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ÎÎ n ultimele luni, un interes
cres cut a fost acordat trans -
por tului naþional de cãlãtori.
Valabilitatea programelor de
transport judeþean ºi inter -

ju deþean care se apropie de final,
precum ºi apariþia Autoritãþii Me -
tro politane în Bucureºti au creat
multã agitaþie.

Din experienþele trecute, trans -
por tatorii de persoane aproape
s-au obiºnuit sã fie informaþi în
ulti mul moment asupra detaliilor
lega te de atribuirea licenþelor de
tra seu. ªi totuºi, iatã cã de data
aceasta lucrurile nu au stat aºa.
Mai întâi un anunþ pe site-ul Au -
to ritãþii Rutiere privind organizarea
atri buirii la termen ºi apoi amã -
nun te precise, legate de calen da -
rul atribuirii ºi criteriile de punc -
ta re, prezentate în cadrul unei
con ferinþe organizate de revista
Ziua Cargo.

Sigur, mulþi vor spune cã aces -
te precizãri trebuiau fãcute chiar
mai repede. Alþii, majoritatea, vor
susþine cã atribuirea nici nu trebuia
sã aibã loc. În plus, sunt încã anu -
mi te aspecte, în special legate de
punctaj, care urmeazã a fi lãmurite
în urma negocierilor dintre patro -
na te ºi ministere.

Însã, cu siguranþã, operatorii
de transport realizeazã cã tre buia
sã se întâmple ceva. O pre lun gire
pe termen nedeterminat a va la -
bilitãþii licenþelor de traseu ar re -
prezenta un cadou pe care statul
nu este dispus sã îl acorde ºi, în
plus, ar intra în contradicþie cu
prin cipiile unei economii de piaþã.

Practic, atribuirea reprezintã
un compromis prin care (cel puþin
de aceastã datã) transportatorii
au ºanse foarte mari sã îºi pãs -
tre ze cursele ºi traseele deþinute,
iar statul legitimeazã încã un ciclu
de valabilitate pentru un nou pro -
gram de transport.

O privire realistã ne aratã cã,
cel puþin pentru transportatori, nu
exista o variantã mai bunã - pre -
dic tibilitate ºi reguli care îi avan -
ta jeazã pe cei aflaþi deja pe traseu.

S-a ajuns cu uºurinþã la acest
re zultat? Cu siguranþã, nu. Nu au

lipsit conflictele dintre patronate
ºi autoritãþi, am asistat la solicitãri
ºi oferte uneori neclare, ºi chiar ºi
conferinþa pe care am organizat-o
la începutul lunii august a avut
parte de o puternicã opoziþie din
par tea unor autoritãþi, care au
încercat sã o blocheze.

ªi totuºi, iatã cã, în ciuda con -
tex tului politic încordat, decizii au
putut sã fie luate, Autoritatea Ru -
tierã ºi-a fãcut temele ºi informaþia
a fost oferitã în cel mai transparent
mod cu putinþã.

Astfel, lucrurile par clare, atri -
bu irea va fi organizatã în luna ia -
nuarie, mai ales cã, pe mãsurã ce
tot mai multe maºini noi sunt cum -
pãrate, inclusiv transportatorii vor
fi interesaþi ca nimic sã nu se mai
schimbe.

Dar poate cel mai important
este faptul cã în ultima perioadã
observãm o schimbare de atitu -
di ne în rândul autoritãþilor. ªi nu
este vorba doar de actuala guver -
nare. Existã, în continuare, interese
ascunse la anumite nivele, dar, în
mod evident, apar tot mai mulþi
oameni care încearcã sã-ºi con -
stru iascã o carierã, sã respecte
legea ºi - de ce nu - sã realizeze
ceva constructiv.

Vor fi pregãtiþi transportatorii
ºi patronatele care îi reprezintã sã
facã la rândul lor schimbãrile ne -
ce sare pentru a asigura eficienþa
dialogului? Pânã în prezent, cele
mai multe dintre eforturi au fost
con centrate pe capacitatea de a
blo ca lucrurile.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Semnele
schimbării
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ACTROS A CÂŞTIGAT
PREMIUL RED DOT 2012 

1.800 de producãtori ºi designeri
din 58 de þãri s-au înscris pentru
a fi evaluaþi de juriul competiþiei
Red Dot, consideratã a fi
recunoaºterea supremã în
materie de design. Juriul format
atât din specialiºti de talie
internaþionalã, cât ºi din experþi
independenþi, a analizat peste
4.500 de produse, urmãrind
inovaþia, calitatea esteticã ºi
pionieratul în design. Juraþii,
coordonaþi de Profesorul Peter
Zec, fondatorul ºi coordonatorul
competiþiei Red Dot, au
considerat cã noul model de
camion de la Mercedes-Benz
întruneºte toate condiþiile pentru

a fi premiat. De asemenea, ºi în
anul 1998, prima generaþie
Actros a câºtigat acest premiu
foarte apreciat.

RENAULT TRUCKS 
LA IAA

În cadrul expoziþiei de vehicule
comerciale IAA Hanovra, care se
va desfãºura în perioada 20-27
septembrie 2012, Renault Trucks
va prezenta, în avanpremierã,
tehnologia pe care a ales-o ca
rãspuns pentru normele EURO
VI, care vor intra în vigoare în
2014. De asemenea,
constructorul va aduce la rampã
ansamblul soluþiilor sale
destinate reducerii consumului
de combustibil, reunite sub
eticheta All For Fuel Eco. Acestea
includ versiuni de vehicule
Premium Optifuel, sistemul
OptiTrack pentru vehiculele din
gama de construcþii (pe
versiunea Premium Lander), un
Midlum Optifuel, un Master
EURO V cu consum optimizat,
soluþii alternative (Maxity Electric,

Premium Distribution pe gaz
natural ºi Premium Distribution
Hybrys Tech). În plus, Renault
Trucks va prezenta un nou studiu
tridimensional al unui vehicul de
transport greu optimizat din
punct de vedere al consumului,
pe baza unor soluþii, materiale ºi
inovaþii sub semnul
aerodinamicitãþii. În fine,
adresându-se împãtimiþilor
sporturilor cu motor, un spaþiu
special a fost rezervat unui
camion de curse al echipei MKR
Technology, unor simulatoare de
curse etc. 

FĂRĂ TAXĂ DE POD LA
FETEŞTI-CERNAVODĂ,
VINEREA ȘI DUMINICA

Maºinile care merg vinerea spre
litoral ºi cele care se întorc
duminica spre Bucureºti pe
Autostrada Soarelui nu mai sunt
taxate, pe tot parcursul lunii
august, la trecerea podului peste
Dunãre la Feteºti-Cernavodã.
Decizia a fost luatã prin ordin, de
ministrul Transporturilor, Ovidiu
Silaghi. Ordinul MTI 1243/2012
privind stabilirea unei derogãri de
la prevederile OMTI nr. 568/2010
pentru aprobarea unor tarife
aplicate de CNADNR a fost
publicat in Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 524, din 27 iulie
2012. 

ROVINIETA, VERIFICATĂ
ONLINE DE POSESOR

CNADNR - SA a pus la dispoziþia
utilizatorilor un nou serviciu
privind posibilitatea de verificare
online a valabilitãþii rovinietei,
dând cãutare dupã numãrul de
înmatriculare al vehiculului ºi
dupã numãrul de identificare
(seria de șasiu).
În plus, pe lângã afiºarea
informaþiilor în fereastra
utilitarului, prin bifarea opþiunii
,,Afiºeazã rezultatele în fiºier pdf
semnat” se poate obþine un fiºier
pdf care conþine informaþiile
referitoare la valabilitatea
rovinietei împreunã cu o
semnãturã electronicã a
CNADNR - SA ºi o marcã
temporalã (data).
În acest mod, Compania de
Autostrãzi ºi Drumuri atestã cã
este emitentul informaþiilor
înscrise în fiºier ºi cã acestea
sunt valabile la momentul
specificat de marca temporalã.
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Proiectul pan-european
euroFOT (FOT = Field
Operation Test), un test real
de exploatare, s-a desfãºurat
pe parcursul a aproape patru
ani. La acesta au participat în
total 28 de parteneri care au
cercetat sistemele proiectate
pentru a ajuta ºoferii
autoturismelor ºi camioanelor
sã previnã accidentele ºi sã
conducã mai eficient.
Volvo Trucks a participat la
proiect ca parte a echipei
suedeze, alãturi de Volvo Car
Corporation ºi Universitatea
Tehnicã Chalmers, studiind 30
de camioane utilizate de cãtre
douã firme de transport, ºi
anume DHL Tradeteam din
Marea Britanie ºi Nijhof
Wassink din Olanda. S-a
examinat eficacitatea a trei
sisteme: Pilot automat adaptiv
(Adaptive Cruise Control -
ACC), Avertizare la coliziune
frontalã (Forward Collision
Warning - FCW) ºi Asistenþa
pentru pãstrarea benzii de
rulare (Lane Keeping Support).
Studiul a dovedit cã numãrul
coliziunilor faþã-spate pe
autostradã scade cu 15%

pentru camioanele echipate
cu sisteme ACC și FCW.
Sistemele ACC, FCW ºi LKS nu
au arãtat vreun efect negativ
asupra comportamentului
ºoferului.
Datele disponibile din
calculatoarele de bord, printre
care parametrii precum viteza
curentã, filmãrile prin
intermediul a cinci camere
montate pe vehicul au însumat
un material de circa 70 TB de
date, în total 8 milioane de
kilometri rulaþi de camioane.
Proiectul euroFOT este
finanþat de UE ºi adunã un
numãr de 28 de organizaþii,
printre care constructori de
vehicule, furnizori de
echipamente, instituþii de
cercetare ºi universitãþi. Peste
1.000 de autoturisme ºi
camioane au fost implicate în
acest studiu.

REZULTATELE VOLVO ÎN CADRUL EUROFOT



depunem lei care se transformã
în euro ºi pleacã la diferite bãnci
care au finanþat leasingul. Majo -
ri tatea firmelor va fi în pierdere
ori faliment”, comenteazã unul
dintre respondenþi.

Reamintim, la începutul anului
trecut, proporþia celor care optau
pen tru prelungirea programului
era relativ egalã cu cea a res pon -
denþilor care preferau licitaþia.
Atunci, consemnam faptul cã
nicio datã nu mai fusese înregistrat
un scor atât de strâns la rubrica
„În trebarea lunii”, iar comentariile
vizau ambele puncte de vedere,
operatorii de transport persoane
fiind presaþi pânã la limite de ac -
tualul sistem, care îi obligã sã con -
cen treze toate resursele finan cia -
re cãtre achiziþionarea de mijloace
de transport. „Actualii deþinãtori
ai traseelor judeþene sunt în pro -
por þie de 90% cei care le-au deþi -
nut ºi pânã în 2008, iar pentru
acest lucru au fãcut investiþii de
miliarde luând credite pe care nu
le achitã pânã în 2013. Nu credeþi
cã este momentul ºi pentru puþinã
liniºte, cã ºi aºa suntem stresaþi
cã vin bãncile ºi firmele de leasing
peste noi?“, arãta Manuela Vlad.
Pe de altã parte, Doru Nica apre -
cia cã „licitaþia s-a fãcut pentru o
perioadã de timp care nu trebuie
depãºitã. (...) Drepturile trebuie
sã fie egale pentru toþi (ºi pentru
cei care au câºtigat ºi pentru cei
care au pierdut la ultima licitaþie).
Eu aº mai pune o întrebare: de ce
ARR îngrãdeºte libera iniþiativã la
transportul de cãlãtori?“.
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SSppuunnee--]]ii  pp`̀rreerreeaa!!

DDeesspprree  tteerrmmeennee  ddee
ppllaattăă  şşii  rreessppeeccttaarreeaa  lloorr
CCuumm  ccoonnssiiddeerraaţţii  ccăă  ssuunntt  tteerrmmeenneellee  ddee  ppllaattăă
aa  ffaaccttuurriilloorr  ccaarree  ssee  pprraaccttiiccăă  îînn  aacceesstt
mmoommeenntt  ppee  ppiiaaţţăă?? Puteþi transmite 

comentariile 
dumnea voastrã direct 

pe site-ul 
www.ziuacargo.ro 

la secþiunea 
„Întrebarea lunii“.

1. Sunt nejustificat de mari, ar trebui reduse prin lege.
2. Sunt încã sustenabile pentru noi.
3. Problema cea mai mare o constituie faptul cã nici mãcar termenele actuale
trecute în facturi nu se respectã.
4. Clienþii sunt obligaþi sã practice aceste termene pentru a rãmâne pe piaþã.

Mulţi dintre operatorii de transport susţin
prelungirea programului de transport

55% dintre cei care au rãspuns
la întrebarea lunii iulie, „Când ar
tre bui sã aibã loc atribuirea unui
nou program de transport?” au
op tat pentru varianta a treia - pri -
vind prelungirea pânã în 2018. Pe
de altã parte, 31% au bifat prima
va riantã - privind organizarea unei
licitaþii pânã la finalul acestui an,
în condiþiile în care urmãtorul pro -

gram de transport va avea o va -
la bilitate de 5 ani. Cei mai puþini
res pondenþi, 14%, au optat pentru
varianta numãrul doi, care pre su -
pu nea ca actualul program sã fie
prelungit timp de un an, dupã care
piaþa sã fie liberalizatã. „În 2008,
toa te firmele au cumpãrat auto -
bu ze noi. De ce punem din nou
pre siune pe euro? Noi la bancã

În secþiunea Pasageri a
revistei, puteþi citi care sunt
ultimele noutãþi privind
atribuirea licenþelor de traseu
judeþene ºi interjudeþene.
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Ziua Cargo: Sunt rezolvate
în totalitate problemele
legate de finanþarea
ISCTR?
Gabriel ªtefãnescu: Finanþa -

rea este o chestiune sensibilã,
dar va merge înainte. La ora ac -
tua lã, avem bani pentru a ne des -
fãºura activitatea. Din veniturile
ARR 60% ºi 20% din veniturile
RAR... ªi avem bani fiindcã anul
trecut s-a virat, aºa cum scrie în
lege, pentru pornire, o anumitã
sumã din încasãrile pe ultimii ani
obþinute de ARR. 

ªi anul acesta s-au virat niºte
sume. ARR a dat 1/12 din ve ni -
turile previzionate, chiar dacã nu
are bugetul aprobat.

Deci, astãzi, avem resursele
financiare necesare pânã spre
sfâr ºitul anului, fãrã sã achi zi þio -
nãm maºini ºi alte echipamente.

E nevoie sã mai
achiziþionaþi ceva, având în
vedere cã aþi preluat baza
materialã a Autoritãþii
Rutiere ºi a CNADNR?
Sigur cã da. De la CNADNR nu

s-au luat decât cititoarele de

roviniete. În ceea ce priveºte cân -
ta rele, au fost preluate doar cele
de la ARR, în numãr de 50 de bu -
cãþi, care merg ºi cu care începem
sã cântãrim. Momentan, baza ma -
te rialã nu e funcþionalã în tota li tate.
Trebuie sã punem la punct o bazã
de calcul pentru acea des pã gubire
civilã în completarea amen zii privind
depãºirea greu tãþii. 

La ora actualã, se cântãreºte
ºi se amendeazã doar pe baza
OG 69/2012, deci cu amenzile
mai mici. Amenzi pe baza OG 43
se dau doar în ceea ce priveºte
documentele. 

În privinþa personalului,
structura este completã?
Conform organigramei ºi ordi -

nului de ministru, mai sunt doar
câteva posturi neocupate, deci ne
apropiem de 400 de posturi, aºa
cum este prevãzut în Hotãrârea
de Guvern. Însã nu ajung atâþia
oa meni pentru a desfãºura, într-a -

devãr, o activitate de control
eficientã. Am previzionat pentru
anul viitor, dacã vrem sã des fã -
ºurãm activitatea cât de cât bine,
în jur de 500 de oameni, faþã de
400, în organigrama actualã. 

În ceea ce priveºte pregãtirea
oamenilor, lucrurile au atins un
nivel acceptabil.

Amintesc cã personalul s-a pre -
luat aºa cum s-a preluat, a fost exa -
men, au fost discuþii, au venit la
examen persoane din afarã care nu
aveau legãturã cu activitatea de
control, au venit ºi inspectorii ARR,
care 99% ºtiau ce se întâm plã, au
venit inspectorii de la drumuri, care
cunosc în proporþie mult mai micã
ce se întâmplã, pentru cã aveau
competenþã doar pe 2-3 legi. Or,
dacã e sã fim rea liºti, ISCTR se
bazeazã pe legea transporturilor.
Un inspector ISCTR trebuie sã
opreascã o ma ºi nã ºi sã facã
control din faþã pânã în spate, sã
facã verificarea tehnicã ºi a tuturor
legilor la care ar trebui sã se supunã
acel au to ve hicul care circulã pe
drumurile publice.

Eu sunt de profesie inginer
auto ºi trag un semnal de alarmã
asu pra calitãþii autovehiculelor

Controlul nu se
întoarce la ARR
Înfiinţat la finalul
anului trecut,
Inspectoratul de Stat
pentru Controlul în
Transportul Rutier
(ISCTR) încă îşi caută
cadenţa normală de
funcţionare. Fie că
este vorba despre
sedii, bază materială
sau pregătirea
inspectorilor, ISCTR
nu a reuşit încă să
atingă nivelul
aşteptat de
funcţionare. Am
discutat despre
priorităţile actuale cu
Gabriel Ştefănescu,
cel de-al treilea
inspector de stat şef
ISCTR de la înfiinţarea
acestei instituţii.

Normalitatea începe de
la legislaþie; în alte þãri,

legile sunt mult mai bine
scrise ºi clare.“

„
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din punct de vedere tehnic. Am
lucrat în trafic ºi ºtiu ce înseamnã
o maºinã cu probleme. Foarte
multe dintre accidentele care se
produc sunt din cauza defectelor
teh nice care nu se vãd, iar ulterior
sunt ascunse în timpul cer ce tã -
rilor. Dorim sã reducem numãrul
ac cidentelor cauzate de starea
teh nicã necorespunzãtoare a ve -
hi culelor, din cauza nerespectãrii
timpilor de conducere ºi, mai
depar te, sã reducem cât mai mult
circulaþia fãrã licenþã.

Angajarea în cadrul ISCTR
a unui numãr important de
oameni din afara
sistemului a fost privitã ºi
ca o oportunitate de a opri
relaþiile nefireºti dintre
inspectori ºi transportatori.
Au existat, existã ºi vor exista

asemenea fenomene. Depinde,
însã, în ce mãsurã. Pentru cã a
ieºi în presã ºi a spune cã peste
o lunã sau peste un an sau peste
6 luni toatã lumea va fi curatã e
o prostie. Noi trebuie sã reducem
fe nomenul spre zero. Am în ve -
dere sã aplicãm legile aºa cum
sunt. Crearea controlului unic con -
sider cã este foarte bunã dintr-un
singur motiv: o singurã entitate
se ocupã de toate aspectele con -
tro lului. Înainte ARR rãspundea
de acte, pe urmã venea RAR pen -
tru aspectele tehnice ºi CNADNR
pentru rovinietã ºi cântar, ceea ce
nu era normal. Pe de altã parte,
nu ar fi ridicat nici o problemã ca
ISCTR sã fi fost în subordinea
altei instituþii. Iar aceste legãturi
pe care le aminteaþi între inspec -
tori ºi transportatori pot sã aparã
oricând, indiferent dacã licenþierea
ºi controlul sunt separate sau sub
umbrela aceleaºi instituþii. Bine -
în þeles, vrem sã reducem acest
fenomen, dar nu ai cum sã-l rupi
complet. Dacã vrei sã joci corect,
poþi sã o faci în orice structurã. 

Înfiinþarea ISCTR a fost o pro -
blemã de ambiþii personale, dar
nu vreau sã spun mai mult. 

Personalul ISCTR este în
proces de pregãtire?
Am început cu cei din afara

sis temului ºi cu cei care au pro -
venit de la CNADNR. Luna trecutã
au fost pregãtiþi din punct de ve -
de re al opririi în trafic ºi li s-a dat

calitatea de inspector de trafic.
Au beneficiat ºi de instruire, atât
cât s-a putut, la regulile AETR ºi
ADR.

Ce se întâmplã cu
procesele verbale care
urmau sã fie încheiate în
urma unor controale
efectuate la începutul
anului?
Am preluat o bazã de date cu

un numãr de procese verbale care
au fost generate ºi sunt în cal cu -
lator. Constatãrile sunt fãcute ºi
se vor încheia toate procesele
ver bale indiferent de data când
au fost fãcute, în termenul de 6
luni de la data contravenþiei. Am
dat drumul la scrierea proceselor
verbale ºi nu s-au trimis dintr-un
sin gur motiv, acela al lipsei con -
trac tului cu poºta. În ceea ce pri -
veºte completarea proceselor ver -
ba le, s-a ajuns la nivelul lunii
aprilie.

Astfel, cine a avut abateri con -
statate dupã ce a apãrut OG 69,
va primi în termenul de ºase luni
procesul verbal.

Desigur, astãzi se constatã ºi
se fac procesele verbale la prima
constatare. Nu neapãrat pe loc,
poate mai avem nevoie de date,
dar nu se mai pune problema de
6 luni.

Pânã la finalul acestei luni,
vom semna contractul cu un
furnizor de servicii poºtale.

Din punct de vedere al
productivitãþii ISCTR,
existã o strategie de
control?
Existã libertate pe ºefii de

zone, avem programe de control
care sunt secrete de serviciu, dar
nu suntem foarte vizibili având
doar o maºinã pe judeþ. Trebuie
sã fim realiºti, nu putem lucra la
capacitate anul acesta. Maºinile
care au fost la drumuri sunt cu
norma de casare depãºitã. Încerc
sã mai iau câteva autovehicule de
la CNADNR, sã mai îmbunãtãþim
pe unde putem situaþia, însã, dupã
cum ºtiþi, avem de realizat ºi con -
trolul la sediul firmelor, la autogãri,
centre de pregãtire profesionalã,
în afarã de controlul efectiv în
trafic. În plus, avem foarte multe

reclamaþii, pentru cã acum e o ne -
bunie a reclamaþiilor. Se reclamã
toþi ºi unii pe alþii ºi ºoferii pe pa -
troni ºi toate acestea trebuie
rezolvate.

Ce aºteptãri aveþi din
punct de vedere legislativ?
Se lucreazã la modificarea HG

69/2012, unde s-au prevãzut
amenzi neconforme cu realitatea.
Nu poþi sã dai aceeaºi amendã
pentru o abatere care, în cercurile
de transport, e minorã, ca pentru
lipsa licenþei, de exemplu.

De asemenea, actualizarea
gra ficelor de circulaþie pentru
trans portul regulat de cãlãtori re -
prezintã o necesitate. Multe lu -
cruri s-au schimbat ºi graficele au
rãmas cele vechi, care nu mai sunt
respectate, iar transportatorii pot
fi amendaþi. În aceste condiţii
decizia rãmâne la latitudinea in -
spec torului, ceea ce nu este în
regulã. Practic, ISCTR ar putea
acorda amenzi fãrã probleme, mai
ales cã autorizarea nu este la noi,
dar nu mi se pare normal nici asta,
pentru cã sunt într-adevãr pro ble -
me ale transportatorilor care n-au
fost încã rezolvate. Din pãcate,
fãrã a pune la punct autorizarea,
e greu sã fii imparþial în control.
În plus, sunt lucruri care se pot
re zolva doar prin schimbãri legis -
la tive. Îmi doresc ca legea sã fie
bine pusã la punct ºi atunci nu
mai lãsãm loc de interpretãri.

