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Dacã ar trebui sã facem
o listã cu cele mai mari
pro bleme în trans por -
turi, în fruntea acesteia
ar trona, fãrã dubii,

„furturile“. Acestea reprezintã cea
mai mare plagã a transporturilor
ºi au devenit un mod de viaþã - de
funcþionare - pentru multe firme.
De fapt, mai corect ar fi sã re cu -
noaº tem cã este vorba despre ma -
joritatea operatorilor. ªoferii furã
cât pot pentru a-ºi asigura un venit
sa tisfãcãtor (unii nu ajung la sa -
tis facþie chiar dacã provoacã ade -
vã rate ravagii în firmele la care lu -
crea zã), iar patronii se strãduiesc,
cu tot mai puþin succes, sã men -
þi nã activitatea în zona rentabilã,
luând, bineînþeles, în calcul „eco -
no mia“ ºoferului ºi ajustând, în
con secinþã, salariul. Rezultatul
final este distrugerea ºi a ultimelor
fã râme de moralitate în tagma ºo -
fe rilor. Cum s-a ajuns la aceastã
si tuaþie ºi care sunt mecanismele
bol nave ale acestui sistem am pre -
zen tat ºi continuãm sã prezentãm
în articole din revista Ziua Cargo,
dar cred cã cel mai important as -
pect este legat de modalitãþile
prin care aceastã tumorã ar putea
fi eradicatã sau mãcar adusã la un
nivel benign.

Practic, la ora actualã, trans -
por turile româneºti au atins o li -
mi tã peste care nu se poate trece,
indiferent de cât de multe ca mi -
oa ne ar cumpãra o firmã sau alta
sau cât de bine ar merge eco no -
mia naþionalã. Iar motivul este
relaþia anormalã între angajatorii
- firme de transport ºi angajaþii
acestora. Fiecare s-a concentrat,
aºa cum era normal, pe fãcut bani.
Cât mai mulþi, cât mai repede. ªi
pentru asta este nevoie de maºini,
multe camioane care sã umple
con turile companiei... În ºoferi nu
a meritat niciodatã sã investeºti,
pen tru cã ei pleacã atunci când te
aºtepþi mai puþin - în strãinãtate
pe salarii mai mari, la firma con -
cu rentã pentru 50 sau 100 de lei
în plus sau, pur ºi simplu, acasã
pen tru cã nu mai fac faþã pro g  ra -
mului.

Acesta este aspectul care
trebuie schimbat. Este datoria fie -
cã ruia sã se implice în pregãtirea
personalului în transporturi - ºo -
feri, dispeceri, manageri... În caz
con trar, dezvoltarea este impo si -

bilã. Veþi spune cã nu meritã pen -
tru cã pleacã, dar asta fac ºi acum,
iar dacã pregãtirea personalului
devine o prioritate pentru seg -
men tul transporturi ºi logisticã,
atunci va apãrea ºansa ca înlo cu -
i torii sã nu fie în totalitate „pe
dinafarã“. La cum aratã astãzi lu -
crurile, pregãtirea reprezintã cel
mai bun lucru pe care cineva ar
putea sã îl facã pentru trans por -
turile româneºti. Nu va fi uºor,
pentru cã nu sunt prea mulþi cei
care pot oferi cursuri de calitate
pe acest segment de activitate,
dar o cerere hotãrâtã ºi exigentã
va aduce inevitabil creºterea ca -
li tãþii ofertei de cursuri de spe cia -
li tate - acestea sunt regulile eco -
no miei de piaþã. ªi printre cursurile
teoretice ºi practice, de condus
economic, însuºire a aspectelor
legislative ºi comunicare cu cli en -
þii, vor trebui gãsite modalitãþi de
inserare a aspectelor legate de
mo ralitate. Iar ºoferii bine pre gã -
tiþi, precum ºi alte categorii de an -
gajaþi (furturile ajung uneori pânã
la nivele înalte din cadrul mana ge -
mentului companiilor de transport
ºi logisticã) vor trãi din veniturile
oficiale oferite de firmã, în directã
legãturã cu productivitatea muncii
lor.

Este nevoie de viziunea pa tro -
nilor pentru ca un asemenea vis
utopic sã devinã funcþional ºi ar
putea fi una dintre cele mai ono -
rabile ºanse de a lucra împreunã,
ca o breaslã unitã, la un proiect
care va ajuta pe toatã lumea. Este
ne voie de energia ºi curajul pa -
tro nilor pentru a trece de la o or -
ganizare a activitãþii de tip normat,
la urmãrirea atentã a productivitãþii
fiecãrui angajat ºi recompensarea
în consecinþã. Este momentul ca
fiecare dintre noi sã renunþe la
„economiile“ la moralitate.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

„Economie“
la moralitate
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majoritatea celor care au rãspuns,
mai exact 50%, este de pãrere cã
aceste volume nu vor creºte pen -
tru cã nici economia naþionalã ºi
nici cea europeanã nu conferã
mo mentan premisele unei creº -
teri. 

21% dintre respondenþi cred
cã volumele vor creºte în al doilea
semestru, dar doar pentru cei care
fac grupaje, în timp ce 18% cred
cã economia este pe o pantã
ascendentã ºi volumul de marfã
de transportat atât pe intern cât
ºi pe extern va creºte. 

9% dintre cei care au parti ci -
pat la acest sondaj au convingerea
cã volumul de marfã va creºte,
dar doar în ceea ce priveºte trans -
portul de tip intracomunitar, iar
procentul cel mai mic, de 2% din -
tre respondenþi, aratã cã volumele
de transportat vor creºte, asta în
condiþiile în care numãrul de firme
de transport va continua trendul
descendent de pânã acum.
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DDeesspprree  sscchhiimmbbăărrii
Credeţi că modificările petrecute la nivel guvernamental şi al
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii vor avea un impact
pozitiv asupra sectorului transporturilor?

Puteþi transmite 
comentariile 

dumnea voastrã direct 
pe site-ul 

www.ziuacargo.ro 
la secþiunea 

„Întrebarea lunii“.

1. Da, era nevoie de o schimbare.
2. Nu se va schimba nimic, pentru cã schimbãrile de la nivelul
autoritãþilor nu au legãturã decât cu calculele politice.
3. Va fi mai rãu.

Previziuni pentru semestrul II
Întrebarea lunii aprilie a fost ur -

mãtoarea: Consideraþi cã volu mele
de transportat vor creºte în cel de-al
doilea semestru al anului 2012? 

Iar pãrerile au fost împãrþite.
În ceea ce priveºte situaþia vo -

lu melor de transportat în cel de-al
doilea semestru al anului 2012,

Şef nou la ISCTR
Inspectoratul de Stat pentru
Controlul în Transportul Rutier
are de la jumãtatea lunii mai o
nouã conducere. Laszlo Sajtos
a fost numit inspector ºef la
ISCTR, în locul lui Virgiliu
Cucliciu. Actualul ºef al ISCTR
a ocupat în perioada
Guvernului Tãriceanu funcþia
de director general adjunct în
cadrul Autoritãþii Rutiere
Române.

CONTINENTAL ŞI
MARANGONI PUN
BAZELE UNEI NOI
COOPERĂRI 

Începând cu al doilea trimestru
al anului 2012, producãtorul de
anvelope Continental împreunã
cu Marangoni, furnizorul italian
de sisteme de reºapare pentru
anvelope, pun colaborarea lor pe
noi baze ºi îºi consolideazã
astfel competenþele principale
specifice. „În anul 2008, în
cadrul acordului de licenþã cu
Marangoni, am introdus cu
succes în Europa ContiTread -
benzi de rulare pentru reºaparea
la rece. Din luna aprilie a anului
2012, începem comercializarea
ContiTread prin propria
organizaþie de vânzãri”, a
explicat Christian Sass,
directorul diviziei Continental de
reºapare pentru anvelope
destinate autoutilitarelor.
Reºaparea la rece va fi astfel
integratã ca o componentã
directã a conceptului
ContiLifeCycle, iar clienþii au o
persoanã unicã de contact
pentru toate modulele
ContiLifeCycle.  Prin conceptul
global „ContiLifeCycle”,
Continental oferã clienþilor sãi o
soluþie eficientã ºi durabilã
pentru servicii. Adaptat la

cerinþele individuale ale clienþilor,
ContiLifeCycle permite utilizarea
cea mai economicã posibilã a
anvelopelor, pe întreaga lor
duratã de viaþã, începând de la
stadiul de anvelope noi ºi
trecând prin stadiul de
reprofilare, de la managementul
carcaselor ºi pânã la reºapare.

CARBURANŢII PUN 
„PE BUTUCI”
TRANSPORTURILE 
ŞI ECONOMIA

România este þara din Uniunea
Europeanã cu cel mai scãzut
tarif/km la transportul de marfã.
Tarifele aferente serviciilor de
transport nu pot creºte
coroborat cu preþurile
carburanþilor din cauza nevoii
disperate de numerar pentru
alimentãrile cu carburant, se
aratã într-un recent comunicat al
Federaþiei Operatorilor Români
de Transport. FORT subliniazã
cã transportatorii români preferã
sã lase ºi 30% din tarif numai
pentru a primi plata aferentã
transportului realizat înainte de
plecarea în cursã. În comparaþie
cu tarifele europene practicate
pentru transporturi de mãrfuri în
Europa, unde tariful/km la
mãrfurile generale este de
peste 1 euro/km, în þara noastrã

se practicã tarife ºi de
0,6 euro/km. 
Întreþinerea flotei, logistica,
managementul ºi dezvoltarea
sunt pe ultimul loc în
preocuparea transportatorilor
români, aceºtia ducând o bãtãlie
durã cu tarifele din ce în ce mai
mari la carburanþi, precum ºi cu
finanþarea activitãþilor curente. În
ritmul acesta, în ultimii 2 ani,
peste jumãtate din flota
româneascã de transport marfã
a dispãrut, fie prin faliment, fie
prin relocare în alte state din
Uniunea Europeanã. În 2007,
carburanþii reprezentau 45% din
tariful practicat/km iar în
momentul de faþã acest procent
a crescut la 75%. Dacã, în anul
2007, motorina se vindea în
România cu 3,6 RON/litru în
condiþiile în care costul cu
motorina/km era de 1,25 RON,
iar tariful practicat era de 2,6
RON/km, astãzi motorina se
vinde cu 6 RON, iar costul/km
este de 2,1 RON, în condiþiile în
care preþul practicat este acelaºi.
FORT atrage atenþia cã, în cazul
în care preþurile carburanþilor vor
continua sã creascã în acelaºi
ritm, transportatorii autohtoni vor
dispãrea, iar preþurile serviciilor
de transport vor exploda,
influenþând în mod real
produsele ºi serviciile la
consumatorul final.
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Potenţialul de
corupţie este imens
La 6 luni de la preluarea şefiei Inspectoratului de Stat
pentru Controlul Transportului Rutier (ISCTR), într-un
moment de schimbare a puterii din punct de vedere
politic, Virgiliu Cucliciu face un bilanţ. Potrivit primului
inspector şef al ISCTR, interesele care planează asupra
controlului sunt mari.

Ziua Cargo: Au început sã
fie încasate amenzile pe
care le-aþi dat?
Virgiliu Cucliciu: Deja sunt

peste 700 de amenzi încasate.
Direcþia funcþioneazã la aproape
60% din potenþial. Mai sunt exa -
me ne - unii s-au retras, alþii au
mai fost daþi afarã... Concluzia
este cã, în acest moment, ISCTR
nu lu creazã la potenţial maxim.
Ur meazã sã aibã loc încã un exa -
men pentru ocuparea pos tu rilor
de inspectori ºi sper sã nu aibã
nimeni ceva împotriva acestui lu -
cru, fiind organizat în con for mi -
tate cu prevederile legii. 

Au fost oameni cu interese di -
recte care au încercat sã pãtrundã
- unii nu au reuºit, alþii care au re -
uºit au fost depistaþi ºi daþi afarã.
Fiecare firmã care manipuleazã
sume mari de bani încearcã sã
aibã unul sau doi inspectori de
trafic „apropiaþi“. Este esenþial
pen tru strategia unei astfel de
firme sã nu poatã fi controlatã, sã
afle din timp dacã apar supra-con -
troale. Unii dintre cei implicaþi în
astfel de aranjamente nu au intrat
ºi au fãcut contestaþii, bineînþeles.
Este vorba, în primul rând, de ne -
mul þumirea directã a individului
care a crezut cã va ajunge la po -
zi þia respectivã, ºtiind cã are ex -
pe rienþã în domeniu. Dar eu am
aplicat legea. Chiar dacã acum,
prin schimbarea de regim politic,
eu voi pleca de la conducerea
ISCTR, cel care va veni nu poate
in terpreta altfel legea. În acest
moment, avem 235 de inspectori
de trafic ºi mai este nevoie de
încã 70. 

A avut loc un control al
corpului de control al
ministrului. 
Controlul a avut loc pe toatã

struc tura ISCTR. Au fost con sta -
tate greºeli cauzate mai mult de
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Fiecare firmã care
manipuleazã sume mari

de bani încearcã sã aibã unul
sau doi inspectori de trafic
«apropiaþi».

„
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lipsa de personal, cum ar fi faptul
cã nu am þinut o evidenþã foarte
strictã a întregului fenomen, pen -
tru cã nu am avut pârghiile nece -
sa re. De exemplu, pânã când nu
au fost create regiunile aºa cum
pre vedea legea, nu au existat sedii
ºi nu puteam sã spun foarte sigur
unde se strâng procesele verbale.
Toate veneau sub formã de e-
mail-uri, scanate etc. Scãpãrile au
fost legate doar de partea de or -
ga nizare birocraticã, nu a fost vor -
ba de altceva. 

Printre problemele
semnalate referitoare la
activitatea ISCTR, s-a pus
problema cã nu existã
procese verbale.
Nu se pune problema cã nu

au fost procese verbale. Acelea au
existat. Lucrurile stau în felul ur -
mã tor. Când desfãºori o activitate
de control, un echipaj opreºte într-
o zi, sã spunem, 100 de maºini.
Pen tru 20 din cele oprite, sunt a -
mendaþi conducãtorii auto ºi fir -
me le, iar restul de 80 nu. Pentru
fie care maºinã opritã, trebuie fã -
cutã o notã de control, în care
sunt trecute ce anume s-a con -
tro lat, ca sã se vadã cã acest con -
trol a fost fãcut în temeiul legii.
Tre buie sã controlezi toate docu -
men tele pe care le-ai cerut ºi sã
faci dovada cã ºoferul le-a avut
asu pra lui, pentru a decide dacã
a fost legea încãlcatã, ce lege anu -
me, ce articol ºi ce amendã se
aplicã. Dacã nu sunt probleme,
trebuie precizat cã nu s-a încãlcat
legea, în nota de control. Când ai
dat o amendã conducãtorului
auto, se face pe baza notei de
con trol ºi a proce su lui verbal.
Atunci când ºoferul nu are vinã,
ci pro prietarul parcului, faci nota
de control ºi trebuie sã aduci aba -
te rea la cunoºtinþã firmei, ºi astfel
nu se întocmeºte proces verbal
de contravenþie condu cã torului
auto.

Aþi fost supus la presiuni
indirecte prin foºti sau
actuali angajaþi ai
Ministerului Transporturilor
ºi Infrastructurii?
Se ºtie cã mulþi sunt implicaþi

în afaceri de transport ºi fiecare
dintre ei gãseºte o formã prin care

sã preseze. În general, aceste fir -
me nu au ca acþionar majoritar pe
acel demnitar, dar se ºtie în piaþã.
În clipa în care firma respectivã
este amendatã, vezi cine reac þio -
nea zã. Nu este greu de urmãrit ºi
de fiecare datã când apare câte
o situaþie de genul acesta, eºti
cãu tat, chestionat, stimulat sã în -
þe legi mai bine. Potenþialul de co -
rup þie este imens. Pentru faptul
cã patru luni nu s-a fãcut control
(pe rioada de tranziþie de la ARR
la ISCTR), ei nu s-au aºteptat la
o intensificare de o aºa manierã.
Vorbim de amenzi de peste 6,5
mi lioane euro. Nu ºtiu cât se va
în casa, dar procesele verbale sau
no tele de contravenþie pentru care
tre buie scrise procesele verbale
existã. Sã execuþi peste 30.000
con troale în trafic este o perfor -
man þã. ARR nu a fãcut nici mã car
într-un an cât am fãcut noi în douã
luni. 

Existã presiune ºi din partea
am basadelor când amendãm strã -
ini. De exemplu, un polonez nu a
vrut sã opreascã, a fugit, l-am ur -
m ãrit, am tras maºina în faþa lui
ºi l-am blocat. Au început inter -
ven þiile prin ambasadã. Inspec to -
rul care a aplicat mãsurile respec -
tive s-a intimidat. I-am spus
in spec torului cã trebuie sã aplice
le gea ºi sã nu se lase intimidat,
pentru ca aceºtia sã înveþe cã
România devine ca Germania din
punctul acesta de vedere. ªoferul
a fost în neregulã ºi a fost amen -
dat conform legii. Cu inspectorii,
aceste lucruri nu se întâmplau
înainte, nu erau de obicei sprijiniþi
de cãtre cei care îi coordonau. 

Aþi depistat inspectori care
deþineau firme de
transport în urma
sesizãrilor venite din
mediul de afaceri?
În total, au fost zece reclamaþii

ºi au fost depistaþi trei. Mie mi se
pare mult. Sunt convins cã mai sunt
cazuri, unii au ºtiut sã se aco pere,
alþii nu. Pentru toatã lumea am fãcut
acelaºi control, indiferent cã erau
sau nu în apropierea mea. Le-am
mai cerut o datã declaraþia directã
ºi documentele care de mon streazã
cã nu mai sunt impli caþi în acti vi ta -
tea de transport ºi am cerut do cu -
mente ºi de la Ca mera de Comerþ.
Presiuni s-au fã cut ºi asupra mea,
spunându-se cã mai sunt implicat
în SETAR, dar am publicat pe site-ul
ISCTR toate documentele care de -
mon streazã clar cã nu mai am nici
o legãturã cu SETAR. 

Mai e nevoie de ceva din
punct de vedere legislativ
pentru o bunã funcþionare
a ISCTR?
Trebuie sã aparã Ordinul Co -

mun, care va conferi cu adevãrat
putere inspectorului în trafic ca
sã poatã lua mãsuri directe. În
pre zent, dacã depistez, de exem -
plu, un vehicul cu defecþiuni la
sistemul de direcþie care trans -
portã cu 20 de pasageri mai mult
decât locurile pe scaune, nu pot
decât sã îl amendez, nu sã îl ºi
blochez. Trebuie sã chem Poliþia
rutierã pentru acest lucru. 

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Mulþi dintre foºtii sau
actualii angajaþi ai MTI

au firme de transport ºi
fiecare dintre ei gãseºte o
formã prin care sã preseze.“

„

Existã presiune ºi din
partea ambasadelor

când amendãm strãini.“

„

Sã execuþi peste 30.000
controale în trafic este o

performanþã.“

„
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TOP 10 - mai 2012
1 EDY INTERNATIONAL SPEDITION
2 TRANSILVANIA IMPORT EXPORT 
3 DUMAGAS TRANSPORT 
4 ARABESQUE SRL 
5 AQUILA PART PROD COM SRL 
6 WABERER`S ROMANIA SA 
7 DUNCA EXPEDITII SA 
8 TEHNOSTRADE SRL 
9 TEHNOLOGICA RADION SRL 
10 HIDROCONSTRUCTIA SA

Am încercat să aflăm cum arată astăzi Top 50 companii,
în funcţie de vehiculele utilizate. Conform datelor
furnizate de Autoritatea Rutieră Română numai câteva
companii reprezintă intrări, Top 10 fiind aproape
neschimbat. Există, însă, şi surprize.

mai 2012 ............................................................................................................................ 13

Made in simplicity
Transport � Distribuție � Depozitare

Servicii cu
valoare adăugată

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

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

ROHRER SERVICII INDUSTRIALE 226 218 98 128
TRANS CAR SRL 218 218 220 -2
COM DIVERS AUTO RO SA 217 220 171 46
DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 SRL 215 200 206 9
S.C.FIL.DE INTR.SI SERV.ENERG.ELECTRICA SERV SA 215 251 270 -55
FRIGOEXPRES SA 204 203 238 -34
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 191 188 191 0
PA&CO INTERNATIONAL SRL 189 158 175 14
ROMSTRADE SRL 185 109 151 34
DIANTHUS COMPANY SRL 185 166 152 33
VECTRA SERVICE SRL 184 184 181 3
LOGISTIC E VAN WIJK SRL 175 170 160 15
RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU SA 163 163 163 0
TOTAL NSA SRL 162 156 126 36
URBAN SA 157 177 109 48
SKIPTRANS SRL 151 148 115 36
POLARIS M. HOLDING SRL 148 147 132 16
CARTRANS PREDA S.R.L. 145 137 132 13
INT.TRANSPORTE POPOVICI SRL 138 138 146 -8
SUCCES NIC COM SRL 136 134 109 27
VLASE INTERNATIONAL S.R.L. 136
LAGERMAX AUTOTRANSPORT 134 134 134 0
ANGI POWER SPEED TRANS SRL 134 128 112 22
OTZ SPEDITION SRL 134 136 161 -27
CONFORT S.A. 132 177 177 -45
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE 123 145 144 -21
TRANSMEC RO SRL 122 122 109 13
EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL 121 118 87 34
STRACO GRUP SRL 119 118

Top 50
COMPANIE TOTAL AUTO UTILIZATE 

MAI MARTIE IUNIE DIFERENTE 
2012 2012 2011 INTRE MAI

2012 ªI 
IUNIE 2011

EDY INTERNATIONAL SPEDITION 823 899 907 -84
TRANSILVANIA IMPORT EXPORT 628 627 693 -65
DUMAGAS TRANSPORT 542 521 500 42
ARABESQUE SRL 497 523 516 -19
AQUILA PART PROD COM SRL 493 482 464 29
WABERER`S ROMANIA SA 459 459 460 -1
DUNCA EXPEDITII SA 431 431 434 -3
TEHNOSTRADE SRL 369 335 316 53
TEHNOLOGICA RADION SRL 357 359 264 93
HIDROCONSTRUCTIA SA 340 342 315 25
OMV PETROM SA 333 367
REGIA NATIONALA A PADURILOR RA 330 325 314 16
TRANSCONDOR SA 319 321 273 46
IONISCA TRANS SRL 311 312 139 172
TRANSPECO LOGISTICS & DISTRIBUTION 310 310 305 5
CARRION EXPEDITION SRL 301 301 163 138
INTERNATIONAL LAZAR COMPANY 292 278 264 28
VEGA 93 SRL 284 280 235 49
ROSAL GRUP SA 259 252 212 47
H ESSERS SRL 249 257 170 79
COMPANIA ROMPREST SERVICE 246 219 206 40

Top 10 - iunie 2011
1 EDY INTERNATIONAL SPEDITION 
2 TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT 
3 ARABESQUE SRL 
4 DUMAGAS TRANSPORT SA
5 AQUILA PART PROD COM SRL
6 WABERER'S ROMANIA SA
7 DUNCA EXPEDITII SA
8 TEHNOSTRADE SRL
8 HIDROCONSTRUCTIA SA 
10 REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA

DD umagas, cu o creºtere
de 42 de vehicule înre -
gis trate la ARR, a de -
van sat Arabesque, im -
pu nân du-se în Top 3,

iar Aquila, deºi a pãstrat locul 5,
s-a apro piat la numai câteva ve -
hi cule de numãrul 4, în urma unei
ma jo rãri cu 29 de unitãþi. Cele
mai mari evoluþii sunt înregistate

însã de Ionisca Trans din Galaþi,
unde par cul înregistrat la ARR a
cres cut cu 173 de unitãþi, de Car -
rion Ex pe dition din Cluj cu un plus
de 138 de vehicule ºi de Rohrer
Ser vi cii Industriale (firmã nou in -
tratã în Top 50, direct pe locul 24)
cu o majorare cu 124 a parcului
uti li zat. De menþionat cã în analiza
Top 50 trebuie þinut cont de faptul

cã existe firme cu parcuri im por -
tan te care funcþioneazã sub ace -
e aºi umbrelã, cum se întâmplã în
cazul Grupului Edy sau de apariþia
Vlase International care, în acest
moment, funcþioneazã în paralel
cu Vlase Spedition. Dar sã lãsãm
cifrele sã vorbeascã.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

TOP 50 flote
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OOra douã noaptea într-o
par care, pe o au tos tradã
în Germania. Un cap
trac tor înmatriculat în
Ro mânia, semi re mor ca

are numere de Germania... Un ºofer
român este cãzut lângã se mi re -
morca având obloanele des chi se,
aproape în comã alcoolicã. Marfa
este la vedere - de aceastã datã
transportã vin franþuzesc ºi, în mod
evident, ºoferul a exagerat, lãsând
practic marfa la dispoziþia oricui
doreºte sã se serveascã.

Este un caz real ºi, chiar dacã
este extrem, se încadreazã în rea -
li tãþile de zi cu zi ale trans por tu ri -
lor rutiere europene.

Motorina - pâinea
de toate zilele a
şoferului

Bineînþeles, principalul articol
tranzacþionat în lumea trans por tu -
rilor este motorina, care se vin de
ºi se cumpãrã „la negru“ într-un
cuantum comparabil cu cel oficial.

Practic, introducerea siste mu -
lui de consum normat a trans for -
mat ºoferii, din angajaþi, în ges tio -
nari de motorinã ºi, astfel, în
co mercianþi.

Acest sistem, apãrut ca o mã -
su rã de autoapãrare a firmelor de
transport, a ridicat comerþul ilicit
de carburant la cote greu de ima -
gi nat. ªi totuºi, peste 90% dintre
transportatori continuã sã îl uti -
lizeze.

Între timp, lucrurile evolueazã ºi
partea „neagrã“ se moder ni zea zã
o datã cu cea oficialã. Astfel, în ca -
zul sistemului normat se sta bi leº te
în general un con sum de 24 l/100
km, pentru cami o nul gol, la care se
adaugã 0,5 l pen tru fiecare tonã de
marfã. La o încãrcãturã de 22 t, se
ajunge la un consum nor mat de 35
l/100 km, însã, chiar ºi cei mai slabi
ºo feri, obþin în cel mai rãu caz un
con sum real de 32 l/100 km.

