent iar finalizarea lor
va lua timp. Întâi ar trebui sã existe
niºte situaþii concrete, de succes.
Ultimul an a fost dificil, însã sun -
tem mulþumiþi cã am reuºit sã
ajun gem pânã aici ºi, în primul
rând, mulþumim clienþilor noºtri
pentru aceasta.“

Luminiþa Dobrinoiu, Sales and
Marketing Manager Whiteland

Logistics
„Clienţii pun
accent pe livrări
mai dese cu
cantităţi mai mici
de marfă“

„Piaþa a stagnat per global,
însã au apãrut parteneriate noi
cum ar fi cel dintre Whiteland
Logis tics ºi compania germanã
Nagel-Group. Concurenþa este
bene ficã, pentru cã ea educã piaþa
spre trendul externalizãrii servi -
ci ilor logistice. S-a manifestat în
continuare o tendinþã de reducere
a tarifelor, promovatã de cei care
nu pot justifica tarifele oferite prin
calitate. Având în vedere creºterea
preþului combustibilului, care re -
prezintã un procent important din
tarifele serviciilor logistice, acest
lucru nu poate fi promovat la ne -
sfâr ºit, dacã faci parte dintre fi r -
mele care plãtesc corect taxe ºi
impozite. Pe de altã parte, este în

creºtere nivelul de calitate cerut
de clienþii care solicitã servicii de
transport sau logisticã sub tempe -
ra turã controlatã. Clienþii pun ac -
cent pe livrãri mai dese cu cantitãþi
mai mici de marfã, cu respectarea
strictã a continuitãþii lanþului frigo -
ri fic (inclusiv dovada monitorizãrii
tem peraturii pe durata trans por -
tului), însã la aceleaºi tarife.

Existã un interes mai mare
privind externalizarea, trendul
început acum câþiva ani fiind în
continuare în creºtere. Cred cã în
perioada urmãtoare se vor finaliza
procese de externalizare cu im -
pact pe piaþa de servicii logistice
la temperaturã controlatã ºi,
astfel, va creºte interesul pentru
exter na lizare în general.

Ultimul an a fost unul bun
pentru Whiteland Logistics, cu
clienþi noi, extinderea reþelei de
distribuþie de la nivel naþional la
nivel european prin parteneriatul
cu Nagel-Group, actualizãri de
tehnologie informaticã, planuri
coerente de extindere. Avem în
vedere sã dezvoltãm echipa de
bu siness development, sã inves -
tim într-un depozit nou frigorific
ºi în flota existentã.“

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

trans portatori nu cunosc do me -
niul de temperaturã controlatã, nu
știu legislaþia ºi nu fac ce tre buie.“

Lucia Apostol, Commercial &
Business Developement

Manager DUMAGAS
„În ultimii ani, s-a
resimţit o
creştere a pieţei
de frig în România
datorită
dezvoltării marilor
reţele de
magazine“

„Dumagas este prezent pe
piaþa transporturilor ºi logisticã
dedicatã produselor care necesitã
temperaturã controlatã încã din
2000. Compania deþine o flotã
de peste 120 camioane cu tempe -
ra turã controlatã – 24 tone capa -
ci tate ºi peste 40 camionete de
dis tri bu þie cu temperaturã con -
tro latã, precum ºi spaþii de depo -
zi tare pentru acest segment lo -
gis tic de peste 6.000 mp în 4
lo caþii în þarã. Flota de transport
de dicatã tem pe raturii controlate
reprezintã peste 20% din totalul
flotei com paniei ºi putem acoperi
toate ne cesitãþile unui client: ca -
mi oane 24 tone capacitate - mo -
no  came rale - posibilitate de încãr -
care a unui singur produs la o
singurã temperaturã; camioane
24 tone ca pacitate - dublu came -
rale - po si bilitate de încãrcare a
mai multor pro duse ce se pãs -
trea zã la tempe raturi diferite; de -

po zitare ºi logisticã la nivel naþio -
nal ca mi oa ne distribuþie (capa ci -
ta te 1,5-3,5 tone dotate cu siste -
me de control al temperaturii). 

În ultimii ani, s-a resimþit o
creºtere a pieþei transporturilor
de frig în România, mai ales da -
toritã dezvoltãrii marilor reþele de
magazine. 2011 a fost pentru
Dumagas un an conform aºtep -
tã rilor, cu creºtere pe toate seg -
men tele, inclusiv în cel cu tem -
peraturã controlatã, unde am
înregistrat o creºtere a cifrei de
afa ceri cu 30%, pe care o prog -
no zãm ºi în 2012. Numai în 2011
am mãrit flota cu 20 ansambluri
ca pete tractor ºi semiremorci
frigo. În 2012, avem bugetatã
investiþia pentru mãrirea flotei de
temperaturã controlatã cu încã 30
de echipamente, precum ºi sã ne
creºtem numãrul de locaþii de de -
pozitare în þarã ºi flota de distri -
bu þie. Considerãm cã este unul
din segmentele în creºtere.

Dumagas a lansat în 2009 un
depozit de temperaturã controlatã
la Craiova, construit la cele mai
înalte standarde europene, pe o
su prafaþã de 4.500 mp, care poa -
te stoca peste 5.000 paleþi, cu
posibilitãþi de depozitare în regim
de temperaturã controlatã, refri -
ge rare sau congelare. Din 2009
pânã în 2011, Dumagas a dez vol -
tat segmentul de distribuþie a
aces tor produse prin investiþiile
în camioane de tonaj mic cu tem -
pe raturã controlatã, cu care efec -
tueazã distribuþie la nivel naþional,
ºi deschiderea unui numãr de 3
hub-uri în România, echipate pen -
tru toate regimurile de depozitare:
ambiental, refrigerare ºi con -
gelare. 

Din punct de vedere al calitãþii
serviciilor/echipamentelor pe care
un transportator ºi un furnizor de
servicii logistice trebuie sã le înde -

pli neascã, acestea sunt condiþii
mult mai greu de îndeplinit com -
pa rativ cu cerinþele aplicabile mãr -
fu rilor generale: respectarea ter -
menelor de încãrcare/descãrcare,
unde nivelul serviciilor trebuie sã
fie de 100% - nu se acceptã aba -
teri de la acest indicator, timpul
de tranzit mai mic decât în cazul
mãrfurilor generale (ceea ce nece -
sitã echipaj dublu de conducãtori
auto), sisteme de control online
al temperaturii pe parcursul trans -
portului, o reþea de service ºi in -
tervenþie 24 ore - sã se poatã
interveni cu maximã rapiditate
(ma xim 1 orã) de la apariþia defec -
þiunii la aparatele de control al
temperaturii.“

Corina Florea, director
comercial Frigoexpres

„Calitatea
serviciului oferit
ajută la
efectuarea unei
diferenţieri“

„În 2011, piaþa de transport a
ajuns la un nivel mai ridicat, iar
cea mai importantã este, în pre -
zent, concentrarea pe calitatea
ser viciului oferit. Oferta de trans -
port este destul de mare, iar cali -
ta tea serviciului ajutã la efec tua -
rea unei diferenþieri. Tarifele de
transport sunt încã mici, raportate
la costurile înregistrate, dar o
oarecare creºtere a lor este uºor
se sizabilã. De altfel, tarifele de
transport au scãzut foarte mult
pânã în prezent ºi nu cred cã mai
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Investiţiile înseamnă
calitate

Ziua Cargo: Ce înseamnã
sã fii eficient atunci când
transporþi mãrfuri cu
temperaturã controlatã?
Marc Paulissen: Nu numai în

trans port, dar ºi în logisticã, depo -
zi tare, distribuþie sau retail, atunci
când este vorba despre mãrfuri
de acest gen, eficienþa se traduce
în primul rând prin asigurarea tem -
pe raturii cerute pe tot parcursul
lan þului de aprovizionare, fãrã nici
un fel de excepþie. De exemplu,
dacã trebuie sã transport o anu -
mi tã categorie de produse la -10
grade C, camionul meu trebuie sã
mã soare o temperaturã de -13
sau -14 grade C înainte de a des -
chi de uºile, pentru cã vor surveni
pier deri de temperaturã. Foarte
important este agregatul frigorific,
care trebuie sã fie de calitate ºi
foarte bine întreþinut. La încãrcare,
ºo ferul trebuie sã mãsoare tem -
pe ra tura o datã la deschiderea
uºi lor, apoi în timpul încãrcãrii ºi
o datã ce aceasta se încheie. Bu -
nu rile respective fiind sub con -
tro lul meu, aceasta este ºi o mã -
su rã de protecþie pentru mine, în
even tualitatea în care apar pro -
ble me pe parcurs. Pe toate ca mi -
oa nele noastre frigorifice, ºoferul
are martori de temperaturã la ni -
ve lul cabinei, aºa cã ºtie exact, în
per manenþã, ce temperaturã are
în spaþiul de încãrcare.

Cum controlaþi, în calitate
de manager, respectarea
acestor proceduri
standard? 
Am creat în Oradea un aºa nu -

mit „turn de control”, care este în
conexiune cu toþi ºoferii, cu toate
echipamentele noastre, prin inter -
me diul GPS ºi prin intermediul
sis temelor de comunicaþii. Astfel,
tur nul de control poate vizualiza
tem peratura din fiecare camion
în timp real. În prezent, dacã vine
o comandã de la client, cu o con -
di þie specialã, de exemplu trans -
port la -18 grade, este transmisã
au tomat ºi cãtre turnul de control.
Pentru -18 grade, numai o parte
li mitatã a flotei poate sã facã
acest lucru, iar sistemul poate blo -
ca, de exemplu, utilizarea unui ve -
hicul necorespunzãtor folosit în
situaþia datã.

Cel de-al doilea element de
control pe care îl avem este legat
de faptul cã sistemul poate vedea
live dacã agregatul frigorific în
sine funcþioneazã sau nu, prin in -
ter mediul GPS. Dacã în trailer sunt
-10 grade ºi avem nevoie de -18
gra de, se poate interveni de la
tur nul de control direct asupra
agre gatului frigorific pentru a ob -
þine aceastã temperaturã, pen tru
a pregãti trailerul pentru încãr ca -
re. Turnul poate avertiza ºoferul
în cazul unor variaþii de tem pe ra -

turã constatate, pentru a lua mã -
su rile care se impun. De ase me -
nea, tot prin intermediul turnului
de control avem monitorizare de
securitate (transporturi de înaltã
se curitate), care supravegheazã
orice deviaþie de la traseu ºi care
poate bloca sau debloca uºile. 

Toatã flota noastrã este echi -
pa tã în acest fel. Avem 300-400
de trailere cu temperaturã con -
tro latã care funcþioneazã pe acest
sistem. 

ªi, pentru un plus ºi mai mare
de eficienþã, am început ºi în Ro -
mâ nia ºi în Bulgaria sã încheiem
contracte cu toþi cei care sunt ca -
pa bili sã repare agregate frigo ri -
fi ce, astfel încât, indiferent unde
s-ar produce o defecþiune, aceas -
ta sã poatã fi remediatã în cel mai
scurt timp posibil. 

Aceste tipuri de sisteme
sunt cu siguranþã foarte
costisitoare. Este eficientã
o astfel de investiþie?
Turnul de control împreunã cu

sis temele IT, WMS ºi TMS au re -
pre zentat o investiþie uriaºã pen -
tru noi, dar clienþii multinaþionali
doresc sã aibã garantatã calitatea
transportului lor. În prezent, lu -
crãm numai cu companii multi na -
þi o nale, nu avem încã nici un client
naþional, dar probabil cã, pe viitor,
vor apãrea. 

Mulþi clienþi multinaþionali sunt
gata sã plãteascã suplimentar pen -
tru a putea beneficia de acest tip
de monitorizare, pentru cã echi pa -
men tul nostru poate, de ase menea,
sã furnizeze un print cu tem pe ra -
tu rile de pe tot par cur sul cursei,
înregistrate din 5 în 5 minute. Astfel,
pot sã observe exact dacã lanþul
frigorific a fost în trerupt ºi ne pot
trage la rãs pun dere pentru orice
eventualã pro blemã apãrutã. 

Este mai eficient sã deþii
propria ta structurã sau sã
lucrezi cu subcontractori?
Întregul lanþ logistic pe tem pe -

raturã controlatã ne aparþine în tota -
litate. Nu lucrãm cu subcon trac tori
în acest domeniu. Este un avan taj
pentru noi sã þinem astfel lu crurile
sub control ºi acesta este mo tivul
pen tru care investim în aces te sis -
teme. Atunci când lu crezi pentru
clienþi care au produ se farma ce u -
ti ce, vopseluri, ali men te, aceºtia nu
ac ceptã nici un risc. Dacã nu este
res pectatã tem pe ratura ºi sunt
variaþii foarte mari, cli entul poate
chiar sã refuze în cãr cãtura. 

Faceþi ºi distribuþie localã
pentru clienþii
multinaþionali?
La momentul de faþã, pentru

full loads ºi grupaj, avem transpor -
turi de la depozitul din Belgia

pânã la clientul final din România,
care este întotdeauna un depozit.
În prezent, suntem în curs de or -
ga nizare, cu alþi clienþi, a unui sis -
tem de distribuþie localã, operând
pe acelaºi sistem. Acest lucru în -
seamnã cã, atunci când încarc la
cold dock, trebuie sã am aceeaºi
tem peraturã ºi în depozit, ºi în ca -
mion, pentru a nu întrerupe lanþul
frigorific. La fel, la transferul din -
tr-un vehicul mare, într-unul mic,
de distribuþie, trebuie sã se asi -
gure aceeaºi temperaturã, cores -
pun zã toare mãrfii pe care o încarc.
Ast fel, încercãm sã amenajãm un
coridor, o parte a depozitului,
unde sã putem asigura în per ma -
nen þã temperatura de care avem
ne voie oricând pentru orice tip de
marfã, pentru a facilita transferul. 

Care este motivul pentru
care distribuitorii locali nu
solicitã încã acest tip de
produse de transport?
În România, la nivelul micilor

dis tribuitori, nu existã încã o pre o -
cupare foarte atentã în privinþa
calitãþii produselor comercializate,
pentru cã ei cumpãrã ºi vând, indi -
fe rent ce produse. Cel mai afectat
de scãderea încrederii consu ma -
to  rului final într-un produs a cãrui
ca litate este pusã sub semnul în -
tre bãrii de, sã spu nem, diferenþele
de temperaturã, este produ cã to rul.

Acesta este mo tivul pentru care
multi na þio na lele sunt gata sã
plãteascã pre þuri mai mari pentru
un control strict pe perioada trans -
portului ºi depo zi tãrii. Noi garan -
tãm cã tempe ra tura necesarã fie -
cã rui produs va fi menþinutã pe tot
parcursul trans portului, iar cli en tul
poate verifica asta în orice moment.

Va deveni piaþa
româneascã conºtientã de
eficienþa acestor sisteme,
în viitorul apropiat?
Am putut observa schimbãri în

acest sens în ultima vreme, de oa -
rece Europa devine din ce în ce mai
pre zentã ºi aici, regulile ºi exi gen -
þe le devenind, la rândul lor, mai
stric te. Cei care sunt aici, în fa ci li -
tãþile de producþie ºi în de po zite,
încep sã verifice aceste aspecte. 

În momentul de faþã, sunt din
ce în ce mai multe exporturi cãtre
Eu ropa, iar bunurile sunt foarte te -
meinic verificate din punct de ve -
dere calitativ. Sunt din ce în ce mai
mulþi profesioniºti care vor sã facã
o treabã bunã, indiferent de situaþie.
ªi, indiferent de bu nu rile despre
care este vorba, la nivel intern,
clientul este cel care trebuie sã
genereze schimbarea, prin exigenþa
sa pentru un nivel ca litativ superior. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

În acest număr al revistei Ziua Cargo, recent
inaugurata noastră rubrică „FII EFICIENT!”
s-a mutat în suplimentul special destinat
transporturilor şi logisticii cu temperatură
controlată, pentru a sublinia câteva dintre
cele mai interesante aspecte ale eficienţei
în acest dificil şi deosebit de important
domeniu. De la carne la ciocolata pe care o
oferim copiilor sau nepoţilor, şi până la
legumele şi fructele proaspete pe care le
punem pe masă, de la medicamentele
necesare fiecăruia dintre noi, la vopseaua
de pe maşina proprietate personală, toate
acestea au nevoie de un regim strict de
temperatură. Am aflat mai multe despre cum
anume să fii eficient atunci când nu trebuie
să întrerupi lanţul frigorific de la Marc
Paulissen, director general al companiei
H.Essers Romania. 
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SSemiremorcile Krone Cool
Liner sunt adaptate la ce -
rinþele riguroase de trans -
port sub tem pe ra tu rã
controlatã. ªasiul, su -

prastructura ºi dotãrile sunt so li de
ºi bine gândite. De la canalul fle xibil
de direcþionare a aerului pâ nã la
ºinele etanºe de protecþie din
aluminiu ºi încuietorile uºilor de la
spate din oþel inoxidabil: pânã ºi
cele mai mici detalii res pec tã cele
mai ridicate standarde în domeniu.

Atât Cool Liner Duoplex Steel,
cât ºi Cool Liner Duoplex GRP
pot fi exploatate la costuri minime.
Pe de o parte, acest lucru se dato -
rea zã soluþiilor ingenioase de la
Krone, care asigurã economie de
energie chiar ºi pentru cele mai
ridi cate performanþe frigorifice.
Pe de altã parte, la fabricarea
semi remorcilor frigorifice se uti -

li zeazã doar componente co mer -
ciale de la producãtori renumiþi.
Astfel, vã puteþi baza pe calitatea
unei mãrci reputate ºi veþi ºti cã
puteþi procura cu uºurinþã piesele
de schimb.