De exemplu, nu este normal
la o marfã divizibilã, care se poate
miºca ºi care se poate încãrca
neu niform, ca, dacã masa totalã
nu a fost depãºitã, la depãºirea pe
o punte sã poþi sã-l amendezi cu
aceeaºi sumã de 30.000 de lei.

Se reintegreazã ISCTR în
cadrul ARR?
Nu existã la ora actualã nici

un demers în acest sens. ISCTR,
chiar dacã s-ar întoarce, nu va
avea nici o legãturã cu eliberarea
licenþelor. Oricum, nu existã ase -
menea semnale, iar pânã în pre -
zent nu s-a întreprins nici un
demers oficial pentru integrarea
ISCTR în ARR.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Sunt douã tipuri mari de transportatori: unii care încearcã sã
respecte legislaþia în totalitate, iar alþii care nu respectã nimic.

Începem sã intrãm în normalitate, sã ne civilizãm, dar sunt în
continuare firme înfiinþate pentru a merge o varã, douã, returneazã
maºinile la leasing, ºi-au luat doar profitul ºi au plecat. Ar trebui sã
se termine odatã cu acest sistem pãgubos.“

„

Controlul vehiculelor din
punct de vedere tehnic

reprezintã prioritatea numãrul
unu. Urmeazã respectarea
timpilor de conducere.“

„
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FF aptul cã, potrivit datelor
Eurostat, nivelul cabota -
ju lui a crescut de aproape
3 ori în perioada 2002 -
2011 (an în care trans -

por tatorii din România sau Bul -
ga ria nu aveau încã acces la piaþa
statelor din Vest) aratã potenþialul
pe care îl poate oferi un sistem
liber de operare în aceastã zonã.
De menþionat cã un grup la nivel
înalt însãrcinat în 2011 de Comisia
Europeanã (CE) sã realizeze un

raport privind piaþa UE recomanda
în luna iunie a acestui an deschi -
de rea treptatã a pieþei transpor -
tu lui rutier de marfã a UE. Grupul
propune o deschidere flexibilã ºi
treptatã a pieþelor naþionale de
transport rutier, care sã fie însoþitã
de mãsuri menite sã garanteze cã
existã mânã de lucru suficientã,
cã normele sunt aplicate corect ºi
cã poate fi promovatã inovarea.
Se recomandã, printre altele, sã
se deschidã treptat cabotajul ºi

sã se prevadã obligaþia ºoferilor
care desfãºoarã activitãþi de ca -
bo taj ce nu au legãturã cu trans -
por tul internaþional sã aplice ace -
eaºi legislaþie a muncii precum
concurentul lor local, urmând ace -
leaºi principii precum cele enun -
þa te în Directiva privind detaºarea
lu crãtorilor. Concret, se reco man -
dã, în mod special, sã se introducã
douã tipuri diferite de cabotaj:
cabotajul limitat în timp ºi legat
de curse de transport interna þio -

Nivelul cabotajului în statele UE în care aceste operaţiuni 
au loc (1 000 tkm)

Perioada 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mii tone km 437.329 536.892 574.219 587.884 704.106 661.529 873.815 996.161 1.204.212 1.153.757

Sursa: Eurostat

Revista Ziua Cargo a participat la realizarea de către
L'Officiel a unui dosar privind modul în care se manifestă
operaţiunile de cabotaj în mai multe state din Uniunea
Europeană. Opiniile transmise de jurnalişti din Bulgaria,
Italia, Spania sau Belgia reprezintă informaţii cel puţin
interesante pentru cărăuşii români, care astăzi pot să
atace (chiar dacă nu în totalitate) pieţele comunitare.

CCaabboottaajjuull
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nal, care se poate desfãºura o pe -
rioadã scurtã de timp ºi cabotajul
nelimitat în timp, ºi independent
de curse de transport interna þio -
nal, care se poate desfãºura o
perioadã mai lungã de timp ºi care
ar fi supus unei proceduri de în -
re gistrare menite sã garanteze cã
ºo ferii implicaþi aplicã legislaþia
muncii concurentului lor local.

Raportul grupului la nivel înalt
va fi inclus în raportul pe care CE
tre buie sã-l publice cu privire la si -
tuaþia pieþei UE a transportului
rutier de marfã pânã în 2013, iar
în funcþie de rezultatele acestui ra -
port, Comisia poate sã îl înso þeas -
cã de o propunere pentru a des -
chi de ºi mai mult concurenþei piaþa
UE a transportului rutier de marfã.

Reguli în aplicare

În acest moment, cabotajul
efectuat de un autovehicul înma -
tri culat în UE pe teritoriul unui alt
stat UE este reglementat de pre -
vederile Regulamentului (CE) nr.
1072/2009, fiind definit în ar ti -
colul 8.

Procedura de derulare a cabo -
ta jului în vigoare de la începutul
acestui an ºi menþionatã în acest
act normativ este una complet
nouã. Astfel, în cazul în care cãrã -
uºul intrã cu încãrcãturã pe teri -
to riul statului de destinaþie - în -
tr-un transport internaþional, poate
efectua pânã la trei operaþiuni de
cabotaj, într-o perioadã de 7 zile
de la ultima descãrcare pe teri to -
riul statului respectiv. În cazul în
care intrã însã fãrã încãrcãturã,
poate efectua o singurã opera þiu -
ne de cabotaj în termen de trei
zile de la intrarea pe teritoriul sta -
tului respectiv. În acest context,
este important ca în cazul efec -
tuãrii operaþiunilor de cabotaj pe
teritoriul unui stat comunitar,
conducãtorul auto sã aibã la bord
documentele care sã ateste in -
trarea cu încãrcãturã, pe terito riul
statului respectiv, aºa cum sunt
precizate la articolul 8 para graful
3 din Regulamentul 1072. 

De asemenea, este obligatoriu
sã fie respectatã legislaþia naþio -
na lã, în domeniile menþionate de
Articolul 9 din Regulament privind
normele aplicabile operaþiunilor
de cabotaj (vezi caseta).

Vã invitãm sã citiþi în paginile
urmãtoare, integral, dosarul rea -
lizat de L'Officiel privind cabotajul,
care include, bineînþeles, ºi
România.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Articolul 9 din Regulamentul 1072/2009
Norme aplicabile operaţiunilor de cabotaj

(1) Sub rezerva unor dispoziþii contrare în legislaþia comunitarã,
efectuarea operaþiunilor de cabotaj se desfãºoarã în conformitate
cu actele cu putere de lege ºi actele administrative în vigoare în
statul membru gazdã, în ceea ce priveºte:
(a) condiþiile care guverneazã contractul de transport;
(b) masa ºi dimensiunile vehiculelor de transport rutier;
(c) cerinþele privind transportul anumitor categorii de mãrfuri, în
special mãrfuri periculoase, produse alimentare perisabile, animale
vii;
(d) perioadele de conducere si perioadele de repaus;
(e) taxa pe valoarea adãugatã (TVA) pe serviciile de transport.
Dupã caz, masa ºi dimensiunile menþionate la primul paragraf litera
(b) pot sã le depãºeascã pe cele aplicabile în statul membru de
stabilire al operatorului de transport rutier de mãrfuri, dar, în nici un
caz, acestea nu pot sã depãºeascã limitele stabilite de statul
membru gazdã pentru traficul naþional sau caracteristicile tehnice
menþionate în dovezile prevãzute la articolul 6 alineatul(1) din
Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire,
pentru anumite vehicule rutiere care circulã în interiorul
Comunitãþii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naþional
ºi internaþional ºi a greutãþii maxime autorizate în traficul
internaþional.
(2) Actele cu putere de lege ºi actele administrative menþionate la
alineatul (1) se aplicã operatorilor de transport rutier de mãrfuri
nerezidenþi în aceleaºi condiþii cu cele impuse operatorilor de
transport rutier de mãrfuri stabiliþi în statul membru gazdã, astfel
încât sã se previnã orice discriminare pe motive de naþionalitate sau
loc de stabilire.
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AA ltfel, la rândul lor mari
cabotori, trans por ta to -
rii belgieni suferã as -
tãzi o concurenþã din
ce în ce mai acerbã din

partea firmelor care utilizeazã
ºoferi la costuri reduse. Aceste
fir me sunt adesea de origine bel -
gianã, dar asta nu schimbã datele
problemei. Sentimentul exprimat
de mulþi transportatori belgieni
este coroborat cu statisticile. În
2010, Belgia genera 6% din volu -
mul total de cabotaj din Europa,
precedatã doar de þãri mari
precum Germania, Franþa ºi Italia.
Þara se distinge în special prin co -
ta crescutã reprezentatã de trans -
por turile în cabotaj în raport cu
piaþa totalã. Aceastã cifrã fiind de
3,5% în 2006, astãzi a ajuns la
6,4%, aproape de douã ori mai
mult decât rata de penetrare înre -
gis tratã de marile pieþe tra di þio -
nale ºi mai mult de trei ori media
europeanã.

Cifra se poate explica parþial
printr-o particularitate legislativã.
În cadrul acordurilor în cadrul
Bene lux cu Marele Ducat Luxem -
burg ºi Olanda, transportul de
mãr furi este în întregime libe ra -
lizat între aceste trei þãri. Benelux
serveºte, astfel, drept „laborator”
pentru restul Europei, chiar dacã
preþul transportului rutier variazã
foarte mult între Luxemburg ºi
Belgia. 

Aceste diferenþe sunt gene ra -
te în principal de regimul fiscal
luxemburghez (taxã profesionalã
de 15% comparativ cu 35% în me -
die în Belgia), ceea ce genereazã
o diferenþã de cost de 1.000 EUR
pe lunã (5.500 în Belgia, 4.500
în Luxemburg, în medie). O astfel
de diferenþã face ca numeroase

flote sã se delocalizeze total sau
par þial cãtre vecinii luxem bur -
ghezi, un fenomen aproape exclu -
siv valon, dar care atinge astãzi ºi
flotele din Flandra. Amploarea
acestui fenomen se estimeazã la
cel puþin 2.500 vehicule, aproape
5% din pavilionul belgian. ªi asta
în contextul în care situaþia nu
este roz. Vehiculele belgiene ºi-au
vãzut scãzutã activitatea cu 17%
între 2007 ºi 2010 ºi partea pe
care o deþin în transportul in ter -
naþional bilateral (importurile ºi
exporturile Belgiei) nu mai atin -
ge 30%. Este puþin mai bine decât
în Marea Britanie sau Franþa, dar
mai puþin bine decât în Olanda,
ca sã luãm un exemplu comparabil
de þarã care deþine porturi de talie
mondialã.

Pierderea
influenţei

O altã cifrã relevantã este le -
gatã de progresia traficului de
tranzit în Belgia. De la 4,7% în
2000, aceste transporturi au a -
juns la 16,4% din total în 2010.
În prezent, camioanele înma tri cu -
late în Belgia efectueazã cel mult
jumãtate din totalul kilometrilor
parcurºi de camioane în aceastã
þarã. 

În mod tradiþional, organi za þi -
ile reprezentative ale transportului
rutier belgian se arãtau favorabile
liberalizãrii totale a transportului
de marfã. Transportatorii belgieni,
graþie dinamismului lor comercial,
figurau printre campionii cabo ta -
jului în Europa. Curentul a început
sã se schimbe la jumãtatea dece -
niului trecut. Din 2004 pânã în
2006, activitãþile de cabotaj efec -
tuate de transportatorii belgieni

au scãzut cu 14,6% (de la 1.816
la 1.552 milioane tkm), în timp ce
activitãþile de cabotaj efectuate
în Belgia de cãtre transportatorii
strãini au crescut de la 574 la 701
milioane tkm, marcând o pro gre -
sie de 22,1%. 

Acest lucru explicã parþial de ce
Guvernul belgian anticipa in trarea
în vigoare a limitãrilor euro pene
privind cabotajul în august 2009.
La vremea respectivã, Febe  tra (Fe -
de raþia Belgianã a Trans por ta to -
rilor) regreta pro mul garea unor
reguli mai stricte decât iniþialul re -
gim de cabotaj instaurat cu mai
mult de 15 ani înainte. Dar lucrurile
s-au schimbat. „Dacã se þine sea -
ma de climatul economic actual ºi
de marile diferenþe exis ten te, în
special din cauza lipsei unei ar mo -
ni zãri sociale, suntem de pãrere
cã piaþa transporturilor nu este pre -
gã titã pentru o libe ra lizare totalã
ºi nu va fi nici în 2014”, explicã
Philip pe Degraef, directorul Fe be -
tra. „Pledãm, astfel, pentru men -
þinerea regi mu lui actual ºi pentru
o liberalizare care sã urmeze
progresele obþi nu te, mai ales în
materie de ar monizare socialã.”

Michel Reul, directorul UPTR,
nu spune altceva: „În viziunea
UPTR, nu este concurenþã ne lo -
ia lã dacã un transportator belgian
caboteazã în Franþa. În schimb,
este în mod clar o problemã de
concurenþã anormalã dacã o în tre -
prindere din fostul bloc estic
caboteazã în Belgia. Dacã vom
cân tãri în mod global interesele
unora ºi ale altora, balanþa se încli -
nã incontestabil în favoarea men -
þi nerii regulilor actuale de limitare
a cabotajului.” 

Din partea asociaþiei Transport
en Ligistiek Vlaanderen, poziþia

Transportatorii belgieni, din ce în ce mai repliaţi asupra
bazei lor operaţionale, privesc cu teamă o eventuală
liberalizare totală a cabotajului.

Belgia ar amâna o
liberalizare totală

Evoluţia tonajului transportat de vehiculele înmatriculate
în Belgia (numai în folosul terţilor, în milioane tkm)

1990 1995 2000 2005 2010
Transport internaþional 13.412 18.204 29.389 21.934 12.974
Transport naþional 6.594 12.126 15.938 13.501 12.974

Sursa: SPF-Economie
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este mai puþin clarã. Secretarul
ge neral Lode Verkinderen se as -
cun de în spatele argumentului
legat de mediu: „Nu poate fi negat
fap tul cã turele la gol care nu vor
mai fi umplute prin misiuni de
cabotaj vor pune probleme legate
de re ducerea emisiilor de CO2,
care constituie cea mai mare pro -
vo care politicã impusã sectorului
nostru în urmãtorii 15 ani.”

Strigătul micilor
patroni

Acest punct de vedere rezumã
clar ambiguitatea situaþiei bel gie -
ne. Pentru mult timp, trans por ta -
torii belgieni au utilizat regle men -
tãrile în avantajul lor, în special
prin crearea de filiale în þãri cu
costuri salariale mai scãzute. Timp
de mai mulþi ani, a prevalat ar gu -
mentul cã aceste filiale le servesc
pentru asigurarea creºterii, în timp
ce menþineau o bazã operaþionalã
puternicã în Belgia. 

În prezent, micii patroni ºi flo -
tele medii, cei mai expuºi la con -
curenþã, sunt cei care „ridicã
tonul”. O primã manifestaþie a
aso ciaþiei Owner Drivers United la
Anvers, pe data de 28 aprilie, a

explicat clar poziþia acestora: ca -
bo tajul trebuie reglementat. A -
ceas ta nu este departe de poziþia
sindicatelor, care s-au arãtat foar -
te active. UBOT-FGTB, de exem -
plu, propune cel puþin limitarea
cabotajului la trei operaþiuni îna -
inte ºi dupã un transport inter na -
þio nal care implicã þara de înma -
triculare a vehiculului. 

O propunere pe care cele trei
federaþii patronale o resping în
bloc. „Independent de chestiunea
legatã de a ºti dacã aceastã mã -
surã atinge vehiculul sau ºoferul,
aceasta va reduce considerabil
eficacitatea transportului rutier ºi
va creºte emisiile de CO2. În plus,
acest tip de reglementãri este
practic imposibil de controlat fãrã
sã provoace o escaladare a cos -
turilor administrative. ªi cunosc
puþini beneficiari care sã plãteas -
cã pentru aºa ceva”, argumen tea -
zã Lode Verkinderen (TLV). „Dru -
mul spre iad este pavat cu intenþii
bune”, adaugã Michael Reul
(UPTR). „Se doreºte sã se inter -
zicã unui transportator belgian sã
încarce în Franþa ºi/sau Luxem -
burg dupã un transport interna -
þio nal Belgia-Italia ºi trei ope -
raþiuni de cabotaj în aceastã

þarã?” Philippe Degraef (Febetra)
este ºi mai clar: „Un retur obli -
gatoriu în þara de origine ar con -
trazice principiul liberei circulaþii
a mãrfurilor ºi nu ar favoriza nici
mobilitatea, nici mediul. Cum s-ar
putea controla eficient aplicarea
unei astfel de mãsuri?”

Opoziþia federaþiilor trans por -
tatorilor belgieni în privinþa unei
liberalizãri totale a cabotajului nu
este, deci, decât circumstanþialã.
Aceasta pune în luminã totuºi o
realitate frustrantã: regulile actua -
le asupra cabotajului nu sunt con -
tro late în Belgia ºi impresia per -
sistã cã nu sunt controlate nici în
strãinãtate. În Belgia, în cadrul
con troalelor rutiere, prioritatea
ab solutã este siguranþa, într-un
mod pe care transportatorii îl con -
si derã excesiv pentru ºoferii bel -
gieni, olandezi sau germani. ªo -
ferii din þãrile mai „exotice” sunt
rar controlaþi, din cauza proble -
melor de limbã, dar ºi pentru cã
plã tesc mai rar amenzile. Cel pu -
þin, acesta este sentimentul gene -
ral. Or, fãrã control, este anarhie...

Claude YVENS
Traducerea din limba

franceză: Raluca MIHĂILESCU

Coeficient mediu de distanţă încărcat
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
74,9 74,9 74,8 75,4 80,4 76,3 75,4 74,6 73,1

Sursa: anchetã de conjuncturã ITLB
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RR ata de cabotaj avansatã
ofi cial de agenþia Euro -
stat pentru 2010 este
de 2,6% ºi realitatea
im placabilã, trãitã de

cã tre transportatorii din Peninsulã:
cabotajul rutier italian depãºeºte
orice înþelegere. „În opinia mea,
rata medie de penetrare a ve hi cu -
lelor strãine pe teritoriul nostru
este de aproape 25%”, mãrtu ri -
seº te Francesco del Boca, preºe -
din tele Unatras. „În regiunea Frio -
ul, anumiþi factori de con ducere
afirmã cã aceastã ratã este de
aproape 42%, din motivul intensi -
tã þii traficului provenind din Slove -
nia ºi Croaþia”. Ca ºi Belgia, Italia
este penalizatã de statutul sãu de
þarã de tranzit. Teritoriul este un
loc de trecere obligatoriu pentru
transportul de mãrfuri din Est cã -
tre Vest prin tunelul Brenner. Din
2004, noile state membre nu ezitã
sã o facã, ci din contrã. Ca rezultat,
impactul cabotajului este me canic
asupra economiei trans por turilor
rutiere italiene. Nu este o
coincidenþã faptul cã din 2011
situaþia întreprinderilor italiene s-a
degradat considerabil. 

În cursul ultimelor ºase luni,
nu mai puþin de 2.500 de trans -
por tatori ºi-au depus bilanþurile
fina le. „Am ajuns de la 110.000
la 107.500 de întreprinderi în scri -
se în registrul naþional de trans -
port”, se plânge preºedintele
Unatras. Rata crescutã de eºecuri
este inerentã progresiei cabo ta -
ju lui. Este vorba de sistemul va -
se lor comunicante iar perspecti -
ve le exploatãrii tunelului Brenner
ris cã sã complice datele pe ter -
men scurt. Reamintim cã 1,8 mi -
li oane de camioane au utilizat
aceas tã infrastructurã în 2010
(sur  sa: Observatorul traficului
trans alpin comercial, Raport anual

2010), care este dedicatã ºi tra -
fi cului feroviar. 

În 2011, Brenner a fãcut
obiec tul unei noi faze de foraj
între Austria ºi Italia, dupã mai
multe luni de tergiversãri în pri vin -
þa finanþãrii. Acest coridor feroviar
de 55 km, cel mai ambiþios pro -
iect european de infrastructurã,
tre buie sã permitã desconges tio -
narea, începând cu 2025, a trecã -
toarei Brenner, principalul punct
de trecere între Nordul ºi Sudul
Alpilor. Legând Innsbruck de Fran -
zensfeste în Italia, este finanþat
de Austria, Italia ºi Uniunea Euro -
peanã, suma fiind estimatã la 9,7
miliarde euro. Pentru moment,
Bruxelles s-a angajat sã furnizeze
768 milioane euro pânã în 2014. 

„Dar situaþia riscã sã se agra -
veze, dacã autoritãþile austriece
decid sã renunþe la linia dedicatã
transportului feroviar de marfã”,
spune Francesco del Boca. „Dacã
informaþia se verificã, acest fapt
va conduce la o reportare enormã
a traficului cãtre ºosea”. 

De asemenea, concurenþa ne -
lo ialã care penalizeazã astãzi
transportatorii italieni se va am -
plifica dacã Bruxelles decide sã
liberalizeze cabotajul începând
cu 2014. „Sper cã raportul gru -
pu lui de experþi va propune o pau -
zã în procesul de liberalizare,
þinând cont de situaþia criticã a
pieþei transporturilor rutiere”,
insistã responsabilul. 

Diferenţe salariale

În acest context, armonizarea
socialã rãmâne punctul nevralgic
al luptei împotriva concurenþei ne -
lo iale. În 2012, salariul net lunar al
unui ºofer italian oscileazã între
1.500 ºi 2.000 EUR. Conform unei
note statistice publicate de cã tre

Anita (Asociaþia între prin de rilor de
transport ºi logisticã membre ale
patronatului italian - Con findustria),
costul unui con du cãtor auto italian
este cu 132% supe rior costului cu
un ºofer ro mân. Este cu 114,6%
superior celui cu un ºofer polonez,
cu 82% mai mare decât cel cu un
ºofer maghiar ºi cu 40,3% celui cu
un ºofer sloven. 

„Nu putem pretinde liberali -
za rea cabotajului dacã nu sunt
armonizate costurile sa lariale”,
tran ºeazã preºedintele Unatras.
„Romano Prodi, fostul preºedinte
al Comisiei Europene, a fãcut o
eroare gravã în preconizarea des -
chi derii Europei noilor þãri mem -
bre din Europa de Est. Nu era
momentul lãrgirii la 27 state”. 

Pentru a opri spirala infernalã a
cabotajului, preºedintele Una tras,
care este, de asemenea, pre ºedinte
al Confartigianato Tras porti, con fe -
deraþia artizanilor transportatori ita -
lieni, consiliazã Bru xelles sã aplice
principiul co resp onsabilitãþii de-a
lungul între gului supply chain. „Co -
responsa bi litatea este în prezent în
vigoare în Italia. Este su fi cientã
extinderea acesteia în an samblul
statelor membre pentru a asigura
sub con tractarea în cas ca dã”, spune
el. „Dacã emitentul co men zii este
italian ºi încredinþeazã marfa unui
subcontractor belgian, care o dã
mai departe unui operator spaniol,
cel care emite comanda este co-
responsabil în cazul neplã þii/res -
tan þelor subcontractorului belgian.
Acest principiu ar trebui sã se aplice
cabotajului rutier pen tru a pre veni
insecuritatea rutierã”. Min gea este
în terenul instituþiilor europene.