La o cursã de 5.000 km, rã mân
150 l. Astãzi, motorina nu mai este
scoasã din rezervor - existã metode
mai elegante. ªo fe rul, utilizând car -

dul firmei, ali men teazã direct din
sta þie ca mio nul sau recipientele cli -
en tului. „Eco nomia“ este vândutã
cu 0,8 eurocenþi/l sau, în România,
cu 4 lei/l.

Un calcul simplu ne aratã cã un
ºofer câºtigã astfel în jur de 4.000
de euro pe an, însã firma la care
lucreazã pierde dublu, adi cã 8.000
de euro. Realitatea este însã mult
mai dureroasã ºi pier derile asumate
de firme prin uti li zarea consumului
normat ajung la peste 12-13.000
de euro pe an, pe fiecare camion.

Existã, bineînþeles, ºi cazuri ex -
treme, în care ºoferii furã mo to rinã
de la alte camioane ºi tot ce au pe
card devine „eco no mie“.

De asemenea, la firmele unde
nu existã o urmãrire strictã a con -
su mului, fie el ºi normat, furturile
pot fi imense.

Cum pot fi combãtute fur tu rile?
Surse implicate în acest feno men
ne-au declarat cã nici un sistem nu

este infailibil. Indi ferent de cât de
scumpe ºi com ple xe ar fi, aparatele
pot fi pãcã li te. Þine doar de câtã
energie este dis pus ºoferul sã aloce
ca furturile sã nu poatã fi depistate.
În plus, informaþiile circulã prin par -
cãri cu o vitezã uluitoare, cei doritori
pu tând sã se punã cu uºurinþã la cu -
rent cu cele mai moderne metode.

Unii transportatori considerã cã
singura soluþie este ca patronul sau
cel puþin managerul de trans port
sã realizeze din când în când curse
ºi astfel sã fie la curent cu tot ce
se întâmplã. Conducerea unei com -
pa nii de transport trebuie sã ºtie
exact cât consumã fiecare ca mion,
care sunt dificultãþile fie cãrei curse,
la ce staþie trebuie sã alimenteze
ca mionul ºi cât, care sunt parcãrile
unde face pauzã... Nimic nu trebuie
lãsat la întâm pla re ºi nici o abatere
nu trebuie per misã. În acest sens,
rolul dis pe ceratului devine foarte
impor tant.

Marfa, o ispită 
la care e greu
să rezişti

Dacã vânzarea motorinei este
cel mai rãspândit fenomen, marfa
trans portatã reprezintã cea mai
mare atracþie. Iar la acest capitol lu -
crurile sunt extrem de complexe.
Pre misa de la care se pleacã este
cã nici un sistem de închidere nu
este de netrecut ºi orice tip de si -
gi liu poate fi contrafãcut. În cel mai
dificil caz, obloanele semi re morcii
sunt desfãcute de la bala ma le ºi,
ul terior, refãcute fãrã a lãsa urme,
iar sigiliul rãmâne in tact. Lampa de
gaz ºi o barã de alu miniu sunt su -
ficiente pentru aceastã procedurã.

Astfel, nu reprezintã o mare sur -
prizã schimburile ce au loc între
ºoferi în parcãri din România ºi strã -
i nãtate, fiecare venind cu mar fa pe
care o transportã. Marfa este extra -
sã din paleþi (preferabil de la ju mã -
tatea paletului), iar ba xu rile lipsã
sunt înlocuite fie cu unele goale,
fie pur ºi simplu cu car toane. Ulte -
rior, paleþii sunt reîn fo liaþi ºi, astfel,
aparent, marfa ajunge intactã la
des tinaþie. Cei implicaþi în acest
feno men dispun de toate instru -
men tele necesare - folii pentru
reambalare, lize...

Lipsurile sunt constatate târ ziu,
uneori într-un alt depozit de cât cel

în care s-a descãrcat ini þial (marfa
a mai fost trans por tatã) ºi, astfel,
la acel moment, sunt greu de de -
pis tat vinovaþii, mai ales cã nici în
de pozite marfa nu este protejatã
100% de furturi.

Existã ºi situaþii mai grave, când
ºoferii fac parte din filiere de hoþi,
iar în aceste cazuri mãrfurile dispar
sistematic. De aceea, este ne voie
de multã precauþie atunci când sunt
fã cute angajãri. Un trans portator
spu nea cã, la anga ja rea unui ºofer,
tre buie sã te gân deºti de zece ori
înainte ºi sã îl urmãreºti de 20 de
ori dupã. CV-ul ºi cazierul trebuie
ve rificate, iar transportatorul trebuie
sã menþinã permanent legãtura cu
beneficiarii pentru verificarea ºo -
fe rilor.

Aºa cum spuneam, abaterile nu
trebuie tolerate nici mãcar a tunci
când vine vorba despre dis pa riþia,
deja banalã a paleþilor.

Sistemele GPS, sonde sau an -
ti furturi pe rezervor nu sunt su fi -
cien te în condiþiile în care, de e -
xem plu, motorina poate fi scoasã
fãrã probleme cu o cheie de 19
(sau 17 la unele modele) prin des -
fa cerea returului.

Consumul, atunci când este po -
sibil, trebuie calculat pe cursã -
camionul pleacã cu rezervorul plin
ºi se întoarce, de asemenea, cu re -
zervorul plin.

Însã responsabilizarea ºo fe ri -
lor, parcurgerea paºilor cãtre per -
for manþã în transporturi nu se poa -
te face fãrã oferirea unor sa la rii
decente plãtite la timp ºi sta bi lirea
unor relaþii normale între pa tron,
ma nager de transport, dis pe cerat
ºi ºoferi. Respectul reci proc, dublat
însã de o cunoaºtere în amãnunt a
activitãþii de zi cu zi a ºoferului par
a fi ingrediente fãrã de care furturile
nu pot dis pãrea. În acest sens, nu
puþini sunt cei care considerã cã
un patron care nu conduce ca mi o -
nul nu poate deþine o firmã de
transport performantã.

... ªoferul beat din Germania
s-a trezit a doua zi ºi a plecat mai
departe. Este inutil sã spunem cã
nu era nici pe departe într-o stare
care sã îi permitã sã urce la volan.
De altfel, nu puþini sunt cei care
conduc sub influenþa alcoolului ºi,
în acest sens, lucrurile devin ºi mai
dificile pentru patroni, care trebuie
sã se asigure inclusiv de faptul cã
ºoferii aflaþi la sute sau chiar mii
de km depãrtare nu se ating de
alcool. Pare imposibil, dar ºi acest
lucru trebuie fãcut.

Nu este un secret pentru ni meni
cã transporturile reprezintã una
dintre cele mai dificile activitãþi.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Transporturi, şoferi
şi multe potlogării
Furturile reprezintă principala problemă în transporturi. Pot
fi ele oprite? Unii se bazează pe sistemele de securitate,
alţii pe o bună selecţie a angajaţilor, iar mulţi s-au
resemnat considerând că furturile reprezintă ceva normal.

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 mai – 15 iunie 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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Campania pentru un transport civilizat

Am marfă, caut transport
Revista Ziua Cargo vă invită în perioada 14-15 iunie la
Sinaia (Hotel Internaţional) să faceţi business şi să luaţi
o gură de aer curat.

Am marfă, caut transport
Program eveniment 14 - 15 iunie 2012

Hotel International, Sinaia
Joi, 14 iunie

12:00 - 14:00 Primire invitaþi ºi cazare.
13:00 - 14:00 Prânz.
14:00 - 15:30 Sesiunea I de discuþii.

- Cuvânt deschidere. Radu Borcescu - Redactor ªef
Ziua Cargo

- „Am marfã, caut transport“. Clienþii îºi prezintã
cerinþele privind contractarea de servicii de
transport - Gefco, Lafarge, Pepsico, Saint Gobain.

15:30 - 16:00 Pauzã de cafea.
16:00 - 18:00 Sesiunea a II-a de discuþii.

- Negocieri în direct. Clienþii faþã în faþã cu
transportatorii ºi casele de expediþii. Studii de caz
pentru diferite tipuri de transport ºi mãrfuri.
Analiza elementelor cheie în negocierea unui
contract de transport, precum ºi capcanele pe
care le poate ascunde o licitaþie.

- Grupajele - cum calculãm costurile, cum stabilim
tarifele, cum abordãm piaþa, cum ieºim în profit?
ªi, în cazul clienþilor, cum cerem în mod
profesionist o ofertã de grupaj?

- Distribuþia - care este punctul în care trebuie sã
se întâlneascã oferta ºi cererea? Au ºi
transportatorii acces pe aceastã piaþã?

19:30 Cina ºi concert Formaþia Asociaþiei Române de
Logisticã (ARILOG).

Vineri, 15 iunie
9:30 - 11:00 Sesiunea a III-a de discuþii.

- Unde merge piaþa spot?
- Se schimbã contractele. Efecte concrete generate

de modificãrile codului comercial.
- Miºcãri pe piaþa extracomunitarã. Unde merg

transportatorii români.
- Turcia - concurent sau partener? Oamenii de

afaceri turci prezintã oferte de parteneriat pentru
cãrãuºii români, iar companiile de transport din
Turcia îºi prezintã planurile în România. Modificãri
în sistemul de garantare.

11:00 - 11:20 Pauzã de cafea.
11:20 - 13:00 Sesiunea a IV-a de discuþii.

- Miºcãri de parc în TOP 50 companii de transport
marfã

- Autoritãþile faþã în faþã cu transportatorii -
Propuneri ºi Rãspunsuri. Participã reprezentanþi
ai Ministerului Transporturilor, ISCTR, ARR,
Poliþiei Rutiere, asociaþiilor patronale. 

- - Noua lege a transporturilor - în negociere pe
ultima sutã de metri.

- - S-au înmulþit þepele pe piaþa de transport?
Dar furturile din camion? Care sunt zonele
problemã? Cum ne putem proteja? 

- - Controlul trebuie sã fie unul preventiv, nu
abuziv.

13:00 - 13:30 Prânz de afaceri.

NN e vom întâlni sub devi -
za devenitã deja tra di -
þie „Am marfã, caut
transport“ pentru a
gãsi cele mai bune

ofer te, pentru a crea legãturi noi
de afaceri ºi de ce nu, pentru a
negocia ºi a urmãri negocieri în
direct. La aceastã ediþie, dez ba -
te rile vor fi mai dinamice, fiind or -
ganizate sub formã de negocieri
între transportatori ºi clienþii lor,
precum ºi între mediul de afaceri
ºi autoritãþi.

Nu vor lipsi studiile de caz,
pre zentarea metodelor pentru
creº terea eficienþei, exemple pri -
vind modul în care sunt afectate
con tractele de modificãrile sur -
ve nite asupra codului comercial,
precum ºi informaþii legate de
trans portul comunitar, dar ºi
extracomunitar. 

Turcia se va afla în prim plan,
fiind reprezentatã de Amba sa do -
rul Turciei în România, preºe din -
te le Asociaþiei Oamenilor de Afa -
ceri Turci, precum ºi de oameni
de afaceri din Turcia, interesaþi de
colaborarea cu companiile ro mâ -
neºti.

Cererea ºi Oferta se vor întâlni
la Sinaia, la jumãtatea lunii iunie,
iar cerinþele clienþilor, evoluþiile
ta rifelor ºi ale costurilor precum
ºi tendinþele legislative vor fi puse
pe tapet de cãtre unii dintre cei
mai importanþi actori din domeniu.

Cei interesaþi sã se înscrie o
pot face pe e-mail la adresa
radu.borcescu@ziuacargo.ro, la
te lefon 0757.074.395,
021.444.00.96 sau direct pe
site-ul www.ziuacargo.ro. Taxa de
par ticipare este de 200 lei (plus
TVA) pentru primul participant din
par tea unei firme ºi include par -
ti ci parea la conferinþã, cazarea o
noap te la Hotel Internaþional,
mese. În cazul în care participã
mai multe persoane din partea
ace leiaºi firme, taxa este de 400
lei (plus TVA)/persoanã, pentru
ur mãtoarele persoane.

Nu uitaþi cãrþile de vizitã!
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PP otrivit cifrelor în re gis -
trate de barometrul de
transport TimoCom, in -
dus tria de transport a
ex perimentat în 2011

cel mai greu sfârºit de an dupã
cri za economicã din 2008. În
acest context, în primul trimestru
al anului 2012, proporþia de oferte
de transport în funcþie de ca mi -
oa ne libere a scãzut cu 20%, faþã
de anul trecut. Dar, odatã cu pri -
mã vara ºi cu temperaturile mai
calde, piaþa de transport îºi revine.

„La scurt timp dupã Anul Nou,
temperatura a început sã creascã
- împreunã cu activitatea pieþei.
În Europa de Vest a venit pri mãva -
ra ºi cu ea barometrul de transport
TimoCom, (firma care oferã bur -
sa de transport TC Truck&Cargo®)
arãta deja valori mult mai bune,
decât la sfârºitul anului 2011. Din
pãcate, tendinþa ascendentã nu a
continuat în ceea ce priveºte vre -
mea nici în industria transportului.
La mijlocul lunii ianuarie, iarna a
venit înapoi ºi a ºi rãmas pânã în
februarie. Barometrul de transport
TimoCom avea valori destul de
slabe: dintre ofertele date, 31%
erau oferte de transport marfã ºi
96% erau camioane libere. Acum
un an, rata dintre ofertele de trans -
port ºi marfã era alta: erau mai
multe oferte de marfã decât ofer -
te de camion liber (54:46)“, se
aratã în comunicatul transmis la
redacþie de TimoCom.

Iarna grea s-a
reflectat în
rezultate

În luna februarie, a început o
erã glaciarã în Europa. Iar vremea
a afectat ºi cifrele barometrului
de transport, care nu arãta nici o
schimbare comparativ cu luna ia -
nua rie. „În luna februarie, am avut
parte de o iarnã extremã, care a
în gheþat ºi drumurile. De la par -
te nerii noºtri din ex-Iugoslavia,

am aflat cã acolo transportul a
fost aproape blocat. Desigur, cã
a fost afectat ºi barometrul de
trans port TimoCom“, a afirmat
Mar cel Frings, Chief Repre sen -
tative la TimoCom.

Tendinţă
previzibilă

Teoretic, era de aºteptat o
creº tere în luna martie, odatã cu
pri mãvara. La fel ºi în primul tri -
mestru al anului 2012. Totuºi,
acest lucru a avut loc în acest an
la un nivel foarte scãzut. „În luna
martie 2012, puteam vorbi de
54% de oferte de marfã, iar în
2011 despre 59% oferte de mar -
fã. Anul acesta, am experimentat

o scãdere atât de gravã în fe brua -
rie, încât rata ofertelor de marfã
ºi camion liber a ajuns la o valoare
de numai 42:58“, a explicat Mar -
cel Frings. 

ªtiind cã în primul trimestru
al anului 2012, barometrul arãta
35% de oferte de marfã ºi 65%
oferte de camion liber, întrebarea
cea mare este: cum se va dezvolta
piaþa de transport în al doilea tri -
mes tru al anului? Cum va fi afec -
ta tã piaþa de transport? Din fe ri -
cire, în ultimele zile ale lunii
mar tie, s-a putut observa o creº -
te re pe piaþa de transport. 

Pentru mai multe informaþii,
vi zitaþi pagina de web:
www.timocom.ro

Piaţa de transport a început slab în anul 2012, efectul
iernii grele putând fi observat şi în datele barometrului
de transport TimoCom. Despre cum a pornit dificil un an şi
cum a început, spre sfârşitul primului trimestru, să se
redreseze, aflăm direct din piaţă.

TimoCom transmite
pulsul pieţei



SSegmentul LKZ de la
Goe tze nu aduce doar o
scã dere semnificativã a
con sumului de ulei, de
50 %, ci ºi o reducere a

con sumului de combustibil ºi a
emi siilor de carbon, toate acestea
prin tr-o raportare la segmenþii
clasici.

Conceput pentru motoare
echi pate cu tehnologie LKZ de la
bun început, segmentul asigurã o
ten siune scãzutã care permite re -
du cerea frecãrii perete-segment.
Acest fapt îmbunãtãþeºte nu doar
consumul de combustibil, dar ºi
per formanþa ºi durata de viaþã a
ma ºinii. Impactul sãu pe piaþa pie -
se lor de schimb a fost recent re -
cu noscut în cadrul premiilor Auto -
mo tive News PACE Awards, fiind
premiat la categoria produse ino -
va tive, categorie care rãsplãteºte
ino vaþiile la produse care au un
im pact semnificativ pe piaþã ºi
care redefinesc regulile în in dus -
tria auto. „Segmentul de piston
de schimb LKZ din gama Goetze
permite mecanicilor sã resta bi -
leas cã performanþa iniþialã a mo -
toarelor cu injecþie directã de ben -
zinã, dotate în prealabil cu aceastã
tehnologie revoluþionarã“, a de cla -
rat Paul Vure, Technical Service
Manager al Federal Mogul pe
Euro pa, Orientul Mijlociu & Africa
ºi Piaþa Globalã a pieselor after -
mar ket. „Bazându-se pe o teh no -
logie testatã, care se regãseºte
deja pe echipamentele originale
(OE), mecanicul poate obþine ace -
eaºi eficienþã cu cea urmãritã de
producãtorul motorului, adicã
emisii scãzute de dioxid de car -
bon ºi performanþã avansatã a
motorului. LKZ este deja una din -
tre tehnologiile de ultimã gene -
raþie utilizate de producãtorii de
mo toare în activitatea lor, iar Fe -
de ral Mogul se asigurã ca ºi par -
tenerii sãi de pe piaþa pieselor de

schimb sã beneficieze cât mai
rapid de aceastã tehnologie”, a
con tinuat Paul Vure. 

Secretul LKZ

Durabilitatea segmentului
Goetze LKZ ºi performanþa aces -
tu ia a fost doveditã pe motoare
diesel testate o perioadã lungã
de timp, iar acum segmentul este
introdus ca echipament standard
la mai multe motoare pe benzinã
ale constructorilor de vehicule.
Pe mãsurã ce motoarele cu injec -
þie directã devin mai comune, seg -
menþii de piston LKZ ajung sã
joace un rol tot mai important pe
pia þa pieselor de schimb de cali -
tate OE. „Segmenþii LKZ de la
Goetze înlocuiesc perfect piesele
originale, nefiind necesare echi -
pa mente sau muncã suplimentarã
pentru a restabili performanþa ori -
gi nalã a motorului“, a adãugat
Paul Vure. Secretul din spatele
ca pacitãþii impresionante de re -
du cere a consumului de ulei stã

în designul deosebit al supra fe þe -
lor de sprijin ale segmentului, în
trepte ºi teºite în zona muchiei
de contact. Spre deosebire de
segmenþii convenþionali, tehno -
lo gia LKZ asigurã mai puþinã re -
zistenþã când pistonul este în
cursa de compresie, reducând
pier derile prin pompare. Acest
meca nism scade pierderile dato -
ra te frecãrii ºi readuce uleiul în
baia de ulei într-o manierã eficien -
tã. În funcþie de nivelul de uzurã
ac ceptat de cãtre producãtorii de
motoare, segmenþii LKZ utilizeazã
o varietate de tratamente de su -
pr afaþã. Printre acestea sunt ºi
tra tamentele CKS (acoperire ce -
ra micã cromatã) ºi GDC (Goetze
Diamond Coating), care pro te jea -
zã periferia inelului împotriva fre -
cãrii, minimizând uzura ºi per -
miþând segmentului de ungere sã
funcþioneze corect pe întreaga
duratã de viaþã a motorului.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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La finalul lunii aprilie, Federal Mogul a lansat în România
segmentul de piston LKZ din gama Goetze. Acesta se
remarcă printr-un design asimetric şi asigură o reducere
a consumului de ulei.

Federal Mogul
a lansat un nou tip
de segment de piston

Paul Vure, Technical Service Manager al
Federal Mogul pe Europa, Orientul Mijlociu

& Africa şi Piaţa Globală a pieselor
aftermarket:

LKZ creºte durata de viaþã a motorului prin reducerea
depunerilor de carbon pe piston, una dintre cauzele principale

pentru consumul crescut de ulei.“

„
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Vehiculele
şi şoferii
lor, cheia
succesului
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CC u sau fãrã crizã, fabricanþii
de vehicule comerciale
ºi-au început deja de ceva
vre me eforturile de efi -
cien tizare a camioanelor

pe care le produc, avansând în mod
impresionant în ultimii câþiva ani.
În urmã cu 10-15 ani, combustibilul
era mult mai ieftin, dar camioanele
con sumau uneori ºi dublu faþã de
cât consumã acum. Într-o adevãratã
ex plozie tehnologicã, motoarele
de azi ºi de mâine tind sã consume
din ce în ce mai puþin ºi sã emitã
un nivel cât mai redus de substanþe
nocive pentru mediu. Instrumentele
de management al flotelor, soft -
wa re-ul specializat, au devenit, la
rân dul lor, indispensabile com pa ni -
i lor moderne de transport. Cãrãuºii
se orienteazã din ce în ce mai mult
cãtre vehicule ecologice, care le o -
ferã, printre altele, avantaje la taxare
în majoritatea þãrilor europene, îºi
schimbã mai des flotele, solicitã
din partea furnizorilor lor de vehi -
cu le nu numai roþi, motorizare, sar -
ci nã utilã, ci ºi pachete de servicii
care sã-i asigure cã vehiculele lor
ru leazã cât mai mult fãrã probleme
teh nice ºi stau cât mai puþin imo -
bi lizate în service.

Fiecare constructor de ca mi oa -
ne oferã, acum, un pachet complet
de servicii, punând accentul, desi -
gur, pe reducerea costurilor opera -
þionale ale clienþilor lor. ªi este
normal sã fie aºa, atunci când este
vorba despre orice afacere de tip
win-win. 

„Omul sfinţeşte
locul“

Dar poate cea mai importantã
la turã, pe care orice transportator
cu experienþã ºi cu strategie trebuie
sã o aibã în vedere, este investiþia
în resursele umane. Camionul nu
merge singur pe ºosea ºi probabil
cã niciodatã elementul uman nu va
fi eliminat complet din aceastã „e -
cua þie” - camion - drum - ºofer.
Con siderat pe drept cuvânt amba -
sa dorul companiei de transport în
faþa clienþilor sãi ºi pe drumurile
na þionale ºi internaþionale, ºoferul
este acela care face cu adevãrat

roata sã se învârtã. El este cel care
face echipã cu vehiculul pe care îl
opereazã ºi genereazã economii
substanþiale companiei sale. Oricât
de bun ar fi un camion, oricât de
modern ºi de eficient, dacã ºoferul
nu ºtie cum sã îl manevreze în mod
op tim - sau nu îi pasã - perfor man -
þe le vehiculului sunt reduse la zero.
Iar constructorii de camioane au
re cunoscut acest fapt de multã
vreme, oferind servicii de training
ºi, de ce nu, unii dintre ei, de mo -
ti vare a conducãtorilor de vehicule
de a fi mai eficienþi, de a conduce
mai economic ºi mai sigur, de a cu -
noaºte ºi de a exploata în mod op -
tim performanþele camioanelor lor. 

ªi din ce în ce mai multe com -
pa nii de transport realizeazã acest
adevãr, mai ales în contextul în
care perioada de recuperare dupã
crizã ar trebui sã fie, pentru toatã
lu mea, una de consolidare ºi efi -
cien tizare a activitãþii. Motivarea
ºi pregãtirea ºoferilor ar trebui sã
fie - ºi este în multe cazuri - mai
importantã decât însuºi software-
ul de management al flotelor fãrã
de care nu mai poate fi conceputã
nici o afacere modernã de trans -
port.

Despre toate acestea, ºi nu nu -
mai, ne propunem sã vã povestim
în cele ce urmeazã, în cadrul unui
„Ghid inteligent de reducere a cos -
turilor” ce pune accentul, de data
aceasta, pe tandemurile formate
de cele peste 17.000 de vehicule
comerciale vândute în România în
primul trimestru ºi de ºoferii lor. 

Cu 38% mai multe
vehicule de
transport marfă,
în primul
trimestru

Înmatriculãrile noi de vehicule
rutiere pentru transportul mãrfurilor
au crescut cu 38%, pânã la 17.783
de unitãþi, în primul trimestru din
2012, comparativ cu aceeaºi pe ri -
oadã a anului trecut, potrivit datelor
publicate de Institutul Naþional de
Statisticã (INS).

Cea mai mare pondere au
avut-o autocamioanele, cu o creº -

te re de 54%, pânã la 13.556 de
noi în ma triculãri, faþã de trimestrul
I din 2011. 

Faþã de trimestrul IV 2011 însã,
înmatriculãrile noi de vehicule ru -
tie re pentru transportul mãrfurilor
au scãzut cu 10,3%.

Per total, înmatriculãrile de ve -
hi cule de marfã au ajuns peste ni -
ve lul din alþi ani de crizã, însã sub
cel de dinainte de 2008.

Datele statistice au fost fur -
ni zate de Direcþia Regim Permise
de Conducere ºi Înmatriculãri Ve -
hicule (DRPCIV) din cadrul Mi -
nisterului Administraþiei ºi In -
ternelor ºi au vizat vehiculele noi
fabricate în þarã sau în alte þãri ºi
vehicule de ocazie importate. INS
precizeazã cã vehi cu lele vândute
în leasing înma tri cu late sunt înre -
gistrate ca înmatri cu lãri noi, iar
datele statistice nu cu prind reîn -
ma triculãrile datorate schim bãrii
proprietarului prin vânza rea vehi -
culului. 

Potrivit DRPCIV, în luna aprilie
2012, au fost în ma triculate 909
autovehicule transport mãrfuri, faţã
de 952 în aprilie anul trecut
(-4,52%), din care:

- 684 LCV - vehicule comerciale
pânã la 3,5 tone (autoutilitarã), faþã
de 601 în aprilie anul trecut
(+13,81%)

- 9 vehicule comerciale medii
ºi grele peste 3,5 tone ºi pânã la
16 tone (autoutilitarã), faþã de 24
în aprilie anul trecut (-62,50%)

- 216 HCV- vehicule comerciale
grele de 16 ºi peste 16 tone (auto -
u tilitarã), faþã de 327 în aprilie 2011
(-33,94%)

Potrivit APIA, vânzãrile de vehi -
cu le co mer ciale au însumat anul
tre cut 16.044 unitãþi (din care
11.933 LCV), reprezentând cu
22,6% mai multe decât în 2010.