Semiremorcile noastre frigo -
ri fice oferã rãspunsul la orice pro -
blemã de transport. Dacã trans -
por taþi legume, carne sau
ali mente congelate, ambele mo -
de le Cool Liner sunt disponibile
op þional cu echipamentul special
co respunzãtor. Sistemul telematic
TControl este extrem de util, de -
oa rece asigurã informarea online
în legãturã cu localizarea, starea
sau temperatura vehiculului în
orice moment.

Cool Liner este echipat cu un
ºasiu întreg. Forþele de tracþiune
se transferã la ºasiu, care, la rân -
dul sãu, protejeazã suprastructura

în timpul cuplãrii ºi decuplãrii. ªi
forþele care intervin în timpul an -
do cãrii la rampã sunt absorbite
de ºasiu. 

Semiremorcile frigorifice
Krone sunt dotate conform so li -
ci tãrilor clientului: cu ºine de pro -
tecþie, podea dublã, ºine de an -
co rare conform HACCP ºi o serie
de alte dotãri opþionale pentru
eficienþa transportului.

Cool Liner Duoplex
- dotări opţionale

Deflectorul rabatabil asigurã
o întreþinere ºi curãþare uºoarã,
conform cerinþelor HACCP. De
asemenea, Cool Liner Duoplex
GRP ºi Steel pot fi livrate cu „bu -
zunare” pentru macara ºi dis po -
zi tive adecvate pentru transportul
combinat.

Semiremorca frigorificã este
adaptatã la nevoile clienþilor: pro -
tec tive, podea dublã ºi ºine de
ancorare conform HACCP.

Este disponibil, de asemenea,
sistemul Vario Lock pentru asi -
gu rarea încãrcãturii, cu ºine per -
forate fixate în podea ºi în plafon.
Dispozitivul este optim pentru
asigurarea cãrucioarelor de flori.

Lifturile pentru încãrcare de
diferite mãrci, în versiunea ver ti -
ca lã sau rabatabilã, sunt dis po ni -
bile ca ºi dotãri excepþionale.

Panourile laterale FuelSaver
con tribuie la reducerea rezistenþei
ae rului. Acest lucru poate con -
duce la economii de carburant de

pânã la 7%. Accesul la elementele
de comandã ale semiremorcii, dar
ºi la anvelope ºi alte elemente,
se poate face cu uºurinþã prin uti -
li zarea uºilor de acces. Kitul Krone
FuelSaver este din material plastic
ºi cântãreºte în jur de 220 kg.

Krone Cool 
Liner Folding 
Door

Multifuncþionalitate ºi deschi -
de re lateralã - acestea sunt douã
par ticularitãþi ale caroseriei cu pe -
rete lateral pliabil care fac din a -
ceas tã semiremorcã vehiculul
ideal pentru încãrcare lateralã.

Un perete lateral al caroseriei
este fabricat din panouri fixe tip
sandwich, iar celãlalt perete se
com pune din douã uºi pliabile,
fie care având 5 elemente, astfel
încât aceastã laturã a caroseriei
sã fie deschisã aproape în tota li -
ta te. De asemenea, aceastã va -
rian tã este adecvatã pentru trans -
por tul de obiecte lungi. Aceasta
înseamnã cã utilizarea vehiculului
devine mai rentabilã ºi se evitã
cursele fãrã încãrcãturã. Datoritã
certificãrii FRC, modelul cu perete
pliabil poate fi utilizat ºi la dis tri -
buþia de produse alimentare, fãrã
niciun fel de restricþii. Ca ºi în ca -
zul celorlalte semiremorci, Cool
Liner Krone utilizeazã ºasiul întreg
pentru modelul cu perete pliabil.

Cu ajutorul peretelui pliabil se
poate deschide partea lateralã a ca -
 roseriei pentru încãrcarea mãr fu rilor
pe o lãþime de 11.830 mm. ªi nele
de ancorare încorporate în pe retele
lateral ºi în uºile pliabile ga ranteazã
asigurarea universalã a în cãrcãturii
din interiorul semi re mor cii. De ase -
menea, sunt dis po nibile sistemul cu
podea dublã, sistemul Multitemp ºi
sistemul Vario-Lock.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Krone Cool Liner

Eficienţă frigorifică
de două ori mai mare
Semiremorcile frigorifice de înaltă performanţă fabricate
de Krone sunt disponibile ca model Cool Liner Duoplex
GRP - semiremorcă echipată cu panouri de plastic
ranforsat din fibră de sticlă şi Cool Liner Duoplex Steel -
cu panouri continue din oţel.
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Rămâne rece ca gheaţa 
chiar dacă situaţia e �erbinte. 
Răcire de o e�cienţă convingătoare: 
seria Cool Liner Duoplex.

CTE TRAILERS SRL. • Tel.: +40 372 150808 • www.krone-trailer.com
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REYNOLDS LOGISTICS
ÎŞI CONSOLIDEAZĂ
OPERAŢIUNILE 

În timpul ultimului trimestru al
anului 2011, Reynold Logistics
ºi-a crescut în mod activ
prezenþa pe sectorul
combustibililor din Marea
Britanie, atât pe retail cât ºi pe
depozitare, având acum
cisterne în Essex, Kingsbury ºi
Ellesmere Port, dar putând sã
ofere o acoperire naþionalã.
Construindu-ºi o reputaþie
serioasã în Irlanda pentru
servicii logistice în domeniul
petrolier, Reynolds a început
construcþia unei flote puternice
în domeniu ºi în Marea
Britanie, oferind flexibilitate ºi
profesionalism. Reynolds poate
transporta petrol, motorinã,
benzinã, kerosen ºi
combustibili pentru aviaþie,
precum ºi produse bio. 
De asemenea, Reynolds
Logistics a semnat un nou
contract pe patru ani cu Cãile
Ferate Irlandeze pentru a
continua sã asigure servicii
logistice ºi de livrãri vrac de
combustibil cãtre Cãile Ferate
în întreaga Irlandã. 

SCHIMBURI
COMERCIALE RECORD
ROMÂNO-MOLDOVENE

Valoarea schimburilor
comerciale dintre România ºi

Republica Moldova a atins în
2011 un nivel record, de peste
1 miliard de dolari, a declarat
premierul moldovean Vlad Filat,
dupã ºedinþa comunã a
guvernelor celor douã þãri,
desfãºuratã la Iaºi la începutul
lunii martie. Premierul român
Mihai-Razvan Ungureanu a
precizat, la rândul sãu, cã
România va fi primul partener
economic al R. Moldova, dupã
iminentele privatizãri.
Anul trecut, comerþul bilateral
dintre cele douã þãri a depãºit
1 miliard de dolari, Republica
Moldova fiind a 6-a piaþã
extracomunitarã de desfacere
a produselor româneºti.
Exportul românesc s-a ridicat
la 786 milioane dolari, iar
importul s-a cifrat la 343,7
milioane dolari.
În R. Moldova sunt înregistrate
1.227 societãþi mixte, dintre
care 130 constituite anul
trecut, cu o valoare de capital
subscris de 30 milioane dolari.
România ocupã prima poziþie
investiþionalã în Republica
Moldova dupã numãrul de
societãþi mixte ºi locul 7 dupã
valoarea capitalului subscris.
(M.S.)

RISC RIDICAT DE
RECESIUNE

Riscul unei noi recesiuni
globale ºi a unei alte crize
bancare este ridicat, potrivit
unui nou sondaj care identificã

cele mai mari ameninþãri
pentru industria financiarã
globalã.
Raportul anual al CSFI Banking
Banana Skins, produs în
asociere cu PwC, aºeazã riscul
macroeconomic pe primul loc
între 30 de ameninþãri posibile
pentru sectorul bancar.
Sondajul se bazeazã pe
rãspunsurile a mai mult de 700
de bancheri, membri ai
autoritãþilor de reglementare ºi
analiºti din 58 de þãri.
Sondajul aratã cã nivelul de
îngrijorare cu privire la
perspectivele sectorului
financiar este la cel mai înalt
nivel de la începerea acestor
studii în urmã cu 13 ani. Mulþi
respondenþi se aºteaptã la un
nou val de falimente bancare ºi
naþionalizãri.
Principala cauzã a acestei
îngrijorãri o reprezintã criza din
zona Euro, care ar putea duce
la intrarea în incapacitate de
platã a mai multor þãri. ªocul
unui colaps al Zonei Euro ar
afecta nu doar bãncile
europene, ci ºi cele din alte
regiuni. Bancherii din þãri
precum Statele Unite, Canada,
China, Argentina sau Australia
au aºezat criza din Zona Euro
pe primul loc între îngrijorãrile
lor.

MAŞINILE ŞI
ECHIPAMENTELE DE
TRANSPORT, ÎN
TOPUL EXPORTURILOR
ŞI IMPORTURILOR

Ponderi importante în structura
exporturilor ºi importurilor sunt
deþinute în luna ianuarie 2012
de maºinile ºi echipamentele
de transport (41,7% la export
ºi 34,3% la import), alãturi de
alte produse manufacturate
(35,5% la export ºi 29,6% la
import), relevã datele publicate
de Institutul Naþional de
Statisticã. Valoarea
schimburilor intracomunitare
de bunuri în prima lunã a
anului a fost de 11,104
miliarde lei (2,557 miliarde
euro) la expedieri ºi de 12,386
miliarde lei (2,852 miliarde
euro) la introduceri,
reprezentând 74% din total
exporturi ºi 72,8% din total
importuri. Faþã de perioada
similarã din 2011, s-au
înregistrat creºteri cu 2,9% la
exporturi ºi cu 9,9% la

importuri.
Diferenþele dintre dinamicile
calculate pe baza valorilor
exprimate în lei ºi cele
calculate din valori exprimate
în euro au fost determinate de
variaþia cursului monedei
naþionale faþã de euro, în luna
ianuarie 2012 comparativ cu
luna ianuarie 2011.
Pe de altã parte, deficitul
comercial FOB-CIF a crescut în
ianuarie 2012 la peste 2,004
miliarde lei (462,8 milioane
euro), faþã de 1,102 miliarde lei
(251,5 milioane euro)
înregistrat în aceeaºi lunã din
2011.
În prima lunã a anului 2012,
exporturile FOB au însumat
circa 15,013 miliarde lei (3,465
miliarde euro), iar importurile
CIF au însumat 17,017 miliarde
lei (circa 3,928 miliarde euro).
Comparativ cu luna ianuarie
2011, exporturile au crescut cu
2,9% la valori exprimate în lei
(1,4% la valori exprimate în
euro), iar importurile au
crescut cu 9,9% la valori
exprimate în lei (8,2% la valori
exprimate în euro).
Faþã de luna decembrie 2011,

exporturile au crescut în
ianuarie 2012 cu 5,8% la valori
exprimate în lei (5,9% la valori
exprimate în euro), iar
importurile au scãzut cu 9,3%
atât la valori exprimate în lei
cât ºi la valori exprimate în
euro.

GEBRÜDER WEISS
OBŢINE O CIFRĂ DE
AFACERI RECORD

Gebrüder Weiss continuã
evoluþia pozitivã din anii
anteriori. Cu un excedent de
9,2 procente comparativ cu
2010, compania de transport ºi
logisticã a obþinut în anul
financiar precedent o cifrã de
afaceri netã preliminarã de

1,066 miliarde euro, pentru
prima datã în istoria sa.
Dezvoltarea permanentã a
reþelei pe pieþele din Europa
Centralã ºi de Est, precum ºi
din Asia a contribuit în mod
decisiv la aceastã evoluþie. De
asemenea, compania a putut
profita de situaþia economicã
bunã din Austria ºi Germania
de Sud. ªi activitatea de pe
piaþa din Elveþia rãmâne stabilã
– în ciuda turbulenþelor legate
de monedã. Compania
dispune, la nivel mondial, de
peste 158 de puncte de lucru
proprii. 87 dintre acestea se
aflã în Europa. 
Transporturile terestre, soluþiile
de logisticã, precum ºi
transporturile aeriene ºi navale
au avut o creºtere de circa 10
procente. În domeniul
transporturilor terestre,
Gebrüder Weiss a reuºit sã
sporeascã cifra de afaceri
consolidatã cu 10 procente, de
la 642,1 milioane la 706,6
milioane euro. Gebrüder Weiss
Air & Sea a înregistrat în 2011
o creºtere semnificativã de 9,4
procente, obþinând o cifrã de
afaceri de 236,8 milioane euro.

Alpargatas a încheiat un
contract cu GEFCO pentru
gestionarea transporturilor
maritime către Europa şi
Orientul Mijlociu. Conform
contractului, GEFCO se va
ocupa de toate operaţiunile
vamale. Fiind parteneri încă
din aprilie 2011, Alpargatas
şi GEFCO au analizat
împreună care este cea mai
potrivită soluţie de servicii
vamale pentru client, în urma
deciziei sale de a-şi muta
depozitul în regiunea
Marsilia (Franţa).
Faimoasele sandale (numite
„chinelos” în portugheză)
sunt fabricate în Campina
Grande, între localităţile

Natal şi Recife şi apoi
transportate de GEFCO
Brazilia. Începând din august
2011, GEFCO Brazilia a
gestionat toate
transporturile maritime ale
celebrelor Havaianas, în
special din Brazilia către
portul Marsilia dar şi către
alte porturi din Europa şi
Orientul Mijlociu. Filialele
GEFCO se ocupă de toate
formalităţile vamale de
intrare în porturile europene.
GEFCO, în strânsă
colaborare cu Alpargatas, a
dezvoltat o soluţie
personalizată în domeniul
vamal începând din faza de
proiectare. 

GEFCO - PARTENER PENTRU COMPANIA
BRAZILIANĂ ALPARGATAS

Foto: GW
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GEFCO România şi
Bulgaria în strânsă
colaborare

trã pe piaþa de transport ºi lo -
gisticã, adjudecându-ºi o cotã de
8%. Din punct de vedere al pro -
fiturilor, compania se aflã pe pri -
mul loc, iar din punctul de ve dere
al cifrei de afaceri, pe cel de-al
doilea. Compania ºi-a men þinut,
pe parcursul anului trecut, nivelul
de dezvoltare, crescându-ºi cifra
de afaceri cu 32%. Acest lu cru a
fost posibil prin diver si fi carea
serviciilor pe care le oferã cli -
enþilor, prin demararea unor noi
proiecte cu clienþi existenþi ºi prin
câºtigarea unora noi. 

Printre reînnoirile vechilor con -
tracte ºi noile oportunitãþi dez vol -
tate anul trecut, se numãrã reîn no -
i rea contractului de trans port ºi
distribuþie în Italia pentru Dacia ºi
fluxurile cãtre Constanþa, fluxuri de
export cãtre Portugalia (pentru Van -
pro), fluxuri de trans port pe uscat
ºi pe mare cãtre Ru sia (Takata),
fluxuri de export cãtre Franþa
(pentru Arctic), echipã de di catã în
Arad pentru admi nis tra rea fluxurilor
pentru fabrica Elec tro lux din
Ungaria, exporturi na vale cãtre SUA
pentru Vimetco ºi exporturi navale
ºi aeriene cãtre India. 

În 2011, GEFCO România a în -
registrat o cifrã de afaceri de 43,35
milioane EUR, având o forþã de
muncã de 94 angajaþi, pe douã plat -
for me logistice (Arad ºi Joiþa-Bu cu -
reºti) ºi trei platforme au to mo tive
(Curtici, Mioveni ºi Bucu reºti). 

Anul trecut, compania a înre -
gis trat nu mai puþin de 20.000
FTL/LTL, în medie 80 de camioane
pe zi, ºi 48.000 transporturi de
gru paj, în medie 200 pe zi. Pe na -
val, au fost transportate 1.750
TEU, ceea ce marcheazã o creº -
te re cu 10% comparativ cu 2010
ºi, nu în ultimul rând, au fost rea -
li zate 545 transporturi aeriene. 

Pentru 2012, GEFCO Româ -
nia are în vedere lansarea oficialã
a douã noi servicii: cel de repre -
zen tare vamalã ºi GEFCO Special.
De asemenea, se doreºte dezvol -
ta rea liniei Aerospace ºi dezvol -
ta rea suplimentarã a serviciilor
lo gistice de depozitare, cross-
dock ing, pregãtire de comenzi,
distribuþie etc. 

O piaţă cu
potenţial

GEFCO ºi-a stabilit un birou
de reprezentanþã în Bulgaria în
2011, pentru a studia ºi analiza
potenþialul pieþei locale a unei þãri
care constituie „podul” natural ce
uneºte Europa de Vest cu Turcia
ºi Orientul Mijlociu. Deºi obiec ti -
vul iniþial fusese de a dezvolta

acest birou ca punct de sourcing
pentru alte þãri în care opereazã
GEFCO, Grupul a descoperit cã
piaþa localã de logisticã are un
potenþial interesant de dezvoltare,
astfel încât a fost adoptatã decizia
de a deschide aici o subsidiarã,
ca re a devenit operaþionalã pe 9
de cembrie 2011. 