Louis GUARINO
L'Officiel des Transporteurs

Traducerea din limba
franceză: Raluca MIHĂILESCU

Uniunea naţională a asociaţiilor transportatorilor rutieri
italieni (Unatras) estimează cabotajul la 25%. Cu privire
la densitatea traficului provenind de la Brenner,
liberalizarea ar fi de nedorit. Armonizarea
coresponsabilităţii între emitenţii de comenzi de
transport şi subcontractanţi este supusă votului.

Italia. Spirala
infernală a
cabotajului





...................................................................................................................... august 2012

D
O

S
A

R
 C

A
B

O
T
A

J

18

O dată cu criza,
activitatea de
cabotaj a
transportatorilor
spanioli a explodat
iar cea a străinilor în
Spania s-a prăbuşit.
În acest timp,
organizaţiile
profesionale iberice
sunt departe de a
avea aceeaşi opinie
în privinţa
beneficiilor unei
liberalizări.

Spania. Liberalizarea nu
întruneşte unanimitate

Evoluţia cabotajului spaniol între 2007 şi 2010 (milioane tkm)
Reþea rutierã 2007 2008 2009 2010
Cabotaj realizat de spanioli 825 1.085 1.534 1.685
Cabotaj realizat în Spania de transportatori din UE 1.408 1.185 1855 656
Diferenþã -583 -100 +679 +1.029

Sursa: Eurostat

PP rima dificultate în în þe le -
gerea fenomenului ca -
botajului în Spania o
reprezintã absenþa sta -
 tis ticilor. „Utilizãm ci frele

furnizate de Eurostat”, ex pli cã repre -
zentanþii Ministerului Echi pa men -
 tului. Aceºtia aratã cã activi ta tea de
cabotaj exercitatã de între prinderile
spaniole în res tul Uniunii Europene
a crescut foar te mult în ulti ma pe -
rioadã, tre când de la 826 milioane
tkm în 2007, la 1.685 mi lioane tkm
în 2010, pentru anul tre cut nefiind
date disponibile. Partea cabota ju -
lui spaniol în raport cu cabotajul
total european se ridicã în 2010 la
8%. În acelaºi timp, acti vi tatea
realizatã de întreprinderile euro  pe -
ne în Spania s-a prãbuºit efec  tiv,
scã zând de la 1.408 la 656 mili oa -
ne tkm (-53%). Rezultatul, din
2009, este în beneficiul Spa niei. 

Dupã pãrerea profesioniºtilor
in terogaþi, situaþia nu s-a schimbat
fun damental în 2011 ºi în primele
luni ale anului 2012. „Aceastã si -
tuaþie favorabilã Spaniei se ex plicã
datoritã mai multor motive: poziþia
sa perifericã, existenþa unei flote
de transport interna þional foarte
active ºi recesiunea, care a antrenat
o pierdere a atrac ti vitãþii pieþei na -
þionale”, afirmã reprezentanþii Aso -
ciaþiei inter na þionale de transport

rutier (ASTIC), care reuneºte între -
prin derile de transport internaþional
de mãrfuri ºi pasageri. Pentru mo -
ment, acti vi tatea de cabotaj a trans -
porta to rilor spanioli rãmâne con -
cen tra tã în principal într-o singurã
þarã, Franþa, cu 1.415 milioane tkm
în 2010, ceea ce reprezintã 84%
din total. Apoi, se regãsesc Ger -
ma nia (8,1%), Portugalia (2,4%) ºi
Italia (1,9%). 

Concurenţă
poloneză 

Pe piaþa spaniolã, concurenþa
vine în special din partea com pa -
niilor portugheze, care reprezintã
aproximativ jumãtate din activi ta tea
de cabotaj realizatã de trans por ta -
tori din UE (49,5% în 2010). „Ca -
bo tajul realizat de între prin derile
din þãrile Europei Centrale ºi de Est
creºte regulat”, se aratã din partea
Confederaþiei Spaniole de Trans -
port de Mãrfuri (CETM), care cu -
prin de mai mult de 35.000 între -
prinderi. Transportatorii polo nezi,
absenþi pânã în 2004, au rea  lizat
în 2010 o activitate de ca bo taj de
douã ori mai mare de cât trans por -
tatorii francezi (72 mi lioane tkm,
com parativ cu 35 mi lioane tkm),
adju decându-ºi ast fel o cotã de
piaþã de 10,9%. În 2010, slovacii

ºi-au fãcut apariþia în Spania cu o
cifrã deloc negli jabilã pentru debut
(39 milioane tkm, 5,9% din piaþã).
Sosirea „noi lor concurenþi” con tri -
buie la expli carea atitudinii pru den -
te a majori tãþii organizaþiilor profe -
sio nale spaniole în materie de
mo di fi ca rea dispo zitivului european
în vigoare. 

CETM este în favoarea unei li -
be ralizãri progresive, cu condiþia ca
aceasta sã fie însoþitã de o „ar mo -
nizare a condiþiilor de concu ren þã”.
Federaþia naþionalã a aso cia þiilor de
transport din Spa nia (FENADIS -
MER), o organizaþie care cu prinde
mai mult de 32.000 membri, în
principal persoane fi zice autorizate
ºi autonomi (inde pen  denþi), adoptã
o poziþie simi larã. 

În schimb, ASTIC are o poziþie
de principiu favorabilã liberalizãrii.
Într-un interviu publicat în luna mar -
tie 2012 în hebdomadarul spe cia -
lizat El Vigia, preºedintele Pere
Padrosa estimeazã cã Spa nia are
mai mult de câºtigat decât de pier -
dut din partea unei relaxãri a regula -
men telor europene în contextul lãr -
girii Uniunii Europene, care a
pre lungit traseele camioa ne lor spa -
niole. „Zonele obiºnuite de import
s-au modificat ºi fluxu rile de trans -
port dus-întors gene reazã în pre -
zent mult mai mulþi kilometri la gol,
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L'Officiel des Transporteurs Magazine: Cum
apreciaþi situaþia actualã a cabotajului?
Julio Villaescusa: Regulamentele europene

privind cabotajul sunt în contradicþie cu spiritul UE,
care este acela de liberã circulaþie a mãrfurilor, ser -
vi ciilor, capitalului ºi persoanelor. Dar aceastã con -
tra dicþie este inevitabilã din cauza diferenþei de cos -
turi ºi de nivel de viaþã care existã în prezent în Europa.
Aplicarea regulii pieþei libere în materie de transporturi
ar avea consecinþe negative. În aceas tã eventualitate,
un transportator dintr-o þarã din Europa Centralã ºi
de Est ar putea, de exemplu, sã realizeze 100% din
cifra sa de afaceri în Europa Oc cidentalã, fiind supus
fiscalitãþii ºi dispoziþiilor Co dului muncii din þara sa
de origine. Acest lucru ar fi inacceptabil. Considerãm,
deci, cabotajul te res tru în Europa un aspect care
trebuie controlat în mod riguros ºi cã dispozitivul
actual este un rãu mai mic. Nu suntem în favoarea
modificãrii regu la mentului în vigoare, atâta vreme cât
Europa nu va fi avansat în materie de armonizare fis -
calã ºi socialã.

Consideraþi cã transportatorii strãini
reprezintã o ameninþare pentru profesia
dumneavoastrã?
Nu cred cã transportatorii strãini sunt o ame nin -

þare. Spania are o poziþie perifericã în Europa, ceea
ce explicã prezenþa slabã a întreprinderilor din Europa

Centralã ºi de Est. Criza gravã a eco no miei spaniole
a redus drastic posibilitãþile de afaceri pentru trans -
por tatorii strãini. În prezent, aproximativ jumãtate din
ca botajul terestru în Spania este realizat de trans por -
tatorii portughezi. Aceºtia nu reprezintã o ameninþare
în mãsura în care nivelul costurilor ºi tarifelor este
practic similar în Spania ºi în Portugalia. Transportatorii
din Peninsula Ibericã sunt în prezent mai competitivi
decât cei din Europa Centralã ºi de Est.

Pe ce elemente se fundamenteazã
competitivitatea întreprinderilor spaniole?
Contrar a ceea ce se considerã adesea în Europa,

avantajul concurenþial al întreprinderilor spaniole de
transport rutier nu constã fundamental în dife ren þa
de remuneraþie a ºoferilor. În mod cert, salariile sunt
mai scãzute decât în Franþa sau Germania. Dacã
transportatorii spanioli sunt mai competitivi, acest
lucru este pentru cã ºi criza ºi, mai ales, lipsa de
organizare a pieþei conduc la practicarea unor
adevãrate „tarife de mizerie” pentru a supravieþui. În
Spania, transportatorii nu pot sã transmitã creº te rile
de costuri în amonte ºi nu existã cadru juridic pentru
relaþiile între beneficiari ºi transportatori. Dorim
aplicarea în Spania a ceea ce este prevãzut în Legea
Gayssot, care stabileºte responsabilitatea expedito -
rului ºi a subcontractorului. (Autor: Daniel SOLANO,
traducere: Raluca MIHÃILESCU)

Julio Villaescusa, Preşedintele Federaţiei Naţionale
a Asociaţiilor de Transport din Spania (FENADISMER)

„Peninsula Iberică este în
prezent mai competitivă decât

Europa Centrală şi de Est”

ceea ce reprezintã o pierdere su pli -
mentarã”, preci zea zã el. La CETM,
se estimeazã cã „volumul tra ficului
la gol a cres cut foarte pu ternic” ºi
cã „este din ce în ce mai dificil sã
te des curci pe retur”. Dar nu existã
nici o statisticã care sã per mitã o
ima gine precisã a feno menului. 

Ce competitivitate
are pavilionul
spaniol?

Noul guvern spaniol al Parti -
dului Popular (PP), format în urma
alegerilor din noiembrie 2011, nu
s-a pronunþat oficial asupra dosa -
rului cabotajului. Pare totuºi a bate
un vânt liberal la Madrid în ceea ce
priveºte politica transpor tu rilor, atât
pentru rutier, cât ºi pentru feroviar
ºi maritim. Privind libe ralizarea ca -
bo tajului, o sursã din cadrul Minis -
te rului Echipa men tului estimeazã
cã „o piaþã liberã, fãrã restricþii, ar
trebui, în mod logic, sã creascã
soldul favo rabil întreprinderilor

spaniole.” Fondul problemei rezidã
în dificul tatea de a evalua compe -
ti tivitatea realã a pavilionului spaniol
în con textul liberalizãrii. Slãbiciunea
cos tului salarial nu lasã loc de
îndoialã: conform ultimului obser -
va tor social al ministerului Echi pa -
men tului, bazat pe datele con -
venþiilor colective din 2010, sa lariul
lunar de bazã al unui ºofer era sub
1.000 EUR (exact 926 EUR). „Cu
criza ºi ºomajul, sumele vãrsate în
plus faþã de salariul de bazã au
tendinþa de a se reduce”, explicã
pre ºedintele unei între prinderi de
transport. La aceasta se adaugã
faptul cã recesiunea a crescut ºi
mai mult flexibilitatea pieþei spanio -
le a transporturilor rutiere, carac -
te rizatã prin acti vi ta te autonomã,
recurgere la sub-con tractare ºi tari -
fe care sfideazã orice concurenþã. 

CETM pune accent pe anumite
handicapuri inerente în Spania: o
ratã a impozitelor pe profitul com -
paniilor superior mediei europene
în 2011 (30% faþã de 23,4%) ºi

suprataxã pe combustibil aplicatã
de anumite regiuni pentru finan þa -
rea cheltuielilor din sãnãtate (centi -
ma sanitarã). Unii trans por tatori
pretind, de ase me nea, cã libera li -
zarea favori zea zã o pre zenþã cres -
cutã a þãrilor din Europa Centralã
ºi de Est, a se vedea delo calizarea
întreprin de rilor spaniole care ar veni
sã îºi exercite în cabotaj activitatea
în Spania. Aceste plân geri nu sunt
fãrã fundament: între 1999 ºi
2006, activitatea de cabo taj aproa -
pe cã s-a triplat din motivul delo -
calizãrii întreprinderilor spa nio le în
Portugalia. 

„Dosarul cabotajului este
impor tant, dar nu este prioritar. În
orice caz, guvernul spaniol nu va
adopta o poziþie oficialã fãrã a
consulta organizaþiile pro fe sio na -
le”, rezumã reprezentanþii CETM. 

Daniel SOLANO 
L'Officiel des Transporteurs

Traducerea din limba
franceză: Raluca MIHĂILESCU
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Valentin Bozhkov, director general pentru infrastructură
şi transport în cadrul Ministerului bulgar al
Transporturilor, Informaţiei, Tehnologiei şi Comunicaţiilor,
face un prim bilanţ privind deschiderea ţării sale către
cabotaj.

Bulgaria: „Cabotajul
prezintă un mare
interes”

Revista L'Officiel des
Transporteurs: Ce
reprezintã cabotajul rutier
în Bulgaria în termenii
volumelor de trafic?
Valentin Bozhkov: Transpor -

ta torii strãini înregistraþi într-o þarã
membrã a UE sunt autorizaþi, de
la data de 1 ianuarie 2012, sã rea -
lizeze cabotaj pe teritoriul bulgar.
Dar, pentru moment, este dificil de
a estima procentajul traficului ºi
naþionalitatea întreprinderilor care
realizeazã cabotaj în Bulgaria. În
cadrul ministerului, serviciul de
inspecþie a transportului rutier s-a
angajat sã ia mãsuri stricte de
control ºi sã contabilizeze opera -
þiu nile de acest gen.

Cabotajul este autorizat în
þãrile UE în condiþiile în
care transportatorii strãini
se conformeazã
exigenþelor naþionale
specifice. Care sunt
acestea pentru Bulgaria?
Pentru a efectua transport ru -

tier internaþional ºi cabotaj pe te -
ritoriul bulgar, transportatorii tre -
buie sã posede CMR. Exigenþele
regulamentului (EC) nr. 1075/
2009 privind regulile com une de
acces la piaþa transporturilor ru -
tie re internaþionale sunt aplicate
la nivel naþional, aºa cum o pre -
ve de legea transportului rutier. 

Cum apreciaþi aceste
prime luni de deschidere
cãtre cabotaj?
Cabotajul în transportul rutier

prezintã un mare interes, oferind
o soluþie pentru transportatorii de
marfã nu numai în Bulgaria, dar
ºi în interiorul þãrilor membre UE.
Astfel, competitivitatea transpor -
ta torilor rutieri din întreaga Uniune
creºte. Acest lucru amelioreazã
pro ductivitatea muncii ºi calitatea
prestaþiei transporturilor realizate.

Administraþia noastrã primeºte
multe cereri din partea între prin -
derilor bulgare privind condiþiile
de exercitare a cabotajului în alte
þãri ale UE. 

Cum se asigurã controlul?
Controlul se asigurã cu res -

pec tarea totalã a exigenþelor le -
gislaþiei sociale a UE privind timpii
de conducere ºi odihnã ai ºofe ri -
lor. Controalele în trafic sunt efec -
tuate fãrã nici un fel de dis -
criminare privind naþionalitatea
ºo ferului, þara de origine a trans -
portatorului sau de înmatriculare
a vehiculului. Pentru a pune în
apli care un control eficient, for -
ma litãþile administrative sunt re -
du se ºi sancþiunile aplicate cores -
pund gravitãþii infracþiunilor
comise. 

Serviciile dumneavoastrã
vãd cabotajul ca pe un
obstacol sau ca pe un
suport pentru piaþa
transporturilor?
Cabotajul susþine dezvoltarea

durabilã a pieþei transporturilor.
Pentru noi, suprimarea restricþiilor
privind accesul la pieþele interne
ale þãrilor membre UE va antrena
o integrare progresivã a pieþei eu -
ro pene ºi o armonizare a legis -
laþiei. Sunt încã divergenþe între
þãrile membre UE legate de apli -
carea efectivã a normelor privind
condiþiile de lucru. Cabotajul este
o bunã ocazie de a le uniformiza. 

Credeþi cã liberalizarea
cabotajului va avea un
efect pozitiv asupra
transportatorilor
bulgari ºi asupra
industriei transporturilor
în general?
O mai mare liberalizare a ca -

bo tajului va conduce la o reducere
a numãrului curselor la gol ºi va
creºte, astfel, veniturile socie tã -
þi lor de transport rutier atât euro -
pean, cât ºi bulgar. Aceasta va
reduce impactul negativ asupra
mediului. 

Cum aþi înþelege o relaxare
a încadrãrii cabotajului în
2014?
Pentru moment, Bulgaria apli -

cã în totalitate condiþiile legislaþiei
europene privind încadrarea cabo -
tajului. Dacã existã propuneri pen -
tru viitor în favoarea amendãrii
legislaþiei UE pentru relaxarea
regulilor, Bulgaria îºi va exprima
po ziþia dupã ce va fi efectuat o
ana li zã aprofundatã a pieþei cabo -
tajului pe teritoriul sãu. 

A consemnat Lubomir
BADJEV, redactor şef
Bulgarian Transport

Newspaper 
Traducerea din engleză în

franceză realizată de Carine
SAI, iar din franceză în

română de Raluca
MIHĂILESCU.
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Posibilitatea de a realiza cabotaj în ţările UE pare, cel
puţin până la acest moment, să nu reprezinte o şansă
importantă de optimizare a activităţii pentru
transportatorii români, în special din cauza regulilor -
discutăm atât de Regulamentul 1072/2009, dar mai ales
de legislaţia naţională din fiecare ţară.

România. Regulile
naţionale scad interesul
pentru cabotaj

Doar ţările 
mari sunt
interesante

Practic, Regulamentul euro pean
opreºte încheierea de con trac te pe
termen lung în ceea ce priveºte
transportul în regim de ca botaj, iar
legislaþia naþionalã spe cificã fiecãrei
þari îngreuneazã ºi mai mult lucru -
rile, mai ales din cauza accesului
limitat la infor ma þie (legislaþia naþio -
nalã în trans por turi a þãrilor din UE
nu este uºor de identificat ºi nici
nu este tra dusã). Astfel, deºi mulþi
trans por tatori care realizeazã trans -
port intracomunitar s-au interesat
de posibilitatea de a realiza cabotaj,
puþini sunt cei care au desfãºurat
asemenea operaþiuni pânã în pre -
zent.

„Cabotajul este definit ca o
activitate ce se desfãºoarã într-un
timp limitat, ceea ce blocheazã
încheierea de contracte «triun ghiu -
lare» prin Europa, pentru a nu afecta
piaþa internã. Totodatã, când se
efectueazã o operaþiune de cabotaj,
trebuie sã te supui le gislaþiei na þio -
nale a acelei þãri, ceea ce schimbã
destul de mult da tele problemei.
În România avem ca ºi contract de
transport na þional CMR-ul, care
este la bazã o convenþie de trans -
port inter na þio nal, dar germanii folo -
sesc o scri soare de trãsurã naþi o -
nalã, ca ºi în Franþa, ºi atunci
trans por ta to rul român devine a -
men dabil da cã nu este atent la a -
ceste detalii. Problemele nu se
opresc aici, existã ºi alte diferenþe,
destul de mari, chiar ºi între statele
mari, im portante“, a declarat Radu
Dines cu, secretar general UNTRR
(Uniu nea Naþionalã a Trans por ta -
to rilor Rutieri din România), mem -
brã IRU.

Pentru transportatorii români,
cabotajul ar putea fi interesant în
sta tele mari, unde se plãteºte bine,
precum în Germania, Franþa, Spania
sau Italia, þãri cu in fra stru cturã bunã
ºi taxe convenabile. Oricum, cabo -

tajul este privit ca o completare a
transportului comu ni tar ºi, uneori,
apar chiar ºi con fu zii între cabotaj
ºi transport comunitar.

De altfel, atuurile transpor ta to -
rilor români în preluarea unor
eventuale transporturi în regim de
cabotaj rãmân aceleaºi ca ºi în ca -
zul transportului comunitar - tarife
competitive datorate în prin ci pal
costurilor mai reduse cu an ga jaþii
ºi flexibilitate.

„În România, costurile de ad -
mi nistrare ale unei firme de trans -
port au ajuns sã fie relativ egale cu
cele din vest, cu niºte mici avan taje
în zona administrativã. Poate impo -
zi tele pe activitate, pe proprietate
sunt mai mici, dar toate elementele
de cost sunt ace leaºi. Motorina are
acelaºi cost pen tru toþi. Firmele
româneºti au un avantaj în ceea ce
priveºte cos turile cu angajaþii,
costurile pentru un ºofer atingând
în jur de 1.500 euro. Însã la cos tu -
rile de finanþare lucrurile stau altfel,
firmele din Vest având costurile la
ju mãtate faþã de cele din România“,
a precizat Radu Dinescu.

Acesta e motivul pentru care
multe firme din Europa de Vest
ºi-au deschis filiale în România,
pentru a beneficia de avantajele
unor cos turi mai mici, dispunând,
tot odatã, de costuri mai bune de fi -
nan þare. În plus, piaþa forþei de mun -
cã în România este mai permisivã,
ºoferii acceptã sã se afle pe drum
pentru perioade lungi de timp.

Cabotajul în
România nu este
atractiv

Infrastructura rutierã insu fi cient
dezvoltatã, dar mai ales ta ri fele de
transport mici par a fi mo tive sufi -
ciente care descu ra jea zã cabo ta -
jul în România. La aces tea putem
adãuga ºi amen zile mari pentru
încãlcarea le gis laþiei.

Astfel, cabotajul nu stârneºte
îngrijorare în rândul oficialilor de la

Bucureºti, în condiþiile în care se
respectã prevederile Regula men -
tului 1072.

Oficiali din cadrul Ministerului
Trans porturilor au în vedere ºi posi -
bilitatea de derulare a cabo ta jului
pe teritoriul României în afara ca -
drului legal ºi, în acest sens, ISCTR
(Inspectoratul de Stat pentru Con -
trolul Transpor tu lui Rutier) acordã
o atenþie sporitã acestui subiect.
Ori cum, nu au fost identificate pânã
în acest moment operaþiuni regula -
te de cabotaj pe teritoriul României.

Reprezentanþii Ministerului
Trans porturilor se aºteaptã ca trans -
por tatorii din Olanda ºi Un garia sã
de vinã lideri în opera þiu nile de
cabo taj în România. Dar ºi alþi trans -
portatori ar putea deveni interesaþi.

„Deºi la noi infrastructura nu
este de acelaºi nivel ca în þãrile din
Vest ºi nici tarifele nu sunt atrac -
tive, România poate fi la rân dul ei
o þarã interesantã pentru bul gari,
lituanieni, letoni. Dar piaþa noastrã
este mult mai puþin ex pu sã“, a spus
Radu Dinescu.

Liberalizarea cabotajului ar
putea însemna un avantaj impor -
tant pentru transportatorii români
care realizeazã transport comu ni -
tar, putând astfel încheia contracte
pe termen lung, inclusiv pentru
operaþiunile de cabotaj. Totuºi, fãrã
o armonizare a legislaþiilor interne
din statele UE, cabotajul va fi acce -
sat cu multã precauþie de trans por -
tatorii din România.