În ceea ce priveºte 2012, piaþa
se estimeazã cã va fi influenþatã în
mod pozitiv de introducerea deduc -
ti bilitãþii TVA într-un procent de
50%. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Vehiculele şi şoferii lor,
cheia succesului
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În vremuri de criză, reducerea costurilor este de la sine înţeleasă şi
tinde să devină de-a dreptul un stereotip, atât la nivel lingvistic, cât şi la
nivel practic, managerial sau de strategie. Însăşi supravieţuirea
companiilor de transport - şi nu numai - depinde de o folosire cât mai
eficientă a resurselor de care dispun, în cazul nostru fiind vorba în primul
rând despre vehiculele pe care le utilizează în activitatea de zi cu zi.
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RReennaauulltt  TTrruucckkss

SSttrraatteeggiiee  ppeennttrruu
rreedduucceerreeaa  ccoonnssuummuulluuii

Pionier în domeniul soluţiilor de monitorizare, control şi
reducere a facturilor de combustibil ale clienţilor săi timp
de mai bine de 30 de ani, Renault Trucks intră într-o nouă
eră. Strategia sa „All for fuel eco” marchează, în
prezent, angajamentul companiei şi al reţelei sale din
întreaga lume de a reduce şi mai mult consumul
vehiculelor Renault de la primul la ultimul lor kilometru.

CC ombustibilul este, dupã
cum ºtim cu toþii, unul
dintre elementele care
afec teazã major trans -
por tul rutier în termenii

cos turilor operaþionale. În acest
con text, abordarea „All for fuel
eco” a Renault Trucks înseamnã
cã fiecare client poate beneficia
în prezent de know-how-ul pro du -
cã torului în ceea ce priveºte eco -
no mia de combustibil.

Renault Trucks oferã soluþii
pen tru menþinerea ºi îmbu nã tã þi -

rea performanþelor vehiculului,
prin traininguri pentru ºoferi, mo -
ni torizarea consumului, analizã,
ajustãri în atelier, mentenanþã etc.
În acest context, constructorul
vor beºte despre o economie de
com bustibil ce poate atinge 15%. 

„All for fuel eco” este urmã to -
rul pas pe un drum pe care Re nault
Trucks a pornit în 1975, o da tã cu
lansarea primului program de
training pentru conducere eco no -
 micã (redenumit Optifuel Train ing
în 1998). Aceste traininguri au fost

suplimentate în 1997 cu prima
soluþie de monitorizare ºi analizã
a consumului de combus ti bil, soft -
ware-ul Optifuel Infomax. Pentru
ca, în 2006, Renault Trucks sã com -
bine toatã teh no lo gia ºi ser vi ci ile
sale în pachetul Optifuel Solutions. 

În paralel cu aceste soluþii,
Renault Trucks a dezvoltat, de a -
semenea, o gamã de vehicule pro -
pulsate prin intermediul tehno lo -
giilor alternative (electrice, hibride
sau pe gaz natural), reunindu-le
sub eticheta Clean Tech. Gama
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include modele Renault Maxity
Elec tric, Premium Distribution
Hybris Tech ºi Premium Dis tri -
bution CNG. 

Renault 
Maxity 
Electric

Maxity Electric este extrem de
silenþios (certificare PIEK 63 dB)
ºi nu emite nici un fel de gaze po -
luan te. Având la bazã modelul
Maxity normal, versiunea electricã
menþine toate calitãþile vehiculului
de bazã (manevrabilitate, carosare
uºoarã, sarcinã utilã optimã etc). 

Alãturi de acestea, Maxity
Elec tric oferã, de asemenea, un
grad ri di cat de confort în con du -
ce re, da to ritã reducerii vibraþiilor
ºi absenþei zgomotului, acestea
re zultând într-un grad mai scãzut
de obosealã a ºo ferului, la care
con tribuie cutia de viteze robo ti -
zatã ºi faptul cã ni ve lul maxim de
cuplu (270 Nm) este disponibil
imediat dupã pornire. 

Energia este furnizatã de un pa -
chet de baterii localizat în am pa -
ta ment, cãtre partea din spate a
vehiculului. Acesta constã din 32
module de baterii asamblate în serii
cu o capacitate totalã de 42 kWh.
Co municarea cu cutia de propulsie
ºi control este realizatã prin inter -
mediul unei reþele CAN BUS, prin
sistemul BMS (de ma na gement al
bateriilor). Acesta mo nitorizeazã

curentul din fiecare celulã a bateriei
ºi, în cazul unei anomalii, reduce
curentul produs de diverse celule,
pentru a evita su praîncãlzirea.
Catodul este rea lizat dintr-un aliaj
de fier ºi fosfat, la care este adãugat
magneziu, iar anodul din grafit. 

Premium
Distribution 
Hybris Tech 

Premium Distribution Hybris
Tech are la bazã tehnologia aºa-
zisului hibrid paralel, care combinã
un motor cu combustie internã cu
unul electric. Acestea asigurã pro -
pul sia în conformitate cu diferitele
sce narii de distribuþie, fie în pa ralel,
fie separat. Energia cineticã a ve -
hiculului este recuperatã în tim pul
frânãrii sau decelerãrii ºi convertitã
în electricitate. Aceasta este
stocatã în baterii de tracþiune ºi
opereazã independent, astfel încât
acestea nu trebuie reîn cãr cate. 

Funcþiunea de oprire la mersul
în gol permite motorului cu com -
bus tie internã sã fie oprit automat
atunci când vehiculul este oprit.
Când acesta este pornit din nou,
ener gia stocatã în baterii este uti -
li zatã pentru a alimenta motorul
elec tric. La o vitezã de 20 km/h,
mo torul diesel porneºte din nou
ºi preia sarcina de propulsie, aces -
ta fiind folosit în timpul fazelor
de transport în care consumã cel
mai puþin combustibil. 

Toate acestea rezultã într-o
re ducere generalã a consumului
de combustibil ºi a emisiilor de
CO2 ale vehiculului cu pânã la
20%. În plus, tehnologia hibridã
ge nereazã foarte puþinã poluare
sonorã - nu mai mult de 74 dB
când opereazã pe mod electric. 

Premium
Distribution CNG

Renault Premium Distribution
CNG este echipat cu motorizãri
ISL G de la Cummins, dezvoltând
o putere maximã de 300 CP ºi
un cuplu de 1.166 Nm. Transmisia
este Allison, automatã. CNG este
stocat la nivelul ºasiului, vehiculul
pu tând purta 8 butelii sau 160
mc de gaz la o presiune de 200
bar.

Premium Distribution CNG
este disponibil în douã con fi gu -
raþii: un ºasiu-cabinã din gama de
18/19 t ºi unul de 26 t, 6x2*4.
Acestea sunt proiectate în special
pen tru aplicaþii urbane ºi peri-ur -
ba ne, flote implicate în transportul
de distribuþie (mãrfuri proaspete
ºi uscate), curãþenie stradalã,
trans port de deºeuri industriale
sau menajere, precum ºi pentru
co lec tarea de deºeuri care ne ce -
sitã utilizarea unui braþ de macara
(cum ar fi sticla). 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Pentru Volvo, fiecare picătură
contează

Campania „Fiecare picătură contează“ ne-a oferit ocazia să
testăm un Volvo FH 500, care a avut misiunea să ne arate
că nu este vorba doar de un slogan, ci de ceva palpabil, cu
aplicabilitate în activităţile de zi cu zi.

VV olvo FH nu mai re pre -
zin tã un mister pentru
ni meni, acesta fiind un
mo del deja consacrat,
care ºi-a atras de par tea

sa publicul critic ºi care a de mon -
strat cã este un camion pe care te
poþi baza indiferent de situaþie.

Cu toate cã este un model
bine cunoscut, am ales sã luãm o
gurã de aer proaspãt, în afara
Capitalei, în luxoasa cabinã a lui
FH. Traseul ales de noi a fost Bu -
cureºti - Piteºti - Slatina ºi retur.
Tot traseul a însumat peste 300
km. Modelul testat de noi a fost

e chipat cu o cabinã de tip Glo be -
trot ter XL FH L2H3 complet pne -
umaticã, ceea ce a transformat o
„cursã“ de 350 km într-o plimbare
elegantã ºi confortabilã.

Semiremorca a fost goalã și
ast fel consumul de carburant nu
este unul elocvent. Totuși, vã pre -
zen tãm datele înregistrate de
Dyna fleet.

„Herghelia“ de 500 CP ºi cu -
plul de 2.500 Nm, în comple men -
taritate cu sistemul I-Shift „Ec o -
nomie de combustibil“ ºi o cutie
de viteze automatizatã cu 12 trep -
te, au condus la un consum mediu

de aproximativ 22 l/100 km, în
condiþii de mers fãrã încãrcãturã.
Picãturã cu picãturã, procent cu
procent, se ajunge în final la
economii importante. Aceasta
este gândirea care stã la baza filo-
zofiei Volvo, care cãutã în con ti -
nuu noi modalitãþi de a parcurge
mai mulþi kilometri cu mai puþin
com bustibil ºi cu un impact mai
redus asupra mediului încon ju rã -
tor. Cu motorul diesel de 13 litri
ºi cea mai recentã variantã a trans -
misiei I-Shift, Volvo dispune de
unul dintre cele mai eficiente lan -
þuri cinematice din domeniu. 

Combinaţia
Dynafleet şi
cursurile
perfecţionare

Dar filozofia Volvo privind efi -
cien tizarea activitãþii clienþilor sãi
nu se opreºte numai la nivelul mo -
to rizãrii. Dynafleet Fuel and En vi -
ronment asigurã companiei de
transport informaþii exacte de spre
flotã, consumul de combus ti bil ºi
eficienþa ºoferilor. Acesta permite
ma nagerului de flotã sã mo ni to ri -
ze ze stilurile de condus ºi asigurã
o platformã eficientã pen tru ur mã -

ri rea ºi instruirea ºo ferilor. Atunci
când cele douã com ponente fac
par te dintr-o strategie pe termen
lung, con sumul de combustibil ºi
e misiile de CO2 pot fi reduse cu
pâ nã la 7 procente. Cursurile Volvo
de per fecþionare pentru ºoferi ofe -
rã o eficienþã maximã dacã sunt
uti lizate în cadrul unei strategii pe
termen lung, pornind de la datele
din rapoartele anterioare Dyna fleet
ºi îmbunãtãþindu-le. Acestea utili -
zea zã cele mai eficiente prac tici
de condus economic într-un sistem
care include analiza, eva luarea ºi
sta bilirea noilor obiective pentru

ºo fer. Este, în primul rând, o abor -
da re sistematicã pentru asigurarea
celui mai eficient stil de condus la
nivelul întregii flote, care permite
economii suste na bile.

Sistemul de
transmisie
inteligent

I-Shift este una dintre cele mai
a vansate soluþii de schimbare a
trep telor de vitezã. Aceasta îmbi -
nã simplitatea unei transmisii au -
to mate ºi eficienþa unui schim bã -
tor de viteze complet automatizat,



zã toare poate permite reducerea
consumului de combustibil cu pâ -
nã la 11%. Geometria corectã a
ro þi lor ºi a punþilor permite o eco -
no mie suplimentarã de 2,5%. Iar
pre siunea corespunzãtoare în an -
ve lope reduce consumul de com -
 bus  tibil cu încã 1% ºi permite
obþine rea unui potenþial de eco -
no  misire a combustibilului de 14%.

Propulsie 
hibridă

Deºi versiunea testatã de noi
a fost una convenþionalã, demn
de amintit este ºi faptul cã primul
autocamion de mare tonaj cu
propulsie hibridã, produs de cãtre
Volvo Trucks, dispune de un mo -
tor electric ºi unul diesel, cuplate
în paralel, care permit reducerea
cu pânã la 30 de procente a con -
su mului de combustibil ºi a emi -
siilor de CO2. Acest fapt face mo -
delul foarte potrivit pentru aplicaþii
municipale, cum ar fi colectarea
deºeurilor din mediul urban. Iar
acesta nu este singurul avantaj.
Mo torul electric înlocuieºte mo -
torul diesel la pornirea de pe loc
ºi la viteze mici ºi îmbunãtãþeºte
ac celeraþia - asigurând astfel re -
du cerea nivelului de zgomot.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Sistemul I-Shift reprezintã unul
dintre principalele elemente pentru
asigurarea unui consum redus de
carburant.

Confortul oferit de Volvo FH este binecunoscut.

Capacele roþilor au impact pozitiv
asupra consumului.

Postul de conducere este elegant ºi ergonomic.Volvo FH500
Motor: 13 litri, EEV cu SCR
Putere: 500 CP/1.400 - 1.900

rpm
Cuplu maxim: 2.500 Nm/1.050

- 1.400 rpm
Frânã de motor: VEB+, 375

kW/2.300 rpm
Transmisie: automatizatã,

I-Shift, 12 trepte
Opþionale: senzori ploaie, faruri

bi-xenon, pachet EBS
complet, cu VESP

cu 12 trepte. Acest lucru asigurã
un confort suplimentar pentru ºo -
fer ºi o economie de pânã la 7 pro -
cente pentru operator. În pri mul
rând, ºtie cum poate exploata la
e ficienþã maximã fiecare motor
Volvo, folosind cunoºtinþe amã -
nun þite despre caracteristicile spe -
ciale ale acestora. În al doilea rând,
mo nitorizeazã masa vehicu lu lui,
re zistenþa sa la rulare, in clusiv în -
cli narea drumului, viteza ºi acce -
le raþia ºi apoi va folosi da tele pen -
tru a previziona ºi a se lecta cea
mai potrivitã treaptã pen tru o efi -
cien þã optimã. Dacã este cazul,
poa te chiar sãri una sau mai multe
trep te. La fel ca ºi cel mai bun ºofer
din lume, face acest lucru în per -
ma nenþã în timp real. Astfel, I-Shift
reduce con su mul de combustibil
cu pânã la 7 procente, comparativ
cu un schim bã tor de viteze manual.
Se mai pot economisi pânã la 2
procente de combustibil atunci
când se activeazã funcþia I-Roll,
care fo lo seºte energia cineticã a

auto cami onului pentru a reduce
consumul de combustibil, la de -
pla sarea în ultima treaptã a schim -
bãtorului de viteze. La coborârea
pantelor nu foarte înclinate, de cu -
pleazã motorul ºi permite rularea
prin inerþie pe distanþe mai mari,
iar astfel se va întârzia momentul
injectãrii de combustibil.

Importanţa
pachetului
aerodinamic

Chiar ºi fãrã deflectoarele de
aer, autocamioanele Volvo sunt
renumite pentru aerodinamica de
top. Dar cele mai multe auto ca -
mi oane Volvo sunt vândute cu
deflectoare de aer montate încã
din fabricã, pentru a reduce re zis -
tenþa la vânt a autocamionului,
implicit costurile aferente com -
bus tibilului. Cu pachetul aero di -
namic complet, aceastã economie
de combustibil poate ajunge pânã
la 8 procente. 

Anvelope, jante,
punţi - 14%
reducere a
consumului

În cadrul campaniei „Fiecare
pi cãturã conteazã“, Volvo a atras
a tenþia asupra importanþei pe care
o are utilizarea anvelopelor c o -
rec te alãturi de jante ºi punþi cu
o geometrie corespunzãtoare. A -
ces te elemente, de multe ori ne -
gli jate, permit reducerea cu 14%
a consumului de combustibil.

Studiile indicã faptul cã 2 din
3 autocamioane din Europa dis -
pun de punþi ºi roþi cu o geometrie
ne corespunzãtoare. 

Volvo a realizat un test pe
1.000 km cu douã autocamioane
Vol vo FH 4x2, propulsate de mo -
toare de 13 litri identice de 500
CP, EURO 5. Unul cu o combinaþie
optimizatã de jante ºi anvelope,
celãlalt cu o serie variatã de setãri
incorecte. Astfel, s-a constatat cã
ale gerea anvelopelor cores pun -
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Ziua Cargo: Care este, pe
scurt, povestea concursului
Young European Truck
Driver?
Tord Holmström: Am început

sã organizãm acest concurs în
2003, în Scandinavia ºi în Vestul
Europei, iar anul acesta este prima
datã pentru România când par ti -
cipã la acest concurs. 

Este vorba despre un program
prin care dorim sã ne concentrãm
asu pra ºoferilor ºi asupra impor -
tan þei lor pentru întregul sistem,
pen tru economie, pentru vehicule.
Dacã ºoferii conduc economic, a -
c est lucru înseamnã un consum
mai scãzut de combustibil, mai
pu þinã uzurã a vehiculelor, costuri
de reparaþii ºi întreþinere mai scã -
zu te, rezultând astfel o reducere
a costurilor de operare ale trans -
por tatorilor. A conduce bine este
im portant pentru toþi participanþii
la trafic, pentru cã înseamnã un
com portament preventiv, mai pu -
þine accidente. De asemenea este
important ºi din punctul de vedere
al protecþiei mediului. Dorim sã
sti mulãm cât mai multe companii
de transport sã investeascã în ºo -
fe rii lor, în programe de training. 

Cum decurge, în mod
concret, procesul de
selecþie?
Avem pe website-ul nostru un

prim test teoretic de calificare, în
care se verificã cunoºtinþele din
do meniul industriei trans por tu ri -
lor. Competiþia este deschisã pen -
tru oricine, nu numai pentru ºoferii
de pe Scania, condiþiile de eli gi -
bi litate fiind de a avea permis de
con ducere de camion ºi de a avea
o anumitã vârstã. Ne focalizãm
pe ºoferii tineri.

ªoferii se pot înregistra pe
web site pânã pe data de 24 iunie,
lis ta finalã fiind publicatã o sãp -
tãmânã mai târziu. Candidaþii pot
sã dea testul online atunci când
se înregistreazã, dar pot sã îl în -
trerupã ºi sã îl continue altã datã.
Jumãtate din întrebãri se primesc
din Suedia ºi cealaltã jumãtate
este elaboratã pe plan local. Sunt
în trebãri din examenele normale
pen tru ºoferi de la ARR ºi din ca -
drul trainingurilor noastre pentru
conducãtori de camion. 

Urmãtoarea etapã va fi una
practicã?
Dintre candidaþii care rezolvã

testul pe site, selectãm pe primii
30, care merg în semifinalele pe
care le vom organiza la jumãtatea
lunii iulie. Vom mai adãuga încã
10 ºoferi pe care îi vom selecta
la faþa locului, existând o a doua
ºan sã de participare, dacã vor fi
pre zenþi la eveniment. A doua zi

dupã semifinalã, vom organiza fi -
na la, la care vor participa primii
zece selectaþi în urma semifinalei.
Evenimentele se vor desfãºura
vineri ºi sâmbãtã, pe 13 ºi 14 iulie,
la Târgu Mureº. Pentru a se ca li -
fica în finalã, în timpul semifinalei
trebuie sã treacã printr-o serie de
diferite teste practice, de siguran -
þã, de conducere economicã, ma -
ne vrarea vehiculului, aºezarea lui
în poziþia corectã. 

Câºtigãtorul finalei va merge
în finala europeanã a competiþiei,
care se va desfãºura în Suedia. 

Procesul de înregistrare a în -
ce put deja ºi sperãm sã avem în -
tre 500 ºi 1.000 de ºoferi înscriºi
prin intermediul paginii web.

Ce alte elemente speciale
veþi prezenta în cadrul
evenimentelor?
La aceastã competiþie, vom

adu ce un camion special, pe care
îl considerãm cel mai sigur vehicul

care a trecut vreodatã graniþa în
Ro mânia. Acesta dispune de toate
elementele de suport pentru ºofer
ºi toate funcþiunile de siguranþã
po sibile la ora actualã pe un ca -
mi on Scania. Cu acest vehicul,
do rim sã arãtãm ce posibilitãþi pu -
tem oferi clienþilor în domeniul
sigu ranþei. Nu credem cã vor fi
mulþi care vor opta pentru toate
aces te elemente pe un vehicul
nor mal, dar dacã existã oameni
care cred în siguranþã ºi în ele -
men tele de suport pentru ºoferi,
este o oportunitate bunã de eva -
luare. 

Ce ne puteþi spune despre
finala din Suedia?
În acest an, vor participa la fi -

na lã reprezentanþi din 47 de þãri.
În afarã de premiul cel mare, des -
ti nat ºoferului, un camion Scania
Seria R, vom avea premii inte re -
san te ºi pentru companiile de
trans port la care lucreazã câºti gã -
to rii, cum ar fi un premiu I de
2.000 litri de motorinã. 

Acestea sunt, desigur, veºti
bune pentru cei care
participã la competiþie. Dar
ce ne puteþi spune despre
contextul economic în care
opereazã companiile
româneºti? Cum aþi simþit
evoluþia pieþei în ultima
vreme? 
2012 a început la un nivel des -

tul de scãzut. Din statisticile pentru
România, putem observa o scã de -
re a pieþei totale de ca mi oane cu
7% pentru primele patru luni. Poate
cã este puþin prea devreme sã a -
pre ciem dacã vom recupera pe

parcurs sau nu. Din punctul nostru
de vedere, aveam speranþe cã piaþa
totalã va creºte cu 15-20% în acest
an, deci am avea nevoie de un final
de an bun. 

Ce domenii consideraþi cã
se vor dezvolta anul
acesta?
Când am fãcut prognozele, am

con siderat cã domeniul con struc -
þ iilor va creºte puþin mai mult de -
cât a fãcut-o pânã acum anul a -
cesta. Consider cã transportul de
lungã distanþã a avut o tendinþã
mai sãnãtoasã de creºtere decât
cel din construcþii, contrar aºtep -
tã rilor. De asemenea, considerãm
cã ºi vehiculele speciale vor înre -
gis tra, poate, o evoluþie as cen -
den tã - maºinile de pompieri, vehi -
cu lele forestiere.

În prezent, pas cu pas, înce -
pem sã câºtigãm cotã de piaþã.
De asemenea, operaþiunile pe
par tea de vehicule uzate merg

des tul de bine ºi suntem foarte
mul þumiþi de evoluþia operaþiunilor
de service.

Având în vedere faptul cã
dvs coordonaþi ºi
activitatea pentru Bulgaria,
ce ne puteþi spune despre
piaþa de acolo comparativ
cu cea din România? Ce
semnale aveþi de pe alte
pieþe?
Evoluþia României a fost mai

bunã decât cea din Bulgaria. În
pri vinþa altor pieþe, Italia are pro -
bleme uriaºe, Spania stã relativ
bine, pentru cã acolo a început
criza ceva mai devreme ºi acum
piaþa se aflã în recuperare. Dar
existã ºi regiuni care merg foarte
bine, cum ar fi Rusia. Scandinavia
merge destul de bine, Germania
nu o duce rãu, nici Polonia. 

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Din respect 
pentru şoferi
Concursul internaţional Young European Truck Driver
(destinat tinerilor şoferi de camion din Europa) a devenit
deja o tradiţie la Scania. Vestea bună pentru şoferii din
ţara noastră, care priveau cu jind către colegii lor vestici
care participau la acest concurs, este că, pentru prima
dată, în acest an vor avea acces la această competiţie,
Scania organizând şi în România o etapă, al cărei învingător
va merge în finala din Suedia. Despre aceasta, dar şi despre
situaţia pieţei româneşti de camioane, am discutat cu Tord
Holmström, managing director Scania România SRL şi Scania
Bulgaria Co. Ltd.

Elemente de siguranţă Scania
Vehiculul demonstrativ pe care Scania îl va aduce la finala
româneascã a concursului Young European Truck Driver 2012 va fi
echipat cu:
- Opticruise 
- Retarder Scania R3500
- ESP
- Pilot automat adaptiv ACC cu comenzi pe volan
- Frânã de parcare cu supapã de interblocare
- Sistem anti-alcool 
- Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope TPM
- Sistem asistenþã pornire din rampã Hill Hold
- Sistem de avertizare la pãrãsirea benzii de mers
- Alarmã la deplasarea spre înapoi, cu dezactivare
- Avertizare centurã de siguranþã
- Faruri cu douã becuri: xenon ºi halogen
- Funcþie DLR - iluminare pe timp de zi
- Aparat radio cu comenzi pe volan
- Airbag pe volan
- Detector de fum
- Dispozitive de pretensionare centuri de siguranþã pentru ºofer ºi
pasager
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Mercedes a
dezvăluit noul Citan

NN oua utilitarã poate fi
ca rac terizatã ca o ma -
ºinã robustã ºi fiabilã,
ce completeazã gama
de vehicule comerciale

Mercedes-Benz ºi poate fi co -
man datã în trei versiuni de lun -
gime.

Mercedes „cel
mic“ sub lupă

Cu un design compact, potrivit
pentru oraº, Citan se remarcã atât
prin calitate, dinamicã, versa ti li -
ta te ºi robusteþe, cât ºi printr-un
nivel ridicat de siguranþã ºi un
con sum exemplar de carburant,
ne spun oficialii germani. Pentru
a se mula pe nevoile clienþilor,
noua gamã este disponibilã în trei
variante de lungimi: 3,94, 4,32 ºi
4,71 m. De asemenea, va fi lan -
satã ºi o variantã cu cinci locuri,
nu mitã Citan Mixto, cu bancheta
din spate rabatabilã, portbagajul
se parat prin plasã de partiþie ºi

douã uºi glisante. Acest vehicul
cu utilizare mixtã are la bazã va -
rian ta lungã a Citan. Al treilea mo -
del de bazã este Citan Combi, un
vehicul de cinci locuri, cu ban che -
ta din spate rabatabilã ºi uºi gli -
sante (opþionale), dar cu un am -
pa tament lung. În funcþie de
mo del, sarcina maximã autorizatã
poate ajunge pânã la 2.200 kg.
Noul Citan este dotat standard cu
sistemul Adaptive ESP, care þine
cont ºi de greutatea transportatã,
iar pentru cã am adus vorba de si -
guranþã, amintim faptul cã în func -
þie de varianta aleasã, în dotarea
standard se pot regãsi pânã la 6
airbag-uri.

Design
inconfundabil

Citan poate fi identificat ime -
diat drept un Mercedes-Benz da -
to ritã stelei din crom poziþionatã
pe fundalul grilei proeminente ºi
robuste a radiatorului cu trei fante.