Subsidiara GEFCO din Bul ga -
ria dispune în prezent de un nu -
mãr de 17 angajaþi, având în plan
pentru acest an extinderea echipei
la 23. ªase alþi angajaþi lucreazã
pentru Mercurio Bulgaria, sub
directa supervizare a directorului
executiv al GEFCO Bulgaria. Mai
mult decât atât, anul acesta va fi
lansat un program de internship
pentru absolvenþii universitari
pen tru descoperirea ºi dezvol ta -
rea tinerelor talente, dupã un mo -
del care ºi-a dovedit eficacitatea
ºi în cadrul GEFCO România. 

Subsidiara a fost integratã în
întregime în reþeaua Grupului
GEFCO de transport la nivel eu ro -
pean, ceea ce a rezultat în or ga -
nizarea unor noi fluxuri de mãr furi.
GEFCO Bulgaria a integrat, de
asemenea, compania-fiicã Mer -
curio în aceastã þarã ºi a dez vol -
tat capacitatea de a susþine alte
bi rouri GEFCO, dar ºi pe cli en þii
lo cali. Dupã integrarea Mer curio
Bu lgaria, 10 transportoare de
maºini Mercurio au fost mutate în
aceastã þarã anul trecut ºi au fost
angajaþi doi noi specialiºti pentru
a demara acest proiect, de trans -

port auto vehicule. GEFCO Bul garia
a semnat primul sãu con tract cu
Sofia France Auto, con form cãruia
aceastã companie lo gisticã va livra
exclusiv noile vehicule în Bulgaria
ºi le va dis tri bui în toate locaþiile
dealerului din þarã. Logisticianul
asigurã, de ase menea, livrarea de
auto ve hi cule Citroën la premisele
dealer u lui local ºi, mai mult decât
atât, GEFCO Bulgaria ºi-a adju de -
cat un contract cu grupul Volks -
wagen pentru o parte a fluxurilor
sale intra-europene. 

Strategia de dezvoltare plã -
nuitã pentru dezvoltarea GEFCO
în Bulgaria include concentrarea
pe piaþa automotive, precum ºi
dez voltarea relaþiilor cu sub con -
tractori existenþi sau potenþiali,
com panii de transport mici ºi
medii din Bulgaria. 

În prezent, GEFCO Bulgaria
face transport cu 30 de camioane
în divizia automotive, cu intenþia
de a adãuga încã 20 pânã la sfâr -
ºitul anului. Mai existã, de ase -
me nea, 20 de camioane în admi -
nistrarea GEFCO în departamentul
de transport „overland” , cu per -
spec tiva de a mai adãuga încã 40
pânã la sfârºitul lui 2012. Prin
inter mediul acestor vehicule,
GEFCO va deservi în special biro -
u rile sale din Franþa, Germania,
Ro mânia, Turcia etc, precum ºi
clienþii locali ai GEFCO Bulgaria. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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GEFCO îşi prelungeşte 
parteneriatul cu Dacia

GEFCO, partener Dacia din anul 2008, a creat o soluþie logisticã
multimodalã pentru constructorul auto, prin care combinã transportul
feroviar cu transportul rutier. GEFCO expediazã vehicule finite de la
fabrica din Piteºti cãtre piaþa româneascã ºi cea italianã. Începând cu
acest an, vehiculele sunt distribuite în Italia de cãtre Gruppo Mercurio,
companie de la care GEFCO a preluat 70% din acþiuni. Parteneriatul
dintre GEFCO ºi Mercurio, un jucãtor major în transportul ºi distribuþia
de maºini, a contribuit la reînnoirea contractului cu Dacia pentru
distribuþia autovehiculelor sale în Italia, de la Centrul Automotive din
Parma, unde GEFCO ºi Mercurio gestioneazã împreunã operaþiunile. 
GEFCO, prima companie care a implementat în 2008 o soluþie de
transport feroviar pentru departamentul de logisticã Dacia din
România, gestioneazã transporturile în amonte, inclusiv colectarea
pieselor din mai multe þãri europene, cum ar fi Germania ºi Belgia ºi
livrarea la Centrul CKD din Piteºti, România, pentru a aproviziona
uzina de asamblare Dacia. De la Piteºti, GEFCO opereazã
transporturile rutiere ºi feroviare de vehicule finite cãtre parcul
industrial din Parma, pentru distribuþia în Italia (în medie un tren pe
sãptãmânã, în 2011). GEFCO asigurã capacitatea de transport pentru
Dacia, prin organizarea de transporturi maritime personalizate cãtre
diferite porturi italiene în perioadele de producþie maximã. Transportul
multimodal feroviar/rutier este folosit pentru a livra autovehiculele în
portul Constanþa, pentru a fi exportate în Orientul Mijlociu, zona
Golfului ºi Africa, cu o frecvenþã de 5-6 trenuri pe sãptãmânã. GEFCO
expediazã, în medie, 100.000 de maºini pe an pentru Dacia. În
octombrie 2011, GEFCO a transportat 9.800 de vehicule.

În perioada 28 februarie - 2 martie, GEFCO România a
participat, împreună cu GEFCO Bulgaria, la cea de-a 5-a ediţie
a Târgului Internaţional Transport&Logistics care a avut loc la
Sofia, în Bulgaria. Conform declaraţiilor companiei, prin
această participare, GEFCO România confirmă poziţia
strategică pe care o deţine în regiune şi devine unul din
punctele strategice ale Grupului GEFCO în Sud-Estul Europei. 

TT ransport&Logistics este
un târg internaþional care
pre zintã informaþii de spre
serviciile de trans port in -
ter naþional ºi in tern, logis -

ti cã ºi redirecþionare, ve hicule spe -
cializate, tehnici ºi e chi pamente de
depozitare ºi tele ma ticã. În cadrul
târgului Trans port&Logistics au
putut fi vizitate o serie de expoziþii
precum: Trans port internaþional ºi
intern, Logis ti cã, Redirecþionare ºi
servicii personalizate, Porturi ºi
terminale, Ae roporturi ºi staþii
feroviare, Teh nici ºi echipamente
de depo zi tare.

„Suntem încântaþi sã par ti ci -
pãm la acest târg important alãturi
de colegii noºtri din Bulgaria. Con -
tinuãm sã consolidãm parte ne ria -
tul ºi colaborarea excelentã pe care
o avem cu GEFCO Bulgaria pen tru
a dezvolta portofoliul de cli enþi în
re giune. Vrem sã pro mo vãm ser vi -
ci ile de înaltã calitate ºi soluþiile
GEFCO dincolo de piaþa din

România ºi sã consolidãm po ziþia
companiei noastre ca jucãtor de
referinþã pe piaþa est eur o pea nã”,a
de clarat Christophe De Korver, Ma -
naging Director GEFCO România.

„Colaborãm cu GEFCO Româ -
nia în mai multe proiecte de suc -
ces ºi suntem încântaþi sã pre -
zentãm împreunã, la acest târg,
performanþele ºi expertiza
GEFCO. Serviciile personalizate
pe care le oferim ºi know-how-ul
e chipelor locale adaugã valoare
ºi beneficii concrete pentru clienþii
noºtri. Toate acestea contribuie
la succesul companiei GEFCO în
re giune”, a adãugat Aleksander
Raczynski, Managing Director
GEFCO Bulgaria.

GEFCO România ºi GEFCO
Bul garia au organizat un stand
ex poziþional comun la Târgul In -
te r naþional Transport&Logistics
de la Sofia, unde cele douã sub -
si diare prezintã câteva dintre cele
mai recente proiecte comune.

Prin tre acestea se numãrã o linie
de transport mãrfuri în sistem gru -
paj RO - BG ºi soluþii de transport
comun de automobile. La acestea,
se adaugã suportul administrativ
oferit de GEFCO România pentru
înfiinþarea filialei din Bulgaria.

Principalele obiective ale
GEFCO România pe piaþa bulgarã
sunt consolidarea parteneriatului
cu GEFCO Bulgaria, creºterea
notorietãþii brandului în regiune
ºi dezvoltarea portofoliului de
proiecte ºi clienþi. 

Pe locul doi în
România

În cadrul conferinþei de presã
organizatã de cãtre companiile
GEFCO din cele douã þãri, am avut
ocazia sã aflãm câteva detalii
interesante despre activitãþile a -
cestora din România ºi Bulgaria.

GEFCO România se aflã, la ora
actualã, pe locul doi în þara noas -
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OO rganizatorul acestui
sum mit, Donau Con -
sult, este o companie
de consultanþã fondatã
în anul 2002 de cãtre

Wolfgang Klaar, focalizatã pe
servicii de resurse umane (exe -
cu tive search, cãutare ºi selecþie,
evaluare indivizi ºi grupuri) ºi con -
si liere financiarã ºi fiscalã în Ro -
mâ nia, Moldova ºi Bulgaria. Con -
si lierea financiarã include servicii
pentru investitori, asistenþã pentru
accesul la fondurile structurale
UE, evaluarea afacerilor, consiliere
în tranzacþii, asistenþã la taxe, în
restructurare etc.

Unul dintre subiectele abor -
da te a fost educaþia în domeniul
lo gisticii, aceasta reprezentând
un element cheie pentru dez vol -
tarea ºi echilibrarea pieþei de
profil. Cea de-a doua temã a fost
con trolul în domeniul logisticii, iar
o a treia a reprezentat-o coo pe -
ra rea internaþionalã. 

Experts for
Experts

Despre cooperarea interna þio -
na lã din domeniul logisticii, a fost
invitat sã vorbeascã Urs B. Hug,
vicepreºedinte al „Experts for Ex -
perts”, o reþea globalã de consul -
tan þã în management, specializatã
în domeniul transporturilor ºi lo gis -
ticii, având sediul central în Ba sel,
Elveþia. Dispune de o echi pã de
peste 200 de experþi, toþi membrii
fiind, în acelaºi timp, ºi acþionari. 

Acþionarii sunt 16 companii
par tenere care acoperã 21 de þãri
în mod direct ºi mult mai multe
decât atât în mod indirect. Aceste
þãri sunt Austria, Belgia, Brazilia,
China, Danemarca, Elveþia, Esto -
nia, Finlanda, Franþa, Germania,
India, Italia, Letonia, Lituania, Lu -
xem burg, Marea Britanie, Olanda,
Portugalia, România, Spania ºi
Statele Unite ale Americii. 

Una dintre activitãþile acestei re -
þele este „executive search” - cãu -

ta rea de persoane cu abilitãþi exe -
cu tive, adevãraþi profesioniºti în do -
meniu, la care adesea com pa niile de
profil nu au acces prin canalele
clasice de recrutare de personal. 

De asemenea, entitatea asi -
gu rã consultanþi în domeniul fu -
ziu nilor ºi achiziþiilor. Consultanþii
Experts for Experts oferã cadrul
financiar, legal ºi operaþional în
timpul fazei de negociere, dar
ajutã ºi la dezvoltarea unor str a -
te gii în acest sens. 

Controlling în
logistică

Prof. Dr. Armin F. Schwolgin,
expert german de top în Con -
trolling în Industria de Transport
ºi Logisticã ºi Director al De par -
tamentului de Forwarding, Trans -
port ºi Logisticã al Baden - Uni -
versitate de Stat din Württemberg
din Lörrach, Germania, a þinut un
discurs pe tema „Logistics Con -
trol ling - State of the Art” ºi a po -
vestit celor prezenþi despre stu -
di ile la nivel de Bachelor ºi Master
în domeniile men þio nate, în Ger -
ma nia. 

Conform celor declarate de
cãtre Dr. Schwolgin, folosind o
com paraþie din domeniul navi -
gaþiei, managerul de controlling
al unei companii este navigatorul
unei nave. În timp ce managerul
este responsabil cu obþinerea
unor rezultate cât mai bune, con -
trol lerul este responsabil cu trans -
parenþa. Acesta coordoneazã sco -
purile secundare ale companiei
ºi planurile corespunzãtoare în -
tr-un mod holistic, organizând un
sistem de raportare cu o puternicã
orientare cãtre viitor, care sã aco -
pere în ansamblu întreprinderea.
Con trollerii modeleazã ºi proiec -
tea zã procesul de control prin
defi nirea obiectivelor, prin plani -
fi care, control ºi raportare. Dar
pen tru a putea planifica viitorul,
tre buie, de obicei, sã priveºti în
tre cut, sã compari bugetele cu ci -
frele reale obþinute, rezultatele
an terioare cu rezultatele curente,
dar dificultãþile apar atunci când
este vorba despre anticipare, din
punct de vedere al raportãrii. În
acest context, foarte importantã
este provocarea definirii unor in -
di catori corecþi pentru aceastã

orien tare cãtre viitor, o anticipare
pe baza evoluþiei anterioare, de
exem plu a costurilor companiei
în urmãtoarea perioadã de timp. 

Dr. Schwolgin a subliniat faptul
cã activitatea de controlling, une -
ori înþeleasã numai din punct de
vedere financiar, are, la ora ac -
tua lã, mai puþinã importanþã decât
ar trebui în cadrul unei companii
lo gistice, spre deosebire de alte
do menii. ªi, deºi destul de dez -
vol tatã în Germania, aceastã ac -
ti vi tate nu este foarte bine im -
plementatã în Europa de Est. 

Armin Schwolgin a adãugat
cã, pentru a deveni un bun con -
troller în logisticã, este nevoie sã
ai un bun know-how teoretic ºi
prac tic în administrare, o bunã cu -
noaº tere a afacerii în domeniul
de referinþã ºi, nu în ultimul rând,
o structurã psihologicã puternicã,
fiind nevoie uneori chiar sã îi
atragi atenþia ºefului cã a fãcut o
greºealã.

Printre instrumentele contro -
lu lui în logisticã, se numãrã ele -
men te contabile, inventarul active -
lor, planificarea, analiza ºi
ra por tarea rezultatelor, calculele

de investiþii, dar ºi aspecte mai
noi, dezvoltate în ultimii zece ani,
cum ar fi managementul valorii,
analiza costurilor de proces, tar -
get costing etc. Dar aceste tipuri
de instrumente nu au fost încã în
întregime implementate în in dus -
tria logisticã, fiind mult mai dez -
voltate în domeniile producþiei, al
vânzãrii en-gros sau al retailului. 

Învăţământ dual

Din punctul de vedere al
educaþiei în domeniul trans por tu -
rilor ºi logisticii, Universitatea Ba -
den-Württemberg a dezvoltat un
concept unic, de învãþãmânt dual,
în cadrul unei structuri de educaþie
cooperativã. Plecând din fosta
Ger manie de Est, acest concept
s-a extins ºi în alte þãri din Uniu -
nea Europeanã, Africa de Sud,
Asia ºi America de Sud. 

Este vorba despre o iniþiativã
co munã a acestei universitãþi ºi a
unor companii de renume din di -
ver se domenii. Studenþii trebuie
sã aibã un contract de muncã,
prac tic instruirea fãcându-se nu
nu mai teoretic, ci ºi din punct de

ve  dere profesional. Ciclurile de
studiu ºi practicã sunt de câte trei
luni alternativ, iar studenþii pri -
mesc salariu pe tot parcursul pe -
rioadei de studiu. Dupã încheierea
cu succes a celui de-al ºaselea
semestru de studii (3 ani) ºi dupã
promovarea examinãrii finale,
studenþii primesc atât dovada
calificãrii profesionale, cât ºi titlul
academic respectiv - diplomã de
absolvire (bachelor's) în Arte, In -
ginerie sau ªtiinþã. 80% dintre
absolvenþi rãmân în continuare în
cadrul companiei care le-au spon -
so rizat studiile, fiind, de ase me -
nea, disponibile programe de
master profesionale. 

Având în vedere popularitatea
acestui tip de educaþie pro fesio -
na lã, se organizeazã ºi programe
de schimburi internaþionale de
studenþi, ceea ce poate face a -
ceste tipuri de programe foarte
atractive ºi pentru sistemul ro -
mânesc de educaþie din do meniul
logisticii, care se aflã încã foarte
la început. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Summit-ul
directorilor generali
La sfârşitul lunii februarie, Donau Consult a organizat,
în Bucureşti, Summit-ul Directorilor Generali din Industria
Românească de Transporturi şi Logistică, reunind
reprezentanţi de marcă ai celor două domenii.

Armin F. Schwolgin Urs B. Hug



Întrebările lunii MARTIE (etapa 28)

Întrebările lunii FEBRUARIE (etapa 27) şi răspunsurile corecte:

Premiile sunt oferite de

OTZ URSUS BREWERIES IFPTR

Fiecare întrebare are un
singur răspuns corect. 

Puteţi răspunde până pe 4
aprilie, prin e-mail la adresa

redactie@ziuacargo.ro,
menţionând variantele de

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

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

dedicată concursului.
Câştigătorii ediţiei din

martie şi variantele corecte de
răspuns vor fi publicate în

numărul din aprilie al revistei
ZIUA CARGO.

GTI

1. Clasificarea ABC presupune că:
a. nu este important să se

monitorizeze în primul rând
articolele care în valoare globală
sunt mai scumpe

b. Produsele aflate în stoc se împart
în trei categorii pe baza
volumelor anuale vândute -
CORECT

c. produsele se depozitează în
ordine alfabetică

d. produsele se livrează în ordine
alfabetică

2. Pentru articolele catalogate în
clasa A în urma analizei ABC,
valoarea acestora trebuie
revizuită/controlată:

a. Zilnic - CORECT
b. Periodic
c. Ocazional
d. Niciodată

3. Managementul stocurilor
reprezintă:

a. Planificarea şi controlul stocurilor
pentru a răspunde priorităţilor
competitive ale organizaţiei -
CORECT

b. Un proces în care nu e nevoie de
informaţie privitoare la cererea
estimată

c. O activitate care nu e specifică
managerilor de operaţiuni.