„Comisia Europeanã studiazã
cu atenþie ºi are de gând sã libe -
ra lizeze cabotajul în urmãtoarea
perioadã, mai exact începând cu
2018. Însã, armonizarea legislaþiilor
interne este puþin probabil sã se
în tâmple, ºi asta pentru cã statele
au cerinþe diferite“, a completat Ra -
du Dinescu, secretar general
UNTRR. 

Radu BORCESCU
redactor şef Ziua Cargo,

România
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MAN pune accentul
pe eficienţă
La ediţia din acest an a IAA Hanovra, care se va
desfăşura în perioada 20-27 septembrie, MAN prezintă o
serie de noutăţi şi inovaţii la nivelul întregii sale game de
produse, camioane, autobuze, autocare, motoare şi
servicii. Premiera o constituie noile versiuni ale seriilor
TGL, TGM, TGS şi TGX, pregătite să facă faţă exigenţelor
normelor EURO VI. Cu o parte frontală flagrant restilizată,
noii membri ai familiei TG se remarcă printr-un nivel de
emisii apropiat de zero, printr-un consum de combustibil
redus, calităţi dinamice excelente, confort sporit la volan
şi costuri minime de operare.

PP entru vehiculele sale
EURO VI, MAN imple -
men teazã o combinaþie
efi cientã a sistemului
de recirculare controla -

tã a gazelor de eºapament ºi a
post-tratãrii acestora prin inter -
me diul sistemului SCRT. Compo -
nen tele centrale ale motorului
EURO VI sunt injecþia common-
rail, sistemul controlat de recir -
cu lare a gazelor cu rãcire, turbo-
în cãrcare în douã etape ºi
post-tratare prin intermediul unui
sis tem SCR cu convertizor cata -
litic integrat, plus filtru CRT. Sen -
zori electronici monitorizeazã în
permanenþã capacitatea de ab -
sor bþie a filtrului de particule, pen -
tru controlul regenerãrii.

Inginerii MAN au avut ca
obiective în dezvoltãrile pentru
EURO VI o reducere a con su mului
de combustibil în con di þiile asi gu -
rãrii aceluiaºi grad de per formanþã,
pachet de com po nen te pentru pu -
ri ficarea gazelor opti mizat din
punct de vedere al spa þiului, men -
þi nerea avantajelor tra diþionale
MAN privind sarcina utilã, alãturi
de flexibilitate ºi uºu rinþã în în tre -
þinere. Astfel, potrivit de claraþiilor
constructorului, con su mul de com -
bustibil al gamei TG EURO V/EEV,
care fusese de cla rat de mai multe
reviste de spe cia litate inde pen -
dente cel mai bun din clasa res -
pectivã de vehicule co m erciale, a
fost chiar îmbu nã tãþit de cãtre va -
rianta EURO VI, cu o scãdere sub -

stanþialã a con su mului de AdBlue.
Iar masa sis te mului EURO VI rã -
mâne atât de scãzutã încât sarcina
utilã a cami oa nelor TG oferã mai
multe bene ficii. 

În ceea ce priveºte MAN TGX
EfficientLine, constructorul afirmã
cã a fost primul producãtor care
a scos pe piaþã un model proiectat
în întregime pentru eficienþã, fiind
apoi imitat de multe ori. Economia
de combustibil de pânã la trei litri
comparativ cu un ansamblu stan -
dard tractor-semiremorcã este
menþinutã ºi pentru EURO VI. TGX
EfficientLine este acum echipat
stan dard cu sistemul MAN
TeleMatics®. Hardeware-ul vine
gata instalat, iar primii 500 de
clienþi pot testa software-ul gra -
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tuit pentru patru luni, pentru a ex -
pe rimenta avantajele acestui sis -
tem de fleet management. 

TGL şi TGM cu nou
interior

Noile modele MAN TGL ºi
TGM au beneficiat de o restilizare
totalã a interiorului. Rame din alu -
miniu, suprafeþe de plastic granu -
lat ºi de satin, mânere de uºi cro -
mate, toate acestea contribuie la
aspectul „premium” al familiei TG.
Noul panou de instrumente îmbi -
nã funcþionalitatea ºi uºurinþa în
operare, cu eleganþa ºi liniile tra -
sate precis. Controlul sistemului
de încãlzire/climatizare vine cu
noi elemente de operare ºi cu un
nou display. Întrerupãtoarele sunt
redesenate, simbolurile iluminate
pentru maximum de vizibilitate în
întuneric. Spaþiile de depozitare
sunt ample, existând posibilitatea
extinderii opþionale a acestora
prin intermediul unor sertare.
Com partimentul pentru pahare
dispune de un sistem de blocaj.
Altã opþiune interesantã este do -
ta rea modulului portierelor cu tã -
viþe sub cotiere. Sistemul de aer
condiþionat inovativ, automat,
creºte confortul ºoferului, alãturi
de sistemul de ventilaþie cu cu -
renþi de aer optimizaþi, în cadrul
cã ruia distribuþia aerului a fost
îm bunãtãþitã, pentru a preveni
curentul deranjant. 

Leul se
modernizează

Alãturi de lansarea noilor serii
TG la IAA 2012, MAN Truck&Bus
îºi modernizeazã, în acelaºi timp,
identitatea vizualã. Adepþii ºi fanii
mãrcii vor recunoaºte imediat re -
mo  delarea logo-ului, iniþiativã prin
care constructorul doreºte sã re -
flec te dinamismul dezvol tã rilor glo -

bale ºi al noilor provocãri interna -
þionale cãrora fabricanþii de vehicule
trebuie sã le facã faþã. Noua siglã
menþine leul în centrul atenþiei,
simbol al tradiþiei ºi al forþei vehi -
cu lelor MAN. Imaginea este scoasã
din rama anterioarã, pentru a cãpãta
o nouã poziþie, deasupra cuvântului.
Silueta leului a devenit mai dina mi -
cã, radiind agilitate ºi forþã. Numele
de marcã MAN a beneficiat, la
rândul sãu, de o restilizare; uºor
mãrite ºi pla sate în centrul grilei
radiatorului, literele MAN sunt încã
ºi mai bine vizibile. Noul logo va fi
instalat pe toate camioanele ºi
autobuzele din gama MAN. 

Vehiculul viitorului

Extrem de silenþios ºi fãrã
emisii poluante - astfel se poate
caracteriza în câteva cuvinte ve -
hiculul de cercetare al MAN, Me -
tropolis. Conceptul este un ca mion
hibrid care poate îndeplini sarcini
de transport greu în oraº, fãrã nici
un fel de emisie poluantã ºi... tãcut
ca o umbrã. Metropolis este pro -
pul sat prin intermediul curentului
electric, bateria mo dularã litiu-ion
fiind montatã sub cabinã, pentru a
garanta maximum de spaþiu pentru
caroserie, o dis tribuþie optimã a
masei ºi un grad înalt de siguranþã.
Un motor diesel eficient împru mu -
tat de la Volks wagen produce
putere la cerere ºi susþine reprizele
de vehicul greu.

Vehiculul de cercetare Metro -
polis va intra în teste practice de
utilizare pentru doi ani, de la
sfârºitul lui 2012. 

Portofoliu extins
de servicii

Ca parte a soluþiilor integrate
de transport pe care le propune,
MAN oferã o gamã de servicii
menite sã ofere suport trans por -

ta torului dupã ce acesta a achi zi -
þionat vehiculul de care are ne voie.
La IAA 2012, constructorul german
va lansa noul card de servicii MAN
pentru Germania, în colaborare cu
VW Leasing, ca emi tent. Acest card
de combustibil ºi servicii, cu mul -
titudinea sa de funcþiuni, nu asigurã
numai mo bi litate, ci mãreºte gradul
de trans parenþã în managementul
flotelor ºi al eficienþei flotei. Acesta
ser veºte drept instrument universal
de platã care aduce un plus de uºu -
rinþã în operarea de zi cu zi; în plus,
clienþii beneficiazã de im portante
economii la realimentare. Trans pa -
renþa este asiguratã ºi prin inter -
me diul noului sistem online de
control ºi raportare „freetTrucks”. 

ªi pentru cã am adus vorba mai
devreme de MAN TeleMatics®,
precizãm cã, aºa cum declarã
constructorul, acesta constituie o
soluþie eficientã de management
al flotelor ºi de logisticã. Noua
generaþie de soft ware propune un
sistem îmbu nãtãþit de analizã a
operaþiunilor vehiculului: raportãrile
sunt mai detaliate, funcþionalitatea
este extinsã pentru a îmbunãtãþi
managementul flotei. Un plus de
mobilitate este asigurat, de
asemenea, prin intermediul unei
noi aplicaþii TeleMatics® pentru
iPhone ºi iPad. 

Dar aceasta reprezintã doar o
fugarã imagine de ansamblu
asupra noutãþilor pe care MAN
Truck&Bus le va expune, în aceas -
tã toamnã, la cel mai mare târg
de transport din Europa. Nu rã -
mâne decât sã ne convingem pe
viu, în septembrie. 

Pentru detalii privind avan pre -
miera MAN pentru Bus&Coach,
puteþi consulta secþiunea de
Pasageri a revistei Ziua Cargo. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

P
R

E
-IA

A

Metropolis



...................................................................................................................... august 2012

E
V

E
N

IM
E
N

T

24

Cel mai bun tânăr
şofer de camion

EEvveenniimmeennttuull,,  oorrggaanniizzaatt  îînn  pprreemmiieerrăă  ddee  SSccaanniiaa  îînn  RRoommâânniiaa,,
aa  aadduunnaatt  mmaaii  mmuulltt  ddee  11..550000  ddee  şşooffeerrii  ddee  ccaammiioonn  îînnssccrriişşii,,
4400  ddee  sseemmiiffiinnaalliişşttii,,  33  ooccuuppaannţţii  aaii  ppooddiiuummuulluuii  şşii  uunn  ssiinngguurr
ttiittlluu..  AAcceesstteeaa  ssuunntt  cciiffrreellee  pprriimmeeii  eeddiiţţiiii  aa  ccoommppeettiiţţiieeii
YYoouunngg  EEuurrooppeeaann  TTrruucckk  DDrriivveerr  îînn  ţţaarraa  nnooaassttrrăă..

ÎÎ n perioada 13 - 14 iulie, la
Târ gu Mureº, au avut loc se -
mi finala ºi finala naþionalã a
con cursului Young European
Truck Driver, un eveniment

care a adus laolaltã unii dintre cei
mai pricepuþi tineri ºoferi de ca -
mi on din România. Tit lul de „Cel
mai bun tânãr ºofer de camion“
i-a revenit lui Mihai Tur dean, un
tânãr ºofer, de 21 de ani, care a
reuºit sã demonstreze cã pasiunea
pentru ºofat poate con duce la
împlinirea unui vis: „Am permis
categoria C+E de mai puþin de un
an, dar, datoritã tatãlui meu, de
mic copil am fost pasionat de

camioane. Când aveam 11 ani,
m-am urcat prima datã într-un ca -
mi on. Participarea la acest concurs
m-a fãcut sã îmi doresc mai mult
sã practic aceastã meserie. În afa -
rã de condus, am învãþat ºi multe
lucruri legate de responsabilitatea
pe care o ai ca ºofer. Vreau sã mã
pre gãtesc pentru marea finalã ºi
îmi doresc foarte mult sã câºtig“,
a declarat Mihai Turdean dupã câº -
tigarea locului I. Alãturi de ceilalþi
fi naliºti, Mihai Turdean a trebuit
sã treacã prin mai multe probe
care au vizat priceperea ºi cu noș -
tinþele tinerilor ºoferi de camion,
printre care oferirea primului aju -

tor, verificarea ansamblului cap
trac tor ºi semiremorcã, condus
eco nomic, ºi proba de mane vra -
bi litate „Knock the King“. Locurile
2 ºi 3 au fost ocupate de Adrian
Mihail Neagu (21 de ani) ºi Gheor -
ghe Albu (33 de ani).

Istoria concursului

Competiþia Young European
Truck Driver se organizeazã în ce -
pând din 2003, o datã la 2 ani,
pânã în prezent având loc 5 ediþii.
Anul acesta, este prima datã când
acest eveniment se organizeazã
ºi în România. Câºtigãtorul com -
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pe tiþiei va reprezenta România pe
7-9 septembrie la Marea Finalã
Europeanã din Suedia, unde va
avea ºansa sã câºtige marele pre -
miu: un camion Scania Seria R ºi
titlul de „Cel mai bun tânãr ºofer
de camion din Europa“. În toate
þã rile din Europa, competiþia Young
European Truck Driver este spon -
sorizatã de Michelin ºi sus þi nutã
atât de Uniunea Interna þio n alã a
Transportatorilor Rutieri, cât ºi de
cãtre Comisia Euro pea nã. În
România, competiþia este realizatã
în parteneriat cu MOL România,
Schmitz Cargobull, Sca nia Credit
România IFNSA, IFPTR, Uniunea

Naþionalã a Trans por tatorilor Ru -
tieri din România, Cru cea Roºie ºi
Poliþia Românã - Direcþia Rutierã.

Despre Scania
Romania

Constructorul suedez de ca mi -
oane Scania are o istorie inter -
naþionalã de aproape 120 de ani ºi
îºi desfãºoarã activitatea în pes te
100 de þãri, având apro ximativ
35.000 de angajaþi, iar în Ro mâ nia
compania este prezentã din 1999.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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„„RR ezultatele bu -
ne vin ca ur ma -
re a accentului
de o sebit pe
ca re l-am pus

pe ac tivitatea de vânzare în cru ci -
ºatã, determinatã de apartenenþa
la gru pul Garanti ºi, implicit, de

accesul la o bazã mai largã de cli -
enþi pentru care produsele de
leasing au fost com plementare
celor bancare. Toto datã, am avut
o abordare baza tã pe activitatea
clienþilor noºtri în ansamblu, ºi nu
doar pe analiza activelor finanþate,
iar acest lucru a dus la o creºtere

considerabilã a finan þãrilor de
echi pamente”, expli cã Okan Yurt -
se ver, General Mana ger Garanti
Leasing.

Finanþarea bazatã pe ca pa ci -
tatea de rambursare a companiilor
s-a do vedit a aduce un plus de va -
 loa re ac ti vitãþii de leasing, ca li -

Finanţarea echipamentelor 
a crescut afacerile 

Garanti Leasing
cu 20%

Garanti Leasing a
înregistrat o
creştere de 20% a
vânzărilor în prima
jumătate a acestui
an, în comparaţie cu
aceeaşi perioadă din
2011, pe fondul
creşterii finanţării
de echipamente în
primul rând, ca
urmare a interesului
crescut pentru
proiectele de
infrastructură
susţinute de statul
român. Vehiculele
comerciale şi
echipamentele au
reprezentat practic
segmentele care au
determinat evoluţia
extrem de dinamică
a vânzărilor pentru
Garanti Leasing.



august 2012 ........................................................................................................................ 27

tatea por to fo liului generat astfel
fiind foar te im por tantã pentru pro -
fi ta bi li tatea com pa niei. De ase me -
nea, ra ta întâr zierilor la platã s-a
îm bu nã tãþit faþã de anii pre ce denþi,
por to foliul fiind atent mo ni torizat
in tern. Portofoliul atras este format
în principal din companii mari ºi
în tre prinderi mici ºi mijlocii, do -
me ni ile de activitate ale acestora
fiind pre ponderent trans port, dis -
tribuþie, producþie, agri culturã, me -
dicinã ºi con struc þii.

O strategie 
care dă roade

Evoluþia din prima jumãtate a
a ces tui an continuã tendinþa înre -
gi s tratã în 2011, primul an în care
Ga ranti Leasing a operat în tota -
li tate în cadrul grupului Garanti.
2011 este ºi anul în care com pa -
nia a în registrat profit - 1,5 mi li -
oa ne de euro la un volum de con -
trac te noi de 41 milioane de euro,
con form standardelor IFRS.

Rezultatele foarte bune au
fost conforme cu bugetele pre vi -
zio nate de Garanti ºi s-au datorat
unei noi strategii aplicate pe fon -
dul crizei economice. Noua stra -
te gie s-a axat pe trecerea de la
vân zarea pasivã (specificã pieþei

auto), cãtre vân za rea activã, cu
cam panii dedicate clienþilor exis -
tenþi ai Garanti Leasing sau ai Ga -
ranti Bank, precum ºi cu campanii
de atragere de noi clienþi.

Astfel, anul 2011 a însemnat
pen tru Garanti Leasing transferul
de la finanþarea pieþei auto (aflatã
în scãdere) cãtre piaþa echi pa -
men telor industriale, de con struc -
þii, agri cole, medicale etc, urmând
trendul de creºtere a finanþãrilor
aferente pie þei de transport (ca -
mi oa ne/ve hi cule comerciale), pre -
cum ºi a echi pamentelor. 

Pe parcursul anului 2011, Ga -
ranti Leasing a lansat 2 noi
produse: leasingul imobiliar ºi un
pro dus de finanþare destinat a gri -
cultorilor. Deºi încã un an de pre -
lungire a cri zei, în 2011, Garanti
Leasing a cã u tat noi oportunitãþi
în piaþã, iar asta a condus la
dublarea volumelor de vânzãri
comparativ cu anul pre ce dent.

Pentru 2012, Garanti Leasing
ºi-a propus ca obiective creºterea
por tofoliului companiei, dar ºi pro -
fitabilitatea, orientându-se cãtre
pro iectele investiþionale ale cli -
en þilor, considerând a fi prioritarã
par ti ciparea activã la susþinerea
finan ciarã a acestora, dar ºi cãtre
lo ializarea clienþilor existenþi.

Companie în
dezvoltare

Motoractive IFN S.A./Garanti
Leasing a fost înfiinþatã în anul
1998, având ca activitate prin ci -
palã finanþarea în leasing. Ulterior,
com pa nia ºi-a diversificat produ -
sele pentru a oferi clienþilor sãi so -
luþii valoroase pe pieþele co mer -
ciale, industriale ºi de retail. La
sfârºitul anului 2010, acþionarul
majoritar al Motoractive IFN SA a
devenit Garanti Turcia, cea de-a
doua ban cã privatã ca mãrime din
Turcia, care deþine 100% din acþiuni.
În urma acestei modificãri a acþio -
na ria tului, Motoractive a fost inclusã
în grupul financiar Garanti (alãturi
de Garanti Bank, Garanti Credite
de Consum și Ga ranti Credite Ipo -
tecare), conti nuându-ºi activitatea
sub brandul Garanti Leasing. 

Compania completeazã gama
de produse ºi servicii a Grupului
cu o ofertã specificã activitãþii de
leasing: 

- leasing pentru orice marcã de
maºinã, vehicul comercial, e chi -
pament sau imobil; 

- sale & lease-back pentru e -
chi pamente ºi imobile - ca o sursã
alternativã de lichiditãþi pentru
afacerile clienþilor.
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PP roiectul a þintit acope -
ri rea nevoii de know-
how de pe piaþa trans -
por turilor rutiere din
România, iar interesul

de care s-a bucurat confirmã im -
por tanþa în creºtere pe care com -
paniile româneºti de transport o
acordã pregãtirii profesionale atât
a managerilor, cât ºi a ºoferilor.

Astfel, 1.310 persoane s-au
în scris în grupul þintã, faþã de
1.000 persoane planificate.

Cursurile organizate în cadrul
proiectului au generat un puternic
int eres, fiind realizate în urma so -
li citãrilor 104 cursuri, faþã de cele
72 planificate.

De asemenea, numãrul partici -
pan þilor la activitatea de formare
con tinuã a fost depãºit sem ni fi -
ca tiv - 1.383 cursanþi faþã de 320
pla nificaþi. Iar numãrul de par ti -
cipanþi la cursurile de manage -
ment ºi organizare a muncii a fost
de 155 faþã de 150 prognozat.

Prin acest proiect, a fost creat
un corp de experþi naþionali prin

certificarea unui numãr de 30 de
ex perþi ai UNTRR care sã asigure
diseminarea continuã a cunoº tin -
þe lor ºi bunelor practici europene
dupã încheierea proiectului.

Au fost organizate 10 întâlniri
cu reprezentanþi ai partenerilor
so ciali ºi autoritãþilor, în cadrul

cã rora s-a dezbãtut necesitatea
adap tabilitãþii, provocãri, modele
UE ºi modul cum pot fi imple -
mentate în România.

Asistenţă pentru
o organizare
eficientă

În cadrul proiectului, a fost
elaborat un studiu privind bune
modele de adaptabilitate ºi mo -
da litatea optimã de implementare
a acestora în sectorul de transport
rutier din România. Au fost reali -
za te analize în cele ºase zone a -
co perite de proiect, 77 de com -
panii au completat chestionarul
de cercetare ºi apoi au fost or ga -
nizate întâlniri regionale de pre -
zentare a studiului. Studiul s-a
finalizat cu recomandãri pentru
noua lege a transporturilor, intro -
du cerea cazierului profesional al
con ducãtorului auto ºi dise mi -
narea bunelor practici europene.

Nu mai puþin de 20 de firme
au primit asistenþã tehnicã pentru
a realiza proiecte de reorganizare

Proiectul „Adaptabilitate pentru creşterea competitivităţii
sectorului de transport rutier din România“ implementat
de CEED România şi UNTRR şi cofinanţat din Fondul Social
European s-a desfăşurat în perioada iunie 2010 - august
2012. Rezultatele finale au fost prezentate în cadrul unei
conferinţe organizate la Bucureşti.

Pregătirea
profesională pe
primul plan
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eficientã a companiei ºi a le im -
plementa în cadrul firmei.

S-au elaborat, de asemenea,
ºi au fost puse la dispoziþia
membrilor UNTRR materiale cu -
prin zând: informaþii rutiere ºi
legis la tive de actualitate privind
efectuarea transporturilor rutiere
la nivel naþional ºi în alte þãri de
interes; broºura timpi de con du -
cere ºi odihnã cu recomandãri
pentru aplicarea Regulamentului
561/2006; Programul Prevent
privind cerinþele minimale de se -
curitate rutierã.

Membrii UNTRR vor beneficia
ºi dupã încheierea proiectului de
programe de instruire ºi con sul -
tanþã.

CEED România (Centrul de
Educaþie Economicã ºi Dezvol -
tare) este o fundaþie înfiinþatã în
2006 ca parte dintr-o reþea inter -

na þionalã de centre similare,
având misiunea de a accelera dez -
voltarea IMM-urilor ºi de a pro -
mova o culturã anteprenorialã rea -
lã în spaþiul SE european.

Eco Effect

UNTRR dezvoltã ºi alte pro -
iecte, cum ar fi proiectul Eco Effect,
care a început anul trecut ºi þinteºte
îmbunãtãþirea pe ter men lung a
activitãþii de transport. Programul
se adreseazã tuturor mãrcilor de
camioane ºi asigurã re ducerea
consumului de moto ri nã, scãderea
numãrului acci den telor, iar angajaþii
devin mai motivaþi.

În cadrul conferinþei orga ni -
zate la Bucureºti, s-a atras atenþia
asupra faptului cã pregãtirea fãrã
monitorizare permanentã nu are
efect.

Pe de altã parte, sunt companii
care au participat la asemenea
pro grame în urma cãrora au înre -
gistrat o reducere cu 30% a
numãrului accidentelor.