Farurile îndrãzneþe ºi capota în
formã de V, cu marginile sale clar
de finite, ies, de asemenea, în evi -
den þã. Forma trapezoidalã a prizei
de aer din bara de protecþie spo -
reº te senzaþia de lãþime ºi impac -
tul pe care îl are noul Citan, a -
ceas tã caracteristicã fiind una
din tre elementele tipice brandului
în prezent. Partea posterioarã a
ma ºinii este ºi ea stilizatã în de -
taliu, lãþimea fiind subliniatã de
mar ginile ascuþite din partea de
jos a geamurilor. La variantele cu
uºi pe spate, numãrul de înma tri -
cu lare este poziþionat pe partea
mai latã din stânga uºilor asi me -
trice. La modelele cu haion, placa
matricolã este poziþionatã central. 

Calitate superioară
şi funcţionalitate

Interiorul noului Citan este e -
chipat la cele mai înalte standarde.
Atât ºoferul cât ºi pasagerul din
dreapta beneficiazã de scaune

............................................................................................................................ mai 201234
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Într-o atmosferă de sărbătoare, la Amsterdam,
constructorul german a arătat presei de specialitate noul
Mercedes Citan, în „carne şi oase“. Acesta este
rezultatul unui parteneriat cu grupul Renault şi se
bazează pe modelul Kangoo.

Pentru a se mula pe nevoile
clienþilor, noua gama este
disponibilã în trei variante de
lungimi: 3,94, 4,32 ºi 4,71 m.
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confortabile ºi ergonomice, forma
spãtarului oferã suport lateral, asi -
gu rând un confort sporit ºi si gu -
ranþã. Tapiþeria se încadreazã în
s pe cificaþiile obiºnuite ale bran -
dului, fiind plãcutã ochiului ºi uºor
de întreþinut. Planºa de bord a
fost proiectatã special pentru a
satisface nevoile conducãtorului
auto, fiind îmbrãcatã într-un ma -
te rial cu o texturã ce imitã pielea,
a vând un aspect atractiv. Printre
ca racteristicile funcþionale se nu -
mãrã torpedoul spaþios, un com -
par timent de depozitare situat
între scaunele din faþã ºi com par -
ti mentele de depozitare din par -
tea de sus, aflate pe întreaga lãþi -
me a parbrizului ºi create special
pentru obiectele pe care condu -
cã torii le utilizeazã regulat. Do -
tã rile standard practice ale noului
Citan includ un volan reglabil pe
înãlþime, închidere centralizatã
prin telecomandã ºi oglinzi re tro -
vi zoare, reglabile din interior.

Latura tehnică

Trei motoare turbodiesel cu un
cuplu mare, injecþie directã, o pu -
tere de la 75 la 110 CP ºi un motor
su peralimentat pe benzinã, care
genereazã 114 CP acoperã toate
ce rinþele standard. Toate mo toa -
re le diesel au în dotare un filtru
stan dard de particule. Cinci ºi ºase
trep te de vitezã transmit pu terea
cãtre roþile din faþã, iar mâ nerul
schim bãtorului de viteze este po -

zi þionat pe consola cen tra lã pentru
a putea fi uºor de uti li zat. Inginerii
care au lucrat la a cest model au
a cordat o atenþie spe cialã mane -
vra bilitãþii, oferind ast fel o com bi -
naþie de dinamism, agi litate ºi con -
fort, aºa cum ne asi gurã oficialii
germani. Sistemul Direct-Steer
este precis ºi sen si bil, în timp ce
suspensia, amor ti za rea ºi barele
sta bilizatoare au fost atent sin cro -
nizate. Nu putem sã nu remarcãm
ºi intervalele lungi de service, de
pânã la 40.000 km sau doi. Trebuie
sã ne aºteptãm ca noul Citan sã ne
surprindã plã cut ºi din punct de
vedere al eco no miei de com bus -
ti bil, fapt posibil cu ajutorul modului
de conducere eco nomic ºi sistemul
hidraulic stan dard. Un indicator de
schim ba re a vitezei îi ajutã pe ºo -
ferii noului Citan sã adopte un stil
de con dus eficient. Totodatã, ran -

da men tul poate fi crescut prin limi -
tarea de vitezã ce poate fi oferitã
încã de la construcþia maºinii. Prin
colaborarea cu cei de la Renault,
Mercedes încearcã sã-ºi asigure
succesul ºi pe acest segment de
ve hicule comerciale, iar faptul cã
este, în linii mari, un Renault Kan -
goo îmbunãtãþit, nu poate sã fie
decât un avantaj, fiind ºtiut suc -
cesul de care utilitara francezã se
bucurã. Aºteptãm cu nerãbdare
toam na, atunci când maºina va fi
lan satã pentru public pentru a
vedea unde se va încadra în ceea
ce priveºte preþul, fiind un fapt
arhicunoscut cã, cel puþin pe piaþa
din România, preþul este cel care
dicteazã, nu calitatea... din pãcate.

Alexandru STOIAN
Amsterdam, Olanda

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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DDacã autostrãzile sunt ar -
te rele principale, a tunci
rutele mixte de distanþe
mari ºi de trafic regional
sunt capilarele - la fel de

vitale, dar servind sco puri diferite.
Accelerãri ºi frânãri frecvente, ex -
pu nere constantã la forþe laterale
în curbe ºi drumuri grele, acciden -
ta te ºi degradate - toate acestea
în seam nã cã an velopa are nevoie de

o mai mare rezistenþã la uzurã, de
o structurã mai rigidã ºi, în plus, de
re zerve de tracþiune. Sau, cel pu þin,
ar tre bui sã fie, în ceea ce pr i veº te
dura ta de viaþã, ma ne vra bi li ta tea,
adec varea la orice con diþie meteo
ºi posibilitatea de re ºa pare, ca ºi
an ve lopele Continental pe ca re le
vom prezenta în cele ce urmeazã.

ªi, în ciuda faptului cã existã
tipuri specializate în funcþie de

utilizãri diferite, anvelopele Conti -
nental Truck Tires au toate o trãsã -
turã foarte importantã în comun -
vã ajutã sã economisiþi combus -
tibil. Gama de anvelope „R“ atinge
un randament kilometric crescut
nu printr-un volum mai mare, ci
printr-un design de excepþie. Astfel
încât nu trebuie sã consumaþi
combustibilul pentru a câºtiga un
randament kilometric mai mare.

Curbe strânse, drumuri
accidentate sau degradate...
Traficul regional este, în
acelaşi timp, variat şi
solicitant. Anvelopele de
camion Continental preiau tot
acest efort - pentru ca
dumneavoastră să
transportaţi mai mult.

� Duratã de viaþã maximã,
datoritã geometriei speciale a
cãii de rulare.

� Uzurã uniformã în orice condiþii
de încãrcare datoritã conturului
optimizat, care asigurã o
distribuþie de presiune
echilibratã în zona de contact
cu solul.

� Manevrabilitate precisã, datoritã
profilelor perfecþionate ale cãii
de rulare.

� Aderenþã maximã pe ud ºi
uzurã minimã, datoritã
compusului inovator pentru axa
de direcþie.

� Rezistenþã la rulare redusã, ce
genereazã economii de
combustibil.

Continental Allround

Totul pentru
transportul
regional

� Proiectate special pentru trafic
regional.

� Duratã de viaþã maximã ºi
tracþiune foarte bunã, datoritã
geometriei speciale a cãii de
rulare.

� Uzurã uniformã în orice condiþii
de încãrcare, datoritã conturului
optimizat, care asigurã o
distribuþie de presiune
echilibratã în zona de contact
cu solul.

� Aderenþã maximã pe ud ºi
uzurã minimã, datoritã
compusului inovator pentru axa
de direcþie.

� Mai multe cicluri de viaþã,
datoritã carcasei foarte
durabile.

� Duratã de viaþã mare, 
datoritã echilibrului dintre
compus ºi geometria
profilului.

� Consum redus de combustibil,
datoritã rulãrii line optimizate
ºi a greutãþii reduse a
anvelopei.

� Stabilitate în linie dreaptã,
datoritã ºanþurilor de pe
umeri.

� Cea mai bunã conservare a
valorii carcasei, prin
proiectarea geometriei
ºanþurilor menitã sã reducã
mult captarea de pietre.

� Mãrimi disponibile pentru
toate modelele curente de
vehicule.

HSR 2 - 
Allround-Steer:
anvelope pentru
axa de direcţie

HDR 2 - 
Allround - Drive:
anvelope pentru

axa motrică

HTR 2 - 
Allround-Trailer:
anvelope pentru

axa portantă

Planºa de bord a fost proiectatã
special pentru a satisface nevoile
conducãtorului auto.
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NOU CENTRU DE
DISTRIBUŢIE A
PIESELOR DAF

DAF a anunþat o investiþie în
valoare de 30 de milioane de
euro în construcþia unui centru
nou, de ultimã generaþie de
distribuþie a pieselor PACCAR
(PDC) la Eindhoven, în Olanda.
„Noul centru de distribuþie
înlocuieºte centrul existent de
la Eindhoven ºi furnizeazã
capacitate suplimentarã ºi
eficienþã operaþionalã pentru a
susþine creºterea DAF”, a
afirmat Harrie Schippers,
preºedinte DAF Trucks. 
PACCAR Parts distribuie piese
postvânzare pentru camioane

pe teritoriul Europei, utilizând 5
centre de distribuþie a pieselor
localizate strategic, la Madrid,
Budapesta, Moscova, Leyland
ºi Eindhoven, care deservesc
peste 1.000 de reprezentanþe
DAF. Construcþia centrului de
26.000 de metri pãtraþi este
estimatã sã înceapã pânã în
luna iulie a acestui an ºi sã fie
finalizatã în prima jumãtate a
anului 2013. Noul centru de
distribuþie va utiliza tehnologie
de clasã mondialã, precum
sisteme logistice avansate,
identificarea prin
radiofrecvenþã, etichete
inteligente ºi colectarea cu
voce generatã pe calculator.

P&O FERRYMASTERS,
EXPANSIUNE ÎN EST 

P&O Ferrymasters planificã o
expansiune a operaþiunilor în
nume propriu în Europa de Est,
prin instalarea pentru prima datã
a unor flote de trailere în
Ungaria, România ºi Slovacia.
Compania opereazã în prezent

în Polonia ºi Republica Cehã cu
trailere euro liner, trailere mega
ºi semiremorci de transport role
de tablã sau hârtie,
repoziþionate în luna septembrie
a anului trecut din flotele care
opereazã în Vestul Europei.
Operaþiunile sunt coordonate
central din biroul din Katowice,
Polonia, ºi presupun curse din ºi
cãtre Germania, Franþa, Benelux,
Italia, Spania ºi Marea Britanie,
incluzând un serviciu specializat
pentru mãrfuri periculoase. Prin
adãugarea acestor trailere
reþelei de charter existente,
proiectul Europa de Est
consolideazã acoperirea pan-
europeanã a P&O Ferrymasters
ºi îmbunãtãþeºte accesul la
afacerile locale premium din
pieþe aflate în creºtere. P&O
Ferrymasters este unul dintre
cei mai importanþi furnizori
logistici europeni ºi parte a P&O
Ferries, companie a Dubai
World. Compania dispune de un
personal total de 530 persoane
în 26 locaþii strategice în 13 þãri
europene. 

GEBRÜDER WEISS 
ÎŞI EXTINDE
SERVICIILE PREMIUM

Gebrüder Weiss îºi
completeazã portofoliul cu un
serviciu suplimentar în
domeniul transporturilor în
regim de grupaj spre Germania,
Belgia ºi Olanda: GW pro.line
date 16|12|10 garanteazã
livrarea mãrfurilor la un moment
definit în ziua fixatã. Livrarea se
realizeazã, conform dorinþei
clientului, pânã la orele 10, 12
sau 16 - ºi pânã la trei zile de la
sosirea mãrfii la transportatorul
partener. Prin intermediul
acestei extinderi a liniei de
produse GW pro.line, compania
de transporturi ºi logisticã
doreºte sã ofere clienþilor sãi
posibilitatea unei adaptãri
individuale a distribuþiei
mãrfurilor. „În prezent, clientul
se poate aºtepta la vitezã“,
explicã Walter Konzett, ºeful
departamentului Managementul
Produselor al diviziei
Transporturi Terestre din cadrul

ARILOG şi ELA organizează,
pe 8 iunie 2012, Seminarul
de Logistică & Supply Chain,
„Best practice in logistics”,
unde vor fi prezentate cele
mai interesante studii de
caz, româneşti şi
internaţionale, pe temele de
actualitate ale industriei.
Proiectul european bestLog,
finanţat de Comisia
Europeană, reprezintă o
platformă pentru colectarea
şi promovarea bunelor
practici în Logistică şi
Supply Chain Management,
cu scopul de a îmbunătăţi
performanţele economice şi
de mediu cu
responsabilitate socială.
Proiectul s-a desfăşurat în
perioada februarie 2006 -
mai 2010. După finalizarea
proiectului, a fost creată
platforma ELAbestLog, care
continuă schimbul de bune
practici în logistică pentru
creşterea performanţei
lanţului de aprovizionare în
Europa. Platforma
ELAbestLog funcţionează ca
o subsidiară a Asociaţiei
Europene de Logistică, o
federaţie nonprofit a

Asociaţiilor profesioniştilor
din logistică. Studiile de caz
promovate prin proiectul
bestLog au trecut printr-un
proces strict de colectare,
pentru obţinerea confirmării
că numai studiile cele
relevante şi utile au fost
adăugate la baza de date de
bune practici. 
În cadrul evenimentului, vor
fi prezentate 2 dintre cele
mai importante studii de caz
europene: „IT integration
system in Port of Valencia”,
prezentare susţinută de José
García de la Guía, Director -
Port Community System,
Port of Valencia, şi
„Transport collaboration -
Carpathia Express, TBC”.
Ambele studii de caz vor
beneficia de expertiza
teoretică a profesorului
universitar Peter Franke,
Profesor în Supply Chain
Management, Universitatea
de Ştiinţe Aplicate Kiel. Pe
lângă studiile de caz
internaţionale, vor fi
prezentate şi performanţele
companiilor româneşti care
au găsit soluţii pentru
optimizarea operaţiunilor.

„BEST PRACTICE IN LOGISTICS”

Gebrüder Weiss. Potenþialul de
optimizare este dat, însã, de
capacitatea de individualizare a
serviciilor de transport. 
Plecãrile zilnice, timpii de
parcurs definiþi de la o adresã la
alta, standardele de calitate
bine stabilite ºi urmãrirea
continuã a expediþiei sunt
servicii standard ale liniei de
produse GW pro.line, care a fost
lansatã de Gebrüder Weiss în
urmã cu un an. Gebrüder Weiss
a investit în ultimii ani peste 100
de milioane euro în dezvoltarea
reþelei sale, precum ºi în
tehnologia informaþionalã ºi de
comunicaþii, în special în Europa
Centralã ºi de Est. Volumul total
al expediþiilor a crescut în
exerciþiul financiar anterior cu
9,4 procente.

AGILITY DUCE
VAGOANE DIN SPANIA
ÎN KAZAKHSTAN

Agility, furnizor logistic global,
a câºtigat recent un contract
pentru a transporta 420
vagoane de cale feratã din

Spania cãtre Kazakhstan,
pentru Talgo, un producãtor
spaniol de vagoane ºi
componente. 
Agility va asigura toate
operaþiunile logistice în cadrul
acestui proiect, începând de la
colectarea vagoanelor de la
fabricile din Spania, pânã la
livrarea la fabrica Talgo din
Astana, Kazakhstan. 
Conform celor declarate de
logistician, Agility are o
prezenþã puternicã în Rusia,
Ucraina, Kazakhstan ºi
Turkmenistan ºi înþelege
necesitãþile unor economii
aflate în miºcare foarte rapidã,
aducând experienþã ºi know
how în domeniul livrãrilor de
echipamente ºi produse din
industriile energeticã, minierã
ºi din domeniul ingineriei.
Agility a reuºit deja sã livreze

primul transport de vagoane,
conform unor dead-line-uri
foarte strânse. 

GEFCO SPANIA
TRANSPORTĂ UN
MOUNTAIN ROUSSE
DIN ITALIA ÎN
NORVEGIA

Parques Reunidos, unul din
cele mai mari grupuri de
parcuri de distracþie din
Europa, a solicitat de curând
serviciile GEFCO Spania
pentru a transporta un
mountain rousse din Italia în
Norvegia. Filiala spaniolã s-a
ocupat de transportarea
acestui mountain rousse din
Ravenna, Italia, cãtre parcul de
distracþii Tusenfryd din Oslo.
Acest mountain rousse a fost
dezasamblat ºi transportat pe
bucãþi în 24 de camioane
GEFCO. GEFCO Spania, în
colaborare cu GEFCO Italia, s-a
ocupat de toate formalitãþile
vamale de import export al
mountain rousse-ului din
Ravenna în Oslo.



Ziua Cargo: Cum puteþi
caracteriza cei 5 ani de
activitate în România?
Cristian Ofiþeru: CEVA ºi-a în -

ce put activitatea în România în ur -
mã cu cinci ani, în aprilie 2007, cu
operaþiunile din Bucureºti rea li zate
pentru Vodafone. Din acel moment,
activitatea s-a dezvoltat de la un
an la altul, compania do bân dind din
ce în ce mai mulþi clienþi în România,
în special din sec toarele tehnologic
ºi auto mo tive. În paralel, am obţinut
certificarea ISO 9001 pentru ca li -
ta te, urmând ca în acest an sã fie
planificatã și obţinerea certificãrii
pentru mediu 14001. 

Care a fost strategia pe
care aþi abordat-o în
România în ultima
perioadã þinând cont de
dificultãþile cu care s-a
confruntat economia în
general?
Într-adevãr, începând cu 2008,

a fost o perioadã mai dificilã pen -
tru economia româneascã ºi am
re simþit-o ºi noi în mod direct. Stra -
tegia CEVA a fost aceea de a se
concentra pe clienþii existenþi ºi a
dezvolta o afacere alãturi de ei, de
a îmbunãtãþi operaþiunile pe care
le realizãm în momentul de faþã. În
acelaºi timp, ne-am o rientat cãtre

angajaþi, pentru care am pornit
programe de training ge neral. Acest
lucru înseamnã o calitate mult mai
bunã a serviciilor, posibilitatea de
a îmbunãtãþi ope ra þiunile, o datã
cu reducerea cos turilor. 

Care sunt atuurile de care
poate beneficia, mai ales în
aceastã perioadã, o
companie care decide sã
îºi externalizeze cãtre
dumnevoastrã activitatea
de logisticã?
CEVA oferã servicii pentru în tre -

gul lanþ logistic, activitãþi logis tice
de la furnizor pânã la clientul final,
datoritã reþelei deþinute la nivel
mondial. Astfel, oferim ºi cli enþilor
din România posibilitatea sã aibã
un acces mult mai rapid la furnizorii
sau clienþii de pe alte pieþe. De ase -
menea, avem o atitu di ne pro ac tivã
faþã de client, ve nim cu pro pu neri
de îmbunãtãþire a activitãþii ºi a pro -
ceselor, lucru care se reflectã auto -
mat în per for manþa contractului,
atât ca li ta tivã, cât ºi din punctul de
vedere al costurilor. Procesul de
îmbu nã tãþire continuã se face în
paºi. Întotdeauna existã soluþii sau
po sibilitãþi de a îmbunãtãþi proce -
se le. Sunt mulþi factori care con duc
la creºterea performanþei. În mo -
men tul în care angajaþii sunt mo -
tivaþi ºi înþeleg ce se întâmplã în
operaþiuni, fac propuneri de îm bu -
nãtãþire, în acelaºi timp redu cân -
du-ºi timpii consumaþi în acti vi tãþile
curente. Astfel, câºtigãm capacitate
suplimentarã, de unde pot apãrea
sinergii între operaþiuni multiple
derulate într-un singur depozit. 

Cum am putea deosebi
CEVA de alþi operatori din
piaþã?
CEVA oferã servicii integrate,

nu servicii separate de freight ºi
logisticã. În momentul în care co -
la borãm cu un client, acesta dis -
cutã cu o singurã persoanã toate
necesitãþile de servicii logistice
pe care le are. De aceea putem
avea o vizibilitate ºi o înþelegere
mult mai rapidã a necesitãþilor lui. 

Au fost situaþii în care clientul
a venit la noi pentru transport ºi în
urma discuþiei a descoperit cã are
nevoie ºi de servicii de de po zi tare
ºi cã e mult mai eficient sã aibã
ambele servicii într-un singur loc.
Alteori, am plecat de la de po zitare
ºi am descoperit cã be neficiarul
are nevoie ºi de trans port.

În momentul de faþã, din cauza
faptului cã piaþa e foarte dinamicã
în toate sectoarele de activitate,
partenerii din piaþã trebuie sã se
miºte foarte repede, sã fie foarte
agili ºi sã ia decizii rapide în raport
de cum îºi transportã produsele, în
funcþie de cum ºi le plaseazã în
piaþã. Prin programele de exce len -
þã în operaþiuni, prin cele de ma na -
gement al proiectelor pe care le-am
implementat în toate or ganizaþiile,
CEVA este legatã de clienþi ºi poate
reacþiona într-un mod foarte rapid
la modificãrile din piaþã. 

Aplicaþi în logisticã
sistemul Lean. Ce ne puteþi
spune despre el?
Lean este un concept dez vol -

tat de la Toyota Production Sys -
tems (TPS) în urmã cu 40-50 de
ani. Toyota a inventat sistemul TPS,
care se bazeazã pe pilonii de stan -
dar dizare ºi automatizare a ac ti vi -
tãþii, în aºa fel încât sã eli mine toate
pierderile din opera þiuni în ac ti -
vitatea curentã. Colegii noºtri din
America au împrumutat din Japonia
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CEVA este prezentã în Europa
de Est în Polonia, Ungaria,
Republica Cehã ºi Slovacia,
oferind servicii de Logisticã
Integratã (Contract Logistic) ºi
Freight Management.
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UUnn  ppaarrtteenneerr  
ddee  îînnccrreeddeerree

Sunt companii pentru care excelenţa reprezintă un
obiectiv al fiecărei zile. Sunt companii care oferă clienţilor
siguranţa că evoluţia nu se opreşte nici măcar atunci când
lucrurile merg bine. Sunt companii pe care te poţi baza.
Cum arată o astfel de companie de logistică am încercat
să aflăm de la Cristian Ofiţeru, Country Manager CEVA
Logistics, companie care, în această perioadă, aniversează
5 ani de activitate în România.

De aproape doi ani,
lucrãm ºi construim o

echipã localã de profesioniºti
în Freight Management, care
cunoaºte atât specificul pieþei
din România, cât ºi reþeaua
globalã CEVA. Specialiºtii
noºtri vor oferi clienþilor
servicii de transport aerian,
maritim, multimodal, rutier, 24
de ore pe zi, ºapte zile pe
saptamânã“, a declarat
Cristian Ofiþeru.

„

Perioadele dificile oferã
oportunitatea de a-þi

pregãti angajaþii, de a-i pãstra
pe cei mai buni.“

„

CEVA a deschis un nou sediu pentru
Gestionarea Mărfurilor în România

CEVA a deschis la sfârºitul lunii aprilie un sediu nou în Bucureºti,
întãrindu-ºi platforma de Freight Management în Europa de Est.
Poziþionatã strategic lângã cel mai mare aeroport din România ºi
având acces la cele mai importante porturi, CEVA a investit în noile
birouri care vor furniza clienþilor soluþii de Freight Management,
întãrind reþeaua globalã CEVA ºi serviciile integrate oferite. Gama
de servicii oferite de CEVA cuprinde:
- Servicii de management pentru transporturile internaþionale
aeriene ºi maritime
- Planificarea transporturilor
- Consultanþã în Managementul Transporturilor
- Livrãri ”door to door“
- Formalitãþi vamale
- Preluare ºi livrare mãrfuri
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aceastã metodologie ºi au dez vol -
tat conceptul de Lean. Este un pro -
ces de eliminare a pierderilor dintr-o
organizaþie. Se face o „fotografie”
a operaþiunilor, care presupune
analiza tuturor activitãþilor care se
deruleazã de la cererea clientului
pânã la li vra rea cãtre clientul final.
Se iden ti ficã, se monitorizeazã ºi
se mã soa rã fiecare activitate ºi este
sta bilit numãrul de resurse. Apoi
se urmãreºte fluidizarea acestei
ac tivitãþi ºi, de la caz la caz, în func -
þie de specificul fiecãrei ope ra þiuni,
sunt identificate ariile unde se pot
face îmbunãtãþiri rapid. În momentul
respectiv, se pornesc pro iectele de
îmbunãtãþire ºi eli mi narea pier de -
ri lor generate în sistem. Una dintre
acestea este aºteptarea. În momen -
tul în care un produs aºteaptã pen -
tru a fi pre luat la operaþiunea res -
pec tivã, re prezintã o pierdere.
Pro dusul res pectiv are o valoare,
iar acea va loare este imobilizatã,
nu gene rea zã bani în sistem. Elimi -

narea tim pilor de aºteptare într-un
proces genereazã reducerea cos -
tu rilor ºi creºterea profitabilitãþii
companiei, care se poate observa
imediat în rezultate. 

Este vorba despre o meto do -
logie japonezã adaptatã la cultura
ro mâneascã. Un astfel de proces te
ajutã sã devii mai ordonat, mai dis -
ci plinat, mai eficient. Baza efi cienþei
stã în a fi disciplinat, în a respecta
niºte proceduri ºi niºte standarde
de lucru ºi în a încerca sã auto ma -
tizezi cât mai mult cu putinþã. 

Acest concept de îmbunãtãþire
continuã a contat foarte mult ºi
ne-a ajutat în obþinerea unor noi
contracte. 

Noi facem frecvent customer
survey, analiza nivelului de sa tis -
facþie a clienþilor ºi, pe o scarã de
la 1 la 5, CEVA România a obþinut
4 puncte. Se trateazã mai multe
as pecte, comunicare, indicatorii
de performanþã, nivelul costurilor,
proactivitatea CEVA de a veni cu
idei inovative etc. 

Care este poziþia României
pe plan internaþional în
cadrul CEVA?
În cadrul programului de exce -

len þã în operaþiuni al CEVA, existã
un program de clasificare a tuturor

site-urilor în mod unitar. Sunt a na -
lizaþi 35 de indicatori care cu prind
toate activitãþile, de la ope ra þiuni,
indicatori financiari, comu nicare cu
clientul, resurse umane, securitate
a muncii ºi a mediului. Unul dintre
site-urile noastre este catalogat la
nivelul advanced, iar celelalte sunt
la nivelul develop ing, care este a
doua treaptã, dintr-un total de patru
(basic, de veloping, advanced ºi
showcase). Avem în plan sã ajungã
showcase ºi în România, sã avem
un site la acest nivel ºi aici. 