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

unui cumpărător
b. Cumpărătorii licitează pentru

afacerea unui furnizor
c. Partenerii licitează pentru afacerea

unui cumpărător
d. Partenerii licitează pentru afacerea

unui furnizor

2. Următoarele practici de achiziţii în
SC sunt considerate preferabile,
mai puţin _________.

a. Efectuarea la termen a plăţii

b. Alegerea furnizorului cu costurile
cele mai mici

c. Training-ul
d. Specificaţiile clare

3. Orice companie trebuie 
să-şi pună într-o zi întrebarea
„Care este sursa reală de
avantaj _________ pentru
compania noastră?”

a. Financiar
b. Logistic
c. Pe linie de costuri
d. Competitiv

HENKEL
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Câştigătorii lunii FEBRUARIE
Cristina Mihăilescu, Elena Tamaş şi Claudiu Mihăilescu

Ei au fost aleşi prin tragere la sorţi din cei 21 de concurenţi
care au răspuns corect la întrebările lunii februarie, cea de a
27-a etapă a concursului de logistică.

Lista concurenţilor care au răspuns corect:
Elena Petre, Rodica Harangus, Alexandra Buzoianu, Viorica
Moldovan, Radu Paul Alecu, Cristina Stancu, Claudiu
Mihailescu, Lucian Schmaus, Annamaria Chertes, Mihaela
Ionel, Corina Elena Ionel, Valerica Matei, Roxana Tudorache,
Cristina Mihailescu, Andrei Termen, Carmen Marinache, Laura
Andrei, Elena Tamas, Ionut Silviu Stan, Oana Marculescu,
Adrian Preda.

Concursul de cunoştinţe generale în

domeniul logisticii lansat de ZIUA

CARGO şi compania de consultanţă

şi training în logistică Supply Chain

Management Center continuă cu

etapa a 28-a. În fiecare lună,

publicăm 3 întrebări tip grilă,

pentru ca, în luna următoare, să

dăm publicităţii variantele corecte

de răspuns. Câştigătorii sunt

stabiliţi prin tragere la sorţi dintre

persoanele care răspund corect.

M~SOAR~-}I
cuno[tin]ele de logistic`! (28)
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MTI ARE DOUĂ
PPP-URI PE ŢEAVĂ 

Ministerul Transporturilor va
publica în martie anunþurile de
intenþie pentru revizuirea
studiului de fezabilitate a
Autostrãzii Comarnic-Braºov ºi
pentru construirea Centurii de
Sud a Capitalei în regim de
autostradã, ambele urmând a fi
realizate în parteneriat public-
privat (PPP). Anunþul a fost
fãcut de ministrul Alexandru
Nazare la Londra, unde a
prezentat aceste investiþii la un
eveniment pe tema PPP
organizat de Trezoreria Marii

Britanii. „Am înfiinþat la nivelul
MTI un comitet de gestionare a
proiectelor în PPP, iar membrii
sãi vor primi asistenþã la
realizarea lor. Marea Britanie
este lider în acest domeniu ºi
acordã asistenþã în peste 40
de þãri”, a declarat Nazare. Au
fost douã tentative de
construire a Autostrãzii
Comarnic-Braºov, de 55 km,
ultima în 2010, când
câºtigãtorul licitaþiei, asocierea
Vinci (Franþa) - Aktor (Grecia),
a renunþat la contract, din lipsa
finanþãrii. Centura de Sud a
Bucureºtilor, în regim de
autostradã, este evaluatã la
900 milioane euro.

LOCUINŢE MODULARE,
LA CONSTANŢA 

Primãria Constanþa a început
sã construiascã primele

locuinþe modulare pentru circa
1.500 de persoane nevoiaºe,
acestea urmând sã se mute în
casele tip container în luna
mai. Urmãtoarea etapã va fi
gata în octombrie-noiembrie,
pentru încã 1.500-2.000 de
persoane. Licitaþia s-a încheiat
în decembrie anul trecut, iar
investiþia totalã este de 10
milioane de euro. Noul cartier
va fi construit pe circa 6
hectare din cartierul Tomis
Nord ºi se va numi Campusul
social „Henri Coandã”. 
Containerele vin gata fãcute
dintr-o fabricã din Baia Mare ºi
vor fi asamblate pe tipul parter
plus 2 etaje, cu pasarele între
ele. Fiecare unitate locativã (6
m x 2,4 m) va avea grup
sanitar, bucãtãrie ºi 1 - 3
dormitoare. În zonã va fi
realizatã ºi o cantinã socialã,
un dispensar, un spaþiu cu
grãtare pentru picnic, douã
terenuri de sport, locuri de
joacã, precum ºi drumuri ºi cãi
de acces.

SCĂDERE UŞOARĂ LA
AUTORIZAŢIILE DE
CONSTRUIRE

Numãrul autorizaþiilor de
construire pentru clãdiri
rezidenþiale a scãzut cu 0,5%
în ianuarie 2012, faþã de
perioada similarã din 2011, la
1.732 autorizaþii, conform
datelor publicate de Institutul
Naþional de Statisticã. Din
totalul autorizaþiilor eliberate în
ianuarie, 68,2% sunt pentru
zona ruralã. Distribuþia în profil
regional evidenþiazã
urmãtoarele scãderi în
regiunile de dezvoltare: Nord-
Vest (minus 58 autorizaþii),
Bucureºti-Ilfov (minus 44
autorizaþii), Sud-Vest (minus
24 autorizaþii) ºi Centru (minus
18 autorizaþii). 
Creºteri ale numãrului de
autorizaþii eliberate pentru
construirea de clãdiri
rezidenþiale s-au înregistrat în
Nord-Est (plus 70 autorizaþii),
Sud-Est ºi Sud-Muntenia (plus
32 autorizaþii fiecare) ºi Vest
(plus douã autorizaþii). 

Ministrul Alexandru Nazare
i-a anunţat pe reprezentanţii
celor peste 150 de firme de
construcţii şi consultanţă
care au contracte cu
companiile din subordinea
ministerului că şi-a propus
pentru acest an să primească
de la Comisia Europeană (CE)
rambursări de peste un
miliard de euro. „Foarte
multe din proiectele pe care
lucraţi sunt finanţate din
fonduri europene. Aceasta
presupune că dumneavoastră
lucraţi, facturile sunt
certificate la timp de
consultanţi, iar noi avem ce
transmite CE, astfel încât
banii să se întoarcă în bugetul
de stat. Mă aştept ca acest
circuit de plată pe relaţia
constructor-consultanţi-
companii-autoritate de
management-ACP să nu aibă
defecţiuni”, a arătat Nazare,

la întâlnirea cu constructorii
şi consultanţii. Pe de altă
parte, el i-a asigurat de toată
deschiderea sa, dar i-a şi
atenţionat că va monitoriza
atent implementarea tuturor
contractelor. „Voi avea şi
întâlniri separate pe proiecte,
pentru a discuta problemele
specifice. Aşteptaţi-vă însă
oricând să vin pe şantiere
pentru a vedea cum se
lucrează. Relaţia noastră
trebuie să se bazeze pe un
parteneriat corect”, a adăugat
ministrul. Programul
Operaţional Sectorial-
Transporturi 2007-2013 are o
valoare totală de 5,7 miliarde
euro, din care 4,6 miliarde
euro finanţare
nerambursabilă. În perioada
2007-2010, contractarea s-a
ridicat la 1,7 miliarde euro, iar
anul trecut, la 1,8 miliarde
euro.

NAZARE PROMITE CONSTRUCTORILOR 
BANI EUROPENI
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Consiliul Concurenţei
anchetează 11 constructori
pentru licitaţii trucate
la Bucureşti
Pe modelul investigaţiei de succes derulate în cazul
cartelului petroliştilor, Consiliul Concurenţei anchetează
acum 11 firme de construcţii, pe care le suspicionează că
ar fi trucat ofertele la licitaţiile pentru întreţinerea
multianuală a marilor bulevarde din Bucureşti.

MM ai precis, autoritatea
de concurenþã a fãcut
inspecþii inopinate la
toa te aceste com pa -
nii participante la pro -

ce dura de achiziþie publicã or ga -
ni zatã de Consiliul General al
Mu nicipiului Bucureºti (CGMB),
prin Administraþia Strãzilor, pentru
atribuirea acordurilor-cadru de lu -
crãri, ºi se pare cã le-a prins în
ofsaid.

„Inspecþiile inopinate au avut
loc în cadrul investigaþiei dec lan ºa -
te de Consiliul Concurenþei pri vind
o posibilã înþelegere între cele 11
companii, de a participa cu ofer te
trucate (individuale ºi în aso cie re)
la licitaþiile organizate de CGMB,
prin Administraþia Strã zilor, pentru

atribuirea con trac telor-ca dru de
asfaltare ºi plom ba re a gropilor ºi
bordurilor. Atri buirea contractelor
cadru s-a fãcut prin or ga nizarea a
6 licitaþii co res pun zã toare celor
ºase sec toa re ale Ca pitalei“, a
precizat Bog dan Chi ri þoiu, pre ºe -
dintele Con siliului Concurenþei.

430 milioane euro,
în 4 ani

Valoarea totalã estimatã a
con tractelor încheiate cu cele 11
com panii, pentru 204 strãzi, în
pe rioada 2011 - 2014, este de
1,46 miliarde lei, fãrã TVA. Adicã
apro ximativ 347 de milioane euro
fãrã TVA ºi 430 de milioane de
euro cu TVA.

„Avem indicii cã ar exista o în -
þe legere între companiile in spec -
ta te, aceea de a participa cu ofer -
te formale la cele ºase licitaþii,
fãrã sã se concureze în mod real.
În acest fel, contractele au fost
ad j udecate prin rotaþie. Este foar -
te important sã depistãm ºi sã
corectãm disfuncþionalitãþile din
acest domeniu, astfel încât, în
final, sã avem o cheltuire eficientã
a fondurilor publice“, a declarat
Chiriþoiu. 

Cele 11 companii participante
la licitaþia privind „Întreþinerea ºi
ad ministrarea unor strãzi din Bu -
cureºti“ sunt: Tehnologica Radion,
Euro Construct Trading 98, Straco
Grup, Delta Antrepriza de Con -
strucþii ºi Montaj 93 (Delta A.C.M.

93), Pro Cons XXI, RCV Global
Group, Swietelsky Construcþii Fe -
roviare, Strabag, Eurovia-Con -
struct Internaþional, Global Ser -
vice Proiect, Drum Concept.

În situaþia în care Consiliul
Con curenþei va constata încãl ca -
rea regulilor de concurenþã, com -
paniile implicate riscã amenzi de
pânã la 10% din cifra de afaceri. 

Şansa
constructorilor:
programul de
clemenţă

Cu toate acestea, companiile
care coopereazã cu autoritatea
de concurenþã, în cadrul progra -
mu lui de clemenþã, pot obþine
imu nitate la amendã sau reduceri
substanþiale ale amenzilor. 

Bogdan Chiriþoiu aminteºte
cã, din septembrie 2009, auto ri -
ta tea românã de concurenþã a
adop tat noile instrucþiuni privind
politica de clemenþã, „instrucþiuni
care se aplicã atât înþelegerilor
ori zontale, cât ºi restricþionãrilor
verticale foarte grave“.

Legea concurenþei (nr.
21/1996) interzice orice înþe le -
geri exprese sau tacite între agen -
þii economici ori asociaþiile de
agenþi economici, care au ca
obiect sau au ca efect dena tu ra -
rea concurenþei, în special cele
care urmãresc participarea, în
mod concertat, cu oferte trucate
la licitaþii sau la orice alte forme
de concurs de oferte.

Povestea
întreţinerii
multianuale a
străzilor

Primul contract de întreþinere
multianualã pentru strãzile aflate
în administrarea Primãriei Mu ni -
ci piului Bucureºti, prin Ad mi nis -
tra þia Strãzilor, a fost încheiat pe
vre mea primarului general Adriean
Videanu, în anul 2005. Contractul
s-a derulat în perioada 2005-2010
ºi a inclus 100 de artere de cir -
culaþie, în principal mari bu le varde. 

Cum legislaþia în domeniul a -
chi ziþiilor publice din acel moment
(OG 60/2001) nu permitea în -
cheierea contractelor multianuale,
Municipalitatea a promovat o
hotãrâre a CGMB ce conþinea do -
cu mentaþia de atribuire care a stat
la baza contractului de întreþinere
multianualã a strãzilor reabilitate
în perioada 2000-2004.

Practic, arterele erau rea bi li -
tate complet de firmele câºti gã -

toa re ale licitaþiilor, apoi inter ve -
neau anual, sau la 2 ani, cu lucrãri
de întreþinere, care constau în raº -
chetarea stratului de uzurã. Aces -
ta era înlocuit, astfel încât nu se
mai producea deteriorarea fun da -
þiei. 

În anul 2006, prin apariþia
OUG 34/2006, s-a prevãzut ºi
posibilitatea încheierii acordurilor
cadru pe perioada maximã de 4
ani. Astfel, în toamna lui 2010,
Ad ministraþia Strãzilor a demarat
pro cedura de achiziþie publicã pri -
vind încheierea unui acord-cadru
pentru întreþinerea multianualã a
strãzilor. 

Acord-cadru şi
contracte
subsecvente

Licitaþia s-a finalizat prin sem -
na rea acordului-cadru în prima
parte a lunii aprilie 2011, în acesta
fiind incluse 204 strãzi. Potrivit
pri marului general Sorin Oprescu,
acor dul-cadru „stabileºte doar
ele mentele esenþiale, respectiv
pre þuri ºi obiect, urmând ca, în
func þie de necesitatea execuþiei
lucrãrilor ºi de resursele bugetare
alo cate, sã se încheie ºi contrac -
te le subsecvente“.

Edilul susþine cã toate anun -
þu rile de licitaþie aferente acor du -
rilor-cadru de întreþinere încheiate
au fost verificate de ANRMAP
(Au toritatea Naþionalã pentru Re -
gle mentarea ºi Monitorizarea
Achi ziþiilor Publice) ºi apoi pu bli -
cate atât în SEAP (site-ul pe care
sunt publicate anunþurile de achi -
zi þie publicã), cât ºi în JOUE (jur -
na lul oficial al Uniunii Europene),
fiind vorba despre o licitaþie inter -
na þionalã. „Prin urmare, la aceastã
licitaþie au fost invitaþi sã participe
atât operatori economici din Ro -
mâ nia, cât ºi din spaþiul euro -
pean“, a explicat Oprescu.

În cadrul acestor contracte de
în treþinere multianuale gãsim
douã categorii de lucrãri:

- Lucrãri iniþiale, care constau
în reparaþii ºi reabilitãri, cu o pe -
ri oadã de garanþie de 1 an, res pec -
tiv 2 ani, timp în care pe aceste
strãzi nu se executã alte tipuri de
lu crãri, iar orice defecþiune care
apa re este remediatã de con -
structor pe cheltuiala sa.

- Lucrãri de întreþinere, care
re prezintã operaþiuni de reparare
a fisurilor, a suprafeþelor dete -
riora te, precum ºi menþinerea pla -
neitãþii ºi capacitãþii portante la
nivelul la care s-a recepþionat stra -
da dupã reabilitare.

Costurile,
cu cântec

Acuzat de organizaþia „Salvaþi
Bucureºtiul“ cã plãteºte lucrãrile
de întreþinere de zeci de ori mai
scump decât preþul pieþei, Sorin
Oprescu ne-a declarat cã valoarea
estimatã a pachetelor aferente
celor 6 sectoare reprezintã „va -
loa rea estimatã în funcþie de can -
ti tatea minimã ºi maximã de lu -
crãri prevãzute a se executa, ºi
nu preþul ferm al contractului“.
„Astfel, în baza acordului cadru-
semnat în 2011, ASB va încheia
contracte subsecvente numai în
funcþie de necesitatea lucrãrilor
care este datã de expertiza teh -
ni cã ºi de bugetul alocat“, a expli -
cat primarul general diferenþa
mare dintre sume.

De exemplu, pentru pachetul 1,
a fost estimatã valoarea minimã de
93.965.809 lei ºi valoarea ma ximã
de 281.897.426 lei. Atri bu i rea s-a
fãcut la valoarea minimã, iar dupã
efectuarea reparaþiilor s-au plãtit
doar 28 de milioane de lei. 

Pentru pachetul 2 a fost esti -
ma tã valoarea minimã de
90.254.965 lei ºi valoarea ma xi mã
de 270.764.895 lei. Atribuirea s-a
fãcut la valoarea minimã, iar dupã
efectuarea reparaþiilor s-au plãtit
doar 13 milioane lei. La fel ºi pentru
celelalte 4 pachete, pen tru care s-au
plãtit 9 milioane lei (pachetul 3),
25 milioane lei (pa chetul 4), 7
milioane lei (pachetul 5), respectiv
6 milioane lei (pa chetul 6).