De asemenea, este evident
pentru toate companiile cã pãs -
tra rea ºoferilor va deveni tot mai
im portantã pe mãsurã ce trans -
por turile se dezvoltã, iar pro -
gramele de pregãtire duc la o mai
bunã fidelizare a angajaþilor.

În plus, companiile care inves -
tesc în pregãtirea angajaþilor reu -
ºesc sã se menþinã cu mai mare
uºurinþã în zona profitabilitãþii.

Participanþii la conferinþã au
avut inclusiv ºansa realizãrii unui
demo-tur la bordul unui camion
de driver-training.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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„„ÎÎ n scopul degrevãrii
bu getului de stat de
costurile aferente
con stituirii stocurilor
mi nime, în anul

2012 obligaþia de constituire a a -
cestora revine exclusiv operatorilor
eco nomici în domeniu”, se argu -
men teazã în Nota de fundamentare
a proiectului de HG întocmit de Mi -
nisterul Economiei.

Pentru acest an, Guvernul a sta -
bi lit stocul minim la 795.000 de
tone, din care 567.000 tone de
ben zinã. Pânã în 2010, stocurile
erau asigurate în proporþii egale de
companiile petroliere ºi de Guvern.
Din 2010, procentajul contribuþiei
companiilor la finanþarea stocurilor
a crescut de la 50% la 70%.

Romania, la fel ca toate statele
din blocul comunitar, ºi-a asumat
faþã de Uniunea Europeanã anga -
ja mentul de a constitui stocuri mini -
me de þiþei ºi de produse petroliere
în mod etapizat, pentru o perioadã
de zece ani, începand cu anul
2002. Astfel, 2012 este ultimul an
în care Romania are obligaþia rea -
li zãrii stocurilor. Cantitãþile ce tre -
buie stocate anual se stabilesc pe
baza consumului de produse
petroliere realizat în anul precedent. 

Profitul Petrom
a urcat la peste
2 miliarde lei
în 6 luni

Grupul Petrom a înregistrat, în
pri mul semestru al acestui an, un
profit net de 2,027 miliarde lei, cu
16% mai mare faþã de cel din pe -
rioada similarã a anului trecut, con -
form datelor publicate de compa -
nie. În trimestrul doi, profitul net al

grupului a fost de 643 milioane lei,
în scãdere faþã de primul trimestru,
când rezultatul net s-a cifrat la
1,385 miliarde lei. 

Vânzãrile grupului au totalizat
12,2 miliarde lei în primul semestru
al anului, fiind cu 19% mai mari faþã
de cele din primele ºase luni din
2011. În trimestrul al doilea vân -
zã rile au urcat la 6,197 miliarde lei,
faþã de 6,005 miliarde lei în primul
tri mestru din acest an. 

Profitul grupului Petrom cal cu -
lat înainte de deducerea dobânzilor
ºi impozitelor (EBIT) a înregistrat
o creºtere cu 12 procente în prima
jumãtate a anului, totalizând 2,703
miliarde lei. 

În trimestrul doi, EBIT a scãzut
la 909 milioane lei, comparativ cu
valoarea de 1,794 miliarde lei în -
re gistratã în primul trimestru din
acest an. 

Potrivit datelor grupului, rezul -
ta tele au fost influenþate de mediul
favorabil al preþului la þitei, preþul
mediu al þiþeiului Ural ajungând la
112,28 dolari/bbl, cu 4% peste
nivelul similar din 2011. Preþul me -
diu realizat la þiþei a crescut cu
numai 3%, la 95,53 dolari/bbl,
reflec tând rezultatul negativ al in -
stru mentelor de acoperire a riscului. 

Scumpiri la pompă

Dupã trei creºteri de preþuri în
iulie, luna august a debutat cu
scumpiri în lanþ la pompã, întâi la
Petrom - majorare de 5 bani/litru
-, apoi la Rompetrol - tot 5 bani/litru
- ºi la Lukoil - 12 bani/litru la ben -
zinã ºi 9 bani/litru la motorinã. 

Astfel, la Petrom, un litru de
benzinã standard 95 a ajuns la 5,97
de lei, iar unul de benzinã Extra 99,
la 6,39 de lei. Sortimentul de mo -
to rinã costã, dupã scumpire, 6,08
lei/litru.

La Lukoil, preþul benzinei Euro -
luk 95 a crescut de la 5,86 la 5,98
de lei/litru, cel al benzinei Ecto 98
- de la 6,49 la 6,61 de lei/litru, pre -
þul motorinei Euro L Diesel, de la
5,91 la 6 lei/litru, iar cel al motorinei
Ecto Super Diesel, de la 6,23 la
6,32 lei/litru. 

La Rompetrol, un litru de Efix
ben zinã 95 se comercializeazã cu
6,01 lei, unul de benzinã Alto 101
cu 6,65 lei, litrul de Efix Diesel cu
6,07 lei ºi cel de Diesel Alto 55 cu
6,38 lei. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Imagine: Jean-Mihai PÂLŞU

Stocurile minime
de carburanţi, finanţate
exclusiv de petrolişti
Petroliştii vor trebui să-şi asigure exclusiv din fonduri proprii stocurile
minime de carburanţi în acest an, potrivit unui proiect de hotărâre de
Guvern elaborat de Ministerul Economiei. În aceste condiţii, petroliştii
trebuie să scoată mai mulţi bani din buzunar, dar au de unde. Petrom,
spre exemplu, a încheiat primul semestru cu un profit mai mare cu 16%
faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În plus, Rompetrol, OMV
Petrom şi Lukoil au scumpit de 3 ori carburanţii în iulie şi au avut deja
o primă majorare de preţ în august. Cele mai pesimiste voci estimează
că, odată cu devalorizarea leului, preţul carburanţilor ar putea ajunge
la 7 lei/litru până la sfârşitul anului.
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PP rintre serviciile oferite de
Oscar Downs tream pe
piaþa româneascã se nu -
mãrã vân zã rile en-gross
de produse pe troliere,

care sunt susþinute de o reþea de
depozite rãspândite pe întreg te ri -
toriul þãrii, depozite dotate la nivelul
ultimelor standarde în domeniu.
Oscar Downstream oferã clienþilor
sãi o alternativã superioarã de mo -
torinã, calitate certificatã ºi con tro -
latã în permanenþã.

Motorina comercializatã de Os -
car Downstream este Euro Die sel
5 (EN 590+A1 / 10 ppm) des tinatã
autovehiculelor cu motoare de
ultimã generaþie, ce respectã stan -
dardele EURO 5. Dar nu nu mai atât.
Prin DieselPoint ºi Die selPoint
Access, Oscar Down stream pune
la dispoziþia clienþilor a cest tip de
carburanþi, chiar la ei acasã. 

DIESELpoint

Serviciul de aprovizionare cu
carburanþi prin in ter mediul staþiilor
de incintã a fost iniþiat ºi imple -
men  tat ca o soluþie optimã pentru
redu cerea ºi con trolul costurilor
transportatorilor de mãrfuri, de
per soane, în domeniul con struc -
þi ilor, serviciilor, pro ducãtorilor
din agriculturã ºi industrie. Oscar
Down stream este numãrul 1 pe
piaþa staþiilor de incintã, în acest

moment având 751 de astfel de
staþii (Diesel point) date în co mo -
dat la clienþii din toatã þara.

DIESELpoint constã într-un
pa chet de servicii com pus din in -
stalarea staþiei de incintã prin co -
mo dat (fãrã costuri pentru be ne -
ficiar), aprovizionarea cu motorinã
prin intermediul unei flote proprii,
o a pli caþie de management a a -
pro vizionãrilor (Fuel Ma na gement
ºi Top Fuel Management), con -
sul tanþã gra tuitã ºi asistenþã ºi
service incluse.

Serviciul se caracterizeazã prin
fle xibilitate, cu cla uze con tractuale
adaptate clientului, aces ta având
po sibilitatea de a nego cia anumite
aspecte, cum ar fi termenele de pla -
tã sau condiþiile de livrare. Fi na -
lizarea contractului se face în timp
relativ scurt, pânã la 5 zile, în funcþie
de clauzele con tractuale ne go ciate.
Livrãrile sunt rapide, echipa de
profe sio niºti rãspunde în timp util
soli ci tãrilor clienþilor, astfel cã, de la
comanda efectivã pânã la livrare, nu
vor trece mai mult de 48 ore.

Oscar Downstream

De 11 ani în slujba
transportatorilor
Importator şi distribuitor de motorină,
Oscar Downstream este de 11 ani pe piaţa
românească, oferindu-le transportatorilor
servicii dedicate de calitate. Cu o cifră de
afaceri de aproximativ 140 milioane de
euro în 2007, compania a ajuns la 500
milioane euro în 2011, demonstrând că şi
într-o perioadă de criză se poate
înregistra o creştere. Dar numai printr-o
adaptare continuă la nevoile clientului şi
flexibilitate în negocieri se pot prelungi
vechile parteneriate şi se pot încheia noi
relaţii de afaceri. În acest sens,
menţionăm faptul că, anul acesta, Oscar a
semnat un contract de colaborare cu DKV,
care intră în vigoare în această lună. 
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DIESELpoint
Access

DIESELpoint Access este cel
mai nou produs Oscar Dowstream
ºi constã în staþii proprii de ex -
ploa tare ºi vânzare motorinã prin
sistemul cardurilor.

Serviciul Dieselpoint Access
ga ranteazã controlul eficient al
cos turilor generate de carburanþi;
este un serviciu implementat de
Oscar Downstream începând cu
2010, fiind în continuã dezvoltare,
ajun gân du-se în prezent la 30
staþii DPA. 

Staþia DIESELpoint Access
este un concept business to busi -
ness de alimentare cu motorinã
pentru flote auto ale companiilor
prin intermediul exclusiv al car -
du rilor personalizate.

Printre avantajele oferite de
acest serviciu se numãrã, desigur,
preþurile competitive - serviciul

garanteazã preþuri mai mici decât
la staþiile publice, clientul be ne -
ficiind de acelaºi preþ negociat în
orice staþie DIESELpoint Access
din þarã. De asemenea, acesta ge -
ne reazã economie de timp ºi de
re surse, serviciul fiind com pu te -
rizat, fãrã erori. Motorina comer -
cia lizatã este certificatã ca fiind
de calitate superioarã. Oscar
Down stream a dezvoltat ºi dez -
vol tã o reþea naþionalã de staþii
DIESELpoint Access care acoperã
eficient principalele rute din þarã.

Din punct de vedere opera þio -
nal, serviciul DIESELpoint Access
implicã efort minim, timp scurt ºi
securitatea operãrii cu cardul per -
sonalizat. În plus, existã posi bi li -
tatea de urmãrire ºi verificare di -
rectã a consumurilor ºi limitelor
zilnice printr-o aplicaþie web.

În urma semnãrii contractului
între Oscar Downstream ºi par te -
nerul care va beneficia de ser vi -

ciul DIESELpoint Access, se vor
emite carduri cu bandã magneticã,
securizate ºi personalizate pentru
fiecare autovehicul deþinut de be -
neficiar în funcþie de nevoile aces -
tuia. Cardurile DIESELpoint Ac -
cess pot deþine limite de volum
zilnice sau lunare pentru fiecare
au tovehicul în parte ºi o limitã glo -
balã de alimentare pe com panie.

Fiecare staþie DIESELpoint
Ac cess are personal care preia
car dul de la ºofer, îl scaneazã, ve -
r ificând autorizarea acestuia pre -
cum ºi limita de volum, ºi apoi ali -
menteazã autovehiculul respectiv.

Toate alimentãrile din reþeaua
de staþii DIESELpoint Access sunt
centralizate automat de cãtre softul
central de gestiune ºi se ge nereazã,
conform contractului, o anexã
detaliatã la factura be ne ficiarului.

Serviciul DIESELpoint Access
pune la dispoziþia clientului o apli -
ca þie web prin intermediul cã reia
se obþin urmãtoarele infor ma þii:
ur mã rirea online a tran zac þiilor cu
fie care card în par te, vi zualizare
ºi mo dificare limite zilnice/lunare
per card, vizualizare limitã con -
trac tualã de credit sau debit dis -
ponibilã în ori ce mo ment, prin ta -
rea sau sal va rea fac turilor fiscale
ºi de discount etc.
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...................................................................................................................... august 201236

G
H

ID
 D

E
 R

E
D

U
C
E
R

E
 A

 C
O

S
T
U

R
IL

O
R

1. Verificaţi
presiunea
pneurilor, 
fără a uita de
roata de rezervă!

În cãldura estivalã, presiunea
ae rului din pneuri poate creºte
ne controlat, de aceea ar fi bine,
înain te de o cãlãtorie lungã, sã
ve ri ficaþi nu doar starea pneurilor,
ci ºi dacã presiunea aerului este
în limitele recomandate. Ar trebui,
de asemenea, sã nu uitaþi faptul
cã presiunea pneurilor pentru
tem peraturile de varã nu va mai
fi potrivitã pentru o vreme cu tem -
pe raturi mai scãzute. O presiune
a aerului prea mare sau una prea
micã pot conduce la o uzurã su -
pli mentarã a pneurilor, ce va cauza
ulterior probleme tehnice supli -
men tare. De cele mai multe ori,
este mult mai profitabil sã men -
þi neþi presiunea aerului în pneuri
la limitele recomandate, deoarece
con sumul de carburant poate
creº te cu aproximativ 3% din cau -
za unei presiuni prea mici.

2. Păstraţi
întotdeauna în
maşină un flacon
de ulei de motor!

Dacã maºina dumneavoastrã
nu posedã un sistem electronic de
verificare a nivelului uleiului, ar fi
bine sã îl verificaþi la fiecare 2.000
de kilometri sau înaintea ori cãror
cãlãtorii mai lungi.  Kis deák Lajos,
directorul MOL-LUB Plc. Lubrication
Technology Ser vi ce, vã oferã ur -
mã torul sfat bine in tenþionat: „pen -
tru evitarea situa þi ilor neplãcute, vã
recomand sã pãs traþi întotdeauna
în maºinã un fla con din lubrifiantul
agreat de pro ducãtorul automo -

bilului, drept mã surã suplimentarã
de siguranþã. În acest fel, nu veþi
mai avea nici un fel de probleme
atunci când in dicatorul nivelului de
ulei va în cepe sã se aprindã într-un
mediu complet necunoscut”.

3. Verificaţi
nivelul diverselor
fluide (lichid 
de răcire, lichid 
de parbriz etc)!

Atunci când planificaþi o depla -
sare, este de dorit sã fiþi pregãtiþi
pentru condiþiile climatice ºi de
drum specifice destinaþiei dum -
nea voastrã. Mai mult decât atât,
dacã motorul este folosit excesiv
în condiþii crescute de tempe ra -
tu rã, la o vitezã redusã, lichidul
de rãcire se poate supraîncãlzi cu
uºu rinþã sau poate chiar atinge
punctul de fierbere. Pentru a pre -
veni aceastã situaþie, este extrem
de important sã verificaþi exact
îna intea cãlãtoriei nivelul lichidului
de rãcire. Vã rugãm sã vã asiguraþi
cã umpleþi rezervorul lichidului de
rã cire doar cu un produs de cali -
ta tea potrivitã, recomandat de
pro ducãtor, deoarece, în caz con -
trar, performanþele sistemului de
rãcire pot sã scadã, iar compo -
nen tele motorului ce depind de
acesta ar putea fi afectate. 

Menþinerea parbrizului curat
este una dintre regulile de bazã ale
unui ºofat sigur, astfel rezer vo rul
lichidului de parbriz ar trebui ve ri -
fi cat ºi umplut înaintea fiecãrei cã -
lã torii lungi. Criteriile esenþiale pen -
tru alegerea lichidului potrivit pen tru
parbriz sunt: lipsa reflecþiei lu minii
în urma utilizãrii acestuia, în depãr -
tarea eficientã a insectelor ºi a altor
deºeuri, lipsa me ta no lu lui, ce
cauzeazã deteriorãri ale vopselei.

4. În cadrul
călătoriilor lungi,
este esenţială
păstrarea unei
temperaturi
interne potrivite

Temperaturile ridicate pot re -
duce semnificativ performanþa ºo -
fe rului ºi pot contribui la o scãdere
a atenþiei, astfel cã este vitalã asi -
gu rarea unui climat ideal pentru
ºo fat. Sistemele de aer con di -
þionat au nevoie de o întreþinere
re gulatã iar filtrele de polen ar
tre bui ºi ele sã fie schimbate pe -
ri odic. Filtrele de aer blocate pot
sã creascã semnificativ consumul
au tomobilului dumneavoastrã,
ast fel cã nu veþi „salva” nici un
ban prin evitarea schimbãrii lor
pe riodice. Dacã maºina dumne a -
voas trã este folositã periodic în
me dii pline de praf, atunci filtrele
de praf ºi de polen trebuie înlo -
cu ite mult mai des decât perioada
prescrisã de manual, de exemplu
la fiecare 15.000 de kilometri.

5. Aşteptaţi-vă 
la bine, dar fiţi
pregătiţi 
pentru rău!

În ciuda tuturor pregãtirilor mi -
nu þioase, o defecþiune poate sur -
veni oricând. În aceastã eventua -
li ta te, vã recomandãm alcãtuirea
unei truse special adaptate unei
ase menea situaþii. Aceasta ar
trebui sã conþinã, pe lângã triunghi
ºi veste reflectorizante (care sunt
ori cum obligatorii), pãturi, o lan -
ter nã, o hartã detaliatã ºi, nu în
ulti mul rând, cartea service a au -
tomobilului, ce vã poate ajuta în
cele mai multe dintre aceste
situaþii.

5 sfaturi MOL

Pentru o călătorie
în siguranţă
Înainte de a porni la un drum lung cu maşina, în afara
studierii hărţii şi planificării traseului, MOL recomandă, de
asemenea, o vizită la un service auto pentru o ultimă
verificare. Dacă nu puteţi face acest lucru, atunci ar trebui
să ţineţi seama de următoarele 5 lucruri, fundamentale
pentru a beneficia de o călătorie sigură şi lipsită de
probleme.
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DD upã ce a adus economii de zeci de mii de
euro com paniilor unde a im ple mentat sis te -
 me de urmãrire a consumului de car bu rant,
Tell Security Systems s-a impus pe pia þa ro -
mâ neascã drept un furnizor care pro pu ne o

soluþie la un preþ corect, ce oferã re zul ta te. Sistemul
are la bazã o sondã li trometricã, care mãsoarã nivelul
de carburant din rezervor, infor ma þiile transmise de a -
ceas ta fiind du blate de urmãrirea prin GPS/GPRS, care
ruleazã pe baza unei hãrþi Google licenþiate. Ast fel,
dupã ce se monteazã sonda, se fa ce o eta lo nare a
fiecãrui rezer vor, þinând cont de faptul cã fie care ca -
mion poate avea un rezer vor diferit sau chiar douã, de
a ce leaºi dimensiuni. De menþionat cã montarea unei
sonde cu sistem GPS dureazã aproximativ o orã ºi 20
de minute, iar calibrarea între o jumãtate de orã ºi trei
ore. Po trivit lui Vincze Emil Csaba, Director Ge neral al
Tell Security Systems, reprezentant în România al Tell
Software, dupã eta lo nare, datele sunt trans mise de la
sistemul de monitorizare (GPS) în server. Acestea se
transmit din se cundã în secundã, dar dis pe ce rul sau
clientul poate vedea dupã 3 se cunde modificãrile. Astfel,
se poate observa imediat dacã apar mo dificãri de
combustibil în re zer vor. Se pot evidenþia ali men tã rile,
furturile de carburant ºi ali mentãrile incorecte,
consumurile în staþionare, consumurile pe orã ºi
consumurile reale de carburant în deplasare. 

Totul la un preţ redus

În acest fel, companiile care au apelat la sistemul
oferit de Tell Security Systems au obþinut consumuri
com  pe ti tive inclusiv pe maºinile mai vechi. „În 2 luni,
am a mortizat investiþia. Mi-am schimbat optica vizavi
de flo tã ºi am renunþat la decizia de a vinde anumite
ca mi  o a ne pe care le consideram ne economice din
punctul de vedere al consumului“, afirma unul dintre
clienþii Tell Security Systems.

Produsul comercializat de firma Tell Security Sys -
tems nu este unul costisitor, amortizarea fiind una foar -
te rapidã, iar abonamentul lu nar care se plãteºte pen -
tru fiecare camion monitorizat este la un tarif scã zut.
„Utilizatorul are contul lui, cu user ºi pa rolã, iar da tele
de deplasare pri vind fiecare camion în par te pot fi vizua -
lizate inclusiv de pe tele fo nul mobil. Întot deauna, în a -
intea a ch i z i þio nãrii unor sisteme, se pu ne în treba rea
dacã me ritã in ves tiþia. În acest caz, în trebarea este cât
anu me au reuºit ºoferii sã fure pânã la mon tarea sa.

Abia apoi ad mi nistratorul va afla cu adevãrat cât s-a furat
pe fiecare kilometru par curs ºi care este con sumul
real“, a concluzionat Di rector General al Tell Security
Systems, repre zen tant în România al Tell Software. 

TELL Software este reprezentatã din acest an în
România de TELL Security Systems, firmã care face
parte din grupul mamã, având acelaºi acþionariat. Grupul
maghiar a fost înfiinþat în anul 1998, având obiect prin -
cipal de activitate dezvoltarea ºi producþia sistemelor
de securitate electronice. Fabrica este amplasatã în
Debrecen, echipamentele folosite pentru producþie
fiind de ultimã generaþie, în con di þiile în care este cer -
tificatã ISO 9001.

Soluţia pentru
consumul real

Cursa pentru a fi competitiv
trece prin rezervor, iar soluţiile
corecte nu pot fi luate decât
atunci când cunoşti consumul
real. Sistemele de monitorizare
a consumului de combustibil
oferite de firma Tell Security
Systems reprezintă cheia
pentru economii substanţiale în
bugetele companiilor de
transport.
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Puneţi capăt
furtului de
combustibil!

Ei au făcut-o: Itia Sped, Tramar,
Vectra Logistic, Vectra Service,
FAN Courier, MVT Logistik,
Ebasto, Straco, Marasped,
Priorcom, Trans Montana,
West Eurotrans, Fartud,
Eurocargo, ANG Logistic,
Duvenbeck. Şi lista ar putea
continua...

T.E.L.L. Security Systems reprezentanţă
T.E.L.L. Software Hungaria KFT.
Braşov, Str. Baba Novac 15A
Tel.: 0743119286
E-mail: vin.emil@tell.hu
Web: www.tellromania.ro

Noi vă spunem cum!



O soluţie bine pusă la punct pentru a controla costurile.
Sau, altfel spus, o variantă necesară pentru a fi eficient. 

RRO-Service 24 a fost
creatã în anul 1998, în
vederea furnizãrii de
bunuri ºi servicii cã rã u -
ºilor români ºi strãini, iar

printre activitãþile companiei se
numãrã furnizarea de com bus ti bili,
lubrifianþi ºi accesorii auto, ser vicii
de asistenþã tehnicã, dis tri buþie de
carduri de combustibil ºi servicii
UTA, plata taxelor de drum/au -
tostradã în Franþa, Spa nia, Italia,
Germania, Cehia, Slo va cia, Polonia,
Austria prin sis te me electronice
fãrã oprire la ba riere, euroviniete,
recuperare TVA extern, recuperare
accizã mo torinã din unele þãri UE,
confecþii ºi reparaþii de prelate auto
ºi co per tine, vânzare ºi montaj tâm -
plã rie PVC, consultanþã pentru opti -
mizarea costurilor de trans port ale
cãrãuºilor etc.