Tot în cadrul programului de
excelenþã în operaþiuni, existã un
sub-program denumit Smart. În
cazul unei operaþiuni noi sau al unei
operaþiuni clasificate la un nivel
inferior dar cu activitate identicã,
cu acelaºi tip de produse, cu acelaºi
tip de clienþi, automat cunoºtinþele
ºi experienþa de la site-ul cu nivelul
cel mai ridicat sunt transferate cãtre
site-ul cu nivelul mai scãzut. 

Auditurile pentru clasificare
au loc anual ºi sunt fãcute de un
organism intern CEVA, dar care
este independent de celelalte
ope raþiuni, pentru a fi corect. Pot
sã mã laud cã site-urile din Ro mâ -
nia sunt în programul Smart. Acest
lucru înseamnã cã aplicãm cu suc -
ces metodele ºi instrumentele de
îmbunãtãþire continuã ºi putem
împãrtãºi cu alþii din experienþa
ºi cunoºtinþele noastre. 

Cum vã aºteptaþi sã fie
perioada urmãtoare?
Sunt optimist în legãturã cu pe -

rioada urmãtoare. În 2011, a fost
o perioadã de stagnare în piaþa lo -
gis ticã ºi de contractare a con su -
mului ºi, chiar ºi în acest moment,
cei mai mulţi dintre participanţi sunt
în aº teptare. Dar poate reprezenta
un punct de schimbare a trend-ului.
Con sider cã este un an important,
în care lucrurile se vor îmbunãtãþi
ºi va începe din nou creºterea eco -
no micã pe care o aºteptãm cu toþii.

CEVA oferã servicii pentru
întregul lanþ logistic, de la
furnizor pânã la clientul final,
datoritã reþelei deþinute la
nivel mondial.

MM ai mulþi kilometri,
mai puþin com bus ti -
bil. Aceasta este, pe
scurt, filosofia ce de -
fineºte noua linie de

anvelope Pirelli H:01, cu profilul
FH:01 pentru axa viratoare ºi
TH:01 pentru axa motrice. În am -
be le cazuri, anvelopele au fost
con cepute pentru transportul pe
dis tanþe lungi, pe autostradã sau
pe alte tipuri de drumuri principale
ºi beneficiazã de o rezistenþã re -
du sã la rulare, rezultând un con -
sum redus de combustibil ºi o du -
rabilitate crescutã, obþinându-se
astfel o uzurã minimã a benzii de
rulare.

Însã beneficiile nu se rezumã
doar la asta. Pe lângã costurile
ope raþionale scãzute, linia H:01
asi gurã un standard înalt de si -
guranþã ºi un zgomot foarte redus
la rulare. Toate aceste rezultate
sunt obþinute mulþumitã structurii
inovatoare, ce permite reºaparea,
ºi a noilor amestecuri de cauciuc
pro duse cu ajutorul nano-teh no -
lo giei. Spre exemplu, în com pa -
raþie cu generaþiile anterioare de
produse, anvelopele seriei H:01
îmbunãtãþesc kilometrajul cu pânã
la 18%, în timp ce rezistenþa la
rulare este diminuatã cu pânã la
30% (în cazul anvelopelor TH:01). 

În plus, zgomotul la rulare a
fost redus (cu pânã la 30% în ca -
zul anvelopelor TH:01) ºi aderenþa
a fost îmbunãtãþitã cu 10%, atât
în condiþii de carosabil ud, cât ºi
us cat. Chiar ºi pe ploaie, anve lo -
pe le beneficiazã de înaltele stan -
darde Pirelli în termeni de distanþã
de frânare, aderenþã ºi tracþiune,
stan darde esenþiale pentru sigu -
ranþa în trafic.

Tehnologia
aplicată

Aceste performanþe excelente
au fost obþinute cu ajutorul unor
teh nologii inovatoare, precum cea

mai recentã dezvoltare a structurii
SATT ºi noile profile, cu adâncime
cres cutã, concepute pentru a asi -
gu ra uniformitatea uzurii, ade ren -
þa, un nivel redus de zgomot ºi
costuri operaþionale scãzute.
Toate acestea, desigur, fãrã a di -
minua siguranþa. Noua geometrie
în formã de val a canalelor din
pro filul anvelopei FH:01 asigurã
o manevrabilitate precisã, în timp
ce profilul direcþional al anvelopei
TH:01 oferã o aderenþã superioarã
atât pe suprafeþele ude, cât ºi pe
cele uscate. Deci, nu din întâm pla -
re, autocarele reprezintã una din -
tre aplicaþiile ideale pentru aceste
anvelope.

Dupã cum am mai menþionat,
la aceste rezultate îºi aduc con -

tri buþia ºi noile formule pentru
ames tecul de cauciuc utilizat pen -
tru banda de rulare (pentru care
Pirelli a aplicat pentru douã bre -
ve te), amestec ce utilizeazã un
pro cent ridicat de dioxid de siliciu
ºi nano-componente. Profilul, la -
me larea ºi forma blocurilor benzii
de rulare completeazã conceptul,
menþinând un nivel redus al rezis -
ten þei la rulare, ce are drept con -
secinþã diminuarea emisiilor de
CO2. Cu alte cuvinte, este un pro -
dus conceput pentru a îmbunãtãþi
viaþa ºoferilor de camion atât din
punct de vedere al confortului la
rulare, cât ºi din punct de vedere
al costurilor. Acordând, în acelaºi
timp, o atenþie deosebitã mediului
înconjurãtor.
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Pirelli H:01

Randament maxim
pe autostradă
Concepute pentru transport pe distanţe
lungi, anvelopele H:01 se remarcă printr-o
uzură extrem de redusă a benzii de rulare şi
un nivel de zgomot scăzut cu până la 30%.

Ne asumãm, încã de la
începutul semnãrii unui

contract, un angajament ferm
de a veni cu îmbunãtãþiri
continue în relaþia cu clientul.“

„ Fiecare contract în care
noi am fost partener

logistic a beneficiat de
reduceri succesive ale
costurilor pe durata derulãrii,
prin îmbunãtãþirea
productivitãþii ºi prin creºterea
calitãþii serviciilor.“

„

CEVA nu face diferenþã
între mãrimea clienþilor.

Toþi clienþii beneficiazã de
acelaºi nivel al serviciilor. “

„



„„GG ama serviciilor
pe care le in -
clu de OTZ
ASSISTANCE
se caracte ri -

zea zã în primul rând prin rapi di -
ta tea ºi seriozitatea cu care este
pre luat fiecare caz în parte. Este
vorba despre servicii de des cãr -
ca re/în cãr care, custodie marfã,
înfoliere, repaletare, înlocuire pa -
leþi non-euro cu euro sau invers,
co-pack ing, lipire/adãugare de
ma teriale promoþionale, livrare
mar fã ºi asigurare stoc tampon“,
ne-a ex pli cat Daniel Scãeºteanu,
di rector ge neral OTZ. Noul ser -
viciu este func þional începând cu
1 mai 2012, reprezentând în fond
împli ni rea unei nevoi existente de
mai multã vreme pe piaþã ºi având
la bazã cazuri reale cu care echipa
OTZ s-a întâlnit în timp ºi pe care
le-a rezolvat. „Ideea lansãrii aces -
tui serviciu a venit în mod natural,
urmãrind nevoile clienþilor noºtri.

Nu de puþine ori, în ultimii ani, am
primit solicitãri de genul: «Am a -
juns la Kaufland cu marfa depla -
sa tã de pe paleþi ºi nu mã des -
car cã. Mã puteþi ajuta?» sau «Am
ajuns la descãrcat în afara orelor
de program. Aº vrea sã descarc
la depozitul dumnevoastrã ºi sã
fa cem livrarea mâine/sãptãmâna
viitoare etc» sau «Am uitat sã lipim
bu lina cu promoþia 5+1 gratis pe
ba xurile de apã mineralã. Puteþi
des  cãrca la dvs. în depozit, sã

lipiþi bulinele ºi apoi sã livraþi, în
numele nostru, pâna la data
de...?»... Faþã în faþã cu aceste si -
tua þii de urgenþã, a trebuit sã ac -
þio nãm rapid ºi cu profesionalism
ca sã-i scoatem din impas. De aici
ºi pânã la crearea unui instrument
de lucru de sine stãtãtor, dedicat,
cu o echipã de oameni pregãtiþi,
nu a mai fost decât o simplã de -
ci zie de management“, a explicat
Mihai Mãrculescu, director co mer -
cial OTZ. 
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OTZ ASSISTANCE 

Primul serviciu de
intervenţie pentru
transportatori

Gândit pentru a
scăpa de surprize
neplăcute

Concret, OTZ ASSISTANCE a
fost creat special ca sã preîn tâm -
pi ne situaþiile mai puþin plãcute
(dar de care se întâmplã sã te lo -
veºti), care apar din când în când
pe durata colaborãrii cu un client
de tip IKA. ªoferii ºtiu cel mai bi -
ne cã, nu de puþine ori, apar anu -
mite condiþionãri, mai puþin plã -
cute, precum respectarea unor
in tervale precise pentru livrare (zi,
orã), condiþii stricte privind am -
ba larea mãrfurilor, termene de va -
la bilitate, obligativitatea livrãrii
co menzii în proporþie de 100%,
fãrã plusuri sau minisuri din punct
de vedere cantitativ ºi altele.

Iar OTZ ASSISTANCE oferã tu -
turor transportatorilor, producã to -
rilor, importatorilor etc, o meto dã
eficace ºi rapidã, care acoperã
întreaga plajã a situaþiilor de forþã
majorã, în vederea rezolvãrii ori -
cãrei probleme apãrute în timpul
unei livrãri de marfã. În acelaºi timp,
OTZ ASSISTANCE poate fi o soluþie
ieftinã ºi de calitate pen tru cei care
cautã un partener de dis tribuþie
calificat. „Avantajul a cestui serviciu
este, în primul rând, promptitudinea.
Scopul nostru este sã-l ajutãm pe

client sã-ºi re zolve problema în cel
mai scurt timp ºi sã-i asigurãm
livrarea la timp, în condiþiile impuse
de cel care recepteazã marfa. Acest
lu cru înseamnã cã evitãm între ru -
pe rea unui flux continuu de mãr -
furi, cã evitãm cheltuielile în plus
care apar în cazul în care camionul
este nevoit sã se întoarcã ºi îi asi -
gurãm depozitarea, rezolvarea ur -
genþei ºi livrarea în cel mai scurt
timp ºi cu cheltuieli minime“, a adã -
ugat Mihai Mãrculescu.

În pas cu piaţa

Potrivit cifrelor din piaþã, pon -
derea vânzãrilor FMCG prin reþe -
le le mari de super sau hiper mar -
ke turi (IKA) a crescut în 2011 la
peste 50% din total ºi se menþine
pe un trend ascendent. În acelaºi
trend, ºi OTZ ºi-a mãrit ºi di ver si -
ficat portofoliul de clienþi, în ul ti -
ma perioadã compania adãu gând
pe lista colaboratorilor ju cã tori

importanþi de pe piaþa de retail sau
FMCG, precum Heine ken, Lidl,
Natural Aqua Group sau Zizin.
Odatã cu piaþa, cresc însã ºi nevoile
clienþilor ºi numãrul si tua þiilor
neaºteptate, al pro vocãrilor. 

Compania OTZ asigurã soluþii
in tegrate de transport ºi logisticã
pro iectate sã ofere sprijinul în ve -
derea atingerii obiectivelor stra -
te gice ale producãtorilor,
importatorilor ºi distribuitorilor
de mãrfuri, la nivel naþional.

OTZ este prezentã local în
marile centre logistice: Bucureºti,
Prahova, Iaºi, Braºov, Vâlcea,
Argeº, Bacãu, Mureº ºi acoperã
toate marile magazine de retail
din România. 

Anul trecut, OTZ a operat cu
mijloace proprii peste un milion
de paleþi, cu o cifrã de afaceri ce
depãºeºte 11 milioane de euro.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@zuacargo.ro

Descărcare, încărcare, custodie marfă, înfoliere, repaletare,
înlocuire paleţi non-euro cu euro sau invers, co-packing, lipire
sau adăugare de materiale promoţionale, livrare marfă şi
asigurare stoc tampon. Sau, altfel spus, dacă întâmpinaţi o
problemă în momentul livrării mărfurilor către clientul final,
OTZ ASSISTANCE reprezintă o soluţie rapidă şi, mai ales,
serioasă, pentru a depăşi orice dificultate.

ENJOY LOGISTICS!

OTZ
Strada Italia 1-7, Chiajna-Ilfov

Bucureşti 077040, România
Europolis Park Bucharest
(fost Cefin Logistic Park)

Autostrada Bucureşti Piteşti Km 13,2
Tel.: 0040 741 818 132 / 0040 741 818 133
Fax: 0040 741 818 134 / 0040 741 818 135

Web: www.otz.ro

Specialiºtii OTZ au lucrat mai bine de jumãtate de an la
implementarea unui serviciu naþional de intervenþie, OTZ
ASSISTANCE, destinat sã facã faþã situaþiilor surprizã care pot
apãrea de-a lungul procesului de livrare. Serviciul este funcþional,
într-o primã etapã, în cadrul depozitului companiei din Europolis
Park, Str. Italia 1-7, Comuna Chiajna, Ilfov, urmând ca, pânã la
sfîrºitul anului, sã fie extins ºi în alte puncte din þarã.

Daniel Scăeşteanu,
director general OTZ: 

„Activãm într-o lume dinamicã, în
care realitãþile de business se
schimbã atât de repede iar aspectele
legate de activitãþile de logisticã
evolueazã deseori imprevizibil. De
asemenea, piaþa îi face pe operatori
sã fie tot mai preocupaþi de
optimizarea activitãþilor în sensul
reducerii costurilor, ºi una dintre
soluþii este externalizarea. Ne-am
propus sã venim în sprijinul celor care
mizeazã pe livrarea la timp a
mãrfurilor ºi de aceea am cãutat o
soluþie care sã-i sprijine pe toþi cei
care au nevoie, fie cã întâmpinã
probleme sau cautã costuri mai
bune“.
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Întrebările lunii MAI (etapa 30)

Întrebările lunii APRILIE (etapa 29) şi răspunsurile corecte:

Premiile sunt oferite de

OTZ URSUS BREWERIES IFPTR

Fiecare întrebare are
un singur răspuns corect. 

Puteţi răspunde până
pe 4 iunie, 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
mai şi variantele corecte

de răspuns vor fi
publicate în numărul din

iunie al revistei
ZIUA CARGO.

GTI

1. Contractul de 3PL este
contractul în care:

a. Furnizorul de servicii logistice
(3PL) se obligă să execute, pe
riscul său şi în mod independent,
pentru client anumite lucrări din
domeniul logistic în schimbul unui
preţ - CORECT

b. Furnizorul de servicii logistice
(3PL) se obligă să execute
diverse servicii pentru client

c. Furnizorul de servicii logistice
(3PL) se obligă să execute numai
servicii de depozitare pentru
client.

2. Alegerea tipului de unităţi de
ieşire
(paleţi/colete/cutii/bucăţi) în
depozit determină dimensiunile
zonei de picking.

a. Doar în depozitele mari

b. Niciodată
c. Doar în depozitele mici
d. Adevărat - CORECT

3. Înclinaţia pardoselii într-un
depozit trebuie să fie:

a. Cât mai mare
b. Foarte netedă, perfect orizontală

- CORECT
c. Nu contează
d. Maxim 45 de grade

1. În ce etapă a proiectului putem
vizualiza progresul proiectului?

a. Iniţierea
b. Planificarea
c. Execuţia
d. Monitorizarea şi controlul

2. Cel mai cunoscut instrument de
analiză ce ne arată atât mediul
intern cât şi cel extern se
numeşte:

a. Diagrama Cauză Efect
b. Analiza Pareto
c. Analiza SWOT
d. Curba de învăţare

3. Constrângerea înseamnă:
a. orice factor care limitează

performanţe şi restricţionează
producţia unui sistem

b. orice factor care duce la un număr
ridicat de ieşiri de slabă
performanţă

c. orice factor care duce la pierderi de
resurse 

d. orice factor care duce la
performanţă crescută în cadrul
proceselor

HENKEL
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Câştigătorii lunii APRILIE
Dan-Ioan Dragu, Deianira Voiculescu şi Aurel Mocanu

Ei au fost aleşi prin tragere la sorţi din cei 22 de concurenţi
care au răspuns corect la întrebările lunii aprilie, 
cea de a 29-a etapă a concursului de logistică.

Lista concurenţilor care au răspuns corect:
Carmen Marinache, Aurel Mocanu, Adrian Preda, Deianira
Voiculescu, Roxana Alecu, Constantina Cristina Stancu,
Nicuşor Tirim, Mihai Burcin, Iulian Voicu, Adrian Vlase,
Cătălin Constantin Vladu, Robert Hrabal, Teodora Simona
Larion, Elena Petre, Paul Uzdriş, Cristiana Mărgescu,
Nora Schmaus, Mihaela Ionel, Andrei Termen, Florin Genet,
Dan-Ioan Dragu şi Dumitru Lăpădat.

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 30-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`! (30)
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1,1 MILIARDE EURO
PENTRU CENTURA DE
SUD A CAPITALEI ŞI
TAXAREA PE
AUTOSTRADA PITEŞTI
- CONSTANŢA 

CNADNR vrea sã construiascã
în regim de autostradã Centura
de Sud a Bucureºtilor, prin care
va uni A1 de A2, iar pe
segmentul de autostradã
Piteºti-Constanþa sã impunã
taxã conducãtorilor auto.
Costul total al investiþiei va fi de
1.132 milioane euro, în care
intrã construirea Centurii,
reabilitarea A1 ºi dotarea cu
aparaturã de taxare a întregului
sector pe care se va merge
ºnur de la Piteºti la mare. Banii
vor proveni din bugetul de stat -
douã treimi - ºi din taxarea
ºoferilor - o treime. În acest
sens, CNADNR a finalizat
analiza aferentã Studiului de
Fundamentare pentru
Proiectarea, construirea ºi
finanþarea Autostrãzii de
Centurã Sud a Municipiului
Bucureºti ºi întreþinerea ºi
operarea secþiunii de
autostradã Piteºti - Constanþa.
Potrivit studiului, proiectul este
fezabil pentru a fi realizat prin
concesiune potrivit normelor
Eurostat, întrucât „poate fi
finanþat într-un sistem mixt:
31% plãþi de disponibilitate de
la Guvernul României ºi 69%
venituri realizate din taxarea

directã a utilizatorilor”.
„Concluziile au fost trimise -
împreunã cu Ministerul
Finanþelor Publice - spre
avizare la Eurostat, pentru
confirmarea faptului cã
realizarea acestui proiect nu va
afecta deficitul României”,
precizeazã CNADNR. Primul an
de operare a întregii secþiuni
Piteºti - Constanþa este estimat
a fi 2015, durata de concesiune
fiind stabilitã la 30 de ani,
potrivit datelor preliminare.
Potrivit CNADNR, „costul de
capital total aferent construirii
Centurii Sud a Municipiului
Bucureºti, a reabilitãrii
Autostrãzii Bucureºti - Piteºti ºi
realizãrii dotãrilor necesare
taxãrii construcþiei este de
1.132,079 milioane euro”.

30 MILIOANE LEI -
FORMALITĂŢILE DE
CONCESIUNE A
AUTOSTRĂZII
BUCUREŞTI-BRAŞOV

CNADNR a lansat licitaþia
pentru achiziþionarea Serviciilor
de consultanþã (asistenþã
tehnicã, financiarã ºi juridicã) în
scopul reactualizãrii Studiului
de Fezabilitate, elaborãrii
documentaþiei de atribuire ºi
asistarea Autoritãþii
Contractante în procesul de
atribuire a contractului de
concesiune pentru obiectivul
Autostrada Bucureºti - Braºov,

tronsonul Comarnic - Braºov.
Valoarea estimatã a contractului
este de 29.345.485 lei, cu TVA
(23.665.714 lei, fãrã TVA), iar
durata, de 20 de luni. Proiectul
va fi finanþat din Bugetul de stat
al României. Consultantul va
recomanda ºi structura
financiarã optimã care va atrage
oferte competitive din sectorul
privat.

BUSINESS PARK
CRAIOVA - PROIECT
DE PESTE 17 MILIOANE
EURO

Compania Independentã SA va
dezvolta un parc industrial la
Craiova cu peste 17 milioane
euro, în cadrul unui proiect
cofinanþat cu fonduri europene,
prin Programul Operaþional
Regional. Business Park
Craiova va fi dezvoltat pânã la
jumãtatea anului viitor, pe o
suprafaþã de aproximativ 9
hectare, ºi va crea 350 de
locuri de muncã, au anunþat
reprezentanþii dezvoltatorului.
Parcul va fi amplasat în
apropierea uzinei Ford din
Craiova. Este un proiect finanþat
din fonduri europene. Suprafaþa
totalã a acestui parc, destinatã
structurii de afaceri, este de
52.700 mp, iar suprafaþa
clãdirilor - hale de producþie ºi
clãdiri de birouri ce se vor
moderniza sau construi - este
de 30.340 mp. Proiectul îºi
propune crearea unei structuri
de sprijinire a afacerilor,
asigurarea de spaþii de birouri,
producþie, logisticã, depozitare
industrialã ºi servicii. 

DN18 BAIA MARE -
SIGHETU MARMAŢIEI,
ÎN REABILITARE

CNADNR anunþã începerea
lucrãrilor de reabilitare a DN18
Baia Mare - Sighetu Marmaþiei,
între km 3,5 - 62,2. Execuþia va
dura pânã în septembrie 2013.
Contractul de reabilitare a
celor 58.71 km de drum
naþional, în valoare de
182,402,700.77 lei, fãrã TVA, a
fost câºtigat prin licitaþie
deschisã de Aktor SA.
Termenul de finalizare a
lucrãrilor este 1 septembrie
2013. Proiectul este cofinanþat
de Banca Europeanã de
Investiþii ºi de Guvern. 

În Cluj-Napoca va fi realizat
un Centru regional de
excelenţă pentru industrii
creative, proiect în valoare
totală de 68.389.300,30 de
lei, din care 25.990.997,05 lei
finanţare nerambursabilă. Se
urmăreşte crearea unor
structuri regionale de
sprijinire a afacerilor din
domeniul industriilor
creative, în vederea stimulării
apariţiei de noi locuri de
muncă şi a dezvoltării
economiei locale. Proiectul
presupune construirea a
13.256,35 mp de suprafaţă
utilă nou-creată pentru
structurile de afaceri (din
care 2.230,93 mp spaţii de

birouri, 966,07 mp ateliere de
creaţie şi 1.056,55 mp spaţii
multifuncţionale).
Beneficiarii direcţi sunt cei
26 de agenţi economici
atraşi în cadrul structurii de
sprijinire a afacerilor, dintre
care 18 sunt
microîntreprinderi şi
întreprinderi mici, 6
întreprinderi mijlocii şi 2
întreprinderi mari. Proiectul
va duce la crearea a 141 de
noi locuri de muncă în cadrul
firmelor găzduite în structura
de sprijinire a afacerilor şi a
12 noi locuri de muncă în
cadrul structurii de
administrare. Proiectul va fi
implementat în 33 de luni.

CENTRU REGIONAL DE EXCELENŢĂ PENTRU
INDUSTRII CREATIVE
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PP entru a mai calma spi -
ri tele, Guvernul a anun -
þat cã va organiza o
expoziþie cu cele mai
im portante artefacte ar -

he o logice descoperite în timpul
exe cuþiei autostrãzilor, la Muzeul
Naþional de Istorie - care e închis
de 7 ani publicului. Fãrã a mi ni -
ma liza importanþa istoricã a ves -
ti giilor, rapiditatea cu care vor ac -
þiona cercetãtorii - având în vedere
cã CNADNR ºi-a înfiinþat propriul
departament de arheologi - va
arãta cât timp sunt dispuºi repre -
zen tanþii MTI sã închidã ochii la
în târzierile inevitabile ale con -
structorului.

„În cadrul sitului 7 (km 14,1 - km
14,5), identificat ºi sub denu mi rea
Tar taria 1, a fost descoperit un de -
po zit de piese de bronz ºi fier da -
tând din perioada epocii fie rului
(sec. IX-VIII î. Hr.). Este vor ba de
pes te 200 de podoabe, ar me ºi
pie se de harnașament, de puse
într-un vas ceramic“, aratã re pre -
zen tanþii Ministerului Trans por -
turilor. 

Ei precizeazã cã este pentru
prima datã când un depozit de
acest tip ºi datat în epoca fierului
a fost gãsit în contextul unei cer -

cetãri arheologice, nefiind o des -
co perire întâmplãtoare. „Des co -
pe rirea este una excepþionalã ºi
cu o semnificatie ºtiinþificã deo -
se bitã“, noteazã specialiºtii MTI.

Cercetãrile arheologice pe
traseul viitoarei autostrãzi de pe
co ridorul IV Pan-european sunt
co ordonate de Muzeul Naþional
de Istorie a României.

11 situri
descoperite, 6 în
cercetare

Însã nu este singura des co pe -
rire de acest fel, zona Orãºtie fiind
de mult timp în atenþia arhe o lo -
gilor. Sãpãturile la autostradã au
scos la ivealã încã de la începutul
lucrãrilor urme ale aºezãrilor u -
ma ne din preistoric. Astfel, pe
tron sonul Orãºtie-Sebeº, lucrãrile
de diagnostic arheologic au indi -
cat, în toamnã, existenþa a nu mai
puþin de 11 situri, iar în martie a -
nul acesta au ºi fost lansate cer -
ce tãri în 6 dintre acestea. Concret,
în raza administrativã a satului Tar -
taria, din comuna Sãliºtea, ju de -
þul Alba, cercetãrile arheologice
preventive au evidenþiat o aºezare
datând din perioada epocii fierului.

Datele preliminare aratã - pre -
pon derent pe baza analizei ce ra -
micii - cã atât aºezarea, cât ºi de -
po zitul de bronzuri dateazã din
perioada primei epoci a fierului. Ves -
 tigiile au fost aduse la Bu cu reºti,
pentru conservare ºi restau rare.