De 18 până la 48
de ori mai scump

Potrivit preºedintelui ONG-ului
„Salvaþi Bucureºtiul“, Nicuºor
Dan, calculul exact al preþului pe
kilometru de drum întreþinut pe
an aratã cã Primãria Capitalei
plãteºte, pentru aceste contracte,
de 15 pânã la 48 de ori mai mult
decât preþul pieþei. În rezumat:

- valoarea minimã a con trac -
telor prevede un preþ de 149.735
euro/km/an, de 15 ori mai mult
decât valoarea maximã de piaþã;

- valoarea maximã a con trac -
telor prevede un preþ de 477.940
euro/km/an, de 48 ori mai mult
decât valoarea maximã de piaþã;

- plãþile realizate de Primãria
Ca pitalei în perioada aprilie - de -
cem brie 2011 sunt de 140.485
euro/km/an, de 14 ori mai mult
decât valoarea maximã de piaþã.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLŞU
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Proiectele industriale
- mai stabile
Compania Epstein
Architecture &
Engineering, cu sediul
central în Statele
Unite ale Americii, are
o experienţă de peste
90 de ani în domeniul
proiectării, ingineriei
şi activităţilor de
contractor general
pentru spaţii
comerciale şi
industriale de
dimensiuni mari. De la
Randy Tharp,
managing director al
filialei din România al
acestei companii, am
aflat care sunt
tendinţele pe piaţa
proiectării şi
construcţiei de astfel
de spaţii, mai ales în
condiţiile crizei
economice prin care a
trecut şi trece ţara
noastră.

Ziua Cargo: Ne puteþi face
un scurt istoric al activitãþii
Epstein în România?
Randall Tharp: Am început în

2005, dar activitatea intensã a
demarat în 2006. Am început prin
a lucra cu Petrom, un program
care a inclus câteva sute de staþii
de combustibili în þarã, de la ob -
þi nerea de permise, pânã la pro -
iectare arhitecturalã, inginerie,
ma nagement de proiect ºi con -
strucþie. Apoi am trecut la reali -
za rea unor proiecte comerciale,
planning pentru diverse tipuri de
construcþii, pentru mall-uri, design
pentru câteva proiecte de clãdiri
de birouri, dar piaþa s-a schimbat. 

Ne-am adjudecat, de ase me nea,
un proiect pentru Cameron Ploieºti.
Cameron este o com pa nie ame ri -
ca nã prezentã în Ro mâ nia, la Câm -
pina, de mai bine de zece ani, ca
producãtor de supape de înaltã
presiune pentru industria de petrol
ºi gaze. A fost vorba despre un

contract de proiectare ºi construcþie,
am fost atât ar hi tecþi ºi ingineri, cât
ºi contractori generali.

În ce mod s-a schimbat
activitatea Epstein în
ultimii ani?
Proiectul cu Cameron, de ma -

rat în 2007, a reprezentat înce pu -
tul tranziþiei noastre cãtre pro iec -
tele de ordin industrial. În general,
atunci când ne implicãm în calitate
de contractor general, este vorba
de spre proiecte industriale (fa ci -
litãþi de producþie) sau logistice
(cen tre logistice ºi de distribuþie
- ca subsegment al domeniului
industrial). 

În ultima vreme, segmentul co -
mercial se aflã în scãdere. În Bucu -
reºti, cei mai mulþi dintre arhi tecþi
ºi ingineri au fost impli caþi în foarte
multe proiecte din do meniul
retailului sau din do meniul
comercial, pentru cã aces ta pãrea
a fi cel mai activ. Nu ºtiu dacã
segmentul industrial sau logistic a
crescut, dar a fost mai sta bil în
aceºti ani de crizã. În Ploieºti sunt
încã investiþii in dus tri ale ºi vedem,
de asemenea, pro iecte în
dezvoltare în Cluj, în Ora dea. În
ultimii doi ani, rezultatele noastre
au crescut semnificativ, mai ales
datoritã proiectelor mari, cum a fost
cel cu Cameron, pe care l-am

încheiat cãtre sfârºitul anu lui 2009.
Un alt proiect impor tant este cel
cu Lufkin, tot o com panie originarã
din SUA, care doreºte sã realizeze
o investiþie foarte mare aici. 

Cum vedeþi problema
corupþiei în domeniul în
care activaþi?
Nu m-am confruntat direct cu

nici un caz de corupþie, pentru cã
lucrez aproape în exclusivitate cu
companii private. Nici în domeniul
obþinerii de permise ºi autorizaþii
nu am vãzut prea multe cazuri de
corupþie. Dar probabil cã este vor -
ba despre faptul cã multe din pro -
iec tele în care suntem implicaþi
sunt foarte vizibile, unele chiar fi -
nanþate prin granturi cu bani de la
Uniunea Europeanã. Probabil cã
vizibilitatea acestor proiecte a
indus o cale normalã a lucrurilor. 

Care sunt elementele care
conduc la decizia unei
companii de a investi în
România?
Aº spune cã infrastructura joa -

cã un rol important pentru adop ta -
rea deciziei unei companii de a in -
vesti în România. Pe locul doi se
situeazã procesul de auto ri za re,
cât de complicat ºi de înde lun gat
este. Dar dacã existã inte res din
par tea autoritãþilor ºi dis po nibi -
litatea de a colabora cu investitorii,
nu conteazã prea mult pentru un
investitor dacã dureazã douã luni
sau patru. Dar dacã du rea zã un an
sã achiziþionezi tere nul ºi sã începi
construcþia, este deja prea mult. 

S-a schimbat ceva în ultimii
ani în privinþa acestor
negocieri ale companiilor
mari cu autoritãþile?
Nu am observat vreo schim ba -

re, pentru cã în urmã cu 3-4 ani nu
am fost implicat în astfel de ne go -
cieri foarte mult. Aº spune cã auto -
ri tã þile locale ºi cei care deþin pu -
te rea au recunoscut faptul cã
atra gerea actorilor din domeniul in -
dustrial ºi al afacerilor este în be -
ne ficiul comunitãþii: înseamnã locuri
de muncã, resurse, activi ta te etc.
Este o mare concentrare acum între
zona industrialã a Plo ieºtiului, zona
de Vest a oraºului. Toate aceste as -
pecte constituie elemente recunos -
cute de cãtre autoritãþile locale.

Cum vedeþi rolul României
la nivelul activitãþii
internaþionale?
Din punct de vedere geografic

ºi geo-politic, România este foarte

importantã, constituind poarta
cãtre Europa de Est, în pragul a
ceea ce va fi consideratã o „zonã
si gurã”. România oferã salarii mai
re duse comparativ cu cele din
mul te þãri din Europa de Vest ºi
în mod sigur de cele din SUA, lu -
cru valabil ºi pentru preþurile de
transport etc. Am aflat de la mulþi
dintre clienþii noºtri cã unul dintre
motivele pentru care se aflã aici
este forþa de muncã, care este
educatã din punct de vedere teh -
no logic ºi mai ieftinã în compa ra -
þie cu alte þãri, iar la nivel macro,
transportul din România cãtre alte
regiuni este destul de bun. 

Este România interesatã
de energiile „verzi” ºi de
clãdirile ecologice?
Unul dintre domeniile în care

activãm de mulþi ani este cel al
de signului sustenabil; noi le denu -
mim „clãdiri verzi”. Este vorba de -
spre folosirea eficientã a resur -
se lor ºi a energiei electrice, în
spe cial în cadrul facilitãþilor indus -
tri ale. Energia este unul dintre
cele mai mari costuri pentru majo -
ri tatea producãtorilor industriali.
Aceste soluþii sunt mai ieftine pe
termen lung ºi, uneori, investiþia
nici mãcar nu este mai mare, ci
este vorba despre adoptarea unei
de cizii mai bune în privinþa produ -
selor pe care le foloseºti. ªi inves -
titorii din România sunt interesaþi
în acest tip de facilitãþi. În prezent,
suntem în faza de proiectare a
unei facilitãþi de producþie de
aproximativ 19.000 mp. Atât în
cazul facilitãþii Cameron, cât ºi al
facilitãþii Lufkin, ambii clienþi au
ales sã nu certifice, dar am plasat
ferestre de jur împrejurul clãdirilor
la nivelul spaþiilor de producþie ºi,
în cazul lui Cameron, avem chiar
ºi skylights (trape în plafon), astfel
încât nu au nevoie sã aprindã
lumina în timpul zilei. Iar în cazul
Lufkin, în funcþie de câtã luminã
vine de la ferestre, unele dintre
becuri se sting sau se aprind auto -
mat, fiind vorba de un sistem cu

senzori, utilizat la scarã largã mai
ales în cadrul facilitãþilor de
depozitare. 

Ce ne puteþi spune despre
calitatea construcþiilor?
Mã intereseazã foarte mult as -

pectele de calitate în privinþa
contractorilor cu care lucrez.
Uneori, încearcã sã îmi ofere un
anu mit nivel de calitate necores -
pun zãtor cu exigenþele mele, sub
mo tiv cã e o practicã uzualã aici
ºi este nevoie sã îi forþãm sã ne
ofere nivelul calitativ pe care îl
ce rem. Alteori, nu ºtiu cum sã o
facã ºi trebuie învãþaþi, iar noi
avem traineri americani, care pot
sã îi instruiascã. De exemplu, în
do meniul betonului pentru dru -
muri ºi platforme, standardul aici
este sã fie turnat direct ºi are prea
multã apã; este mai rezistent, dar
nu are calitatea pe care ar trebui
sã o aibã. 

Credeþi cã dificultãþile de a
atrage finanþare în prezent
constituie o problemã în
domeniu?
Cred cã da, mai ales în con di -

þiile în care genul acesta de in -
ves tiþii se realizeazã în general
pe împrumuturi. În 30 de ani în
do meniul proiectãrii ºi con struc -
þiei de proiecte industriale, am
vãzut foarte puþine companii care
sã aibã toþi banii în bancã pentru
o astfel de investiþie. Bãncile vor
fi foarte selective, iar cheia este
sã fie vorba despre proiecte foarte
inteligente. Sunt foarte multe
proiecte neterminate în legãturã
cu care nu s-au fãcut studii de
piaþã detaliate ºi nu sunt foarte
prac tice. De asemenea, contrac -
to rii trebuie sã fie inteligenþi, sã
aibã echipe competente, deoa re -
ce vor fi supuºi unei presiuni
imen se, mai ales în contextul în
care este vorba despre investiþii
foarte mari. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Epstein Architecture & Engineering
- Anul stabilirii în regiune: 2005
- Numãr de angajaþi în România: 34
- Numãr de angajaþi la nivel internaþional: 250
- Cifrã de afaceri 2011, cumulatã Epstein Architecture & Engineering

SRL cu A. Epstein and Sons International INC (entitate cu sediu
permanent a companiei din Chicago care opereazã în România): 16
milioane EUR

- Sediul central la Chicago, birou în New York, birouri internaþionale
în Varºovia (Polonia - 1971) ºi Bucureºti (2005)

- Proiecte importante cu: Lufkin, Cameron, Andrew Corporation,
Emerson, Star Foods România, Petrom.

Randall Tharp
* Senior executive responsabil pentru conducerea, managementul

ºi direcþia strategicã a operaþiunilor Epstein în România, cu o
experienþã de aproape 30 de ani pe proiectare-construcþie ºi
contractare generalã, incluzând proiecte din domeniul centrelor
de distribuþie, facilitãþilor industriale de producþie, de procesare
alimente, clãdiri de birouri ºi facilitãþi de retail. 

* Pe parcursul carierei sale, implicat în construcþia a peste 1,5
milioane mp de clãdiri. Domenii de experienþã: design de proiect,
proiectare-construcþie, value engineering, construcþie fast-track. 

* Educaþie: 
- Universitatea din Michigan, Arhitecturã, 1983
- Universitatea din Michigan, MI March, 1986
- Universitatea din Michigan, MBA, 1986
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UU nele dintre principalele
avantaje aduse clien þi -
lor de Seria 10 ºi, im -
pli cit, de noul excavator
PC290-10 sunt: con -

sum redus de combustibil, per -
for manþe tehnice ridicate ºi con -
fort pentru operator, eficienþã în
lucru ºi disponibilitate excelentã
a echipamentului, toate pentru
ma ximizarea productivitãþii ºi re -
du cerea costurilor totale de ope -
rare. 

Noul PC290-10 are o greutate
ope raþionalã cuprinsã între
29.800 ºi 30.900 kg ºi este dotat
cu motor Komatsu SAA6D107E-
2 de 213 CP ce îndeplineºte stan -
dar dele EU Stage IIIB. Seria 10
de excavatoare Komatsu dezvã -
lu ie utilaje cu motoare mai puter -
ni ce cu 5% faþã de modelele ante -
rioare dar mai puþin poluante ºi
care consumã cu 10% mai puþin
combustibil. Sistemul automat de
decelerare este programabil ºi
poate reduce consumul de com -
bus tibil, prin funcþionarea la re -
lanti, cu pânã la 30%.

Sistem hidraulic
eficient 

Toate componentele majore
din structura noilor excavatoare
PC290-10, inclusiv motorul, pom -

pele hidraulice ºi supapele sunt
proiectate ºi produse în întregime
de cãtre Komatsu. Proiectul inte -
grat al excavatorului foloseºte un
sistem hidraulic în circuit închis
cu senzori de sarcinã CLSS, care
creº te considerabil eficienþa hidra -
u licã. Sistemul permite reglarea
tu raþiei motorului în funcþie de
sar cina de lucru a excavatorului,
la fiecare din ciclurile de lucru.
Noi le excavatoare Komatsu bene -
fi ciazã în plus faþã de dotãrile teh -
ni ce de mai sus ºi de alte îmbunã -
tãþiri suplimentare ale siste mului
hidraulic. 

Mai mult confort
pentru operator 

Cabina noului PC290-10 oferã
ope ratorului un post de comandã
con fortabil, dotat cu scaun cu sus -
pen sie pneumaticã, cu spãtar înalt
pen tru o poziþie corectã a spa te -
lui, care încorporeazã în braþe
douã console de control. În plus,
scaunul este complet ajustabil ºi
încãl zit. Noua cabinã a excava to -
ru lui, certificatã ROPS, este spe -
cial conceputã pentru excavatoare
hidraulice ºi asigurã un mediu de
lucru sigur, confortabil ºi silenţios.
Amortizoarele vâscoase pe care
este montatã cabina asigurã un
nivel de vibraþii redus, îmbu nã tã -

þind astfel controlul utilajului ºi
reducând oboseala operatorului.
Ca bina este dotatã cu douã prize
de 12V ºi cu un dispozitiv de co -
nec tare MP3. Tot pentru eficienþa
în lucru a operatorului, acesta are
la dispoziþie un nou tip de monitor
LCD de comandã de 7 inch, cu
display în 25 de limbi, inclusiv în
limba românã. Operatorul poate
selecta oricare din cele 6 moduri
de lucru disponibile: Power, Eco -
nomy, Heavy Lift, Breaker, iar pen -
tru lucrul cu ataºamente, modul
Power sau Economy, în funcþie
de aplicaþie. Nou pentru seria 10
de excavatoare hidraulice Koma -
tsu este modul de lucru Economy
pen tru ataºamente, care permite
reali zarea de operaþiuni cu ataºa -
mente fãrã reducerea eficienþei
în lucru a utilajului. Noul panou
de comandã este un adevãrat ghid
de operare eficientã ºi economicã,
ofe rind permanent informaþii de -
spre consumul de combustibil ºi
starea tehnicã ale echipamentului,
oferind, în plus, recomandãri pen -
tru un mod optim de lucru cu uti -
la jul. Camera posterioarã de luat
ve deri (dotare standard) permite
ope ratorului sã observe per ma -
nent situaþia din spatele utilajului. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

KKoommaattssuu  aa  rriiddiiccaatt
ccoorrttiinnaa  îînn  22001122  şşii
pprreezziinnttăă......  PPCC229900--1100

După introducerea pe piaţă în decembrie 2011 a primului
excavator pe şenile Komatsu din Seria 10, modelul PC240,
Komatsu Europe International anunţă la începutul acestui an
lansarea celui ce-al doilea model de excavator al Seriei 10, PC290. 
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Komatsu PC290-10
Putere motor: 213 CP
Adâncime maximã de sãpare: 6.360 mm
Capacitate maximã cupã: 2,02 mc
Braþ: tip monobloc, 6.150 mm
Balansier: 2.650 mm
Forþã rupere balansier/cupã:

16.320/23.100 kg
Greutate operaþionalã: 29.900 kg
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CC omandat de cãtre Cãile
Fe rate Tobu ºi un grup de
ºase posturi de emisie
radio-TV, condus de NHK,
proiectul turnului for -

meazã piesa centralã a unei dez -
voltãri comerciale de di men siuni
mari, la jumãtatea distanþei dintre
staþiile de tren Narihirabashi ºi
Oshiage ºi la 7 km de gara Tokio.
Una dintre cele mai im por tan te
funcþii ale sale este de releu de
televiziune ºi radio, având în ve -
dere cã facilitatea curentã, Tokyo
Tower, cu o înãlþime de 333 m, nu
mai oferã o acoperire di gi talã com -
pletã a semnalului radio-tv, din
cauza faptului cã este înconjurat
de multe clãdiri foarte înalte.

Conceptul 
de design

Proiectul de design a fost pu -
bli cat pe 24 noiembrie 2006. „Pi -
cio rul” noului turn este în formã

de triunghi, numãrul 3 fiind cea
mai micã unitate care poate oferi
stabilitate, dupã cum o exem pli -
ficã ºi trepiedele. Aceastã formã
minimizeazã impactul umbrelor
pe elementele înconjurãtoare ºi
a fost aleasã, de asemenea, pen -
tru cã este simbolul încruciºãrilor
tri unghiulare din regiunea Su mi -
da gawa (Râul Sumida), Arakawa
(Râul Ara) ºi axa traficului Est-
Vest. 

În plus, în ceea ce priveºte si -
lu eta, curbele concave („sori”) ºi
con vexe („mukuri”) tradiþionale
pen tru arhitectura japonezã au
stat la baza designului acestei
con strucþii. Curbele line care se
schimbã din partea superioarã cã -
tre piciorul turnului îi conferã a -
ces tuia o posturã demnã ºi ele -
gantã. 