Cardul Full Service
UTA 

Cardul Full Service UTA este
con ceput ca o contribuþie decisivã

pen tru reducerea activitãþii ad mi -
nis trative ºi pentru transparenþa
ºi reducerea costurilor în parcul
de vehicule comerciale.

Domeniul de aplicare al ser -
viciilor Cardului de service UTA se
extinde dincolo de cadrul de car -
duri de credit tradiþionale ºi oferã
posibilitatea de a compara analiza
costurilor economice. În Europa
(37 de þãri), Cardul Full Service
UTA este un mijloc de platã pentru
com bustibili ºi lubrifianþi ºi re pre -
zintã cheia pentru servicii comple -
te la camioane ºi autobuze.

UTA Diesel şi UTA
Service Plus

Prin intermediul acestor car -
duri, se realizeazã plata fãrã nu -
me rar (prin virament bancar) de
com bustibil ºi lubrifianþi, piese de
schimb, anvelope, servicii ºi taxele
aferente pentru camioane ºi auto -
bu ze. Alte tipuri de servicii includ
un sistem de facturare pentru ana -
lize de cost ºi de control, decizii

economice, rambursarea TVA-ului
extern.

De asemenea, este disponibil
software-ul UTA Drive&Save®Pro
cu preþuri de servicii de informare
în staþii de alimentare, planificarea
traseului, evaluarea consumului
de motorinã ºi module supli men -
tare utile. 

Sunt disponibile peste 44.000
de puncte de acceptare în Europa,
dintre care 29.000 staþii de ca -
mion diesel, în 37 de þãri. În Ger -
mania, sunt 15.000 de puncte de
acceptare, ce includ 10.000 de
staþii diesel.

Reglarea plãþilor se face bi -
lunar, prin facturã centralizatã pe
þarã, cu cont de consum, decla ra -
rea TVA-ului extern separat, date
ºi informaþii referitoare la costul
per vehicul.

De menþionat cã nu se percep
co misioane de emitere card, nu
existã costuri curente, nu existã
can titãþi minime ºi doar pentru
anu mite produse va fi perceputã
o taxã de serviciu moderatã.

Carduri UTA prin 
RO-Service 24



AA stfel, politica alimen -
tã rii cu combustibil
este un factor cheie în
de ciziile managerilor
pen tru competitivita -

tea companiei. Costul cu con su -
mul de combustibil se numãrã
între primele trei costuri ale unui
trans portator român, de multe ori
fiind considerat chiar primul; de -
vi ne o decizie strategicã pentru
com panie o achiziþionare eficientã
de motorinã. O negociere atentã
a mai multor parametri poate duce
la economii de mii de euro pe an
pentru transportator.

VIALTIS, primul
broker de
combustibil din
Europa

VIALTIS este o societate de
servicii destinate transportatorilor
rutieri internaþionali. Partener pri -
vi legiat al IRU (Uniunea Inter na -
þio nalã a Transporturilor Rutiere),
grupul deþine 10 filiale în Europa
ºi numãrã peste 6.000 de clienþi
în peste 40 de þãri. Începând cu
1982, VIALTIS a dezvoltat relaþii

sta bile cu transportatori de toate
mãri mile, datoritã profesio na lis -
mului sãu, experienþei sale ºi ca -
pacitãþii de a obþine reduceri im -
portante a obligaþiilor pentru
clienþii sãi. Expert independent în
domeniul serviciilor rutiere, ac ti -
vitãþile sale se dezvoltã în 8 arii
de competenþe: carburanþii, recu -
pe rarea taxelor pe motorinã, recu -
pe rarea TVA-ului strãin ºi finan -
þarea sa, taxele de autostradã ºi
taxele rutiere, rezervãrile de fe ri -
bot ºi de tren în toatã Europa.

VIALTIS oferã un serviciu ino -
vativ de brokeraj al combus ti bi -
lului, diferit de orice existã în acest
moment în Europa. Compania se
bazeazã pe un principiu simplu:
dupã o analizã personalizatã a
con sumului de combustibil în
funcþie de punctele de alimentare,
flota ºi rutele clientului, VIALTIS
negociazã pentru el în vederea
celei mai competitive oferte (ser -
vi ciul post-pay, pre-pay, cash card
sau cash card cu facturare netã),
iar în final îl sfãtuieºte în alegerea
celei mai bune variante. De men -
þio nat cã aceastã analizã se face
gra tis de cãtre VIALTIS, iar ser -
viciul este destinat trans por -

tatorilor internaþionali de marfã
sau persoane.

„În acest mod, transportatorul
îºi poate optimiza bugetul alocat
pentru motorinã, devenind mai
com petitiv pe piaþã. Iar aceastã
competitivitate se produce, astfel,
într-un mod sãnãtos, real ºi nu din
diverse posibilitãþi neproductive
de încercare a scãderii acestui
cost, practicate uneori în piaþã”,
afir mã Dragoº Nicovescu, Director
VIALTIS Romania.

15.000 staţii

În vederea dezvoltãrii servi -
ciu lui, VIALTIS a încheiat par te -
ne riate cu o serie de furnizori de
combustibil independenþi, atât cu
o reþea europeanã, cât ºi locali:
Esso, IQ, Diesel One, Petro mi -
ralles ºi Tankpool24. Astfel, com -
pania poate oferi clienþilor, la cele
mai bune preþuri din piaþã, o „re -
þea” de peste 15.000 de staþii,
aco perind aproape întreaga Euro -
pã. Compania oferã acest serviciu
doar de 3 ani, fiind printre cele
mai noi servicii din portofoliul
VIALTIS, în momentul de faþã
având în plan încheierea ºi altor

...................................................................................................................... august 201240

Servicii de brokeraj
al combustibilului

În Europa, sunt peste
60 de furnizori de
combustibil, iar
această multitudine,
asociată cu
complexitatea
ofertelor şi a
reţelelor disponibile,
reprezintă o
adevărată provocare
pentru
transportatorii
români internaţionali
atunci când este
vorba de a alege cel
mai bun partener,
care să se adapteze
cât mai bine la
necesităţile lor de
transport.
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par teneriate pentru a putea pune
la dispoziþia transportatorilor ofer -
te ºi mai competitive.

„Este un serviciu unic ºi prin
faptul cã, practic, transportatorul
îºi exprimã nevoile în ceea ce pri -
veºte consumul de combustibil,
iar experþii noºtri negociazã pen -
tru el toate condiþiile contractuale,
de la garanþii pânã la preþul pe li -
tru ºi termenul de platã, apoi îi
prezintã variantele cele mai bune,
oferind ºi aici consultanþã în lua -
rea deciziei. ªi tot acest serviciu
este oferit gratis clientului nos -
tru”, comenteazã Dragoº Nicoves -
cu.

Pentru a aduce mai multã
trans parenþã în relaþia furnizor -
beneficiar, VIALTIS oferã ºi posi -
bi litatea creãrii unui cont perso -
na lizat myVialtis.com, cu acces la
o serie de servicii de real interes:
harta interactivã a Europei cu op -
þiuni avansate (rute, consum
orien tativ, staþii de alimentare etc),
informaþii în timp real despre
parcãrile securizate de pe traseul
ales ºi preþul combustibilului în
peste 29 de þãri, tabel cu con su -
mul sãptãmânal, module în funcþie
de serviciile achiziþionate.

Plus-valoare prin
recuperarea TVA
şi a accizei 

Preþul real al motorinei nu ar
trebui limitat la preþul de la pom -
pã, ci trebuie asociat cu posibi li ta -
tea recuperãrii anumitor taxe: TVA
extern ºi acciza pe combus tibil.

VIALTIS oferã recuperarea
tutu ror taxelor asociate com bus -
ti bilului, folosindu-ºi experienþa
de 30 de ani pe care o are în do -
meniu, dezvoltând conceptul pre -
þului net ca parte a Programului
de Optimizare a Costurilor de
Com bustibil. Acest serviciu este
valabil pentru transportatorii euro -
peni, pentru toate taxele aplicabile
în Europa ºi posibile de recuperat.

DieselCap:
Protecţie
împotriva
fluctuaţiilor
preţului

Grupul VIALTIS propune, com -
ple  mentar Programului de Op ti mi -
zare a Costurilor cu Com bu s  ti  bilul,
un serviciu nou pentru pro   tec þia

îm potriva creºterii pre þu lui mo -
torinei. Principiul este simplu ºi fle -
xibil: pentru acoperirea riscurilor,
este ne cesarã determinarea volu -
mu lui ce trebuie acoperit, durata
con  trac tualã ºi preþul maxim (preþ
aco perit de client). Prima de asi -
gu  rare este calculatã în funcþie de
aceºti para metri. Dacã preþul com -
bus tibilului creºte peste preþul
asigurat, clientul va primi di ferenþa.
În schimb, dacã preþul scade sub
cel agreat, clientul va be neficia de
aceastã scãdere, ne fiind nevoit sã
returneze diferenþa. Un astfel de
ser viciu a fost im plementat ºi func -
þio neazã cu suc ces în industria ae -
ro nauticã sau na va lã, iar acum, prin
VIALTIS, trans portatorii rutieri pot
beneficia de aceastã oportunitate.
Acest ser viciu, se adreseazã ori -
cã rui trans portator rutier, nu doar
ce lor care folosesc cardurile de
com  bus tibil distribuite prin VIALTIS.

VIALTIS DieselCap™ este un
pro  dus de interes ºi pentru depar -
ta  mentele financiare ale com pa ni -
ilor de transport, pentru a putea
prog  noza bugetele alocate, pentru
a-ºi proteja marginile ºi pentru a-ºi
creºte competitivitatea în faþa
propriilor clienþi.
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GG lobal Motors este im -
por tatorul în România
al produselor Xado,
car e remediazã, pro te -
jea zã ºi prelungesc

viaþa motorului... ºi nu numai. Ga -
ma Xado include mai multe game
de produse precum lubrifianþii,
unde intrã uleiurile de motor,
vaselinele dar ºi orice alt tip de
lubri fiant industrial, ºi gelurile revi -
talizante, un produs foarte im por -
tant al gamei, care trateazã mo -
toare, cutii de viteze, diferenþiale,
cutii automate, sisteme de injecþie
(benzinã sau motorinã). Sau, altfel
spus, tot ceea ce se unge cu ulei
sau vaselinã, inclusiv mecanisme
de fineþe sau de turaþii mari. „Ra -
portat la beneficiile aduse, preþul
pro duselor ce fac parte din aceas -
tã gamã nu este unul ridicat. Ca
ºi cost efectiv anual al tratamen -
telor oferite de noi, estimãm circa
1-2% din valoarea de nou a
vehiculului, în condiþiile în care
re zultatul tratamentelor îl repre -
zintã o maºinã fãrã uzuri, exploa -
ta bilã în condiþii optime. Totodatã,
oferim ºi consultanþã pentru tot
ceea ce înseamnã folosirea pro -
du selor, aplicarea lor, moni -
torizarea intervalelor de schimb
de ulei. Încercãm sã fim aproape
de clientul nostru prin moni to ri -
zarea activitãþii sale, iar scopul
nos tru este sã îi optimizãm cos -
turile“, a afirmat Mihai Dumitru,
Director Executiv al Global Mo -
tors, partener oficial Xado în Ro -
mânia.

Schimburi de ulei,
până la
150.000 km

Deºi produsele oferite de
Xado au aplicabilitate în mai mul -
te domenii, noi ne-am axat pe ce
ne doare mai tare, mai exact pe
efectul lor asupra vehiculelor co -
merciale. „Gama noastrã de lubri -
fianþi cuprinde ºi uleiuri destinate
camioanelor cu norme de poluare

Euro 3, 4 ºi 5. Pentru cei interesati
avem deja ºi rezultate: în urma
tratamentului aplicat de noi cu
pro dusele Xado pe camioane
Iveco cu circa 700.000 km rulaþi,
care foloseau un alt ulei disponibil
pe piaþã ºi trebuiau sã facã schim -
bul undeva la maxim 30.000 km
- conform mãsurãtorilor noastre.
Dupã primele schimburi de ulei
cu tratamente, intervalul a ajuns
la 80.000 km, iar schimburile de
dupã tratamente au trecut pragul
de 100.000 km ºi încã facem mã -
surãtori - estimãm cã vor ajunge
la 150.000 km. Pentru fiecare
client nou, avem un mod de lucru
bine pus la punct. Implementarea
produselor XADO poate cã du -
reazã ceva mai mult, dar, prin
prisma rezultatelor obþinute pânã
acum ºi a metodei de lucru foarte
deschisã cãtre clienþi, putem spu -
ne cã aceºtia vor rãmâne parte -
ne rii noºtri pentru mult timp. Prac -
tic, pânã acum, nu am pierdut nici

un client care a folosit produsele
XADO ºi sunt încrezãtor cã acest
lucru nu se va întâmpla. Ca primã
etapã de lucru, se mãsoarã un
schimb de ulei pentru produsul
fo losit în acel moment, fiind deter -
minat exact numãrul de kilometri
care mai poate fi parcurs pânã la
urmãtorul schimb. Ulterior, utili -
zãm un lubrifiant XADO ºi moni -
torizãm vehiculul, pentru a avea
o comparaþie clarã doar pentru
uleiurile folosite. La al doilea
schimb de ulei, aplicãm ºi tra ta -
mentul ceramic ºi vedem unde
ajungem cu intervalul de kilometri.
La cel de-al treilea schimb de ulei,
vom avea exact mãsura pentru un
schimb de ulei la un motor tratat.
Pe lângã asta, în urma trata men -
tului, va creºte rezistenþa la coro -
ziune iar suprafaþa va deveni lu -
cioasã ºi durã. Tratamentul va
compensa uzura existentã în ve -
hicul ºi va conduce ºi la o rezis -
ten þã foarte bunã la uzurã a supra -

XADO

Pentru că ştii ce vrei
pentru vehiculul tău!
Creşterea intervalelor de schimb de ulei, până la 150.000
km. Costuri de exploatare mai mici. Consum de carburant
redus. Sună bine?
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feþelor tratate“, a explicat Mihai
Dumitru. 

Un vehicul tratat
poate funcţiona
mai bine ca unul
nou

Dupã toate aceste tratamente
la care este supus motorul, este
momentul sã ºtim concret ºi ce
rãspuns vom avea din partea ve -
hiculului. „Pe lângã avantajele de
ordin economic, motorul diesel
trage mai bine în ture joase, va fi
mai elastic, turbina va intra mai
re pede în funcþiune, iar trata men -
tul se va resimþi ºi asupra consu -
mului. Atunci când vorbim despre
vehicule grele, nu este important
doar motorul ci ºi transmisia:
trans misia finalã, diferenþialul ºi
cutia de viteze; ºi acestea se pot
de fecta, cu costuri mari de repa -
ra þii, ºi pot influenþa decisiv con -
su mul dacã au frecãri mari dato -
ritã unui lubrifiant de calitate

redu sã. Pe scurt, utilizarea produ -
se lor XADO conduce la scãderea
costurilor de întreþinere pe termen
mediu ºi lung într-un interval de
timp controlabil, aducând dupã
sine ºi o valoare de revânzare mai
mare ºi/sau creºterea duratei de
utilizare a vehiculului. Aceste pro -
duse se pot aplica oricãrui vehicul
cu uzurã normalã în exploatare,
gama de lubrifianti XADO fiind
agrea tã oficial ºi de marii con -
structori de vehicule comerciale
precum Volvo, MAN, Renault, DAF,
etc. Singura problemã ar fi cu ve -
hiculele care deja consumã ulei,
pentru cã atunci este nevoie întâi
de o reparaþie a cauzelor meca -
nice care produc acest consum“,
a mai arãtat Mihai Dumitru. El a
subliniat cã prin acest tratament
se încearcã aducerea motorului
ºi subansamblelor tratate cât mai
aproape de starea lor de nou, adi -
cã refacerea geometricã a di men -
siunii pieselor, reducerea frecãrii
ºi o duritate superficialã supe -

rioa rã. Sau, altfel spus, o rezis -
tenþã la uzurã mai mare, pânã la
dublarea duratei de viaþã. 

„Încercãm ºi o educare a
pieþei, vizavi de lubrifianþi, unii
dintre clienþii noºtrii achizi þio nân -
du-ºi deja testere de ulei, cu aju -
torul cãrora verificã starea uleiului
ºi intervalul la care ar trebui
schim bat. Ar fi foarte bine dacã
fiecare proprietar de parc auto ar
avea un astfel de tester. Mãcar
schimburile de ulei ar trebui sã
fie fãcute când trebuie, nu în
momentul în care maºina înce pe
sã consume ulei - atunci inter valul
de schimb este depãºit cu cel
puþin 30%. Un utilizator de tra -
tamente, dacã îºi va monitoriza
cum trebuie costurile, în 6 luni îºi
va recupera banii investiþi în tr a -
ta mente doar din economia de
car burant, restul de economie de
1,5 ani va fi profitul companiei -
practic, tratarea unui motor îºi tri -
plea zã valoarea în carburant eco -
nomisit, fãrã a mai lua în calcul ºi
celelalte beneficii pe termen
mediu ºi lung“, a concluzionat Di -
rec torul Executiv al Global Mo -
tors. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Global Motors SRL
partener oficial

Tel: +4 0758 92 36 76 (0758 XADORO)
+4 0726 92 36 76 (0726 XADORO)

Fax: +4 021 231 92 36 (021 231XADO)
E-mail: mihai.dumitru@xado.ro

pentru România

� Tratamente ceramice, în gamă
completă, pentru auto, moto și industrie

� Lubrifianți în gamă completă pentru
auto, moto și industrie

� Chimicale și cosmetice auto și moto
� Produse pentru armament

Studiu de caz
În numãrul din septembrie al revistei Ziua Cargo, vom prezenta un
studiu de caz care va evidenþia efectele directe pe care utilizarea
completã a produselor XADO le-au avut asupra unei flote de
transport.

www.xado.ro
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NOVENSYS ADERĂ LA
NOILE REGLEMENTĂRI
ALE UE PRIVIND
TRASABILITATEA

Începând cu data de 1 iulie
2012, a intrat în vigoare
Regulamentul de punere în
aplicare (UE) nr. 931/2011 al
Comisiei din 19 septembrie
2011 privind cerinþele în
materie de trasabilitate a
alimentelor de origine animalã
stabilite în Regulamentul (CE)
nr. 178/2002 al Parlamentului
European ºi al Consiliului.
Regulamentul Uniunii
Europene obligã producãtorii
din sectorul alimentar sã se
asigure cã informaþii privind
loturile de alimente de origine
animalã sunt puse la dispoziþie
operatorilor economici cãrora
le sunt furnizate alimentele ºi,
la cerere, autoritãþii
competente. Printre acestea se
numãrã: o descriere precisã a
alimentului, volumul sau
cantitatea de alimente, numele
ºi adresa operatorului din
sectorul alimentar de la care s-
a expediat alimentul, numele ºi
adresa expeditorului
(proprietarul), data expedierii
alimentului etc. În acest
context, Novensys pune la
dispoziþia clienþilor sãi soluþia
proprie de gestiune a
depozitului, bazatã pe
arhitectura SOA (Service
Oriented Architecture). Soluþia

este modularã si
automatizeazã procesele
specifice unui depozit
(recepþie, aºezare,
reaprovizionare, picking,
încãrcare, inventar, transferuri,
realizare pachete promo etc). 

TRANSLOG 
CONNECT 2012: 
UN PROGRAM VARIAT

Pe 28 ºi 29 noiembrie, va avea
loc ediþia 2012 a summitului
TRANSLOG Connect, care va
reuni, la Corinthia Grand Hotel
Royal din Budapesta, peste
500 de specialiºti din
domeniul logistic din Europa
Centralã ºi de Est ºi din statele
CIS. Datoritã succesului ediþiei
de anul trecut, organizatorii
TRANSLOG anunþã cã
majoritatea providerilor de
renume care au participat la
ediþia anterioarã au decis sã se
înscrie din nou, printre aceºtia
numãrându-se DB Schenker,
DSV, Raben, Duvenbeck,
Norbert Dentressangle,
Dachser, Agility etc. De
asemenea, la eveniment vor fi
prezenþi reprezentanþi ai
Gebruder Weiss, ai Portului
Rotterdam ºi ai Ambasadei
Regale Olandeze, Dexion ºi
edy Spedition. Programul de
conferinþe din cadrul
summitului va include teme de
interes, cum ar fi, de exemplu,
„Cum sã asiguri un Supply

Chain flexibil ºi o ratã înaltã de
reacþie? - SCM flexibil ºi rapid
versus prgonoze exacte”.
Aceastã prezentare va fi
susþinutã de Miguel Suarez,
Supply Chain director pentru
CEE, SEE, Rusia ºi Turcia la
compania Kotanyi. Rogier van
Zon, director de distribuþie ºi
depozitare globalã la TP Vision
- Philips, va vorbi despre „Noua
strategie de livrãri la TP Vision”
ºi despre reproiectarea
amprentei de depozitare ºi
transport pentru optimizarea
supply chain-ului. Pe baza
succesului repurtat de vizita la
fabrica Audi din Gyor de anul
trecut, organizatorul, TEG
Group, împreunã cu
managementul fabricii, au
decis sã repete aceastã
experienþã ºi în 2012. Vizita va
oferi unui grup de aproximativ
50 de delegaþi o prezentare a
companiei, urmatã de un tur al
facilitãþii de producþie a
motoarelor V6 TDI ºi al liniilor
de producþie de vehicule. Cea
de-a doua vizitã programatã
pentru 80 de delegaþi va fi
realizatã la fabrica Coca-Cola
din Dunaharaszti.
Pentru mai multe detalii sau
pentru înscrierea la TRANSLOG
Connect 2012, vizitaþi site-ul
www.translogconnect.eu sau
trimiteþi un e-mail
organizatorului la adresa:
marketing@tegevents.eu.

HENKEL RAPORTEAZĂ
CREŞTERI
SEMNIFICATIVE 

Vânzãrile Henkel în trimestrul II
2012 au atins valoarea de
4.206 milioane euro, o creºtere
de 6,4% comparativ cu
trimestrul II/2011. Organic,
vânzãrile au crescut cu 4,0%, o
creºtere semnificativã faþã de
perioada anterioarã 2011.
Profitul operaþional ajustat a
crescut cu 18,6%, de la 514
milioane euro la 609 milioane
euro. Profitul operaþional
raportat (EBIT) a crescut cu
8,5%, de la 537 milioane euro
la 583 milioane euro. Cu 1.425
milioane euro, vânzãrile din
regiunea Europa de Vest au
totalizat circa 1/3 din totalul
vânzãrilor Henkel, cifrã similarã
cu cea raportatã în trimestrul
II/ 2011. Vânzãrile din Europa
de Est au crescut cu 5,8%
pânã la 771 milioane euro, cu
o creºtere organicã de 7,9%.
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Norbert Dentressangle,
furnizorul oficial de servicii de
transport pentru Tour de France
din ultimii 30 de ani, ºi-a extins
parteneriatul tehnic cu ASO
pânã în 2018. Conform
clauzelor parteneriatului,
Norbert Dentressangle asigurã
transportul întregului
echipament necesar pentru
funcþionarea prestigioasei
competiþii cicliste, transportând
materialele necesare pentru
organizarea taberelor de start ºi
finiº ale fiecãrei etape în parte
(bariere de securitate, sisteme
de semnalizare ºi panouri
publicitare, podium, unitatea de
cronometrare, echipament de
sprijin etc). Know-how-ul
companiei este vital pentru

asigurarea unei desfãºurãri fãrã
probleme a evenimentelor în
cadrul Tour de France.
Implicarea Norbert
Dentressangle în Tour de
France presupune o echipã
dedicatã de 50 de ºoferi, 36
camioane articulate, fiecare
având o capacitate de 120 mc
ºi nu mai puþin de 4.000 km
parcurºi. 