„Cercetarea arheologicã pre -
ven tivã continuã în toate cele 6
situri, într-un ritm constant ºi sus -
þi nut, pentru a putea finaliza aces -
te investigaþii de specialitate în
ter menul prevãzut contractual,
per miþând desfãºurarea lucrãrilor
de construire a autostrãzii ºi fãrã
a genera întârzieri“, promit cei de
la Ministerul Transporturilor.

Finanţare din bani
europeni

Autostrada Orãºtie - Sibiu este
îm pãrþitã în 4 loturi, va avea în total
82 km, contractele au fost sem -
nate în lunile mai ºi iunie 2011,
iar lucrãrile de construire au
început în iunie ºi noiembrie 2011. 

Vestigiile arheologice au fost
des coperite pe Lotul 1 - în lun gi -
me de 24,1 km -, a cãrui pro iec -
tare ºi execuþie este realizatã de
SC Strabag SRL. Valoarea inves -
tiþiei este de peste 551 milioane

Autostrada Orăştie -
Sibiu, blocată de
arheologi

lei. Proiectul include realizarea a
4 poduri peste cursuri de apã, 3
po duri peste cãi de comunicaþii
te restre (cale feratã, drumuri na -
þio nale, judeþene sau agricole), 7
subtraversãri ale unor drumuri ºi
15 poduri casetate. Vor fi con -
stru ite, de asemenea, douã noduri
ru tiere importante, inclusiv bre -
te lele de acces: la km 1,4 Nodul
Ru tier Orãºtie, iar la km 24, Nodul
Rutier Sebeº Vest.

Lotul 2 cuprinde 19,7 km, de
la km 24,1 la km 43,8, se întinde
de la Vinþu de Jos la Miercurea
Si biului ºi costã 377 milioane lei.
Lucrãrile sunt executate de Aso -
cierea Straco Grup SRL - Studio
Corona SRL Civil Engineering. Se
vor executa 3 pasaje peste au to -
stradã, 7 poduri ºi pasaje peste
alte cãi de comunicaþii (cale fe ra -

tã, drumuri judeþene ºi drum agri -
col), 8 poduri peste cursuri de
apã ºi 3 noduri rutiere (cu bretele
de acces cu tot): la km 27 Nodul
rutier Lancrãm, la km 32,6 Nodul
rutier Sebeº Est, iar la km 43,8,
Nod rutier Cunta.

Lotul 3 porneºte de la km 43,8
la km 63,9 ºi este executat de
firma Impregilo S.p.A.. Contractul,
în valoare de 604 milioane lei, a
fost semnat la 20 mai anul trecut,
iar lucrãrile au început o lunã mai
târziu.

Lotul 4: km 65,9 - km 82, con -
tract de proiectare ºi execuþie în
valoare de 485 milioane lei (fãrã
TVA), încheiat cu Asocierea As -
taldi SpA - Euroconstruct Trading
98 SRL - Astalrom SA. Proiectul
cuprinde construirea a 16,10 km
de drum cu profil de autostradã,

4 pasaje peste autostradã, 2 pa -
saje peste CF, 2 poduri, 2 noduri
rutiere, 2 viaducte metalice peste
vãi ºi drumuri forestiere ºi un tunel
între km 71,8 - km 72,2. 

Acesta este primul tunel pe o
au tostradã din România, iar exe -
cuþia lui va fi o provocare pentru
constructor. 

Lucrãrile la cele 4 tronsoane
vor dura un an ºi jumãtate (termen
de finalizare 10 aprilie 2013), iar
garanþia va fi de 4 ani. Pentru
aceste investiþii vor fi create
3.000 de locuri de muncã.

Finanþarea este asiguratã 85%
din bani europeni, prin Fondul de
Coeziune, iar diferenþa de 15%
este alocatã de la bugetul de stat. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

La nicio lună de când fostul ministrul Alexandru Nazare constata cu
ochii lui că pe şantierul Autostrăzii Orăştie - Sibiu se trage mâţa de
coadă, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a anunţat
că săpăturile au scos la iveală „o descoperire excepţională”: un
depozit de piese de bronz şi fier ce datează din perioada epocii
fierului. Aceasta înseamnă că, până la finalizarea descărcării de
sarcină arheologică, lucrările sunt blocate în zona respectivă.
Operaţiunile pot dura şi un an, fără a i se imputa ceva
constructorului. Iar cum termenul de finalizare a autostrăzii este
prevăzut în contract a fi primăvara viitoare, inaugurarea la data
stabilită este exclusă din start.
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Plo ieºti are 62 km ºi
a costat 450 de mi li -
oane de euro, cu 25%
mai mult decât se pre -

vã zuse iniþial. Contractul, finanþat
de la bugetul de stat, a fost sem -
nat în 2007, iar autoritãþile au
dorit o experienþã cu firmele ro -
mâ neºti care aveau ocazia sã
arate de ce sunt în stare.

Lucrãrile au fost împãrþite în
douã sectoare: Bucureºti-Moara
Vlãsiei, de 19,5 km, executat de
con sorþiul italian Impressa Pizza -
rotti/Tirrena Scavi, ºi Moara Vlã -

siei-Ploieºti, de 42,5 km, construit
de asocierea Spedition
UMB/Pa&Co Inter na tio nal/Euro -
con struct '98/Com-Axa.

Dupã schimbarea soluþiei
tehnice, în 2009, termenul de fi -
na lizare a fost stabilit pentru vara
anului trecut. Dar - treabã ro mâ -
neascã - un tronson a fost gata,
iar altul nu, lucru ce a fãcut ne -
func þionalã toatã autostrada. Con -
struc torii de pe tronsonul cu pro -
ble me au cerut termen de graþie
15 decembrie 2011, care a mai
fost prelungit 4 luni - cu pe -
nalizãri -, apoi încã una, astfel cã

- victorie! - vara ne gãseºte cu
autostrada terminatã.

CNADNR a anunþat însã, pe
15 decembrie, cã va calcula pe -
na lizãri zilnice de 0,05% din va -
loarea contractului pentru firmele
Euroconstruct Trading 98 ºi
Pa&Co.

Primãvara trecutã, fostul mi nis -
tru Anca Boagiu ameninþa cu re -
zilierea contractului pentru tron so -
nul Moara Vlãsiei-Ploieºti, chiar
transmiþând o notificare în acest
sens. Termenul expira la 30 mai,
iar pânã atunci consorþiul UMB
Spedition, Pa&Co Interna tio nal, Eu -
ro construct Trading ’98 ºi Teh no -
strade a recuperat întâr zierile. 

Intrarea dinspre Bucureºti pe
a ceastã autostradã se va face de
pe un nod rutier de pe Centura
Capitalei. 

CNADNR şi INS se
contrazic pe
kilometri de
autostradă

Institutul Naþional de Statisticã
(INS) a anunþat cã în 2011 au fost
construiþi 18 km de autostradã,
lucru care i-a scos din sãrite pe
re prezentanþii Companiei Na þio na -
le de Autostrãzi ºi Drumuri Na -
þionale din România (CNADNR). Ei
susþin cã tronsoanele de auto -
stra dã deschise circulaþiei în
cursul anului trecut însumeazã
peste 55 km, iar datele statistice
pu blicate de institutul de spe cia -
litate sunt mincinoase.

Autostrada
Bucureşti-Ploieşti,
gata după 5 ani

În cei 55 de km socotiþi,
CNADNR a adunat ºi Centura
Constanþei, care, într-adevãr, este
construitã în regim de autostradã.
Astfel, anul trecut au fost daþi în
circulaþie:

* 14,57 km, în iulie, pe ambele
cãi de rulare, din tronsonul de
autostradã Medgidia-Constanþa
(calea I ºi calea II, secþiunea Mur -
fatlar - Constanþa) 

* 8,6 km în iulie ºi septembrie,
pe varianta de ocolire Constanþa.

* 32,2 km, la 17 decembrie
2011, reprezentând autostrada
Arad-Timiºoara. 

Potrivit cifrelor INS privind lun -
gimea cãilor de transport din Ro -
mâ nia la finele anului trecut, auto -
strãzile însumau 350 km, cu 2,1%
mai mult decât în 2010 - adicã 18
km. „La 31.XII 2011, drumurile pu -
blice totalizau 83.703 km, din care
16.690 km (19,9%) drumuri na -
þionale, 35.374 km (42,3%) drumuri
judeþene ºi 31.639 km (37,8%)
dru muri comunale. Din totalul dru -
mu rilor naþionale, 6.188 km
(37,1%) erau drumuri eu ro pe ne iar
350 km (cu 2,1% mai mult decât
în anul 2010, respectiv 18 km) însu -
mau autostrãzile“, precizeazã INS.

Cu toatã supãrarea CNADNR,
amintim cã Guvernul Boc pro mi -

tea sã dea gata nu mai puþin de
116 km în 2011.

47,8% din drumuri
cu durata de
serviciu depăşită

INS mai aratã cã aproape ju mã -
tate din drumurile modernizate sau
cu îmbrãcãminþi uºoare rutie re, res -
pec tiv cele care nu sunt pie truite
sau din pãmânt, au „o duratã de
ser viciu depãºitã“. „În ceea ce pri -
veºte starea tehnicã a dru mu ri lor
publice, 47,8% din lungimea dru -
murilor modernizate ºi 56,2% din
cea a drumurilor cu îmbrã cã minþi
uºoare rutiere aveau durata de
serviciu depãºitã“, precizeazã INS.

Din punctul de vedere al tipului
de acoperãmânt, în structura re -
þe lei de drumuri publice s-au în -
re gistrat:

* 26.791 km (32%) drumuri
mo dernizate (88% drumuri mo -
der nizate cu îmbrãcãminþi as fal -
tice de tip greu ºi mijlociu)

* 21.949 km (26,2%) drumuri
cu îmbrãcãminþi uºoare rutiere

* 34.963 km - drumuri pie tru -
ite ºi de pãmânt (41,8%).

Din totalul drumurilor publice,
260 km (0,3%) reprezintã drumuri
cu 3 benzi de circulaþie ºi 1.392

km (1,7%) drumuri cu 4 benzi de
circulaþie.

Drumurile judeþene erau
45,0% cu îmbrãcãminþi uºoare
rutiere, iar drumurile comunale
erau 48,1% drumuri pietruite.

10.777 km de cale
ferată publică

„La 31.XII.2011, liniile de cale
feratã de folosinþã publicã, în ex -
plo atare, însumau 10.777 km, din
care 10.638 km (98,7%) linii cu
ecartament normal, 4 km linii cu
ecar tament îngust ºi 135 km
(1,3%) linii cu ecartament larg.
Den sitatea liniilor la 1.000 kmp
te ritoriu a fost de 45,21 la mia de
kmp. Densitãþile cele mai mari
s-au înregistrat, în ordine, în re giu -
nea Bucureºti-Ilfov (153,2 la mia
de kmp), regiunea Vest (59,11 la
mia de kmp), regiunile Nord Vest
ºi Sud Est (48,81 la mia de kmp)“,
mai aratã datele INS.

La sfârºitul anului 2011, lun -
gi mea liniilor de cale feratã
electrificate, în exploatare, era de
4.020 km, reprezentând 37,3%
din întreaga reþea de cale feratã
în exploatare.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Autostrada Bucureşti - Ploieşti ar putea fi gata la
sfârşitul lunii mai, după 5 ani de la semnarea
contractului, aşa cum promit constructorii. Are o poveste
lungă, care s-ar rezuma, în cifre, la: contract semnat în
2007; soluţia tehnică schimbată în 2009; majorarea cu
25% a valorii contractului; termenul de finalizare,
prelungit de 3 ori. Lucrarea a fost împărţită pe
tronsoane: unul construit de italieni - care s-au ţinut de
cuvânt şi şi-au terminat de anul trecut partea -, iar
celălalt de un consorţiu românesc - ale cărui firme s-au
certat, au fost ameninţate cu rezilierea şi au obţinut mai
multe amânări, ultima cu penalităţi zilnice calculate de
CNADNR.
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AA ceastã primã ediþie a
expoziþiei, organizatã
de Set Events ºi Aso -
cia þia Distribuitorilor
de Utilaje de Con -

struc þii (ADUC), a beneficiat de o
su prafaþã de 24.000 mp, unde
par ticipanþii ºi-au putut scoate la
lu minã gama completã de vehi -
cule dedicate construcþiilor.

Jurnal de primă
ediţie

La târg au fost expuse apro -
xi mativ 500 de utilaje de con -
struc þii, în valoare totalã de peste
30 milioane de euro. Pentru a -
ceas tã primã ediþie a UTICAM,
com paniile expozante au pregãtit
pa chete speciale de reduceri de -
di cate zilelor târgului pentru a sti -
mula cumpãrãtorii. Au fost expuse
branduri de renume internaþional
precum Volvo, Caterpillar, Ko -
 matsu, Hamm, Wirtgen, JCB,

UUTTIICCAAMM  llaa  ddeebbuutt

În perioada 25-29
aprilie, a avut loc în
Bucureşti prima
ediţie UTICAM, târg
şi expoziţie de
camioane şi utilaje
de construcţii.
Evenimentul s-a
desfăşurat în Zona
Comercială Băneasa
şi a găzduit 40 de
expozanţi şi peste
3.000 de vizitatori.

Gama de
semiremorci
Kögel, vedeta
standului
Autoconstruct.

Nu au lipsit nici
echipamentele
dedicate unor
activitãţi
speciale.

JCB și-a
expus la
UTICAM
ultimele
noutãţi.

Utilajele
producãtorului

chinez LiuGong
au reprezentat

unul dintre
punctele de

interes pentru
vizitatorii
târgului.



Terex, Mustang, Michelin ºi multe
altele. Din partea constructorilor
de ca mi oane au fost prezente
mãr  cile Renault Trucks, Iveco,
DAF, Mercedes ºi MAN, care ºi-au
ex pus modelele dedicate seg -
men tu lui de construcþii. Un pro -
cent de 80% din utilajele pre zen -
te la ex poziþie au fost modele
lan  sate în 2012, prezentate pen -
tru prima oa rã în cadrul unui târg
specia lizat. 

„Asociaþia Distribuitorilor de
Utilaje pentru Construcþii s-a de -
cla rat mulþumitã de UTICAM. Este
pentru prima oarã în ultimii ani,
când membrii ADUC participã la
o expoziþie dedicatã utilajelor ºi
ca mioanelor pentru construcþii,
iar UTICAM ne-a întrecut aºtep -
tã rile. Numãrul mare de vizitatori
direct interesaþi de utilaje, zona
com pactã care fãcea uºoarã vi zi -
tarea tuturor expozanþilor, poziþia
târgului ºi modul de organizare
ne-a convins. Suntem siguri cã în
urma UTICAM vom încheia con -
trac te valoroase, contracte la care
nu ºtim dacã am fi ajuns dacã nu
ne-am fi prezentat la târg. Toþi
membrii ADUC au declarat cã aº -
teaptã cu nerãbdare ediþia din
2013“, a declarat Petre Bãbi cea -
nu, preºedinte al asociaþiei.
„UTICAM a apãrut pentru cã era
o nevoie în piaþã de un eveniment
de dicat doar utilajelor ºi ca mioa -
ne lor pentru construcþii. În 2011,
vânzãrile de utilaje au crescut cu
70%, iar pentru 2012 se aºteaptã
în continuare creºteri masive. A -
cest lucru ne-a determinat sã or -
ga nizãm un târg care sã reu neas -
cã cei mai importanþi distribuitori
din România. Noi, în calitate de
organizatori, suntem încântaþi de
mo dul în care s-a desfãºurat
UTICAM. Mulþumirea expozanþilor
este ºi mulþumirea noastrã, iar în
2013 va urma a II-a ediþie
UTICAM, lucru care ne-a fost soli -
citat în unanimitate de cãtre toþi
cei prezenþi la târg. Suntem siguri
cã dacã anul acesta am avut o su -
pra faþã de 24.000 mp, în 2013
ne vom extinde cu cel puþin încã
8.000 mp“, a declarat Bogdan
Crai ciu, preºedinte Set Events,
or ganizator UTICAM. 

Expoziţia
premierelor

Expoziþiile de acest gen repre -
zin tã pentru constructorii de uti -
la je ºi camioane locul ideal pentru
lan sarea produselor, studierea
pie þei ºi a noutãþilor din domeniu.
Reamintim cã 80% dintre mode -
le le expuse au apãrut în 2012

fiind pre zen tate pentru prima oarã
în ca drul unui târg specializat. 

Cei de la Michelin au adus la
târg o soluþie unicã pentru piaþa
an velopelor de construcþii din Ro -
mânia. O ofertã specialã de garan -
þie pe perioada a 6 luni în caz de
distrugeri accidentale, pentru ga -
ma de anvelope Michelin X-Works
destinate constructorilor. 

Mercedes-Benz a animat pei -
sajul de la UTICAM cu cinci vehi -
cule comerciale grele, impre sio -
nan te, dar ºi cu un autovehicul
comercial uºor, modelul Sprinter,
ºi el fiind una dintre vedetele ga -
mei comerciale ale construc to -
rului german. 

Pe lângã expoziþia propriu-
zisã, cei de la Volvo Construction
Equipment au avut un motiv în
plus de sãrbãtoare. Aniversarea
a cinci ani de activitate pe piaþa
din România. Cu aceastã ocazie,
au adus la stand utilaje pentru
construcþii de drumuri, finisoare
ºi compactoare, utilaje multifunc -
þio nale, utilaje de producþie - în -
cãrcãtoare ºi excavatoare, dar ºi
multiple accesorii, iar aproximativ
jumãtate dintre utilajele expuse
au fost noutãþi absolute. 

ªi la standul Bergerat Monno -
yeur am gãsit noutãþi. Importatori
exclusivi ai mãrcii Caterpillar, au
adus în premierã douã utilaje,
Caterpillar 950 ºi 323. Primul
este un încãrcãtor frontal perfor -
mant, care promite economie de
combustibil, iar cel de-al doilea,
CAT 323, un excavator hidraulic,
are, în raport cu produsele si mi -
lare anterioare, forþã de rupere ºi
capacitate de ridicare superioare. 

Un alt stand impresionant a
fost al celor de la Marcom, care
au prezentat aproximativ 20 de
modele de utilaje atât noi cât ºi
se cond-hand, precum excavatoare
pe ºenile, buldozere, încãrcãtoare
frontale, buldoexcavatoare, mini
încãrcãtoare multifuncþionale, au -
tomacarale ºi stivuitoare. 

Dumatrucks a atras atenþia,
prin tre altele, cu utilaje de con -
strucþii marca LiuGong... pe multe
din tre ele putea fi vãzut cu uºu -
rin þã anunþul „VÂNDUT“, semn cã
pentru ei participarea la acest târg
a fost mai mult decât un simplu
eveniment care trebuia bifat. 

Trebuie sã menþionãm cã, pe
toa tã perioada evenimentului, ex -
po zanþii au organizat workshop-
uri ºi demonstraþii cu utilajele ex -
puse, spre încântarea vizitatorilor
ºi a potenþialilor clienþi.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Mercedes a
prezentat
Actros-ul
de
construcţii
și „familia“
Sprinter.

Imensul
stand
Bergerat
Monnoyeur a
fost unul
dintre cele
mai
complexe ale
expoziţiei.

Gama Iveco
dedicatã

construcþiilor,
pregãtitã sã

rãspundã
celor mai

diverse
solicitãri.

Semiremorcile
Meiller,

alegerea
multora dintre
transportatorii

români.

New
Holland a
prezentat
întreaga
gamã.

Utilajele
grele de la
Volvo
Construction
Equipment
au
impresionat.

Standul
RET Utilaje
a atras și el

vizitatori
prin

diversitatea
produselor
prezentate.

Wielton a
prezentat

cele mai noi
și

performante
semitrailere.



În perioada 1997-1999, sta -
dio nul a fost din nou renovat în
conformitate cu regulamentele
FIFA, iar capacitatea i-a fost
redusã la 83.450 locuri. Arena a
con tinuat sã constituie terenul
propriu al Dinamo Kiev, în timp
ce stadionul Lobanovski servea
ca teren de antrenament. Dar
dupã 1998, au avut loc schimbãri
ºi nu a mai fost eficient ca sta -
dio nul sã fie pãstrat ºi întreþinut.
Dinamo Kiev a decis sã recon -
stru iascã Lobanovski pentru a fi

terenul lor principal, deoarece nu -
mãrul spectatorilor rareori depã -
ºea 10.000 de persoane. De a -
tunci înainte, stadionul Olimpic a
fost folosit în special pentru me -
ciuri internaþionale de fotbal ºi a
fost „împrumutat“ de Dinamo
pentru jocurile pe teren propriu
când se aºteptau importante în -
ca sãri. Arena nu este stadionul
ofi cial al nici unei echipe de club,
dar este terenul oficial al echipei
naþionale de fotbal ºi a fost, pânã
în 2008, gazda finalei Cupei U -
crai nei. Din 2008 ºi pânã în no -
iembrie anul trecut, Stadionul
Olimpic a trecut printr-un proces
de reconstrucþii majore pentru
Cam pionatul European. 

EURO 2012 şi
concerte

La data de 18 aprilie 2007,
can didaturile Poloniei ºi Ucrainei
au fost alese de cãtre UEFA pen -
tru a gãzdui în colaborare turneul
final al UEFA EURO 2012, iar
Olim piysky Stadium urma sã
gãzduiascã finala. 

Reconstrucþia stadionului a
implicat demolarea ºi re con struc -
þia „etajului” inferior de rânduri
de scaune, construcþia unui nou
stand vestic cu cabine pentru
presã pe douã niveluri între cele

ÎÎ
n urma procesului de mo der -
ni zare, stadionul este cel mai
important centru sportiv din
Ucraina, dar, în acelaºi timp,
al doilea ca mãrime în Euro -

pa de Est, dupã stadionul Luzhniki
din Moscova ºi unul dintre cele
mai importante din lume. Com -
ple xul include, de asemenea, ºi

alte facilitãþi sportive ºi a fost pro -
iec tat pentru a gãzdui jocuri
olimpice. Stadionul a fost redes -
chis pe data de 9 octombrie
2011, cu un concert al Shakirei,
iar inaugurarea sportivã a fost fã -
cutã printr-un meci amical între
U craina ºi Germania, încheiat cu
sco rul de 3-3 (11 noiembrie

2011). Arena va gãzdui, de ase -
me nea, finala EURO 2012.

Scurt istoric

Stadionul a fost deschis la
data de 12 august 1923. Dupã ce
Ucraina ºi-a câºtigat inde pen den -
þa, în 1991, stadionul a primit sta -

tut naþional în 1996 ºi a fost re -
denumit Complex Naþional Sportiv
Olimpic. Locuitorii din Kiev încã
se referã la acest complex ca la
Stadionul Central sau Republican,
iar staþia de metrou din apropiere,
care fusese numitã „Res pu bly -
kan skyi Stadion“ este redenumitã
„Olimpiiska“. 

mai 2012 ............................................................................................................................
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OOlliimmppiiyysskkyy  NNaattiioonnaall
SSppoorrttss  CCoommpplleexx

Complexul Naţional Sportiv Olimpic (cunoscut şi ca
Stadionul Olimpic, Stadionul Republican sau Stadionul
Central) este un centru sportiv multifuncţional, în Kiev,
Ucraina, situat pe dealul Cherepanov, în raionul Pechersk.
Ce îl face special şi ceea ce îl aduce în atenţia
dumneavoastră în cadrul unui material Inedit mai puţin
convenţional este... Campionatul European de Fotbal Euro
2012... un proces amplu de reconstrucţie şi... Shakira. 

Caracteristici
Stadion UEFA de Categoria a 4-a
Localizare: Kiev, Ucraina
Inaugurare: 12 august 1923
Renovãri: 1941, 1999, 2011
Extinderi: 1966, 1978
Proprietar: Concernul Sports Arenas of Ukraine
Suprafaþã: Iarbã 
Costuri construcþie: 500-550 milioane USD
Arhitecþi: 

- L.V.Pilvinsky (1923)
- Mykhailo Hrechyna (1936-41)
- GMP (Germania) (2008-2011)

Contractor general: Kyivmiskbud
Capacitate: 70.050 locuri (fotbal)
Dimensiuni teren: 105 m x 68 m

Nume anterioare
- 1923 - Stadionul Roºu al lui Trotsky
- 1924-1935 - Stadionul Roºu
- 1936-1938 - Stadionul Republican Kosior
- 1938-1941 - Stadionul Republican (capacitate 50.000)
- 1941 - Stadionul Republican Khrushchev
- 1941-1943 - Stadionul Ucrainean 
- 1944-1962 - Stadionul Republican Khrushchev
- 1962-1979 - Stadionul central (capacitate 100.000 în 1967)
- 1980-1995 - Stadionul Republican 
- 1996-prezent - Complexul Sportiv Olimpic Naþional
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douã etaje, adãugarea unei clãdiri
cu 13 etaje în partea vesticã, pen -
tru a adãposti hotelul Sheraton
Kiev Olimpic ºi adãugarea unui
aco periº unic peste întreaga zonã
cu scaune. Dupã aceastã re con -
struc þie, capacitatea stadionului
este de 70.050 locuri.

Reconstrucþia a început la data
de 1 decembrie 2008, când a fost
anunþat câºtigãtorul licitaþiei, iar
redeschiderea sa oficialã a fost
realizatã în prezenþa preºedintelui
ucrainean Viktor Yanukovych pe
data de 8 octombrie 2011. 

În timpul EURO 2012, în afarã
de finalã, se vor mai juca aici trei
meciuri din grupa D ºi un sfert de
finalã. 

Dar stadionul nu gãzduieºte nu -
mai meciuri de fotbal, ci ºi con cer -
te. Aºa cum am amintit, seria e ve -
nimentelor de acest gen a fost
des chisã de Shakira, un alt e xem -
plu fiind George Michael. Anul a -
ces ta, pe 4 august, va concerta pe
Olim pic Madonna, ca parte a tu rului
sãu MDNA, alte concerte în 2012
fiind cele ale Red Hot Chili Pep -
pers, Kasabian sau The Vaccines. 

Acces

Stadionul este situat chiar în
centrul Kievului, pe malul drept al
râului Dnieper ºi poate fi „ac ce -
sat” în principal din Strada Ar -
matei Roºii sau din bulevardul
Lesi Ukrayinky, ambele fiind co -
nec tate cu drumul european E95,
cu noscut, în acea parte a oraºului,
drept bulevardul Druzhby Narodiv
(Bulevardul Prietenia între Po poa -
re). Dar arena principalã nu are
acces direct la arterele men þio -
na te, ci este conectatã la acestea
prin intermediul câtorva strãduþe. 