Pe mãsurã ce urcã dinspre pi -
cior cãtre partea superioarã, for -
ma de bazã se schimbã din tri un -
ghiularã în circularã, turnul având

Tokyo Sky Tree
Tokyo Sky Tree, cunoscut anterior sub
numele de Noul Turn din Tokyo, este un
turn de emisie TV şi radio, de observaţie şi
facilitate restaurant din Sumida, Tokyo
(Japonia). Acesta a devenit cea mai înaltă
structură din Japonia în 2010 şi a atins
înălţimea maximă de 634 m în martie 2011,
devenind astfel cel mai înalt turn din lume
şi cea de-a doua structură din lume ca
înălţime, după Burj Khalifa (829 m). Turnul
a fost terminat pe data de 29 februarie
2012 şi urmează a fi deschis publicului în
luna mai. 
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aspecte diferite în funcþie de un -
ghiul sau locul din care este privit. 

Structura a fost conceputã ca
împletire a tradiþiei estetice ja po -
ne ze ºi a tehnologiei avansate din
Þara Soarelui Rãsare ºi va crea un
nou reper, plin de originalitate, ce
va trece dincolo de dimensiunile
spaþio-temporale. 

Tributar tradiþiei Edo, piciorul
tur nului este arcuit în forma a trei
porþi deschise. Existã douã ob ser -
vatoare, unul la 350 m de sol ºi
celãlalt la 450 m, precum ºi res -
tau rante, galerii comerciale ºi alte
facilitãþi tot la nivelul de la 350 m.

Totul, de la forma structuralã,
pânã la tehnicile de construcþie,
au implicat eforturile unor oameni
cu multã experienþã, tehnologie de
ultimã orã ºi proiectãri tra di þio nale. 

În plus, noul turn a fost con -
ce put ca o structurã cu o duratã
de viaþã crescutã, din punctul de
vedere al renovãrilor, update-urilor
ºi al duratei de utilizare în sine ºi,
în acelaºi timp, va contribui la
dezvoltarea unui centru care sã

satisfacã necesitãþile de prevenire
a dezastrelor. 

Turnul are protecþie seismicã,
incluzând un pilon central con -
struit din ciment ranforsat. Prin -
ci palul pilon intern este ataºat de
struc tura exterioarã la 125 m dea -
su pra solului. De acolo pânã la
alti tudinea de 375 m pilonul este
ataºat de rama turnului cu amor -
ti zoare hidraulice, care acþioneazã
ca tampon în caz de cutremur,
con form proiectanþilor acestea
pu tând absorbi 59% din energia
unui cutremur. 

Exteriorul turnului este pictat
într-o culoare denumitã oficial Alb
Sky Tree White, o culoare ori gi -
na lã bazatã pe o cromaticã alb-
bleu tradiþionalã japonezã denu -
mitã aijiro. 

Designul sistemului de ilu mi -
nare a fost publicat pe data de 16
octombrie 2009. Vor fi utilizate
douã modele de iluminare (al -
bastru ºi purpuriu), alternând zil -
nic. Turnul este iluminat cu sistem
pe LED. 

Nume 
şi renume

În octombrie-noiembrie 2007,
au fost colectate sugestii din par -
tea publicului pentru numele pe
care avea sã îl poarte noul turn.
Pe 19 martie 2008, un comitet a
ales ºase nume finaliste: Turnul
Tokyo Edo, Tokyo Sky Tree, Mirai
Tree, Yumemi Yagura, Rising East
Tower ºi Rising Tower, numele
final fiind desemnat prin vot naþio -
nal. La data de 10 iunie 2008, nu -
mele oficial al construcþiei a fost
anunþat: Tokyo Sky Tree (Copa -
cu lui Cerului din Tokyo), acesta
ad judecându-ºi 33.000 voturi
(30%) dintr-un total de 110.000.

Înãlþimea de 634 m a fost se -
lectatã pentru a fi uºor de reþinut
pentru japonezi, cifrele 6 (mu), 3
(sa), 4 (shi) reprezentând Mu -
sashi, numele vechi al regiunii
unde este amplasat turnul. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Etapele construcţiei
- 14 iulie 2008: ceremonia de începere a construcþiei
- 6 aprilie 2009: terminarea fundaþiei celor trei picioare
- 7 august 2009: turnul atinge 100 m
- 16 octombrie 2009: înãlþimea proiectului a fost crescutã de la

610 la 634 m, pentru a deveni cel mai înalt turn autonom din oþel
din lume 

- 10 noiembrie 2009: turnul atinge înãlþimea de 200 m
- 16 februarie 2010: înãlþimea de 300 m 
- 29 martie 2010: turnul are o înãlþime de 338 m, devenind cea mai

înaltã structurã din Japonia
- 30 iulie 2010: 408 m 
- 11 septembrie 2010: 461 m
- 23 octombrie 2010: 497 m - asamblarea secþiunii principale este

finalizatã
- 20 noiembrie 2010: douã amortizoare temporare cu o masã totalã

de 100 t au fost plasate la altitudinea de 497 m 
- 1 decembrie 2010: 511 m, depãºind înãlþimea turnurilor Taipei 101

(509 m) 
- 16 decembrie 2010: Ministerul de Interne a aprobat ca NHK ºi

cinci staþii TV importante din Tokyo sã îºi instaleze facilitãþile de
transmisie în turn

- 18 decembrie 2010: începerea instalãrii antenei pentru televiziune
digitalã terestrã

- 1 martie 2011: 604 m - cel mai înalt turn din lume
- 12 martie 2011: 625 m - inspecþie completã, în urma cutremurului

de la Tohoku ºi a replicilor
- 18 martie 2011: turnul atinge înãlþimea finalã, 634 m
- 23 mai 2011: începe demontarea celor douã macarale turn, care

continuã pânã în iulie
- 7 iunie 2011: anunþarea publicã a datei de deschidere ºi a taxei de

intrare 
- 17 noiembrie 2011: Guinness World Records certificã Tokyo Sky

Tree în calitate de cel mai înalt turn autonom din lume 
- 29 februarie 2012: construcþia este terminatã.

Încheierea proiectului fusese amânatã cu douã luni faþã de
programul iniþial din cauza lipsei de materiale, ca efect al
cutremurului ºi tsunami-ului din 2011

- 2 martie 2012: terminarea construcþiei este celebratã în
prezenþa unui preot kannushi ºi a 70 de persoane din cadrul
Grupului Tobu, din cadrul companiei de construcþii, al
televiziunilor etc.
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TAXI MONDIAL A
CERUT INSOLVENŢA 

Taxi Mondial, una dintre cele
mai mari firme de taximetre din
Capitalã, a cerut insolvenþa
într-un dosar depus la
Tribunalul Bucureºti, dupã ce în
ultimii ani a înregistrat pierderi
de câteva milioane de lei.
Potrivit datelor disponibile pe
pagina Ministerului Finanþelor,
firma Taxi Mondial SRL avea în
anul 2008 afaceri de 5
milioane de lei ºi pierderi nete
de aproape 270.000 de lei. În
2009, cifra de afaceri a scãzut
la 3,9 milioane de lei ºi
pierderile au urcat la aproape
1,8 milioane de lei.
Continuând trendul
descendent, firma Taxi Mondial
SRL a avut în 2010 o cifrã de
afaceri de 2,3 milioane de lei ºi
pierderi nete de aproape 3,7
milioane de lei. La începutul
anului trecut, compania de
taximetre, deþinutã de
Georgeta Puiu, avea
aproximativ 180 de angajaþi.
(M.S.)

SOLARIS TRAMINO
PRIMEŞTE UN PREMIU
PENTRU DESIGN

Stilul atractiv al modelului
Solaris Tramino a fost onorat cu
trofeul Top Design Award 2012,
în cadrul unei expoziþii de
specialitate. Tramvaiul cu podea
joasã de la Solaris a fost
proiectat de Kens Timmich, de
la agenþia de design din Berlin
studioFT. Timmich lucreazã
pentru Solaris din 1999, având
un rol important în crearea
identitãþii de marcã a vehiculelor
Solaris. Tramino a împrumutat
liniile autobuzului Urbino ºi le-a
adaptat pentru transportul urban
pe ºine. Prezentat pentru prima
datã în 2009, Tramino este
acum în producþia de serie, cu
45 de unitãþi livrate în prezent
cãtre Poznan City Transport.
Vehicule, cu o lungime de 32 m,
cu ºase axe ºi articulate, au o
capacitate de transport de 229
pasageri.  Din 2013, Tramino va
porni, de asemenea, peste
graniþa polonezã, operatorul
german Jenaer Nahverkehr
GmbH comandând cinci unitãþi
care vor fi construite exact în
funcþie de necesitãþile de
transport din Jena. 

PLATA PARCĂRII,
PRIN
WWW.GHISEUL.RO 

Cetãþenii Sectorului 4 al
Capitalei îºi pot achita chiria pe
locul de parcare ºi impozitele
ºi taxele locale ºi de pe
www.ghiseul.ro, la secþiunea
fãrã autentificare. Accesarea
secþiunii presupune
cunoaºterea de cãtre petent a
sumei pe care o are de platã,
precum ºi ce reprezintã.
Primãria precizeazã cã plãþile
fãcute prin aceastã modalitate
vor fi vizibile în sistemul de
operare al DGITL dupã
aproximativ 4 - 5 zile, termen
care depinde de timpul ºi
rapiditatea cu care se
proceseazã plata, precum ºi de
virarea sumelor cãtre
Trezoreria Sector 4. Pentru
rapiditate ºi siguranþã în
operarea plãþilor, cât ºi pentru
vizualizarea de cãtre
contribuabil a sumei pe care
trebuie sã o plãteascã,
simultan cu efectuarea plãþii,
operaþiunea se poate face
direct de pe site-ul
www.dgitl4.ro, accesând
secþiunea Plata on-line. Aici
pot fi gãsite toate detaliile
despre proprietãþile/mijloacele
de transport deþinute, precum
ºi amenzile pe care
contribuabilii le au de platã
(mai puþin taxele pentru
parcare), cât ºi toate plãþile
efectuate. (M.S.)

TRAVEGO EDITION 1 -
COACH OF THE YEAR
ÎN SPANIA

Modelul Mercedes-Benz
Travego Edition 1 a fost numit
Autocarul Anului 2012 în
Spania, în urma voturilor unui
juriu format din 27 de specialiºti,
în cadrul unei competiþii
organizate în numele revistelor
de specialitate Viajeros ºi
Transporte 3 (editate de Editec).
Travego Edition 1 este primul
autocar care îndeplineºte viitorul
standard de emisii EURO VI,

SNTFC CFR Călători a trimis
notificări unui număr de 1.143
de angajaţi privind
concedierea colectivă, însă
sindicatele au obţinut
reducerea listei cu circa 150
de persoane - „cazurile
sociale grave”. Decizia
companiei este luată în baza
acordului cu Fondul Monetar
Internaţional, Comisia
Europeană şi Banca Mondială. 
Disponibilizarea efectivă va
avea loc în 23 martie. Conform
contractului colectiv de
muncă, persoanele care îşi vor
pierde serviciul vor primi lunar,
timp de 6 luni, 670 lei. 

În lista iniţială, concedierile
prevedeau o reducere de
personal de 1.050 salariaţi de
la SNTFC CFR Călători şi 93
de la filiale: 50 salariaţi de la
SCVLC Voiaj CFR SA şi 43
salariaţi de la CFR-GEVARO
SA. SNTFC CFR Călători a mai
disponibilizat anul trecut 5.000
de persoane. (M.S.)

CFR CĂLĂTORI CONCEDIAZĂ 1.000 DE
ANGAJAŢI
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fiind propulsat de noua
generaþie de motoare
BlueEfficiency Power. Este vorba
despre un propulsor instalat
vertical, cu ºase cilindri în linie
din noua serie OM 471, de 12,
8 l, capabil sã dezvolte o putere
maximã de 476 CP la 1.800
rpm. 

NE VIN TOT MAI
MULŢI TURIŞTI

România a atras anul trecut cu
12,8% mai mulþi turiºti strãini
faþã de anul precedent, cei mai
mulþi dintre aceºtia provenind
din Germania (12,1%), Italia
(18,5%), Franþa (10,23%),
Ungaria (13,9%), Statele Unite
ale Americii (1,8%) ºi Marea
Britanie (12,8%), relevã un
raport al Institutului Naþional de
Cercetare - Dezvoltare în Turism.
Totodatã, s-au înregistrat cu
16,9% mai mulþi turiºti români.
Cele mai atractive zone pentru
strãini au fost Delta Dunãrii (cu
62% mai mulþi decât în 2010),
staþiunile balneare (20,3%),
oraºele reºedinþã mari (18%),
staþiunile montane (12,4%) ºi
Bucureºti (8,1%), aratã datele

INCDT. Cei mai mulþi strãini au
ales sã se cazeze la hotel (cu
13,1% mai mult decât în 2010),
în pensiunile turistice (8,5%) ºi
în pensiunile agroturistice
(35,8%). Cheltuielile
nerezidenþilor strãini în România
au crescut ºi ele cu 18,4% faþã
de 2010. Cu 18,2% mai mulþi
turiºti români au ales sã se
cazeze la hotel, cu 19,1% în
pensiunile turistice ºi cu 29,4%
în pensiunile agroturistice. Ca
zone, cele mai importante
evoluþii au fost înregistrate la
nivelul Bucureºtiului (24,3%), al
staþiunilor balneare (21,2%), al
oraºelor mari (19,4%) ºi staþiu -
nilor montane (18,5%). (M.S.)

AUTOBUZELE ȘI
MICROBUZELE, ÎN TOP

Numãrul înmatricularilor de
vehicule noi a ajuns, în februarie,
la 5.713 unitãţi, în creștere cu
20,94% (5.713 unitãţi), faţã de
aceeași lunã din 2011, dar mai
mic decat cel din ianuarie a.c.,
când creșterea a fost cu 80%
mai mare decât acum un an. Pe
segmentul tipurilor de vehicule,
cel mai mare salt l-au înregistrat,

în februarie, autobuzele și
microbuzele: 98 de unitãţi, cu
108,51% mai multe decat în
februarie 2011, relevã statistica
Direcţiei Regim Permise
Conducere și Înmatriculare a
Vehiculelor (DRPCIV). La
autoturisme, creșterea este de
27,42%, pânã la 4.126, faţã de
februarie anul trecut. Cea mai
vândutã marcã rãmâne Dacia,
cu 996 mașini (creștere cu
9,81% faţã de perioada similarã
din 2011), urmatã de Skoda, cu
470 unitãţi (creștere cu
23,04%), Volkswagen, cu 436
unitãţi (creștere cu 36,25%),
Ford, cu 347 unitãţi (creștere cu
50,22%) și Renault, cu 250
unitãţi (creștere cu 24,38%).
Urmãtorul salt aparţine
autovehiculelor cu destinaţie
specialã (73 unitãţi, creștere cu
25,86%), apoi autovehiculelor
de transport mãrfuri (942
unitãţi, cu 10,05%), tractoarelor
(16 unitãţi, cu 6,67%) și
remorcilor (338 unitãţi, cu
1,50%). Procentaje negative ale
înmatriculãrilor au înregistrat
mopedele și motocicletele, cu
41 de unitãţi (-35,94%) și
semiremorcile, cu 79 de unitãţi
(-30,09%). (M.S.)
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În România prin IAC Management
Șos Olteniţei 219A, 077160,
Popești Leordeni, jud. Ilfov
Tel: 021 361 1956, Fax: 021 361 1960
Mail: office@iac.ro
www.solarisbus.com

IInntteerrUUrrbbiinnoo

Un autobuz interurban cu design modern si elegant,
care corespunde tuturor standardelor, oricat de inalte.
Cu configuratia sa modulara, caroseria deosebit de
rezistenta si echiparea care il face apt de a strabate
orice drum, pe orice vreme, Solaris InterUrbino
reprezinta insasi esenta miscarii. 
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2013 ar putea
deveni 2016
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Printre numeroasele variante aflate în lucru cu privire la
transportul regulat de pasageri a apărut şi aceea conform
căreia atribuirea traseelor se amână până în 2016.

- Prelungirea actualului program de transport pasa -
geri în trafic interjudeþean ºi judeþean pânã în 2016.

- Modificarea OM 980/2011 pentru flexibilizarea
transportului de persoane (eliminarea nr. de
înmatriculare).

- Corelarea programelor judeþene ºi interjudeþene
de transport rutier de pasageri ºi elaborarea
acestora cu sprijinul patronatelor din transporturi.

- Promovarea urgentã a propunerii de act normativ
privind combaterea transporturilor rutiere ilicite,
act normativ „pierdut“ în Parlament.

- Modificarea sistemului actual de acordare a
facilitãþilor la transportul rutier al persoanelor din
categoriile defavorizate, în sensul acordãrii
directe a acestor ajutoare cãtre pensionari,
veterani, persoane cu dizabilitãþi etc, pentru
eliminarea tuturor deficienþelor apãrute în
sistemul actual.

- Eliminarea subvenþiilor acordate transportatorilor
privaþi pe calea feratã ce transportã aer ºi

afecteazã bugetul de stat cu zeci de milioane de
euro. Stabilirea unui cadru concurenþial sãnãtos
între diversele moduri de transport.