NORBERT DENTRESSANGLE RĂMÂNE ALĂTURI DE
TOUR DE FRANCE
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Cele mai performante þãri din
regiune au fost Turcia ºi Rusia
(în special Divizia Adezivi).

KUEHNE + NAGEL ÎŞI
EXTINDE ACTIVITATEA
ÎN DOMENIUL
AUTOMOTIVE

Centrul logistic Kuehne + Nagel
din Worth, Bavaria, se dezvoltã
într-un hub major pentru
fabricile BMW din Germania. În
august, compania a preluat încã
50.000 mp de spaþiu logistic
prin intermediul cãruia va
deservi facilitãþile BMW din
Saxonia ºi Bavaria. În prezent,
spaþiul total din cadrul centrului
de la Worth este de 95.000 mp.
De aici, sunt aprovizionate
fabricile BMW din Dingolfing,
Landshut ºi Leipzig. În afarã de
transport, Kuehne + Nagel este
însãrcinat cu operaþiuni de
depozitare, comisionare a
componentelor, reverse
logistics, formalitãþi vamale ºi
diverse sarcini de securitate.
Centrul de aprovizionare va fi,
de asemenea, utilizat ca ºi
cross-dock, unde sosesc bunuri

de la furnizori, sunt manipulate
ºi distribuite cãtre toate fabricile
BMW din Bavaria. Kuehne +
Nagel oferã servicii complexe
de contract logistics cãtre BMW
din 1999, în întreaga Germanie
operând centre logistice pentru
producãtorul de autoturisme cu
o suprafaþã totalã de 230.000
mp. 

GEBRÜDER WEISS:
ROMÂNIA E O PIAŢĂ 
ÎN CREŞTERE

În ciuda climatului economic
general aflat în stagnare,
Gebrüder Weiss îºi continuã
dezvoltarea în România.
Conform estimãrilor lui
Thomas Moser, regional
manager pentru Europa de S-E
ºi CIS, compania a fost
capabilã sã se poziþioneze în
rândul primilor cinci operatori
logistici din þara noastrã. În
ultimii trei ani, Gebrüder Weiss
a investit aproximativ 22
milioane de euro pentru
construcþia unui terminal
logistic de dimensiuni mari în
Bucureºti, pentru stabilirea mai
multor centre ºi pentru

achiziþionarea de terenuri
pentru proiecte viitoare.
„Avem o ratã de creºtere
de aproximativ 20% pe an
în România”, spune Moser,
adãugând cã parte a
strategiei de dezvoltare
este stabilirea unei reþele
extinse în þarã, pentru
a putea oferi clienþilor
servicii în 24 de ore. Gebrüder
Weiss a construit în România
un portofoliu de clienþi atât
locali, cât ºi internaþionali,
companii din Austria, Germania
ºi Franþa, pentru general cargo
ºi servicii full load. Numãrul
comenzilor de transport din
partea unor companii mari
româneºti a cunoscut o
creºtere puternicã. La cele
ºase locaþii ale GW din þarã,
peste 20.000 transporturi full
load sunt procesate anual.
Structura clienþilor GW
Romania este diversã ºi merge
de la sectorul automotive ºi de
la marile lanþuri de retail, la
industria petrolierã. Recent, GW
a preluat activitatea de
furnizare de piese de schimb la
nivel naþional pentru o
companie mare din domeniul
automotive. 
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BB ineînþeles, am fost în -
cân taþi sã putem con -
tribui la un asemenea
pro iect, iar pe mãsurã
ce am început strâ n ge -

rea datelor, am realizat cât de pu -
þine lucruri se mai cunosc despre
transporturile efectuate înainte
de 1989, cât de puþine persoane
mai sunt printre noi pentru a po -
vesti ºi cât de puþine lucrãri au
fost scrise. Iatã câteva dintre in -
for maþiile culese, prezentate în
avanpremierã.

1934 este anul în care trans -
porturile rutiere din România ca -
pãtã o organizare la nivel naþional.
Astfel, în acel an, a fost înfiinþat
în cadrul CFR serviciul M6 auto -
buze, iar Regiei autonome CFR
i-a fost concesionatã exploatarea
exclusivã a „cãrãuºiei publice de
cãlãtori, bagaje ºi mãrfuri, pe
unele drumuri“ (Legea 2243 din
3 iulie 1934). Iniþial, au fost sta -
bilite 155 de trasee.

Exploatarea propriu-zisã a
transporturilor a început în 1935,
cu douã autobuze pe o distanþã
de 37 km. Un an mai târziu se
ajunsese la 499 km ºi 36 au to -
buze.

Dezvoltarea a continuat an de
an ºi în 1939 erau în exploatare
7.581 km cu 354 autobuze, iar
pen tru transportul de mãrfuri
2.729 km cu 132 autocamioane.

Parcul de autobuze cuprindea
mãrci precum Mercedes, Renault,
Saurer, Büssing, Chevrolet, Tatra,
MAN, Ford, Fiat, Austro-Fiat, REO,

AEG, Delahaye, Henschel, Ber -
nard. 300 dintre autobuze aveau
motor pe benzinã, iar 54 erau
Diesel.

Flota de 132 de autocamioane
proprii ale CFR cuprindea mãrci
precum Büssing NAG, Mercedes,
Ford, MAN, Citroen, Moris Com,
Krupp, Magirus, Hänschel. 86
erau Diesel, iar 46 mergeau pe
benzinã.

Serviciul de exploatare a ca -
mioanelor s-a înfiinþat în 1938, în
cadrul M6 auto CFR.

După război

RATA - Regia Autonomã de
Transport cu Autovehicule a luat fi -
in þã în 1946, fiind practic urmaºa
M6 auto CFR. Primul sediu al Di -
recþiei generale a fost în Bucureºti
în localul garajului „Ciclop“, Bu le -
vardul Magheru nr. 6, etaj VI.

În acelaºi an, RATA a primit în
exploatare 1.000 de autovehicule
marca Ziss, cumpãrate de statul
român din Uniunea Republicilor
Socialiste Sovietice.

În 1947, RATA s-a organizat
în patru direcþii regionale de trans -
port - Bucureºti, Târgu Mureº, Cluj,
Iaºi.

În 1949, reþeaua de autobuze
RATA totaliza 5.620 km.

O datã cu înfiinþarea Mi nis te -
rului Transporturilor în 1951, RATA
s-a desfiinþat, fiind înlocuitã cu
Direcþia generalã a transporturilor
auto.

Mărturii pentru 
80 de ani de
transporturi

Cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate, Asociaţia
Română de Logistică (ARILOG) şi-a propus realizarea unei
lucrări care să puncteze cele mai importante momente
din istoria transporturilor şi logisticii în România.

Victor Mateevici, fost director
general al Direcţiei generale a

transporturilor: 
Industria s-a deteriorat din 76, pentru cã s-a
interzis importul. Tehnologia staþiona, nu se

dezvolta. Am cãzut foarte mult pe planul de export
numai din cauza calitãþii produselor. ªi calitatea

produselor a fost determinatã de lipsa de tehnologie nouã.“

„



Made in simplicity

Adresa: Şoseaua Berceni, nr. 110
Telefon/Fax: +4 021 352 23 44; 0740 148 255
E-mail: office@gtilogistic.ro
www.gtilogistic.ro

Servicii cu valoare adăugată

Transport    Distribuţie    Depozitare
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În 1953, iau fiinþã 18 între prin -
deri regionale de transporturi auto
- IRTA: Bucureºti, Galaþi, Ploieºti,
Constanþa, Craiova, Piteºti, Ti mi -
ºoara, Arad, Cluj, Oraºul Stalin
(Braºov), Târgu Mureº, Baia Mare,
Deva, Oradea, Iaºi, Bacãu,
Suceava ºi Bârlad.

Victor Mateevici este numit
di rector general al Direcþiei gene -
rale a transporturilor auto în 1966.
Anterior, ocupase funcþia de di -
rector tehnic la IRTA Bucureºti.

„Eu am avut norocul cã am
fost promovat în funcþia asta în
ia nuarie 66, când problema ca -
drelor era uºor tratatã. Nu era obli -
gatoriu sã ai origine sãnãtoasã“,
ºi-a amintit Victor Mateevici.

În 1969, este înfiinþatã Cen -
tra la de transporturi auto, iar IRTA
de vine ITA. Dupã mai multe
reorganizãri, în 1981, avem la
nivel naþional 42 de Întreprinderi
de transporturi auto.

„Pot sã vã spun - nu cu mân -
drie proletarã - cã ce am fãcut noi
la etapa respectivã nu fãcuserã
francezii sau nemþii. Amintesc
linia de diagnosticare; verificarea
anua lã - sau bianualã sau trianualã
- a tuturor maºinilor. Ne-am strã -
duit sã cumpãrãm tahografe - nu
s-a aprobat. Le-a fãcut Mecanica
Finã. Am avut tahografe în Româ -
nia. Canalele faianþate la Baza 3
pot fi vãzute ºi acum. N-avea ni -
meni aºa ceva. Mecanicii, când
dã deau cu degetul negru, se ve -
dea. Asta era realitatea. De asta
spun cã, faþã de alte þãri, noi am
avut niºte atuuri în plus“, a po -
ves tit Valentin Mirescu, director
general în ITA dupã 1988, dupã
ieºirea la pensie a lui Victor Ma -
teevici, fost ministru secretar de
stat în Ministerul Transporturilor
în Guvernul Roman.

Cursa continuã pentru creº te -
rea productivitãþii a dus ºi la si -
tuaþii grele, mai ales când deciziile

veneau de la persoane care nu
înþelegeau transporturile.

„A fost circul acela, sã se care
camioane cu douã ºi mai multe
remorci. Era sã facã puºcãrie tot
sectorul auto din cauza asta, cã
iar eram sabotorii patriei române.
Pãi, cum sã fim de acord cu ne -

bu nia asta? S-a demonstrat cã
mai mult de o remorcã pe dru mu -
rile româneºti era pericol“, ºi-a
amintit Valentin Mirescu.

Autovehiculele
româneşti

De consemnat este ºi apariþia
producþiei autohtone de cami oa -
ne. Astfel, în 1955, apar cami oa -
nele tip „Steagul Roºu“ (SR) 101,
de 5 t, cu motor de ºase cilindri.
În 1960, apare SR 131 de 3 t, iar
din 1962 transporturile be ne fi -
ciazã de familia SR 113 de 5 t ºi
derivatele acestuia. SR 131 ºi SR
113, echipate cu motor de opt ci -
lindri în V, au reprezentat con cep -
þie integral româneascã.

Din 1971, a început producþia
de autocamioane ROMAN, echi -
pa te cu motor Diesel ºi construite
pe bazã de licenþã. Amintim mo -
de lele R 8135, de 8 t, R 12.215,
de 10 t, R 10215, de 9,5 t, R
19.215, de 16 t.

Valentin Mirescu, fost ministru
secretar de stat în Ministerul

Transporturilor: 
Ne place, nu ne place, hoþii au fost mai tari
decât orice în þara asta. ªi o spun cu

responsabilitate.“

„
Ion Lixandru, vicepreşedinte

UNTRR: 
Perioada de cãdere a început imediat dupã
1990, a fost o cãdere naturalã cauzatã de

incapacitatea oamenilor de a se adapta sistemului
privat.“

„

Scrisoare de trãsurã (1938). Document furnizat de Mayer Siegfried,
secretar general CNR (Confederaþia Naþionalã Rutierã)
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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 august – 15 septembrie 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*

Transportul de cãlãtori a fost
dotat cu autobuze MAOTZEDUN,
în 1955, produse la uzina Vulcan
din Bucureºti, apoi cu autobuzele
concepþie româneascã T.V. 1
(1958), T.V. 2 (din 1960), T.V. 7
(1967). Din 1973 au apãrut auto -
bu zele ROMAN-diesel: 112 UD,
111 RD, 109 RD, 117 UDA, 109
RDM, 112 UDM.

1977 - moment de
cotitură

„În 1977, a fost un moment de
co titurã prin reducerea dra ma ticã a
im porturilor ºi s-a trecut pe politica
«tot ce avem nevoie sã producem
la noi în þarã» ºi atunci s-a simþit cu
adevãrat scãderea potenþialului
tehnic ºi com pe ti ti vitãþii producþiei
pentru trans por tul din România. ªi
se poate veri fica faptul cã vehi cu -
le le fabricate pânã în '77 nu au fost

de pã ºite competitiv de cele fabri -
ca te pânã în 1989, ba chiar erau
mult mai bune ºi mai fiabile“, a arã -
tat Ion Lixandru, vicepreºedinte
UNTRR.

În 1983, exista o reþea de trans -
port rutier de cãlãtori de 47.531
km ºi se efectuau 50.000 de curse
zilnice. În acelaºi an, autovehiculele
de marfã au trans portat circa 470
milioane t.

Pe rutele internaþionale, trans -
portul rutier de mãrfuri a deservit
relaþii comerciale cu 30 de þãri din
Europa, Asia ºi Africa, în 1983 fiind
realizate 5.300 de curse.

Construcþia la Canalul Dunãre
- Marea Neagrã a început în 1977,
cu 327 de oameni ºi 125 auto bas -
cu lante. În anii 1983-1984, numai
pe partea de transport munceau
acolo peste 10.000 de oameni, cu
peste 3.000 de autobasculante,
lu crându-se fãrã întrerupere, în douã
schimburi.

După 1990

Dupã 1990, elementul marcant
a fost apariþia com pa ni ilor private.
Prac tic, sistemul privat din România

s-a dezvoltat în pa ralel cu cel de stat,
acestea din urmã continuând ºi chiar
acce le rând planul de investiþii.

„ITA a achiziþionat peste 300 de
camioane Renault cu garanþia sta -
tului. Întreprinderea Trans por turi
Bucureºtii Noi, autobaza par tidului,
a cumpãrat 120 de Volvo plãtite
din bani publici. ªi la ITIA Bucureºti
s-a întâmplat la fel când au achi zi -
þionat peste 220 de ca mioane
Volvo. Autobaza 4 Militari a cum -
pã rat 120 de Iveco ºi toate aceste
companii au rãmas datoare la bu -
ge tul de stat. Dupã 1990, a existat
un avânt de a achiziþiona camioane
competitive, dar ma na ge mentul din
sis temul organizat de stat, cu co -
menzi de stat, nu a fost unul care
sã ajute dezvol ta rea, ci mai degrabã
invers. Toate a ceste companii au
cãzut pentru cã au fost obiºnuite
sã fie spri ji nite de un sistem cen -
tra lizat ºi toþi cei care au fost în sis -
temul de stat au plecat cu bucãþele
de afaceri ºi au devenit privaþi. Ast -
fel, acel sistem a fost fãrâmiþat ºi
a poi totul a cãzut pe principiul do -
mi no-ului“, a explicat Ion Lixandru.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

„Cu prilejul anului nou, felicit
întregul personal din toate
unitãþile ministerului. Felicit pe
harnicii lucrãtori din
exploatarea transporturilor
feroviare, auto, navale ºi
aeriene. La mulþi ani!“ -
Ministrul Transporturilor ºi
Telecomunicaþiilor Emil
Bodnãraº (31 decembrie 1958).

Mai multe despre istoria transporturilor veþi putea afla cu ocazia
Conferinþei Internaþionale ARILOG de Logisticã & Supply Chain 2012
din 30-31 octombrie, care va avea loc la Bucureºti



Întrebările lunii AUGUST (etapa 33)

Întrebările lunii IULIE (etapa 32) şi răspunsurile corecte:

Premiile sunt oferite de

OTZ URSUS BREWERIES IFPTR

Fiecare întrebare are un
singur răspuns corect. 

Puteţi răspunde până pe
7 septembrie, 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 august
şi variantele corecte de răspuns

vor fi publicate în numărul din
septembrie al revistei ZIUA

CARGO.

GTI

1. _________ reprezintă o metodă
de alocare a costurilor
considerată sofisticată, care
însă defineşte modul în care
sunt acumulate costurile de
regie.

a. ABCX
b. Pareto
c. Activity Based Costing - CORECT

2. Ce tip de concurenţă
imperfectă este caracterizată
de existenţa unui singur
furnizor?

a. Oligopol
b. Monopol - CORECT
c. Concurenţa monopolistă

3. Cererea este _________ în cazul
în care o modificare oricât de
neînsemnată a preţului
determină o modificare
substanţială a cererii.

a. Inelastică
b. Elastică - CORECT

1. Cross-docking-ul este
operaţiunea de:

a. Reverse logistics
b. Mutarea produselor fără a trece prin

depozit
c. Prelevarea comenzilor pe zone
d. Inspecţia mărfurilor
e. Lucruri fungibile şi consumptibile.

2. Care este scopul contractului de
depozit?

a. Preluarea lucrului depozitat;
b. Vânzarea lucrului depozitat la

momentul oportun;
c. Conservarea lucrului depozitat, în

vederea restituirii lui, în natură, la
cererea deponentului;

d. Conservarea lucrului depozitat, în
vederea vânzării lui de către
depozitar;

3. Contractul de 3PL este contractul
în care:

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

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.

HENKEL
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Câştigătorii lunii IULIE
Roxana Chimiac, Radu-Gheorghiţă Chertif şi Natalia
Jurcăneanu

Ei au fost aleşi prin tragere la sorţi din cei 16 de concurenţi
care au răspuns corect la întrebările lunii iulie, cea de a 32-a
etapă a concursului de logistică.

Lista concurenţilor care au răspuns corect
Florin Geneţ, Radu Paul Alecu, Nicuşor Tirim, Aurelia Bălan,
Radu-Gheorghiţă Chertif, Adrian Preda, Ana Harja, Carmen
Marinache, Alex Popescu, Robert Hrabal, Nicoleta Atîrnăteanu,
Claudiu Mihăilescu, Roxana Loredana Chimiac, Natalia
Jurcăneanu, Laura Andrei şi Ana Maria Irimia.

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 33-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`! (33)
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220 MILIOANE EURO
PENTRU „SOMEŞ
RIVER”

Firma PVB Power Bulgaria AD
va construi în parteneriat
public-privat 7 microcentrale
pe râul Someº, proiect
denumit „Someº River” ºi
estimat la 220 de milioane de
euro, a anunþat Horea
Uioreanu, preºedintele
Consiliului Judeþean Cluj. El a
fãcut o vizitã în Bulgaria ºi a
discutat cu reprezentanþii
companiei, care are acþionariat
italian ºi urmãreºte dezvoltarea
energiei din resurse
regenerabile prin valorificarea
potenþialului hidroenergetic al
râurilor de pe teritoriul Europei. 
Lucrãrile urmeazã a se derula
pe parcursul a 3 ani, iar
proiectul va începe anul viitor.
Una dintre construcþii va fi pe
teritoriul judeþului Cluj, în
comuna Vad. 
Uioreanu a spus cã potenþialul
hidroenergetic al judeþului Cluj
este extrem de ridicat ºi ar
putea contribui la o dezvoltare
economicã acceleratã a
judeþului.

PODUL DE LA PUTNA
SEACĂ, FINALIZAT

Lucrãrile de construcþie a
noului pod de cale feratã de la
Putna Seacã, situat între
staþiile Ploieºti -Vicºani, la km
209+154, au fost finalizate.
Valoarea investiþiei este de
13,33 milioane de euro, sursa
de finanþare fiind asiguratã din
fonduri europene, facilitatea
ex-ISPA, ºi de la bugetul de
stat.
Viteza trenurilor de cãlãtori
(57) ºi de marfã (20) va fi,
dupã perioada de stabilizare a
terasamentului, de 120 km/h.
Lucrãrile au fost executate de
un consorþiu format din SC
CONCEFA Sibiu ºi IMSAT
Bucureºti, în perioada ianuarie
2010 - iulie 2012.
Lungimea podului este de
189,70 m, are cale feratã
dublã, iar tablierele sunt
realizate din câte 6 panouri a
câte 7,50 m fiecare. Înãlþimea
grinzilor principale este de
7,00 m. Tablierele sunt
prevãzute cu trotuare mãrginite
cu parapete metalice pe
ambele pãrþi exterioare ale
grinzilor principale.

Volumul lucrărilor
de construcţii a crescut
în primul semestru,
comparativ cu aceeaşi
perioadă a anului trecut,
atât ca serie brută, cât
şi ca serie ajustată în
funcţie de numărul de
zile lucrătoare şi de
sezonalitate, cu 7,5%,
respectiv cu 7,7%, potrivit
Institutului Naţional de
Statistică (INS).
Pe elemente de structură,
la lucrările de construcţii
noi, volumul lucrărilor
de construcţii a crescut
cu 18,0%. S-au înregistrat
scăderi la lucrările de
întreţinere şi reparaţii
curente (-10,8%) şi la
lucrările de reparaţii capitale
(-8,6%). 
Pe obiecte de
construcţii, volumul
lucrărilor a scăzut cu
13,5% la clădirile
rezidenţiale şi cu 2,5%
la clădirile nerezidenţiale.
La construcţiile
inginereşti, lucrările de
construcţii au crescut cu
18,7%. 
Ca serie ajustată în
funcţie de numărul de
zile lucrătoare şi de
sezonalitate, volumul
lucrărilor de construcţii
a crescut cu 7,7%,
creştere evidenţiată la
lucrările de construcţii noi
(+22,9%). 
La lucrările de reparaţii
capitale şi la cele de
întreţinere şi
reparaţii curente, s-au

înregistrat scăderi cu 14,3%,
respectiv cu 4,5%. 
Pe obiecte de
construcţii s-au înregistrat
scăderi cu 17,2% la
clădirile rezidenţiale şi
cu 0,8% la cele
nerezidenţiale.
Construcţiile inginereşti au
crescut cu 20,4%.
În iunie, volumul lucrărilor
de construcţii a crescut cu
7,6% faţă de luna mai, ca
serie brută, dar a scăzut cu
9,9% ca serie ajustată în
funcţie de numărul de zile
lucrătoare şi de sezonalitate.
Faţă de luna
corespunzătoare a
anului precedent, volumul
lucrărilor de construcţii a
scăzut ca serie brută, cu
0,8%, iar ca serie ajustată a
crescut cu 2,7%. 
Creşterea este evidenţiată
astfel: la lucrările de
reparaţii capitale (+19,2%),
la lucrările de întreţinere şi
reparaţii curente (+16,3%) şi
la lucrările de construcţii noi
(+3,0%). 
Pe obiecte de construcţii, au
avut loc creşteri astfel: la
clădirile nerezidenţiale
(+19,8%), la clădirile
rezidenţiale (+8,1%) şi la
construcţiile inginereşti
(+2,7%).
Pe elemente de
structură, s-au înregistrat
scăderi la construcţii noi
(-6,4%) şi la lucrările de
întreţinere şi reparaţii
curente (-1,9%). Lucrările de
reparaţii capitale au crescut
cu 8,0%.