Se poate ajunge ºi cu metroul,
douã staþii fiind la distanþã relativ
redusã de stadion: „Olimpiiska”
(300 m) ºi „Palats Sportu” (400
m).

De la arenã la aeroport (sau
invers) se poate ajunge prin in -
ter mediul noii autostrãzi Kiev-Bo -
rispil. Demn de menþionat este ºi
faptul cã se poate ajunge în inima
oraºului... ºi pe apã, în centru exis -
tând un terminal pe râu, pentru
transportul de pasageri, la rândul
lui conectat cu stadionul prin
intermediul unei linii de metrou. 

Poate cã mulþi am visat sã ur -
mãrim o finalã de campionat eu -
ro pean sau mondial chiar din tri -
bune ºi poate cã unii dintre noi îºi
vor realiza acest vis mai devreme
sau mai târziu. De ce nu, în
Ucraina, în 2012? Pãcat, însã, cã
Echipa Naþionalã a României nu
este calificatã în Turneul Final...
Poa te peste patru ani, cine ºtie? 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Meciuri EURO 2012 ce vor fi jucate 
pe acest stadion

11 iunie 2012, ora 21:45 - Ucraina-Suedia, Grupa D
15 iunie 2012, ora 21:45 - Anglia-Suedia, Grupa D 
19 iunie 2012, ora 21:45 - Franþa-Suedia, Grupa D
24 iunie 2012, ora 21:45 - Câºtigãtor Grupa D - Locul 2 Grupa C -

sfert de finalã 
1 iulie 2012, ora 21:45 - Câºtigãtor meci nr. 29 - Câºtigãtor meci nr.

30 - FINALA
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Van Hool, o
nouă atitudine
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ŞAPTE SOLARIS
HYBRID PENTRU LA
CHAUX-DE-FONDS

În aceastã varã, ºapte
autobuze Solaris Urbino 18
Hybrid vor fi livrate cãtre oraºul
elveþian La Chaux-de-Fonds.
Beneficiarul este compania de
transport regional Transports
Régionaux Neuchâtelois, care
este deja de ceva vreme client
al Solaris, dar este pentru
prima datã când alege o
variantã articulatã de autobuz
hibrid electric-diesel.
Operatorul asigurã transport
cu autobuzul ºi pe calea feratã
în cantonul Neuchatel, noile
autobuze Solaris fiind utilizate
pentru transport urban în La
Chaux-de-Fonds, unul dintre

hub-urile de transport din
regiune.
Solaris Urbino 18 Hybrid este
echipat cu sistem hibrid de
transmisie Allison, care
combinã motoare electrice
care livreazã o putere de 150
kW cu un motor diesel
Cummins de 181 kW. Energia
recuperatã în timpul decelerãrii
este stocatã în baterii ºi este
gata de utilizare la accelerare.
Acest lucru permite reducerea

consumului de combustibil cu
pânã la 25% faþã de o versiune
convenþionalã diesel de
autobuz. Substanþele nocive,
cum ar fi particulele, emise de
motor sunt reduse cu pânã la
78%.

PROTOCOL DE
ÎNFRĂŢIRE ÎNTRE
REGIILE DE
TRANSPORT DIN IAŞI
ŞI CHIŞINĂU

Colaborarea dintre Regia
Autonomã de Transport Public
Iaºi (RATP Iaºi) ºi Regia
Transport Electric Chiºinãu
(RTE Chiºinãu) a fost ratificatã
printr-un protocol de înfrãþire.
Evenimentul a avut loc la data
de 20 aprilie 2012, în cadrul
manifestãrilor organizate la
Iaºi, cu ocazia ºedinþei
Adunãrii Generale a
Acþionarilor (AGA) a Uniunii
Române a Transportatorilor
Publici (URTP). Cele douã
unitãþi de transport
coopereazã de mai mulþi ani,
prin schimburi de experienþã.
Între municipiul Iaºi ºi
municipiul Chiºinãu a fost
încheiat un act de înfrãþire în
anul 2008.

OTOKAR LA
BUSWORLD TURKEY
2012

Otokar a participat la expoziþia
Busworld Turcia 2012, care s-a
desfãºurat în perioada 19-21
aprilie, cu o gamã largã de
autobuze, cu lungimi cuprinse
între 6 ºi 12 m. Cu aceastã
ocazie, producãtorul turc a
prezentat în premierã modelul
electric Doruk (Vectio) Electra
ºi cel mai tânãr membru al
gamei Sultan (Navigo) ºi
anume Sultan Mega.
Lider de piaþã în Turcia, cu o
creºtere record a veniturilor,
anul trecut cu 72% ºi o
creºtere a vânzãrilor de 38%
(în total 1.190 de unitãþi),
Otokar a livrat, în ultima vreme,
vehicule în 60 de þãri de pe 5
continente. Gama Otokar
include vehicule cu o
capacitate de transport
cuprinsã între 25 ºi 43
pasageri. Sultan Mega a fost
dezvoltat în special pentru
transportul de angajaþi ºi cel
interurban, pentru operatori

Mercedes-Benz a prezentat
spectaculosul Viano VISION
DIAMOND la Beijing Auto
Show 2012 (25 aprilie - 2 mai
2012). Acest autovehicul
impresionează de la prima
vedere prin grila neagră a
radiatorului, prin fantele
cromate de pe aceasta şi prin
cele două tonuri de vopsea
de exterior. Interiorul este,
de asemenea, extravagant şi
luxos. Sistemul multimedia
inovator din partea din spate
permite pasagerilor să
aleagă între un ambient
business şi unul de relaxare.
Atât geamurile din
compartimentul pasagerilor,
cât şi geamul despărţitor
dintre şofer şi pasageri sunt
dotate cu sistemul Magic Sky
Control, care permite
reglarea intensităţii luminii
din interiorul maşinii prin
simpla apăsare a unui buton.
Zona şoferului are în
întregime culoarea neagră,
scaunele şi panourile uşilor
fiind acoperite cu piele

Nappa de calitate superioară.
Acelaşi tip de piele acoperă
şi bordul, volanul,
schimbătorul de viteze şi
stâlpii A şi B.
Compartimentul pentru
pasageri este complet alb, de
la covor şi scaune şi până la
centurile de siguranţă şi
plafon. Acesta dispune de
două scaune exclusiviste,
dotate cu sistem de încălzire,
de răcire şi de masaj şi cu
prelungiri pentru relaxarea
gambelor. Printre dotările
suplimentare se numără
sistemul de sunet de înaltă
performanţă Bang & Olufsen
„BeoLiving Vian”, care poate
fi utilizat cu uşurinţă prin
intermediul iPad2 sau
iPhone4. Dispozitivele de
comunicare mobile pot regla,
de asemenea, iluminarea din
interior şi pot controla
sistemul de sunet al
ecranului de 102 de cm,
utilizat ca televizor, pentru
navigarea pe internet sau
pentru video-conferinţe.

MERCEDES-BENZ VIANO VISION DIAMOND

care doresc o capacitate mare
de transport la costuri
operaþionale scãzute.

FORD ROMANIA A
ÎNCEPUT PRODUCŢIA
MOTORULUI
ECOBOOST

Ford Romania a demarat, în
prima decadã a lunii mai,
producþia motorului EcoBoost
la Craiova ºi îºi propune ca, în
perioada 2012 - 2015, sã
realizeze 800.000 de astfel de
propulsoare la fabricile din
România ºi din Köln
(Germania). Primul motor
construit de Ford în România
este cel pe benzinã EcoBoost,
de 1,0 litri în trei cilindri, cu
caracteristicile turbo ºi injecþie
directã. EcoBoost este cel mai
mic motor pe benzinã produs
de Ford.
Totodatã, producþia de
autovehicule echipate cu
acest motor se va tripla,
întrucât, susþin reprezentanþii
Ford, acestea sunt puternice ºi
eficiente din punct de vedere
al combustibilului. Astfel, dacã

în 2011 se fabricau 141.000
de autovehicule echipate cu
acest motor, în 2015 se va
ajunge la aproximativ 480.000.
Reprezentanþii Ford spun cã, în
prezent, motorul EcoBoost
este introdus pe modelul Ford
Focus (versiunile 100 CP ºi
125 CP), urmând sã fie
disponibil ºi pe noul Ford B-
Max (100 CP ºi 125 CP), Ford
C-Max ºi Ford Grand C-Max.
Varianta motorului EcoBoost
de 1,6 litri este produsã la
Bridgend, în Þara Galilor, în
timp ce motoarele EcoBoost
de 2,0 litri sunt fabricate în
Valencia, Spania.

AMENZI PENTRU
LIPSA ROVINIETEI,
DUPĂ VÂNZAREA
MAŞINII

CNADNR SA îi avertizeazã pe
cei care îºi înstrãineazã
vehiculele sã cearã noilor
proprietari operarea
modificãrii (schimbarea
deþinãtorului ºi a adresei
acestuia) în baza de date a
Direcþiei Regim Permise de

Conducere ºi Înmatriculare
Vehicule (DRPCIV). În caz
contrar, foºtii deþinãtori vor
primi amenzile pentru lipsa
rovinietei încasate de noii
posesori ai maºinii. Compania
de Drumuri atenþioneazã cã se
confruntã cu astfel de situaþii
ºi nu poate interveni, întrucât
sancþiunile sunt emise pe
numele proprietarilor care
figureazã în baza de date a
DRPCIV.
Totodatã, CNADNR aminteºte
cã, în cazul schimbãrii
numãrului de înmatriculare,
rovinieta îºi menþine
valabilitatea numai dacã
utilizatorul informeazã în scris
Compania, pentru ca aceasta
sã poatã opera modificarea în
baza de date.
De asemenea, mare atenþie la
plata rovinietei, întrucât se pot
strecura greºeli în întocmirea
documentului. De aceea,
solicitantul trebuie sã le
verifice ºi sã semneze numai
dupã ce constatã cã datele
înscrise sunt conforme cu
realitatea. Dacã s-au strecurat
greºeli, se refuzã semnarea
acestui document ºi se va
cere emiterea unuia corect.
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Staţia intermodală
de pe Pasajul
Basarab, funcţională
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La aproape un an de la deschiderea circulaţiei pe Pasajul
Basarab din Bucureşti, în sfârşit este gata şi staţia
intermodală ce face legătura călătorilor cu Gara de Nord.
Astfel, tramvaiele liniei 1 opresc pe pod pe ambele
sensuri, iar pasagerii pot coborî cu liftul sau pe scările
rulante până la staţia de metrou, dar şi la tramvaiele,
troleibuzele şi autobuzele care asigură transportul public
de călători la gară, precum şi la o autogară de transport
intern şi internaţional, plus zonele amenajate pentru
taxiuri. Investiţia nu este însă întru totul gata: mai sunt
de terminat trotuarul rulant care îi va duce pe călători
„la sol”, direct la peronul Gării de Nord.

„„ÎÎ n zona Pasajului
Ba sa rab, a fost rea -
li zat cel mai mare
punct in termodal
de trans port public

din þarã. S-au creat, astfel, pre mi -
se le conectãrii regiunii din jurul
Ca pitalei cu zona centralã a ora -
ºu lui, o datã cu modernizarea
trans portului regional pe calea
feratã, soluþie care a fost aplicatã
cu succes în toate oraºele euro -
pe ne. Capacitatea zilnicã a staþiei
in termodale poate ajunge la
200.000 de cãlãtori”, a precizat
pri marul general Sorin Oprescu,
la inaugurare.

Staþia intermodalã de pe Pa -
sa jul Basarab este dotatã cu 4
ascensoare ºi 4 scãri rulante, care

fac legãtura între peronul staþiei
ºi mijloacele de transport în co -
mun din zona Calea Griviþei - Ti -
tu lescu, dar ºi cu cele din zona
Gãrii de Nord ºi Gãrii Basarab.
Pe roanele de pe pod au 90 de
metri lungime ºi 19 metri lãþime,
iar staþia are douã cãi de acces:
una pe Calea Griviþei ºi alta pe
Bdul Dinicu Golescu.

Cãlãtorii au la dispoziþie pa -
nouri de informare - situate atât
pe pasaj, cât ºi la nivelul solului
-, prin intermediul cãrora se pot
orienta în accesarea peronului co -
respunzãtor direcþiei dorite de
mers. De asemenea, staþia este
do tatã cu sistem de supraveghere
video conectat la dispeceratul de
se curitate al pasajului.

Trotuarul rulant
mai aşteaptă

Cât priveºte trotuarul rulant
care va face legãtura între Pasajul
Basarab ºi Gara de Nord, el este
în cã în lucru. Ce în lucru... este
abia în faza incipientã a lucrãrilor.
„În acest moment, sunt finalizate
lu crãrile de deviere a reþelelor edi -
li tare ºi se efectueazã excavaþiile
ºi betonãrile la cuva în care va fi
mon tat trotuarul rulant. Montarea
e fectivã va dura aproximativ o lu -
nã”, promite primarul general al
Capitalei.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

Imagine: Jean-Mihai PÂLŞU

Bilete RATB,
prin SMS

BBuuccuurreeşştteenniiii  aauu  ssccăăppaatt  ddee  ggrriijjaa  ccaarrtteelleelloorr  RRAATTBB  ppee
ccaarree  nnuu  llee  ppoott  ccuummppăărraa  ddee  oorriiuunnddee,,  ppeennttrruu  aa  ppuutteeaa
ccăăllăăttoorrii  ccuu  aauuttoobbuuzzuull,,  ttrroolleeiibbuuzzuull  ssaauu  ttrraammvvaaiiuull..  RReeggiiaa
AAuuttoonnoommăă  ddee  TTrraannssppoorrtt  BBuuccuurreeşşttii  aa  llaannssaatt,,  llaa  ssffâârrşşiittuull
lluuii  aapprriilliiee,,  oo  nnoouuăă  mmooddaalliittaattee  ddee  ppllaattăă::  pprriinn  SSMMSS..

AA ceastã nouã facilitate
este valabilã numai
pen tru abonamentul
de o zi, iar costul cã -
lã toriei rãmâne acelaºi

cu cel plãtit la punctele de vânzare
RATB, respectiv 9,6 lei (1,75 euro
cu TVA inclus), fãrã alte costuri
su plimentare, a anunþat Viorel Po -
pes cu, directorul general al RATB.
Astfel de „bilete” pot fi cumpãrate
la urcarea în vehiculul Regiei, prin -
tr-un simplu mesaj trimis la 7456
în reþelele Orange, Vodafone ºi
Cos mote.

„Dorim sã venim în sprijinul
cã lãtorilor noºtri, oferindu-le acest
nou instrument de platã - ac ce si -
bil, rapid ºi comod. Aceasta este
o altã etapã, pe care RATB o par -
curge în cadrul unui program mai
amplu, de optimizare a ofertei de
transport ºi de creºtere a calitãþii
serviciilor oferite publicului cã -
lãtor”, a declarat Viorel Popescu. 

Cum procedăm

Înainte de momentul urcãrii în
vehiculele RATB, cãlãtorii trebuie
sã trimitã un SMS, cu textul A, la
nu mãrul 7456. În 15 - 30 de se -
cun de, vor primi un mesaj, care
va conþine un cod ce va confirma

efectuarea tranzacþiei. Obligaþia
pasagerilor este de a pãstra
SMS-ul pe toatã durata zilei, pânã
la ex pirarea valabilitãþii abo na -
men tului. Siguranþa plãþii prin
SMS este ga rantatã de platforma
de ope ra re, care este prevãzutã
cu un me ca nism antifraudã. 

Autobuzele
etajate, din nou
pe traseu

RATB a reluat cursele cu auto -
bu ze etajate pe linia turisticã din
oraº, începând cu luna mai. Cele
4 vehicule închiriate anul trecut
de la RAT Constanþa le-au înlocuit
pe cele marca Mercedes, care au
func þionat în timpul iernii pe tra -
seul Piaþa Presei Libere - Palatul
Parlamentului. 

Programul liniei turistice este
între 10.00 - 22.00, iar intervalul
de succedare dintre douã vehicule
este de aproximativ 15 minute.
Du rata traseului este de 50 de
mi nute.

Costul legitimaþiei de turist
pen tru 1 zi (valabilitate 24 h de
la prima validare) este de 25 de
lei pentru adulþi, 10 lei pentru co -
pii cu vârste între 7 - 14 ani ºi gra -
tuit pentru cei pânã la 7 ani. Cardul

se achiziþioneazã direct din auto -
buz, iar validarea lui este obli ga -
to rie la fiecare urcare în vehicul. 

Proiectul Bucharest City Tour
a fost lansat în 28 iulie 2011, de
RATB împreunã cu Ministerul Dez -
voltãrii Regionale ºi Turismului,
iar numãrul celor care au cãlãtorit
cu autobuzele etajate, în cele 4
luni de circulaþie, a fost de peste
27.000. Cele 4 autobuze speciale
au o capacitate de 77 locuri fie -
ca re ºi wireless gratuit. 

Obiectivele turistice aflate pe
traseul liniei de transport cu ve -
hi cule „descoperite” sunt Casa
Pre sei, Parcul Herãstrãu, Muzeul
Sa tului, Arcul de Triumf, Muzeul
An tipa, Muzeul de Geologie, Mu -
zeul Þãranului Român, Palatul Vic -
toria, Ateneul Român, Muzeul Na -
þional de Artã, Biserica Creþulescu,
Palatul Telefoanelor, Palatul CEC,
Muzeul Naþional de Istorie, Palatul
Parlamentului, Patriarhia Românã,
Hanul lui Manuc, Curtea Veche,
Uni versitatea, Spitalul Colþea, Mu -
zeul Municipiului Bucureºti, Tea -
trul Naþional „I.L. Caragiale”, Mu -
zeul Literaturii Române ºi
Aca demia de Studii Economice. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Imagine: Jean-Mihai PÂLŞU
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pri ile scaune ºi, astfel, ne asi gu -
rãm cã oferim un confort ridicat
cã lãtorilor“, a completat Thierry
Vanfraechem.

În ceea ce priveºte siguranþa,
au tocarul dispune de numeroase
echipamente, printre care sis te -
mul de alertare la pãrãsirea benzii
(acþioneazã prin vibraþii în scaunul
ºoferului), camerã cu infraroºu (în
caz de vizibilitate redusã), camere
pe zonele lateral-spate (se acti -
vea zã camera din partea opusã
faþã de direcþia în care ºoferul
semnalizeazã).

Dedicaţi
produselor
speciale

Prezentarea TX16 astronef,
într-o configuraþie atât de com -
ple  xã, nu a fost o întâmplare. Van
Hool se va axa în principal pe cli -
enþii care doresc autocare deo -
se bite.

„Pentru România nu am reali -
zat încã o estimare a vânzãrilor.
Cercetãm piaþa ºi cãutãm clienþi
care îºi doresc mai mult decât
auto care clasice. Cãutãm firme
care doresc produse speciale.
Auto carele noastre sunt produse
în totalitate în Belgia ºi sunt mai
scumpe decât cele realizate în
þãri cu costuri reduse în ceea ce
pri veºte mâna de lucru. Dar Van
Hool se concentreazã pe calitate.
Sperãm sã convingem trans por -
ta torii din România sã aleagã pro -
du sele noastre. Suntem aici
pentru a asculta dorinþele opera -
to rilor, iar la finalul acestui demo
tur vom realiza o strategie“, a
explicat Thierry Vanfraechem.

În ceea ce priveºte service-ul
ºi piesele de schimb, pentru a

uºura lucrurile, Van Hool a creat
un sistem informatic central, la
care oricine se poate conecta ºi
gãsi piesele de schimb necesare
in troducând seria motorului. Pie -
sele pot fi comandate prin agentul
Van Hool din þara respectivã sau
direct la fabricã. În plus, Van Hool
colaboreazã cu reþelele de service
ale producãtorilor de motoare ce
echipeazã autocarele ºi cu alte
service-uri independente.

Fabrica Van Hool se întinde
pe 44 de hectare ºi are peste
4.000 de angajaþi, iar filozofia
pro ducãtorului belgian este aceea
de a produce singur cât mai multe
din tre componentele utilizate pen -
tru autocarele sale.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Van Hool, o nouă
atitudine

Producătorul belgian de autocare şi autobuze a realizat
în România un demo tur pentru popularizarea noii serii
TX. Modelul TX16 astronef a putut fi admirat de
transportatori români din mai multe oraşe.

Thierry Vanfraechem,
reprezentant Van Hool: 

Pe lângã Europa, SUA reprezintã pentru Van
Hool o piaþã foarte importantã, comandând

350-400 de autocare în fiecare an. Producþia totalã
Van Hool este de 1.900 autocare ºi autobuze pe an.
La ora actualã, ne dorim extinderea pe noi pieþe prin
agenþi care sã ne prezinte în diferite þãri.“

„

Zoltan Cseh, director general
Truck&Bus Sales, reprezentant

Van Hool pentru România:
Sectorul de turism este în plinã dezvoltare în
România, iar autocarele Van Hool sunt

destinate curselor turistice ºi celor de mare distanþã.
Operatorii îºi doresc un ambient plãcut în interiorul
autocarelor, un confort cât mai ridicat pentru fiecare
cãlãtor în parte. În plus, clienþii vor sã exploateze

autocarele o perioadã cât mai lungã de timp ºi capacitatea de
transport sã fie ridicatã. Van Hool poate reprezenta soluþia pentru
acest tip de transportatori.“

„ÎÎ
n 2011, Van Hool a realizat
trecerea de la seria T9 la TX,
iar schimbãrile sunt notabile.
„Cele mai importante schim -
bãri sunt legate de design,

atât la exterior cât ºi la interior.
As pectul exterior a fost mo der -
nizat dar am pãstrat anumite ele -
mente pentru a face autocarele
Van Hool uºor de recunoscut. În
plus, în cazul Seriei TX, sistemul
ESP a devenit standard. Pentru
pia þa europeanã propunem douã

ti puri de motoare, DAF ºi MAN,
îndeplinind standardele EURO 5
sau EEV“, a precizat Thierry Van -
fra echem, reprezentant Van Hool.

Modelul prezentat în România
este TX16 astronef, echipat cu
mo tor DAF de 460 CP. Cutia de
vi teze este As Tronic, iar axele
sunt Eaton, la fel ca în cazul ce -
lor lalte modele Van Hool.

Dotãrile autocarului reprezintã
o demonstraþie cu privire la posi -
bi litãþile de care producãtorul bel -

gian dispune. Printre acestea, a -
min tim acoperiºul de sticlã cu
protecþie termicã, ce asigurã o
foar te bunã iluminare a interiorului
ºi, totodatã, un confort deosebit
pentru pasageri.

„Acesta este un autocar tu ris -
tic de înaltã clasã. Avem bucãtãrie,
câteva cutii frigorifice, douã apa -
ra te de cafea, cuptor cu micro un -
de, bar... Autocarul este echipat
cu noile scaune create pentru Se -
ria TX. Van Hool îºi produce pro -

TX16 astronef
Dimensiuni

(lungime/lãþime/înãlþime):
13.200/3.730/2.550 mm

Ampatament (axa 1-2/2-3):
6.160/1.300 mm

Rezervor carburant: 735 l
Rezervor AdBlue: 73 l
Motor: DAF EURO 5
Putere maximã: 462 CP
Cilindree: 12.902 cmc
Frâne pe disc, EBS, ESC, ABS,

Retarder
Capacitate transport: 56

scaune.
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Normele transportului cu
autobuze în Zona Metropolitană
Bucureşti, la aprobare

PP otrivit proiectului de
Nor me, transportul pu -
blic de persoane în Zo -
na Metropolitanã Bu -
cureºti se efectueazã

cu autobuze omologate conform
reglementãrilor europene, desti -
na te prin construcþie acestui tip
de transport. Vor fi douã tipuri de
servicii de transport: regulate ºi
regulate speciale.

SERVICII REGULATE:
Program pe 10 ani 

Pe baza unei analize a cererii
ºi dupã consultarea cu orga ni za -
þiile patronale din transporturi,
AMTB va întocmi ºi aproba Pro -
gramul de transport - cu traseele,
staþiile publice, graficele de
circulaþie, numãrul autobuzelor
ne cesare pe fiecare traseu ºi ca -
pa citatea de transport a auto bu -
zelor - ce va fi valabil 10 ani. 

Licenţele de
traseu

Autoritatea Metropolitanã va
atribui licenþe pe fiecare traseu
sau pe grupe de trasee. Pe grupe

de trasee se face atunci când, da -
to ritã infrastructurii, pentru ar mo -
ni zarea graficelor de circulaþie ºi
eficientizarea costurilor, este ne -
ce sarã efectuarea a cel puþin douã
trasee de cãtre un singur operator
de transport. Traseele ºi/sau gru -
pe le de trasee se stabilesc de
cãtre AMTB. 

Licenþele de traseu se atribuie
în funcþie de punctajul obþinut de
cãtre fiecare operator de transport
rutier. 

Criterii de
evaluare ale
ofertelor pe
trasee

Criteriile de evaluare ale ope -
ra torilor de transport rutier, me -
to dologia de punctare ºi punc ta -
jele care se acordã în vederea
atri buirii licenþelor de traseu au
fost stabilite de cãtre AMTB avân -
du-se în vedere cel puþin urmãtorii
indicatori:

1. Capacitatea de transport a
auto buzului: maxim 10 puncte

Punctajul pentru acest criteriu
va fi calculat conform formulei:

(capacitatea oferi tã/ca pa ci ta -

tea maximã oferitã) X 10, unde
ca pacitatea maximã oferitã (nu -
mã rul de locuri) este cea de pe
tra seul care se va atribui, iar capa -
ci tatea oferitã este cea a vehi cu -
lului punctat. 