- Corelarea prevederilor legislative privind
respectarea timpilor de odihnã ºi conducere cu
graficele de transport pentru cursele regulate
judeþene ºi interjudeþene.

- Clasificarea autovehiculelor comerciale pentru
transportul pasagerilor din 2 în 2 ani.

- Modificarea anexei 18 pct. 3 alin. 3 din OM
980/2011 în sensul: „autovehiculele
clasificate/stele pânã la data expirãrii actualului
program de transport au un punctaj egal cu cel
aferent categoriei I“.

- Eliminarea prevederii privind sancþionarea
transportatorilor de persoane prin scãderea
punctajului la ºedinþa de atribuire în funcþie de
numãrul de copii conforme suspendate, având în
vedere cã formula de calcul este discriminatorie -
pct. 5 din anexa 18 OM  98/2011.

Solicitări FORT către autorităţi:

PPe de o parte, Ministerul
Transporturilor ºi In fra -
struc turii a început lu -
crul la o nouã Lege a
Trans porturilor, aºa cum

se anunþa încã de la finalul anului
trecut, iar patronatele vor fi con -
sul tate cu privire la noul act nor -
ma tiv. Un prim proiect de lege ar
tre bui sã fie prezentat în luna
aprilie.

Pe de altã parte, se urmãreºte
de mararea procedurilor pentru
atri buirea traseelor judeþene ºi
inter judeþene. În primul rând, MTI
are în vedere realizarea unui studiu
privind fluxurile de cãlãtori, iar în
urma acestui studiu se va realiza
noul program de transport. Bine -
în þeles, pentru o mai bunã coor -
do nare între traseele judeþene ºi
inter judeþene, dar ºi în urma ce reri -
lor transportatorilor, traseele jude -
þe ne s-ar putea întoarce la MTI.

Surprizele nu se opresc aici.
RAR lucreazã la modificarea cri -
te riilor ºi punctajelor în privinþa
de partajãrii transportatorilor la atri -
buirea traseelor. Ar putea apãrea
noi criterii precum gradul de polua -
re al maºinilor. De asemenea, este
posibil ca în cadrul clasificãrii sã
apa rã noi subcategorii de genul
cate goria Ia, Ib, respectiv Ic, care
sã þinã loc de stele. În orice caz,

este de aºteptat ca anul de fabri -
ca þie sã creascã în importanþã, iar
vechimea pe traseu sã scadã.

De asemenea, se analizeazã
ca traseele rutiere sã nu dubleze
transportul feroviar ºi reintrã în
dis cuþie introducerea de trasee
prin cipale ºi secundare, micro bu -
ze le putând deservi doar trasee
se cundare. Traseele neoperate ar
ur ma sã fie excluse din noul pro -
gram de transport.

Dar toate acestea sunt variante
care iau în calcul o atribuire la
începutul anului viitor...

Sau liberalizare...

Legislaþia europeanã ar putea
sã modifice toate aceste calcule,
la ora actualã fiind în lucru noi
regu lamente pentru transportul
rutier de cãlãtori.

Totodatã, în timp ce pregãtirile
pentru atribuire au demarat ºi fie -
ca re operator îºi face calcule pen -
tru realizarea în mod optim a in -
ves tiþiilor, o altã variantã este luatã
în considerare. Prelungirea valabi -
li tãþii actualului program de trans -
port pânã în 2016 ºi apoi libe ra -
lizarea pieþei.

Din pãcate, în ciuda deschiderii
cã tre dialog a autoritãþilor, trans -
por tatorii se aflã din nou în pragul
unei atribuiri, fãrã a putea fi siguri
nici mãcar dacã aceasta va avea loc.

Pe „tabla“ legislativã a trans -
por turilor regulate de cãlãtori jude -
þe ne ºi interjudeþene aleargã prea
mulþi iepuri (variante legislative)
ºi este greu de anticipat cu sigu -
ran þã, care dintre ei vor fi prinºi.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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AUTOGARA 
- o nouă viziune

TV, unde prezentãm pe 11 display-
uri un pachet complet ce cuprinde
mersul autobuzelor, starea vremii,
ºtiri, divertisment, informaþii utile
etc. Din primãvarã, vom avea ºi o
piaþã, iar în imediata vecinãtate se
construieºte un magazin de carne.
Aºa dar, zona continuã sã se mag -
ne tizeze. Vrem sã dezvoltãm acest
concept integrat astfel încât sã re -
zulte o zonã în care sã gãseºti tot
ce îþi doreºti“, a explicat preºe -
din tele Antares.

Deºi sunt fluctuaþii, fireºti de
altfel, comercianþii prezenþi în
centrul dezvoltat de Antares de -
mon streazã succesul investiþiei.

„Pentru cã vrem sã creem
diver sitate ºi din respect pentru
co mercianþi, am devenit mai res -
tric tivi, încercând sã aducem în
cen trul comercial afaceri care nu
se regãsesc deja acolo“, a com -
ple tat Dumitru Becºenescu.

De la o clădire
părăginită şi un
teren viran, la
autogară
internaţională

În ceea ce priveºte autogara în
sine, aceasta s-a schimbat ra di cal,
iar la bazã a stat ideea trans for mãrii
într-o autogarã interna þio nalã.

„Conceptul de autogarã inter -
na þionalã a putut fi aplicat aici mai
ales datoritã poziþionãrii geo gra -
fi ce - suntem pe un coridor impor -
tant cãtre Europa. Chiar în aceastã
perioadã, avem în desfãºurare o
campanie prin care am adus deja
nume importante din transportul
in ternaþional de cãlãtori în auto -
gara noastrã, precum Saiz Tour,
Murat, Filadelfia, Atlassib, Euro -
lines. Am fost plãcut surprinºi de
cât de mare interes a prezentat
ideea ºi ne aºteptãm ca, în scurt

timp, sã atragem cel puþin alte
cinci nume importante în acest
do meniu. Urmeazã sã mai creem
spa þii de servicii, pentru cã toþi
care au venit ºi care vor veni do -
resc sã-ºi deschidã agenþii. Încã
avem spaþiu, din fericire“, a ex -
plicat Dumitru Becºenescu.

Practic, deºi majoritatea curse -
lor care trec prin autogarã sunt în
continuare cele interjudeþene ºi
judeþene, conceptul ºi, totodatã,
imaginea de autogarã interna þio -
na lã ridicã ºtacheta, fiind astfel
atraºi mai mulþi cãlãtori ºi, în ace -
laºi timp, potenþiali clienþi pentru
celelalte activitãþi.

„Consider cã ceea ce s-a creat
aici va deveni în timp o zonã co mer -
cialã puternicã. Avem un mare avan -
taj prin faptul cã autogara datea zã
din anii 1960 ºi toatã lu mea o
cunoaºte. Însã, deºi este o afacere
în sine, principiul nostru este cã
succesul ideii de afaceri nu trebuie
sã vizeze profitul ime diat, ci un
concept bazat pe respec tul pentru
client ºi pe un cât mai mare grad
de mulþumire a acestuia. Pentru
firmele de trans port existã mai
multe avantaje, nu doar faptul cã vor
pleca din auto gara noastrã, ci ºi
acela cã și clienþii lor vor ºti unde
îi pot gãsi, unde pot studia ofertele
lor ºi unde pot avea o comunicare
directã, fãrã a apela la intermediari.
Tocmai de aceea, în promovarea
ideii de auto garã internaþionalã,
suntem ajutaþi ºi de transportatori“,
a arãtat pre ºe dintele Antares.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.roL
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Printr-o corectă poziţionare şi, bineînţeles, cu ajutorul
unor investiţii bine gândite, autogara poate deveni o
afacere în sine şi, totodată, un punct de sprijin pentru
numeroase alte activităţi. Acesta este conceptul pus în
mişcare la Autogara 1 Mai din Rm. Vâlcea, de Antares. Un
mixaj reuşit: Autogară Internaţională - Zonă Comercială.

Dumitru Becşenescu,
preşedinte Antares:

Avem o medie de 3 milioane de oameni care
trec prin autogarã anual. Iniþial, era o autogarã

veche cu câteva peroane ºi o curte unde se parcau
autobuzele. La început, ne-am gândit sã facem
investiþia în partea de alimentaþie, care s-a dovedit a
fi de succes. Investiþia în restaurant am fãcut-o acum
5 ani ºi a fost de aproximativ 300.000 euro. În 2009,
am transformat zona de aºteptare a autogãrii, la
acea vreme adãpost pentru câþiva oameni ai strãzii.

Am creat spaþii pentru agenþii ale operatorilor care trec prin
autogarã, pentru cã ne-am dat seama cã ar fi o zonã în care s-ar
putea vinde bine ºi, în plus, am dezvoltat conceptul site-ului
autogari-online.ro, la care încã se lucreazã. Vrem sã ne transformãm
într-o platformã unde se pot face rezervãri dar ºi plãþi online.“

„

MM odul în care s-au
dez voltat trans por -
tu rile româneºti, in -
flu enþele legislaþiei
care au depãºit re -

gu lile fireºti ale economiei de pia -
þã au fãcut ca majoritatea autogã -
ri lor din România sã fie puncte
obligatorii pe harta þãrii, eventual
in strumente de negociere între
de þinãtorii acestora, dar, în foarte
micã mãsurã, au rãspuns menirii
lor fireºti, aceea de a asigura con -
fort ºi siguranþã pentru îmbarcarea
ºi debarcarea cãlãtorilor.

De puþinã vreme asistãm, se
pare, la o maturizare a pieþei trans -
por turilor ºi poate a societãþii ro -
mâ neºti în ansamblu ºi, astfel, ºi
activitãþile conexe încep sã fie gân -
dite ca afaceri separate, fiind ex -
ploatat întregul potenþial pe care
o autogarã îl are - atragerea de
cli enþi pentru operatorii de trans -
port, dezvoltarea unei zone co -
mer ciale pentru cãlãtori etc.

„Autogara este un punct nodal,
unde oamenii vin ºi pleacã, iar
zona comercialã s-a dezvoltat ca
o consecinþã fireascã a nevoilor
acestora. Am plecat de la faptul cã
am moºtenit o autogarã pe care
oa menii o cunosc de multã vreme
ºi care se bucurã de o bunã re pu -
taþie, captând peste 95% din vo -
lu mul de transport. Astfel, am vrut
sã o dezvoltãm ºi sã venim în
întâm pinarea cãlãtorilor cu o cât
mai mare diversitate a investiþiilor
pentru a avea o ofertã completã
de servicii“, a arãtat Dumitru Bec -
ºe nescu, preºedinte Antares. 

Investiţii totale de
un milion de euro

Investiþia a fost realizatã în mai
mulþi paºi, iar în centru a avut în
permanenþã nevoile cãlãtorului.

„Am dezvoltat totul treptat. Ini -
þial, ne-am gândit cã oamenii care
vin în autogarã ar trebui sã aibã

unde sã mãnânce ºi aºa au apãrut
un restaurant cu autoservire ºi un
fast-food, unde gãseºti, într-un cli -
mat decent, o gamã largã de mân -
care ieftinã ºi gustoasã. Conceptul
are la bazã ideea surprinderii în
mod plãcut a clientului, care des -
co perã cã pãrãseºte localul cu do -
rin þa de a reveni. Preocuparea per -
manentã a fost ca preþurile, gustul
ºi ambianþa sã se armonizeze în -
tr-un mod fericit pentru client. Apoi,
am ajuns la ideea de centru co mer -
cial, o investiþie de bun-gust con -
ce put pentru nevoile cãlã to ru lui“,
a precizat Dumitru Becºenescu. 

Centrul comercial a fost inau -
gurat în aprilie 2011, include un
supermarket ºi 60 de magazine
diverse ºi a fost gândit cu o func -
þionalitate practicã, spaþiile fiind
modulare. 

„L-am ridicat în circa 5 luni ºi
a costat aproximativ 600.000
euro. Totodatã, am gândit ºi o te -
le viziune cu circuit închis, Antares
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Pregătiri pentru 
Seria 500

PP arcã pentru a creºte
sus pansul mult aºtep -
ta tei lansãri, reprezen -
tan þii Daimler au invitat
presa de specialitate la

fabrica din Neu-Ulm (Germania)
pentru a vedea modul în care este
realizat designul tuturor auto bu -
ze lor ºi autocarelor grupului.

Chiar dacã nu am putut vedea
încã forma finalã a Seriei 500, am
pu tut admira mai multe schiþe,
fiind convinºi cã o parte dintre ele -
mentele de design prezentate vor
putea fi regãsite ºi pe noua serie.

Practic, pentru a face lucrurile
ºi mai interesante, jurnaliºtii au
par ticipat la un workshop, în ca -
drul cãruia, împreunã cu designerii
Daimler ºi-au putut exprima opini -
ile legate de cum va arãta Setra
Seria 500.

La fiecare schimbare de gene -
ra þie Setra, constructorul a venit
cu elemente surprizã, care, nu de
puþine ori, au fost preluate de în -
trea ga industrie, iar acest aspect
creº te ºi mai mult curiozitatea le -
ga tã de Seria 500.

Inovaţie şi tradiţie

Primele etape în ceea ce
privește designul unui nou autocar
pre supun realizarea de cãtre de -
par tamentul de design (include 6
designeri) a unui concept de
design plecând de la idei de bazã
ºi respectând principiul „forma
urmãreºte funcþionalul“.

Munca începe cu un aºa numit
„pachet” ce defineºte mai multe
aspecte, printre care conceptul

di mensional, obiectivele tehnice,
ce trebuie atinse prin utilizarea
unui concept de design modular
pen tru asigurarea unui cost de
pro ducþie competitiv.

Designerii iau, de asemenea,
în considerare legislaþia euro pea -
nã în ceea ce priveºte, de exem -
plu, sistemele de siguranþã ºi re -
ducerea emisiilor de gaze ºi,
toto datã, încorporeazã ideile ºi
ce rerile departamentului de vân -
zãri. Alte elemente de care se þine
seama cu prioritate sunt cele pre -
luate de la grupuri þintã relevante
de companii, ºoferi ºi pasageri.

Noul autocar trebuie sã satis -
fa cã și cererile actuale ale ope ra -
to ri lor ºi, în acelaºi timp, „plan -
tea zã se minþele“ pentru viitoarele
generaþii.

Cei ºase designeri ai Daimler
îºi pot gãsi surse de inspiraþie în
foarte multe zone: în naturã, vi zi -
tând târgurile auto, studiind con -

cep tele de autoturisme, în cadrul
întâlnirilor cu firme de transport
ºi asociaþii profesionale etc.

Procesul de dezvoltare a de -
sig nului unui autocar dureazã un
an, de la prima schiþã la forma finalã.
Dupã aprobarea designului final de
cãtre boardul de con du cere, modi -
fi cãrile nu mai sunt permise.

Totuºi, mici schimbãri mai pot
apã rea în înþelegere cu depar ta -
mentele de testare ºi producþie.

Pe lângã formã, realizarea
designului presupune ºi stabilirea
culorilor, a materialelor utilizate,
pre cum ºi finisarea ºi tratarea
suprafeþelor.

Seria 500 de la Setra va fi lan -
satã în câteva luni, iar între timp
putem sã ne dãm cu pãrerea care
dintre elementele din schiþele
prezentate au fost preluate.

Radu BORCESCU 
Neu-Ulm, Germania

radu.borcescu@ziuacargo.ro

D
E
S
IG

N

68

Anul acesta va fi lansată Seria 500 pentru
autocarele Setra, iar aşteptările sunt foarte mari.
Prima întrebare este, bineînţeles, legată de design.
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(Re)descoperind roata
Uniunea
Internaţională a
Transporturilor
Rutiere (IRU) a
organizat la
Bruxelles, în 29
februarie, primul
seminar pan-
european cu tema
„Transportul cu
autobuze şi autocare
pe distanţe lungi în
Europa -
(re)descoperind
roata”. În calitate de
membru activ în
conducerea
Consiliului de
Transport Persoane
IRU, Uniunea
Naţională a
Transportatorilor
Rutieri din România
(UNTRR) a participat
la aceste dezbateri
de importanţă
strategică pentru
sectorul
transporturilor
rutiere interurbane
şi pentru viitorul
mobilităţii europene
şi ne-a transmis
concluziile.

I
RU ºi-a afirmat intenþia de
a-ºi întãri eforturile, alãturi
de parteneri publici ºi privaþi,
pen tru a asigura creºterea
con stantã a cãlãtoriilor cu

au tobuze ºi autocare, operate as -
tãzi în principal de companii pri -
va te, conform obiectivului cam -
pa niei internaþionale SMART
MOVE de dublare a utilizãrii au -
to  buzelor ºi autocarelor în ur mã -
torii ani.

Comisia Europeanã ºi mai
mulþi europarlamentari ºi-au ex -
prim at sprijinul pentru crearea
unui Grup European public-privat
de Reflecþie Strategicã, care sã
pre gãteascã recomandãri politice,
alã turi de un Plan de acþiune UE
ºi un calendar pentru atingerea
obiectivului de dublare a utilizãrii
transportului rutier colectiv de
pasageri în urmãtorii 10-15 ani,

anunþã reprezentanþii UNTRR.
Printre subiectele principale ale
agendei seminarului s-au în scris
modelele de piaþã inter ur ba nã
(Intercity) din Spania, Marea
Britanie ºi Italia, ai cãror repre -
zen tanþi au prezentat elemente
din experienþa lor ºi au arãtat gre -
ºelile ce trebuie evitate.

Cele mai mici
preţuri, în Spania

Spre exemplu, în Spania, pre -
þu rile serviciilor de transport cu
au tobuzul sunt mai mici decât în
alte þãri, a arãtat, în prezentarea
mo delului implementat în þara sa,
Francisco Iglesias, directorul divi -
ziei de transport interurban, ALSA.
Astfel, a exemplificat Iglesias, în
termeni de paritate a puterii de
cumpãrare, preþurile în þãri precum

Marea Britanie sau Suedia sunt
între 25 ºi 55% mai mari decât
cele din Spania. 

Totodatã, în Spania, spre deo -
se bire de alte state europene,
trans portul interurban cu auto bu -
zul se extinde la orice tip de cãlã -
torie, ºi de distanþã, ºi nu este,
din punct de vedere legal, subor -
do nat transportului feroviar, are
un regim de concurenþã regle men -
ta tã pe bazã de oferte compe ti -
tive, fiind deschisã ºi fãrã bariere
la intrarea pe piaþã ºi necesitã un
nivel mare de investiþii. Trebuie
pre cizat ºi faptul cã serviciile re -
gulate sunt considerate servicii
publice.

La modelele liberalizate, ope -
ra torul dominant tinde sã impunã
creºterile de preþuri ºi, numai în
caz de intrare a operatorilor low-
cost, scad din preþuri.

Liberalizarea 
şi comunicaţiile
în prim plan

Au fost prezentate apoi rezul ta -
tele ºi lecþiile de învãþat din li be ra -
lizarea liniilor de autobuze ºi au to -
care pe distanþe lungi din Norvegia. 

Totodatã, reprezentanþi din
Ger mania ºi Franþa au prezentat
deschiderea pieþei de autobuze
ºi autocare interurbane (Intercity)
în þãrile lor. 

Un alt punct al discuþiilor l-au
reprezentat rezultatele studiului
Comisiei Europene (2009) privind
transportul cu autobuzul ºi auto -
ca rul în UE (prezentare realizatã de
Steer Davis Gleave, Marea Bri tanie),
apoi a fost abordatã te ma noilor
sisteme moderne de co mu nicare
ºi rezervare pentru a fa cilita accesul
clienþilor la serviciile cu autobuze
ºi autocare pe dis tanþe lungi
(prezentare realizatã de EPTO).

Au mai fost luate în discuþie
þintele unui cadru de afaceri juridic
ºi administrativ prietenos pentru
cãlãtoriile pe distanþe lungi cu
autobuzul ºi autocarul, atât pentru
pieþele mature, cât ºi pentru noile
oportunitãþi pe piaþã.

Sector important,
neglijat de
autorităţi

Transportul cu autobuzul ºi
auto carul este un sector impor tant
în Europa, cifrele fiind rele van te:
deþine o cifrã de afaceri de 15 mi -
li arde de euro, 250.000 de vehicule
ºi 1,5 milioane de locuri de muncã,
a arãtat Yves Man naerts, vice pre -
ºedinte IRU ºi pre ºedinte CTP.

În ciuda acestui fapt, acest sec -
tor încã se luptã sã fie recu nos cut
de cãtre factorii de decizie euro -
peni, naþionali ºi locali, în spe cial
în ceea ce priveºte serviciile sale
pe distanþe lungi. „Aceastã lipsã
de recunoaºtere duce la le gislaþie

inadecvatã (regulamente privind
perioadele de conducere ºi de
odihnã) sau res tric ti vã (mici zone
de emisie), care îm piedicã dez -
voltarea pe deplin pen tru so cie tate
ºi cãlãtori a trans portului cu
autobuzul ºi auto carul. În Carta
Albã din 2011, Co misia Europeanã
nu a furnizat o viziune sau o stra -
te gie pentru in tegrarea autobuzelor
ºi autoca re lor - primul sector de
trans port public de pasageri - în
viitorul lanþ european de transport,
de mo bi litate ºi de cãlãtori”, a pre -
cizat Man naerts, în concluziile
semi narului.

Un alt efect al acestei negli jen -
þe este întârzierea Europei, com -
pa rativ cu alte pãrþi ale lumii, în pla -
nul inovãrii în sectorul de trans port
cu autobuzul ºi autocarul. Cetãþenii
europeni nu beneficiazã - spre deo -
sebire, de exemplu, de americani
sau de chinezi - de mo bilitate verde
ºi de condiþii de siguranþã posibile
prin noi teh no logii ºi noi concepte
în manage ment, ca Autobuzul Ra -
pid de Tran zit (BRT) - succesul in -
ternaþional incontestabil al ultimului
deceniu, în materie de mobilitate,
a mai spus vicepreºedintele IRU. 

Alternativă la
maşina personală

În timp ce accesul lor este din
ce în ce mai strict în oraºele euro -
pene, autobuzele ºi autocarele
sunt, totuºi, la fel ca taxiurile, con -
cu rentul ºi alternativa cea mai di -
rec tã la maºina personalã. „Îm pre -
unã, acestea formeazã coloana
ver tebralã a ofertei comerciale pri -
vind mobilitatea, cãci ele com ple -
teazã ºi dinamizeazã celelalte mo -
dalitãþi de transport comercial. Ca
atare, ele contribuie mai mult decât
ori ce alt mod de transport co mer -
cial de pasageri în atingerea obiec -
ti velor extrem de ambiþioase ale
po liticii europene de transport. Cu
o condiþie, totuºi: UE ar trebui sã

aibã un obiectiv politic clar - du blu
fa þã de rata de utilizare de tran zit
de persoane în UE în urmã toarele
de cenii - cum recomandã raportul
Par lamentului European pri vind
Carta Albã a Comisiei Eu ropene
pri vind transportul, ºi un cadru le -
gis lativ, fiscal ºi de afaceri
prietenos.

Totodatã, transportul inter ur -
ban cu autobuzul ºi autocarul în
Eu ropa deþine cel mai mare poten -
þial de creºtere a mobilitãþii verzi,
cu mici subvenþii publice. De fapt,
deschiderea viitoare a pieþelor de
transport interurban, în Franþa ºi
Ger mania, îi reprezintã pe mili oa -
nele de clienþi noi ai autobuzelor
ºi autocarelor, întrucât mulþi oa -
meni renunþã la maºina personalã,
lãsând-o la domiciliu, sau nu îºi mai
cumpãrã automobil.

Propuneri
concrete 

Ca ºi Parlamentul European,
sec torul are propuneri concrete în
ceea ce va trebui sã devinã
obiectivul mobilizator politic ºi
comercial al UE - dublarea taxelor
de utilizare a transportului de pa -
sa geri colectiv cu autobuzul, auto -
carul ºi taxiul -, precum ºi mo -
dalitãþile de realizare a acestui lu cru,
a mai spus vicepreºedintele IRU.
Printre principalele reco man dãri
ale sectorului sunt incluse:

* necesitatea de a pune capãt
dis criminãrii fiscale între diferite
mo duri de transport de cãlãtori co -
lectiv, cum ar fi TVA ºi ac ci zele la
hidrocarburi lichide, pre cum ºi
necesitatea de armonizare a ratei
„0” a TVA la transportul naþional ºi
intra-european cu au tobuzul ºi
autocarul în toate statele membre;

* mãrirea greutãþii maxime ad -
mise la autocarele cu douã axe în
transportul internaþional care au
mai puþin de 19,5 tone (faþã de 18
tone, în prezent în UE);

* eliminarea lacunelor ºi ba rie -
relor care împiedicã accesul au -
tobuzelor ºi autocarelor în ter mi -
nalele altor sisteme de trans port
de pasageri ºi integrarea ter -
minalelor de autobuze ºi autocare
în reþeaua trans-europeanã de
transport (TEN-T);

* creºterea numãrului de benzi
de autobuze în interiorul ºi între
oraºe, precum ºi autorizarea uti -
lizãrii lor de cãtre autocare ºi taxiuri;

* rezolvarea problemei zonelor
de emisii scãzute în Europa, prin
crearea unui cadru UE unificat.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Stephane Buffetaut,
președinte al secţiunii
transport din cadrul
Comitetului Social și
Economic European



ilu minare contribuind semnificativ
la confortul cãlãtorilor. Mai mult,
pen tru persoanele cu dizabilitãþi,
auto buzul este prevãzut în dota -
rea standard cu o rampã specialã,
amplasatã în dreptul uºii din
mijloc. Tot pentru a face cãlãtoria
mai plãcutã, Citibus poate fi pre -
vãzut, opþional, cu un monitor LCD
în partea din faþã, lângã afiºajul de
LED. Sonorizarea este asiguratã
de mai multe boxe. Pentru a trece
pes te perioadele toride de varã,
Citibus este prevãzut cu o in -
stalaþie de aer condiþionat perfor -
man tã, pe plafon. Totodatã, pentru
o ventilaþie mai eficientã a salo -
nului, pe laterale sunt instalate

patru geamuri cu deschidere prin
culisare.

Beneficii şi pentru
şofer

Nu doar pasagerii vor bene fi -
cia de confort în aceste autobuze.
ªi pentru ºofer este foarte impor -
tant confortul, de aceea el va dis -
pune de un scaun cu amortizare
pne umaticã, ce-i va oferi tot con -
fortul necesar în timpul progra mu -
lui. Volanul este reglabil atât în a -
dâncime cât ºi în înclinaþie ºi îl va
aju ta pe ºofer sã-ºi regleze o po -
zi þie idealã de conducere. De la
pos tul de conducere pot fi acti vate

toate comenzile fãrã sã-ºi mo difice
po ziþia, amplasarea lor fiind ergo -
no micã. Pentru depo zi ta rea obiec -
telor personale, dea su pra locului
destinat ºoferului este instalat un
spaþiu de depo zi tare care se poate
încuia. Moto ri zarea este asiguratã
de un pro pulsor de 5,2 l, care
dezvoltã 204 CP, cu un cuplu de
637 Nm pe o pla jã cuprinsã între
1.600 ºi 2.600 rpm, ce oferã atât
perfor man þe, dar ºi consum redus
de car burant. În plus, datoritã cutiei
de vitezã automate, opririle ºi ple -
cã rile vor fi mai confortabile.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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CITIBUS 
- podea coborâtă de la

ISUZU
Cei de la Isuzu au adus în lumina reflectoarelor prototipul
Isuzu Citibus. Acesta este cea mai nouă creaţie a
producătorului turc - un autobuz low-entry.

PP rototipul Citibus a fost
deja prezentat mai mul -
tor regii autonome de
transport din þarã, unde
chiar a putut fi ºi con -

dus pentru ca pãrerile celor pre -
zenþi sã fie cât mai bine fondate.

Produs în Turcia, are lungimea
de 9,5 metri, un motor cu o capa -
ci tate cilindricã de 5.200 cmc
cuplat la o cutie de viteze cu ºase
trepte, iar motorul corespunde
nor melor de plouare EURO 5. Mo -

delul ar putea acoperi nevoile de
transport ale oraºelor româneºti,
remarcându-se prin confort, o
capacitate mare de transport, o
bunã accesibilitate ºi versatilitate
(ar putea fi utilizat inclusiv pe tra -
see periurbane). Astfel, Isuzu
Citibus are o capacitate de trans -
port de 62 persoane ºi oferã po -
dea joasã în partea din faþã. În
plus, este dotat cu aer condiþionat
ºi cu rampã specialã pentru per -
soa ne cu dizabilitãþi.

Elemente cheie

Inginerii care au proiectat ºi
construit acest prototip au reuºit
sã implementeze sistemul cu trei
uºi pentru un acces facil al pasa -
ge rilor. În interior, scaunele sunt
con fortabile, cu tapiþerie, iar mate -
ria lele folosite sunt rezistente la
uzu rã. Se poate remarca ame na -
jarea interioarã modernã, spaþiul
generos ºi suprafaþa vitratã mare,
ce asigurã o bunã vizibilitate ºi
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Interiorul lui Citibus este plãcut ochiului și aerisit.

Rampa destinatã persoanelor cu
dizabilitãţi se aflã în dotarea
standard a autobuzului.

Accesul în autobuz este facil,
spaţiul șoferului fiind bine
delimitat.

Comenzile de la bord sunt amplasate ergonomic, ridicând gradul de
confort al șoferului
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BERBEC 
(21 martie 

- 20 aprilie)

Este o perioadă
înfloritoare din punct de

vedere financiar. În plan relaţional
însă, atât la nivel personal cât şi
profesional, lucrurile nu stau
deloc bine, iar conflictul se
aprinde pe fondul unor probleme
mai vechi, rămase nerezolvate.
Este foarte important modul în
care reacţionaţi în situaţiile
delicate. Ţineţi stresul sub control
şi aveţi mare grijă în trafic!

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Începe o perioadă
excelentă pentru

dumneavoastră datorită energiei
de care dispuneţi, iar norocul şi
gustul pentru aventură vă sunt
alături permanent de acum încolo
pentru mult timp, în special în
plan profesional. Se întrevăd şi
câştiguri spectaculoase: aveţi însă
grijă la cheltuieli! Deşi nu veţi
călători foarte mult, fiţi totuşi
prudenţi în trafic.

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

Se întrevăd momente
dificile pentru

dumneavoastră atât în plan
profesional, dar, mai ales în plan
personal. Lucrurile nu vor sta însă
chiar aşa de rău dacă încercaţi să
scoateţi la suprafaţă toate
resursele de înţelepciune de care
dispuneţi şi dacă veţi acţiona cu
calm în orice situaţie conflictuală.
Veţi călători mult - nu luaţi decizii
pripite în trafic.

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

O mulţime de
schimbări apar în viaţa

dumneavoastră, în general
neaşteptate, iar unele foarte
„delicate”. Atenţie la impulsurile
de moment şi la reacţiile
exagerate care vă pot crea
neajunsuri. Veţi participa la
evenimente importante, vă faceţi
planuri legate de carieră, iar pe
unele chiar le puneţi în aplicare.
Călătoriţi mult - conduceţi cu
prudenţă!

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

Perioada debutează cu
o serie de veşti neplăcute.

Faceţi faţă impactului negativ doar
dacă încetaţi să visaţi la cai verzi
pe pereţi şi realizaţi că trebuie să
vă mulţumiţi cu ceea ce aveţi deja.
Evitaţi să faceţi împrumuturi sau
achiziţii importante, iar
oportunităţile în plan profesional
şi financiar nu vor întârzia să
apară. Călătoriţi doar dacă e
absolut nevoie.

FECIOAR~ 
(23 august

- 22 septembrie)

Este o perioadă
propice pentru călătorii,

studii şi colaborări diverse. Apar
câteva oportunităţi importante
legate de dezvoltarea afacerii,
însoţite de succese în plan
financiar. Dacă, în anumite
situaţii, întâmpinaţi dificultăţi în
luarea unei decizii finale, aşteptaţi
până simţiţi că a sosit momentul
potrivit. Atenţie la volan -
conduceţi cu prudenţă!

BALAN}~ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Stresul şi lipsa de
energie vă determină să

funcţionaţi la un nivel de
randament foarte scăzut. Pe acest
fond, sunteţi în postura de a avea
păreri contradictorii cu toţi
colaboratorii, lucru care vă dă
bătăi de cap suplimentare. Totuşi,
câteva surprize plăcute, noutăţi
neaşteptate salvează întreaga
perioadă. Veţi călători mult -
purtaţi centura de siguranţă.

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Lucrurile merg ca pe
roate. Succesul este

garantat în tot ceea ce
întreprindeţi. Totuşi, apar câteva
amănunte care vă strică
dispoziţia, cărora nu le-aţi dat
suficientă atenţie. Dacă nu vă
regăsiţi puterea de concentrare,
riscaţi să pierdeţi teren în bunul
mers al activităţii profesionale.
Călătoriţi moderat. Încercaţi să nu
apăsaţi prea tare pedala de
acceleraţie.

S~GET~TOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

Întreaga perioadă este
marcată de schimbări

imprevizibile şi provocări multiple.
Apar noi oportunităţi
profesionale, dar şi venituri în
creştere. Totuşi, un pic de
disciplină şi modestie nu ar strica.
Veţi călători mult şi pe distanţe
lungi. Atenţie la volan: nu apăsaţi
prea tare pedala de acceleraţie şi
purtaţi întotdeauna centura de
siguranţă.

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Nimic nu vă stă în cale
în această perioadă,

indiferent ce hotărâţi să
întreprindeţi. Cu atât mai mult cu
cât dispuneţi şi de o energie
debordantă care, pur şi simplu, vă
dă aripi. Aşa că ar fi indicat să
puneţi acum la punct toate
proiectele profesionale, financiare
şi personale pe care vi le doriţi:
succesul este garantat. Călătoriţi
moderat: conduceţi cu prudenţă!

V~RS~TOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

Vă veţi confrunta în
această perioadă cu un

mare deficit energetic, precum şi
cu numeroase stări de nelinişte şi
nervozitate. Lucrurile se pot
rezolva: exersaţi răbdarea şi
regăsiţi-vă starea de concentrare
pentru a nu pierde controlul în
plan financiar. Veţi călători destul
de mult: verificaţi din timp starea
tehnică a autovehiculului şi
conduceţi cu prudenţă.

PE{TI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Perioada se remarcă
prin numeroase

răsturnări de situaţie în plan
profesional, însă acest lucru nu vă
pune neapărat într-o lumină
nefavorabilă. Dimpotrivă,
preocupările pentru găsirea celor
mai bune soluţii şi abilităţile de
comunicare vor face diferenţa
între dumneavoastră şi cei mai
aprigi competitori. Veţi călători
mult: respectaţi regulile de
circulaţie!

15 martie - 15 aprilie 2012
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