2. Gradul de siguranþã al pa -
sa gerilor:

a) Raportul putere/masã al ve -
hi culului (kW/kg) - maxim 5
puncte

Punctajul pentru acest criteriu
va fi calculat conform formulei:

(raport ofertã/raport maxim
ofertã) X 10

b) Dotarea cu ESP a ve hi cu -
lu lui - 5 puncte

c) Numãrul uºilor de ac ces/co -
bo râre pasageri ale vehiculului:

- 3 uºi: 5 puncte
- 2 uºi: 2 puncte
- 1 uºã: 0 puncte
d) Monitorizare video inte rioa -

rã a vehiculului: 2 puncte
e) Monitorizare video exte -

rioa rã a vehiculului: 2 puncte
f) Cititoare de cãlãtori am pla -

sa te în dreptul uºilor de acces ale
pasagerilor: 2 puncte

g) Amplasare motor auto -
vehicul:

- faþã: 0 puncte

R
E
G

L
E
M

E
N

T
Ă

R
I

68

Cadrul legal pentru atribuirea licenţelor de traseu pentru transportul
public de persoane cu autobuzele în Zona Metropolitană Bucureşti a
fost bătut în cuie de reprezentanţii Ministerului Transporturilor şi ai
AMTB împreună cu organizaţiile patronale din transporturi.
Documentul final - Normele privind condiţiile de efectuare a acestor
servicii de transport - au fost înaintate noilor miniştri al
Transporturilor şi al Administraţiei şi Internelor, spre aprobare
printr-un Ordin comun. Practic, Programul de transport şi noile criterii
de atribuire a licenţelor vor fi valabile din 1 mai 2013, însă
transportatorii trebuie să ştie cu mult înainte la ce să se aştepte.
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- spate: 5 puncte
3. Condiþiile de confort pentru

pasageri:
a) dotarea autovehiculului cu

in stalaþie de aer condiþionat: 5
puncte

b) tip suspensie autovehicul:
- mecanicã: 0 puncte
- mixtã: 2 puncte 
- pneumaticã: 4 puncte 
- pneumaticã cu sistem de în -

cli nare a suspensiei: 5 puncte
c) tip podea autovehicul:
- integral coborâtã: 5 puncte
- parþial coborâtã: 2 puncte
d) instalaþia de încãlzire a ve -

hi culului
- independentã de motor cu

re glaj automat al temperaturii: 5
puncte 

- independentã de motor: 3
punc te

e) amenajarea interioarã a ve -
hiculului:

- existenþa spaþiului pentru fo -
to liu rulant ºi a dispozitivelor de
ac ces ale acestuia: 5 puncte 

- existenþa locurilor pentru per -
soa ne cu mobilitate redusã: 4
punc te

f) dotarea cu sistem de infor -
ma re a cãlãtorilor audio - video: 

- cu afiºaj electronic cu leduri:
1 punct

- cu monitor care sã arate tra -
seul ºi poziþia exactã a vehiculului:
2 puncte

4. gradul de poluare al auto -
bu zului:

a) autobuz electric: 10 puncte 
b) autobuz cu grad de poluare

EURO VI: 9 puncte
c) autobuz cu grad de poluare

EEV: 7 puncte
d) autobuz cu grad de poluare

EURO V: 5 puncte
e) autobuz cu grad de poluare

EURO IV: 3 puncte
f) autobuz cu grad de poluare

EURO III: 2 puncte
g) autobuz cu grad de poluare

EURO II sau mai poluant: 0
puncte

5. Anul de fabricaþie al
vehiculului:

a) anul de fabricaþie este egal
cu anul atribuirii: 5 puncte

b) anul de fabricaþie este egal
cu anul atribuirii - 1 an: 5 puncte

c) anul de fabricaþie este egal
cu anul atribuirii - 2 ani: 4 puncte

d) anul de fabricaþie este egal
cu anul atribuirii - 3 ani: 3 puncte

e) anul de fabricaþie este egal

cu anul atribuirii - 4 ani: 2 puncte
f) anul de fabricaþie este egal

cu anul atribuirii - 5 ani: 1 punct
g) anul de fabricaþie este egal

cu anul atribuirii - 6 ani sau mai
vechi: 0 puncte

6. Dotarea autobuzului cu sis -
tem de taxare electronic:

a) sistem de validare multiplã
(zonalã) cu transmitere online a
in formaþiei: 5 puncte

b) sistem de validare multiplã
(zo nalã) cu transmitere din auto -
ba zã a informaþiei: 3 puncte

c) sistem de validare mono -
zo nalã cu transmitere online a in -
formaþiei: 3 puncte

d) sistem de validare mono -
zo nalã cu transmitere din auto -
ba zã a informaþiei: 0 puncte

7. Dotarea autobuzului cu sis -
tem de poziþionare prin satelit:

a) cu transmitere a informaþiei
prin unde radio ºi soft de mo ni -
to rizare a graficului de transport
din programul de transport apro -
bat: 5 puncte

b) cu transmitere a informaþiei
prin unde radio: 3 puncte

c) cu transmitere a informaþiei
prin GSM ºi soft monitorizare a
gra ficului de transport din pro gra -
mul de transport aprobat: 3
puncte

d) cu transmitere a informaþiei
prin GSM: 0 puncte

8. Vechimea operatorului de
trans port public local pe traseele
din zona metropolitanã Bucureºti:
10 puncte pentru operatorul cu
vechimea maximã

Punctajul pentru acest criteriu
se va calcula dupã urmãtoarea
formulã:

(Vechimea operatorului de
trans port din ofertã/vechimea
pen tru operatorul de transport cu
vechimea maximã) X 10

Punctajul final al operatorului
ce a ofertat va fi format din suma
punctajelor de la criteriile 1 - 8.

SERVICII REGULATE
SPECIALE: licenţă
în 15 zile

Serviciile regulate speciale de
transport public de persoane în
zona metropolitanã Bucureºti se
efectueazã în baza licenþei de
traseu eliberatã de AMTB în 15
zile. Acest tip de transport poate
fi efectuat de cãtre un operator de
transport rutier dacã acesta a în -

che iat un contract pentru trans -
por tul copiilor, elevilor, studenþilor,
la ºi de la instituþiile de învã þã -
mânt, sau pentru transportul an -
ga jaþilor unui agent economic la
ºi de la locul de muncã.

Pentru eliberarea unei licenþe
de traseu se va depune la AMTB
un dosar care va cuprinde:

a) cererea;
b) lista autobuzelor cu care se

efec tueazã transportul ºi capa ci -
ta tea de transport a acestora, cu
in dicarea traseului pe care aces -
tea vor circula;

c) copie xerox dupã copiile
con forme ale licenþei de trans -
port/li cenþei comunitare, într-un
nu mãr egal cu cel al vehiculelor
pre zentate în lista prevãzutã la lit.
b);

d) traseul ºi graficul de circu -
la þie propus, care trebuie sã fie
în concordanþã cu programul de
în cepere/încheiere a activitãþilor,
res pectiv cu programul de in tra -
re/ieºire din schimb, vizat de be -
neficiarul transportului sau de cel
care a solicitat transportul; grafi -
cul de circulaþie va cuprinde sen -
su rile în care se transportã
persoa nele pentru începerea acti -
vitãþilor/intrarea în schimb, res -
pectiv transportul acestora la în -
che ierea activitãþilor/ieºirea din
schimb;

e) contractul/contractele în -
che iat/încheiate cu bene ficia -
rul/be neficiarii transportului, din
care sã rezulte programul de înce -
pe re/încheiere a activitãþilor, res -
pectiv programul de intrare/ieºire
din schimb;

f) tabelul cu persoanele trans -
por tate, anexã la contractul pre -
vãzut la lit. e), vizat de beneficiar. 

În maxim 15 zile de la data de -
pu nerii dosarului, AMTB ana li zea -
zã ºi elibereazã licenþa de traseu
sau comunicã în scris refuzul
motivat, dupã caz.

Licenþa de traseu se eli be rea -
zã într-un numãr egal cu numãrul
de autobuze necesare efectuãrii
acestui serviciu, dupã prezentarea
acordurilor pentru punctele de îm -
bar care/debarcare a persoanelor,
eli berate de cãtre deþinãtorii legali
ai acestor puncte, ºi vor cuprinde
în mod obligatoriu termenul de
va labilitate.

Punctele pentru îmbarca -
rea/de barcarea persoanelor sunt
altele decât staþiile publice ºi tre -
buie sã asigure condiþii minime
de siguranþã pentru persoanele
transportate. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Autobuzele care fac curse regulate speciale
vor trebui sã aibã poziþionatã la loc vizibil în
partea frontalã o plãcuþã cu inscripþionarea
„Cursã regulatã specialã ……”. 



trol (cãci nu se poate numi loco -
mo tivã) sunt complementare atri -
butelor tehnologice care conferã
TGV-ului onoarea de a fi cel mai
rapid tren din lume. 

Inspiraþi de designul ºi ingi ne -
ria francezã, sud-coreenii ºi spa -
niolii au lansat ºi ei maºinãrii simi -
lare, numite KTX, respectiv AVE.
Însã, pânã ce aceste clone vor
atinge performanþele originalului,
va mai trece vreme.

„Sãgeþile“ TGV sunt construite
ºi puse pe ºine de doi producãtori
cu vechime în industria grea, Als -
tom si Bombardier, ambii de re -
ferinþã. Majoritatea trenurilor au
misiunea de a transporta pasageri,
doar câteva îndeplinind sarcini de
curierat, între Paris ºi Lyon (sin -
gu ra rutã poºtalã alocatã TGV-uri -
lor). Ideea francezilor de a crea un
tren rapid s-a nãscut în 1960,
dupã demararea construcþiilor
Shin kanse-ului japonez - inau gu -
rat patru ani mai târziu. În acele
vremuri, confraþii noºtri latini in -
ves teau bani cu lopata în cerce -
tare, mai ales în domeniul ambar -
ca þiunilor-amfibii (hovercraft) ºi
în cel al levitaþiei magnetice. 

Iniþial, acronimul TGV ar fi in -
semnat „tres grande vitesse“ -
vitezã foarte mare - sau „turbine
grande vitesse“ - sintagma suge -
ra tã de mecanismul de propulsie.
Bazat pe turbine hibride (combus -
tibil ºi electricitate), acesta a fost
preferat din raþiuni tehnice (ergo -
nomie, raport putere-gabarit ºi,
desigur, vitezã). Prototipul s-a inti -
tulat TGV 001 ºi a fost singurul
de acest fel, guvernul francez
abandonând proiectul în urma
crizei de petrol din 1973.

Din acel moment, viitorul TGV-
uri lor avea sã fie tributar unei sur -
se convenþionale ºi unice în ace -
laºi timp - electricitatea, generatã
de noile staþii nucleare franceze. 

Însã 001 nu a fost nicidecum
un experiment ratat, el constituind
calapodul pentru trenurile care
ruleazã astãzi cu viteze de sute
de kilometri pe orã. S-au pãstrat
de la el designul modern ºi nume -
roa se device-uri hi-tech. 

În plus, în 1974, francezii au
adus îmbunãtãþiri primului TGV ºi,
astfel, a apãrut cea dintâi variantã

a trenului de astãzi, pe nume Ze -
bulon. Deºi au pãstrat înfãþiºarea
pro to tipului, la noul model ingi -
nerii au poziþionat mai bine mo -
toarele, întãrind suspensiile ºi
adãu gând elemente active de
siguranþã la frânare. 

Anularea celor douã loco mo -
tive prin montarea de motoare la
fiecare vagon a degrevat trenul
de mai bine de trei tone greutate,
fapt ce a înlesnit atingerea unor
viteze superioare. Înainte de a fi
dat în folosinþã, Zebulon a parcurs
nu mai puþin de 1.000.000 de
kilometri în perioada de testare.

515,3 km/h în 1990

Din 1976, anul aprobãrii dezi -
de ratului TGV, au început con -
strucþiile la prima linie (LN1 - Ligne
Nouvelle 1), care avea sã reducã
timpul de cãlãtorie între Paris ºi
Lyon. 

Pe 27 septembrie 1981, s-au
va lidat primele bilete pentru a -
ceas tã rutã. În 1994, LGV-urile
aveau sã lege Regatul Unit al Marii
Britanii (Londra) de Europa, prin
Eurotunelul creat special pentru
TGV - tunel construit dupã stan -
dar de comune atât ale francezilor,
cât ºi ale britanicilor. 

Din noiembrie 2007, graþie
unei alte linii de cale feratã, bri -
ta nicii ajung cu TGV-ul la Bruxelles
în numai douã ore, iar la Paris în
douã ore ºi un sfert.

Oricum, palmaresul de pânã
astãzi al TGV-ului este impre sio -
nant. Primul record mondial de
vitezã, stabilit în 1990 (515,3
km/h), a fost doborât în 2007
(574,8 km/h) pe ruta LGV Est. Cu
un an în urmã, senzaţionalul train
á grande vitesse a fost încununat
de Uniunea Europeanã cu titlul

DD iferenþa dintre „mon -
strul“ SNCF-ului (So cié -
té Natio nale des Che -
mins de Fer) ºi cel al
asia ticilor este cã al doi -

lea, dupã cum o suge rea zã ºi nu -
me le, se urneºte folosind principiul
levitaþiei magnetice, pe când bolidul
feroviar francez a rãmas fidel roþilor
pe ºine. TGV (Train á gran de vites -
se) ºi-a bãtut de curând recordul
pro priu de vitezã, ajungând la borna

574,8 km/h. Momentul, trans mis
live de cãtre posturile internaþio -
nale de ºtiri, a fost perceput ca unul
pur comercial (ºi aºa s-a ºi vrut), în
prezent trenul nede pã ºind, în
condiþii normale, viteza de 320
km/h. Însã viteza maximã atinsã va
ajunge, în scurt timp, un standard
obiºnuit la francezi, datoritã unui
terasament inovator ºi a unor linii
noi de cale feratã, special proiectate
ºi construite pentru TGV. 

O idee care 
a prins contur 
din 1960

LGV-urile (lignes a grande
vites se) vor descrie curbe largi
care vor permite trenului sã circule
cu o vitezã mult mai mare decât
în prezent. Motoarele puternice,
declivitãþile aproape insesizabile,
articulaþiile extrem de flexibile ºi
dotarea video din cabina de con -
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TTrreennuurrii  ddee
mmaarree  vviitteezzăă

Într-un mileniu fast forward, în care nu numai
businessmanii, ci şi oamenii obişnuiţi tânjesc după soluţii
de transport eficiente, francezii şi japonezii se întrec în
trenuri ultrarapide: TGV respectiv Maglev.

„Sãgeþile“ TGV sunt construite ºi puse pe ºine de doi producãtori cu
vechime în industria grea, Alstom ºi Bombardier.
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de cel mai rapid mijloc de trans -
port terestru comercial din lume,
graþie vitezei sale medii, de 263,3
km/h, pe traseul Lyon - St.
Exupéry - Aix-en-Provence. 

De asemenea, un tren TGV Eu -
rostar a bãtut recordul de distanþã
parcursã fãrã oprire la 17 mai
2006, în timpul deplasãrii echipei
care a filmat Codul lui Da Vinci
de la Londra la Cannes. Cei 1.421
de kilometri au fost strãbãtuþi în
doar 7 ore ºi 25 de minute.

Performanþa anterioarã data
din 2001, când distanþa dintre
Calais ºi Marsilia (1.067 km) fu -
se se parcursã de un TGV Duplex
în 3 ore ºi 29 minute, cu ocazia
dãrii în folosinþã a LGV Mé di -
terranée. O altã datã de referinþã
pentru istoria bolidului este 28
noiembrie 2003, când la bordul
TGV-ului a urcat cãlãtorul cu nu -

mãrul 1 miliard, o cifrã totuºi de
cinci ori mai micã decât cea înre -
gis tratã de concurentul ja ponez,
Shinkansen, în anul 2000. La ora
actualã, TGV-ul însumeazã douã
sute de opriri în Franþa ºi pe rutele
externe.

Liniile ferate iniþiale fuseserã
proiectate sã susþinã o vitezã de
croazierã de 200 km/h. ªinele
din prezent sunt tranzitate de 25
de kilowaþi la o frecvenþã de 50
Hz AC ºi au fost „baricadate“ cu
garduri de siguranþã care fac im -
po sibil traficul pietonal la nivelul
cãii ferate. Aceste linii electrificate
permit viteze nãucitoare, de pânã
la 320 km/h, iar LGV-urile la care
se lucreazã astãzi vor ridica ºta -
cheta la 500 km/h. În plus, TGV-
urile pot rula ºi pe ºine conven -
þionale, ecartamentul fiind identic,
numai cã viteza maximã ajunge

la cel mult 220 km/h. Din acest
ultim motiv, TGV-urile sunt supe -
rioare trenurilor Maglev, primele
putând sã opreascã ºi în staþiile
intravilane (Paris, Lyon ºi Dijon).

SNCF operează
400 de trenuri
interne de mare
viteză

O preocupare fundamentalã a
desig nerilor francezi a repre -
zentat-o în permanenþã designul
exterior al trenului. Aspectul fusi -
form ºi fantele laterale, care unui
ochi neavizat îi par doar bricolaje,
au un scop bine precizat, sporind
calitatea aerodinamicã a „sãgeþii“.
Totodatã, designul fundamentat
pe articulaþii foarte mobile eliminã
riscul rãnirii pasagerilor în caz de
deraiere. 

Nici interiorul nu face excepþie
de la performanþã, începând cu
scaunele ultraconfortabile ºi ter -
mi nând cu alte dotãri de lux: bar,
restaurant, conexiune la internet
ºi stewarzi. Accesul în TGV se
face la nivelul solului, iar rampele
pentru persoanele cu handicap
sunt prezente la toate intrãrile.

În momentul de faþã, SNCF-ul
opereazã 400 de trenuri interne de
mare vitezã, provenite din cele ºap -
te modele existente (Atlan tique,
Ré seau, Eurostar, Sud-Est, Duplex,
Thalys ºi POS). Carto gra fiate în toa -
te cele patru zãri ale Franþei, LGV-u -
rile însumeazã dis tanþe de 1.200
km. Alte patru tronsoane sunt în
stadiu de pro iect. Cum fiecare pro -
dus îºi are ciclul sãu de viaþã, SNCF
ºi Als tom lucreazã deja la noi
tehnologii în domeniul transportului
la viteze „supersonice“. 

Pe „bancul de lucru“ se aflã
AGV (automotrice á grande vites -
se). Noua „jucãrie“ a francezilor
se va diferenþia de TGV printr-un
sistem inovator de repartizare a
sarcinilor de tracþiune la fiecare
vagon în parte. Costurile de pro -
duc þie nu „au voie“ sã le depã -
ºeascã pe cele ale TGV-ului, iar
elementele de siguranþã activã ºi
pasivã trebuie sã fie calitativ supe -
rioare. Viteza AGV-ului va depãºi
constant 550 km/h.

Deºi nu aduce prejudicii în
sine, TGV-ul are parte ºi de con -
tes tatari, militanþi care, cu cinci -
sprezece ani în urmã, s-au opus

vehement realizãrii „punþii“ dintre
Paris ºi Lyon. Ecologiºtii în cauzã
susþin ºi astãzi cã la construcþia
unei LGV sunt folosite cantitãþi
uriaºe de materiale poluante, care
dãuneazã grav mediului încon ju -
rãtor. În replicã, inginerii construc -
tori francezi spun cã liniile pe care
vor rula AGV-urile vor fi construite
cu ajutorul unor tehnologii tot mai
prietenoase ecologic.

Ing. Mihai SÂRBULESCU
Revizor General SC şi Control

SNTFC CFR Călători din Ministerul

Transporturilor şi Infrastructurii

mihai.sirbulescu@cfrcalatori.ro

Accidente uşoare şi soluţii pentru
evitarea lor

Chiar dacã a avut parte de destule accidente, transportul cu TGV nu
a pus capãt vreunei vieþi în cele peste douã decenii de activitate.
Trei dintre coliziunile în care au fost implicate TGV-uri s-au produs
la viteze de peste 270 km/h, dar ºi atunci pasagerii au scãpat cu
vãtãmãri uºoare. Singurele probleme par a se ivi, în continuare, la
trecerile de la nivelul cãilor ferate, unde trenurile de mare vitezã nu
pot evita neatenþia ºoferilor de autovehicule ori pe cea a pietonilor
ameþiþi. 
Pe 14 decembrie 1992, între Annecy ºi Paris, un TGV a deraiat în
apropierea staþiei Mâcon-Loché dupã ce s-a schimbat macazul,
timpul alocat manevrei fiind prea scurt comparativ cu viteza la care
rula. Un an mai târziu, trenul de Paris cu plecare din Valenciennes a
deraiat la 300 km/h, din cauza ploii care a surpat asfaltul turnat
peste gura unui canal rãmas din cel de-al doilea Rãzboi Mondial. 
Pe 5 iunie 2000, TGV Eurostar a ieºit în decor în timpul unei erori
de transmisie a puterii cãtre ultimul vagon. Pe terasamenul normal,
destinat în principal trenurilor convenþionale, în 1983, în cabina de
control a unui TGV a explodat o bombã „plantatã“ de cãtre Carlos
ªacalul. Acest atentat terorist s-a soldat cu doi morþi. 
În anul 1997, alt TGV, care rula cu 130 km/h pe ºine-standard, a
izbit o betonierã la trecerea peste calea feratã. Dupã toate aceste
incidente, SNCF-ul plãnuieºte sã elimine toate intersecþiile cu
drumuri pe care circulã maºini ºi pietoni. Pânã acum, nu a reuºit
decât în cazul unei singure linii clasice - între Bordeaux ºi capãtul
LGV Atlantique.



............................................................................................................................ mai 201274

BERBEC 
(21 martie 

- 20 aprilie)

În această perioadă, se
întrevăd multe noutăţi,

schimbări la nivelul relaţiilor în
special personale, dar şi
profesionale. Toate depind însă de
viteza cu care acţionaţi şi de
modul în care alegeţi să
comunicaţi: răspunsurile prompte
şi pline de bună dispoziţie
reprezintă cheia succesului.
Câştiguri substanţiale - atenţie la
cheltuieli. Călătoriţi moderat.

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Farmecul personal,
instinctele bune, puterea

de muncă şi entuziasmul atrag
după sine performanţe în relaţiile
cu autorităţile şi partenerii de
afaceri. Aveţi multe idei, unele
de-a dreptul geniale. Sunteţi în
formă maximă şi din punct de
vedere financiar. Aveţi grijă însă
la cheltuieli - să nu depăşească
veniturile. Călătoriţi mult: atenţie
în trafic.

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

Pentru dumneavoastră,
această perioadă este de

tranziţie către forma maximă.
Faceţi progrese substanţiale,
puneţi la bătaie diplomaţia,
magnetismul şi modul facil în care
legaţi relaţii. Focalizaţi-vă pe
investiţii şi evitaţi sedentarismul.
Veţi călători foarte mult:
respectaţi regulile de circulaţie şi
nu apăsaţi prea tare pedala de
acceleraţie.

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Este o perioadă în
care energia se ridică

la cote maxime şi, mai mult
decât atât, în tot ceea ce
întreprindeţi beneficiaţi de
sprijinul prietenilor, al partenerilor
de afaceri şi al autorităţilor. Este
momentul să vă propuneţi să
îndepliniţi cât mai multe din
obiectivele vizate. Şi în plan
financiar lucrurile stau foarte
bine. Posibile călătorii pe distanţe
foarte lungi.

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

Performanţa este
cuvântul cheie pentru

dumneavoastră în această
perioadă. Se remarcă realizări
extraordinare pe toate planurile:
personal, profesional şi financiar.
Veţi călători mai mult decât de
obicei, în general drumuri în
interes de serviciu. Unele dintre
ele vă vor obosi peste măsură.
Mare atenţie la volan, pentru a nu
întâmpina probleme în trafic.

FECIOAR~ 
(23 august

- 22 septembrie)

Este o perioadă care se
remarcă prin mari

realizări. Indiferent de domeniu,
succesul este asigurat din start. Şi
în plan personal, dar mai ales
profesional şi financiar, energia,
iniţiativa şi competitivitatea
reprezintă bazele tuturor
reuşitelor. Veţi călători moderat,
în special în interes personal.
Conduceţi cu prudenţă şi purtaţi
întotdeauna centura de siguranţă.

BALAN}~ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Nu debordaţi de
energie în această

perioadă, de aceea ar fi bine să vă
odihniţi cât mai mult. Aveţi fler
pentru colectarea de informaţii:
aflaţi câteva secrete şi dezlegaţi
câteva mistere. Nu se întrevăd
călătorii, însă ar fi o perioadă
minunată pentru astfel de
activităţi. Dar nu plecaţi la drum
înainte de a verifica starea tehnică
a autovehiculului.

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Este o perioadă în
care aveţi energie,

dar nu vă regăsiţi echilibrul.
Nu încercaţi să obţineţi de
la ceilalţi mai mult decât
vă pot oferi pentru a nu vă
creşte cota de stres.
Exersaţi munca în echipă.
Călătoriţi destul de mult, drumuri
lungi, în special în interes de
serviciu. Atenţie în trafic:
conduceţi cu prudenţă şi
respectaţi regulile de circulaţie!

S~GET~TOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

Spiritul de iniţiativă şi
abilităţile de comandă

vor atrage după sine realizări
profesionale importante, urmate
îndeaproape de  mari succese din
punct de vedere financiar. Veţi
călători mai mult decât de obicei.
Cele mai multe dintre drumuri
vizează întâlniri cu parteneri de
afaceri, care se vor materializa în
parteneriate extraordinare şi de
lungă durată.

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Aveţi multă energie şi
desfăşuraţi activităţi

eliberatoare de stres. Din punct de
vedere profesional, lucrurile sunt
foarte relaxate, iar relaţiile cu
colegii excelente. În această
perioadă, vă puteţi pune în valoare
aptitudinile şi veţi înregistra
colaborări extrem de profitabile.
Sunteţi întotdeauna la locul potrivit
în momentul potrivit. Călătoriţi
moderat.

V~RS~TOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

Stresul şi oboseala
continuă să-şi spună

cuvântul în această perioadă.
Totuşi, în plan profesional şi
financiar, încep să se vadă
roadele unor demersuri mai vechi
- obiective urmărite şi acum
îndeplinite. Apar soluţii şi pentru
probleme care nu păreau să aibă
rezolvare. Călătoriţi mult. Aveţi
grijă în trafic: purtaţi întotdeauna
centura de siguranţă.

PE{TI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Este o perioadă
de efervescenţă în

plan profesional: multe întâlniri
cu parteneri de afaceri,
noi contracte, acţiuni de muncă
în echipă. Toate ideile şi
proiectele, chiar şi cele mai
vechi, se deblochează. Veţi face
câteva deplasări, dar nu pentru
perioade sau distanţe prea lungi.
Conduceţi cu prudenţă şi nu
apăsaţi prea tare pedala de
acceleraţie.

15 mai - 15 iunie 2012
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