VOLUMUL LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII
A CRESCUT CU 7,5%
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Audit la MTI: Sute de
milioane de euro
cheltuiţi aiurea. Comisia
Europeană cere corecţii
de 141 milioane euro
Companiile din subordinea Ministerului Transporturilor au
cheltuit câteva sute de milioane de euro în mod
nejustificat sau fără să respecte legislaţia, în perioada
2009 - martie 2012, arată rezultatele rapoartelor Curţii de
Conturi şi ale auditului intern dispus de ministrul Ovidiu
Silaghi. Comisia Europeană a solicitat corecţii de 141,48
milioane euro, iar sumele vor fi suportate de la bugetul de
stat. Ministrul Silaghi a precizat că unele aspecte legate
de utilizarea fondurilor europene vor fi verificate şi de
Oficiul European de Luptă Antifraudă. 
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AA stfel, conform Rapor -
tului de Audit nr.
2011/RO/REGIO/J2/
995/1, Comisia Eu ro -
pea nã a solicitat

corecþii financiare pentru: 
* Autostrada Orãºtie - Sibiu:

co recþie 95,31 milioane euro, va -
loa re proiect 448,54 milioane
euro.

* Autostrada Nãdlac - Arad:
co recþie 37,51 milioane euro, va -
loare proiect 54 milioane euro. 

* Reabilitarea drumurilor naþio -
na le cu fonduri europene - DN 24
ºi DN 24B: corecþie 8,87 milioane
euro, din peste 50 milioane euro
valoarea totalã a proiectului.

La CNADNR, în urma verificãrii
legalitãþii utilizãrii ºi rambursãrii
fondurilor provenite din credite
ex terne rambursabile, Curtea de
Con turi a constatat, la contractul
de finanþare încheiat de companie
cu Banca Europeanã de Investiþii
(BEI) pentru reabilitarea dru mu -
rilor, etapa a V-a, ratificat prin OUG
nr. 159/2002, aprobat prin Legea
nr. 86/2003, majorarea costului
pro iectului cu 36,67 milioane
euro, prin includerea unor chel -
tu ieli neeligibile, respectiv taxe ºi
impozite, suportate din cofi na n -
þare. Au fost efectuate plãþi de
2,56 milioane euro fãrã res -
pectarea clauzelor contractuale
ºi, în consecinþã, suma a fost su -
por tatã de la bugetul de stat. 

50 milioane euro,
anulaţi dintr-un
împrumut BIRD

La Acordul de împrumut dintre
Banca Internaþionalã pentru Re -
con strucþie ºi Dezvoltare (BIRD)
ºi România, pentru finanþarea Pro -
iec tului de restructurare a trans -
por turilor, ratificat prin OUG nr.
52/2005, aprobat prin Legea nr.
274/2005, a fost anulatã suma
de 50 milioane euro din valoarea
totalã a Proiectului (198,37 mili -
oane euro), din cauza gestionãrii
ºi utilizãrii ineficiente a fondurilor. 

În cadrul aceluiaºi proiect, au
fost efectuate plãþi nelegale de
1,13 milioane euro peste listele
de cantitãþi din contractele de lu -
crãri, pentru care nu au fost în -

che iate acte adiþionale sau emise
or dine de variaþie ºi au fost efec -
tua te plãþi nejustificate de
668.645 euro, pentru servicii de
con sultanþã.

Plăţi ilegale de
1,34 milioane euro
pentru Autostrada
Arad - Timişoara şi
Centura Arad

Totodatã, la Acordul de îm pru -
mut BEI 22.417 pentru finanþarea
construirii Autostrãzii Arad - Ti -
mi ºoa ra ºi a variantei de ocolire
a Ara du  lui, ratificat prin Legea nr.
250/2004, s-a constatat efec tua -
rea unor plãþi ilegale de 1,34 mi -
li oane euro, fãrã documente jus -
tifi ca tive care sã probeze livrarea
bu nurilor sau efectuarea servi ci -
ilor ºi lucrãrilor. 

În cadrul aceluiaºi proiect, au
fost acceptate la platã cantitãþi
su pli mentare de lucrãri în valoare
de 24,27 milioane euro ºi au fost
di mi nuate veniturile la bugetul de
stat cu 2,11 milioane euro, deoa -
re  ce nu au fost aplicate ºi deduse
pe na litãþi pentru întârzierea lu -
crãrilor. 

Rovinieta, fără
licitaţie

Alte nereguli constatate la
CNANDR este încredinþarea fãrã
licitaþie a contractelor de con sul -
tanþã juridicã de 12,74 milioane
euro. De asemenea, contractul
„Sis tem informatic pentru emite -
re, gestiune, monitorizare ºi con -
trol a rovinietei”, în valoare de
7,62 milioane euro, a fost atribuit
cu încãlcarea prevederilor legale
specifice achiziþiilor publice.

Totodatã, suma de 1,42 mi li -
oa ne euro a fost plãtitã pentru
ex proprierea imobilelor situate pe
am plasamentul Autostrãzii Bu cu -
reºti - Constanþa, în condiþiile în
care, la 31 decembrie 2011, ex -
pro prierile nu erau finalizate. 

Iatã ºi rezultatele auditului dis -
pus de ministrul Ovidiu Silaghi:

La Compania Naþionalã Admi -
nis traþia Porturilor Maritime Con -
stan  þa, s-a constatat „plata nelegalã

a sistemului perimetral ne ex ecutat
în valoare de 415.182 euro ºi un
prejudiciu din cauza lip sei ele men -
te lor prefabricate care intrã în com -
po nenþa valoricã a lucrãrii în curs
de execuþie «Pa sa rela pietonalã ºi
Port agrement zo na Cazinou -Ma -
maia», în sumã de 108.252 euro“. 

De asemenea, s-au încãlcat
pre vederile contractuale privind
constituirea garanþiilor: valoarea
ga ranþiilor neconstituite la con -
trac tele de agent ºi de armator a
fost de 452.905 euro, investiþii
a su mate ºi nerealizate - de
500.000 euro, iar neîncasarea
su melor aferente închirierii te re -
nurilor aparþinând domeniului pu -
blic - de 561.205 euro. 

La Compania Naþionalã de Cãi
Ferate CFR SA, Curtea de Conturi
ºi auditul au constatat cã a fost
prejudiciat patrimoniul public al
statului cu 9,455 milioane euro,
prin executarea silitã a 101,5 km
cale feratã, în favoarea unor ope -
ra tori economici privaþi. 

Totodatã, Departamentul de
Luptã Anti Fraudã (DLAF) a con -
sta tat încãlcãri ale prevederilor
le ga le la atribuirea contractelor
de lucrãri în valoare de peste 52
mi li oane euro, fapt ce poate con -
duce la aplicarea de corecþii finan -
cia re de 100%, respectiv la supor -
ta rea acestor sume de la bugetul
de stat. 

Pentru reabilitarea Liniei de
Cale Feratã Bucureºti - Constanþa
s-au constatat întârzieri de peste
2 ani ºi suplimentãri de peste 110
mi lioane euro la contracte. 

Corpul de Control al Primului
Mi nistru a constatat, de ase me -
nea, cã, la 31 mai 2011, ANAF a
instituit sechestre asiguratorii de
peste 155,55 milioane euro asu -
pra activelor companiei. 

De asemenea, în derularea
con tractului ISPA 2000/16/P/
PT/001/03/02 în che iat de CN
CF CFR SA pentru reabilitarea
sec þiunilor Bãneasa - Feteºti, s-au
plãtit 1,38 milioane euro cu în -
cãlcarea memorandumului de fi -
nanþare ºi a contractului de lucrãri,
astfel cã suma a fost declaratã
neeligibilã ºi, în consecinþã, a fost
suportatã de la bugetul de stat. 

Totodatã, urmãrirea de fec -
tuoa sã a derulãrii contractului
„Rea bilitarea liniei de cale feratã
Bu cureºti - Constanþa, Tronsonul
Bã neasa - Fundulea, Lotul nr. 2“
a generat un litigiu, prin care CN
CFR SA a fost obligatã la plata
de 8,50 milioane euro. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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PP uþurile petroliere înde -
pãr tate pot fi, de ase me -
nea, conectate la o plat -
formã prin inter me diul
u nor linii plutitoare ºi co -

ne xiuni „ombilicale”. Aceste soluþii
submersibile pot consta dintr-unul
sau mai multe puþuri sub acvatice
sau centre pentru puþuri multiple.

Istoric

Primele puþuri petroliere sub -
ac vatice au fost forate în 1891,

de pe platforme pe piloni pe lacul
Grand St Marys (Mercer County
Reservoir) în Ohio, SUA. Rezer -
vo rul (lac artificial), puþin adânc,
dar cu suprafaþã mare, a fost con -
struit între 1837 ºi 1845 pentru
a furniza apã pentru Miami ºi ca -
nalul Erie. 

În jurul anului 1896, au fost
fora te primele puþuri petroliere în
apã sãratã, în porþiunea câmpului
Summerland care se extinde sub
Canalul Santa Barbara, în Cali for -
nia. Puþurile au fost forate de pe

cheiuri care se extindeau de pe
uscat, peste o porþiune din canal. 

Alte activitãþi notabile de foraj
subacvatic au fost realizate pe
par tea canadianã a Lacului Erie
în anii 1900 ºi pe lacul Caddo în
Luisiana, în 1910. La scurt timp
dupã aceasta, au fost forate puþuri
în zonele cu maree de-a lungul
coas tei golfurilor din Texas ºi
Loui siana. În 1920, forajul pu þu -
rilor a fost gata de pe platforme
de beton pe lacul Maracaibo, în
Venezuela. 

PPllaattffoorrmmee  ppeettrroolliieerree
aaccvvaattiiccee
O platformă petrolieră maritimă, oceanică sau instalată pe un lac
este o structură de dimensiuni mari prevăzută cu facilităţi de foraj,
pentru extracţia şi procesarea petrolului sau gazelor naturale şi
pentru depozitarea temporară a acestora până când pot fi aduse la
ţărm, pentru rafinare şi comercializare. În multe cazuri, platforma
petrolieră dispune, de asemenea, de facilităţi pentru cazarea şi
acomodarea forţei de muncă. În funcţie de circumstanţe, platforma
poate fi fixată de fundul apei, poate constitui o insulă artificială
sau poate fi plutitoare. 
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Cea mai veche platformã sub -
ma rinã înregistratã în baza de date
Infield este Bibi Eibat, care a de -
ve nit operaþional în 1923, în Azer -
baidjan. 

La începutul anilor 30 ai seco -
lu lui trecut, Texas Company a dez -
vol tat primele barje mobile pentru
fo raj în zonele de coastã ale gol -
fului. 

În 1937, compania Pure Oil
(a cum parte a Chevron Cor po ra -
tion), împreunã cu partenerul sãu,
Su perior Oil (acum parte a
ExxonMo bil), a folosit o platformã
fixã pentru dezvoltarea unui câmp
de foraj la o adâncime de 4,3 m
ºi o distanþã de 1,6 km de þãrm,
la Calcasieu Parish, Louisiana. 

Nouã ani mai târziu, Magnolia
Pe troleum (acum parte a
ExxonMo bil) a ridicat o platformã
în 5,5 m de apã, la o distanþã de
aproximativ 20 km de coasta St
Mary Parish, Louisiana. 

La începutul anului 1947, Su -
pe rior Oil a ridicat o platformã de
foraj ºi producþie în 6,1 m de apã,
în apropiere de coasta Vermilion
Parish, Louisiana. Dar Kerr-McGee
Oil Industries (acum Anadarko
Pe troleum Corporation), ca ope -
ra tor pentru Phillips Petroleum ºi
Stan olind Oil&Gas (BP) a fost cel
care a deschis, în octombrie 1947,
plat forma istoricã Ship Shoal
Block 32, aceasta fiind con si de -
ra tã prima platformã la o de pã r -
ta re apreciabilã de þãrm. 

Thames Sea Forts (forturi ma -
ritime) din cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial sunt considerate a fi pre -
de cesorii direcþi ai platformelor
ma ritime moderne. Fiind pre-con -
struite într-un timp foarte scurt,
au fost transportate prin plutire
la locaþiile lor ºi fixate de fundul
Estuarului Tamisei. 

Dar sã trecem în revistã câteva
ti puri de platforme petroliere ac -
va tice. 

Platforme fixe 
şi turnuri

Acest tip de platforme sunt
construite pe picioare din beton
sau oþel (sau ambele) ºi ancorate
direct de fundul mãrii (sau al lacu -
lui), susþinând o punte cu spaþii
pentru echipament de foraj, fa ci -
litãþi de producþie ºi reºedinþe
pen tru echipaj. Astfel de plat for -
me sunt, având în vedere imo bi -
li tatea lor, proiectate pentru utili -
zarea pe termen foarte lung (de
exemplu platforma Hibernia). Pot
fi utilizate mai multe tipuri de
struc turi, jachetã de oþel, carcasã
de beton, oþel plutitor sau chiar
beton plutitor. Jachetele de oþel
sunt secþiuni verticale realizate
din membre tubulare din oþel, an -
corate de fundul apei. Structurile
cu carcase din beton dispun de
obicei de tancuri de stocare petrol
sub nivelul mãrii, acestea fiind
utilizate adesea ca ºi capacitate

Recorduri
Platforma Petronius este o facilitate tip turn în Golful Mexico,
înãlþându-se la 610 m deasupra nivelului mãrii, fiind una dintre cele
mai înalte structuri din lume. Platforma Hibernia din Canada este
cea mai grea platformã din lume, localizatã în Bazinul Jeanne d'Arc
în Oceanul Atlantic. Este o structurã gravitaþionalã cu o înãlþime de
111 m ºi are o capacitate de stocare de 1,3 milioane barili
(210.000 mc) de petrol neprelucrat. Întreaga structurã cântãreºte
1,2 milioane t. 
Facilitatea pentru gaz natural lichefiat dezvoltatã de Royal Dutch
Shell se aflã la aproximativ 200 km de coasta vesticã a Australiei,
data terminãrii fiind stabilitã pentru 2017. Când va fi gata, va fi cea
mai mare facilitate plutitoare off-shore, preconizându-se a avea o
lungime de 488 m ºi o lãþime de 74 m, cu o masã de 600.000 t
balastatã.
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plutitoare, permiþând a fi con stru -
i te în apropierea þãrmului (fior du -
ri le norvegiene ºi firth-urile sco -
þiene sunt foarte populare, pentru
cã sunt la adãpost ºi au o adân -
ci me suficientã), apoi transportate
prin plutire în poziþia finalã, unde
sunt scufundate pânã pe fundul
apei. Platformele fixe sunt fe za -
bile pentru instalarea în adâncimi
de pânã la 520 m. 

Platformele-turn constau, aºa
cum le aratã ºi numele, din turnuri
flexibile ºi dintr-o fundaþie pe pi -
loni care susþine o punte con ven -
þionalã pentru foraj ºi operaþiuni
de producþie. Turnurile sunt pro -
iectate sã suporte deflecþii ºi forþe
laterale substanþiale ºi sunt uti li -
zate în mod normal la adâncimi
cuprinse între 370 ºi 910 m. 

Platforme mobile 

Platformele semi-submersibile
au coloane ºi pontoane care pot
face structura sã pluteascã, dar
au o masã suficientã pentru a o
menþine verticalã. Platformele
semi-submersibile pot fi depl a -
sa te dintr-un loc într-altul ºi balas -
ta te mai sus sau mai jos prin mo -
dificarea nivelului de inundare a
tancurilor de plutire (balizaj). A -
cestea sunt în general ancorate
prin intermediul unei combinaþii
de lanþuri, cabluri metalice sau
frân ghii din poliester, dar pot fi
menþinute pe loc prin intermediul
poziþionãrii dinamice. Platformele

submersibile pot fi utilizate la
adâncimi de la 60 la 3.000 m. 

Unitãþile mobile de foraj tip
„jack-up” sunt platforme care pot
fi ridicate deasupra mãrii prin uti -
li zarea unor picioare care pot fi ri -
di cate ºi coborâte. Aceste unitãþi
mo bile (MODUs) sunt utilizate în
adâncimi de pânã la 120 m, dar
une le pot ajunge pânã la 170 m.
Sunt proiectate sã fie deplasate
din tr-un loc într-altul ºi apoi se

an coreazã de fundul apei prin in -
ter mediul picioarelor, cu un sistem
de pinioane. 

Un alt sistem mobil este acela
al navelor de foraj, la bazã vapoare
dotate cu aparaturã de specia li -
ta te. Acestea sunt mai mult uti li -
zate pentru foraj de explorare
pen tru petrol ºi gaze sau în sco -
puri ºtiinþifice. Majoritatea acestor
nave sunt prevãzute cu un sistem
de poziþionare dinamicã, pentru
a-ºi menþine poziþia deasupra pu -
þu lui, ºi pot fora la adâncimi ale
apei de pânã la 3.700 m. 

Existã, de asemenea, sisteme
plu titoare de producþie (FPSO -
sis tem de producþie, depozitare
ºi descãrcare), structuri de dimen -
siuni mari, în general de forma
navelor, echipate cu facilitãþi de
pro ducþie. Aceste platforme sunt
pla sate într-o anumitã locaþie pen -
tru perioade mari de timp, dar nu
foreazã, ci prelucreazã sau depo -
zi teazã. În prezent, se aflã în dez -
vol tare și prima facilitate din lume
pen tru gaz natural lichefiat (FLNG).

La acestea, se adaugã plat for -
mele cu picioare pretensionate,
care sunt folosite pânã la 2.000
m adâncime a apei, structuri gra -
vi taþionale, ancorate direct de fun -
dul apei, platforme satelit (siste -
me de suport) care opereazã în
conjuncþie cu o platformã staticã
etc. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Platformã semi-submersibilã (fotografie realizatã de Agencia
Brasil, agenþie de presã brazilianã, sub licenþa Creative

Commons License Attribution 3.0 Brazil)
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TRENURI INTERCITY
LA PREŢ DE
INTERREGIO,
ÎN AUGUST

În perioada sezonului estival, pe
ruta Bucureºti Nord - Constanþa
ºi retur, preþurile biletelor de
cãlãtorie la trenurile InterCity
sunt aproximativ egale cu cele
de la trenurile InterRegio.
Promoþia se aplicã numai la
tarifele preþ întreg (adult) ºi tarif
copil la clasa 1 ºi clasa a 2-a ºi
e valabilã la urmãtoarele trenuri:
• IC 581 Bucureºti Nord
(plecare 07:05) - Constanþa
(sosire 09.40)
• IC 583 Bucureºti Nord
(plecare 16:00) - Constanþa
(sosire 18.35)
• IC 582 Constanþa (plecare
07:10 )- Bucureºti Nord (sosire
16.05)
• IC 584 Constanþa (plecare
16:05) - Bucureºti Nord (sosire
18.36)

INTERRAIL PASS - CU
TRENUL PRIN EUROPA

InterRail este o legitimaþie de
cãlãtorie nominalã, valabilã

numai însoþitã de paºaport sau
carte de identitate, pentru
cãlãtorii nelimitate în 30 de þãri
europene sau doar pentru o
þarã. La achiziþionare, cãlãtorul
primeºte în plus o hartã cu
reþeaua feroviarã europeanã ºi
un „Ghid InterRail Pass ”.
Biletele emise electronic se pot
procura din peste 90 puncte de
vânzare din reþeaua CFR -
agenþii de voiaj ºi staþii CFR care
vând legitimaþii de cãlãtorie în
trafic internaþional.
Tinerii de pânã la 26 de ani ºi
seniorii de peste 60 de ani
beneficiazã de preþuri speciale,
iar copiii (între 4 ºi 11 ani) de o
reducere de 50% din tariful de
adult.
Existã douã variante disponibile:
1. InterRail Global Pass, valabil:
* 5 zile în interval de 10 zile; 10
zile în interval de 22 de zile; 15
zile continue; 22 de zile
continue; 1 lunã continuã în
urmãtoarele þãri europene:
Austria, Belgia, Bosnia-
Herþegovina, Bulgaria, Croaþia,
Cehia, Danemarca, Finlanda,
Franþa, Germania, Marea
Britanie, Grecia, Ungaria, Italia,
Luxemburg, Muntenegru,
Olanda, Norvegia, Polonia,
Portugalia, Republica Irlanda,

Macedonia, România, Serbia,
Slovacia, Slovenia, Spania,
Elveþia, Suedia, Turcia ºi pe
ferryboat între Italia ºi Grecia
exploatat de Attica ºi Minoan
Lines.
2. InterRail One Country Pass,
valabil:
* 3, 4, 6, 8 zile într-o perioadã de
1 lunã , pe parcursul unei
singure þãri dintre: Austria,
Benelux (Belgia, Olanda,
Luxemburg), Bulgaria, Croaþia,
Cehia, Danemarca, Finlanda,
Franþa, Macedonia, Germania,
Marea Britanie, Grecia, Grecia
plus Companiile Attica ºi
Minoan Lines (cu ferryboat între
Grecia ºi Italia), Ungaria,
Republica Irlanda, Italia,
Norvegia, Polonia, Portugalia,
România, Serbia, Slovacia,
Slovenia, Spania, Suedia,
Elveþia, Turcia.

REDUCERI DE TARIFE
LA TREN, ÎN ŢARĂ 

Beneficiarii Cardului TrenPlus
pot cumpãra online bilete de
tren, cu reducere de 25%, la
care se pot cumula reduceri de
pânã la 15%, acordate de CFR
Online. Cardul se procurã de la
staþiile sau agenþiile de voiaj
CFR, la preþul de 80 lei, în baza
unei cereri scrise. Are
valabilitate 1 an, este nominal ºi
netransmisibil ºi permite
efectuarea unui numãr nelimitat
de cãlãtorii.
Pentru cumpãrarea biletelor
prin serviciul CFR Online, clienþii
trebuie sã se înregistreze pe
site-ul www.cfrcalatori.ro, sã
completeze toþi paºii indicaþi pe
platformã, sã aleagã destinaþia
ºi sã finalizeze plata. Dupã ce
tranzacþia este confirmatã,
clientul primeºte pe e-mail
varianta electronicã a biletului
de tren, care nu trebuie
obligatoriu tipãritã, identificarea
având loc pe baza unui act de
identitate ºi a ID-ului de bilet.
Termenul minim de cumpãrare
a biletelor CFR Online este de
24 ore. Oricare utilizator de
internet are posibilitatea sã
cumpere bilete la toate trenurile
care circulã cu regim de
rezervare (InterCity - IC,
InterRegio -IR, Regio Expres -
RE) în trafic intern, la preþ întreg,
copil, elev sau student, bilete
dus-întors, minigrup 2 - 5 sau
bilete cu reducere la
cumpãrarea cu anticipaþie de 6
- 30 zile.

Numărul înmatriculărilor de
autoturisme noi a crescut în
primul semestru din
România cu 5%, la 33.343 de
unităţi (31.758 în aceeaşi
perioadă a anului trecut), în
timp ce piaţa UE s-a
contractat cu 6,8%, de la
7,13 milioane la 6,64
milioane de livrări, din cauza
situaţiei economice dificile
din Franţa şi sudul Europei,
potrivit datelor Asociaţiei
Constructorilor Europeni de
Automobile (ACEA). 
Germania, cea mai mare
economie europeană, a
rămas pe creştere, cu un
avans de 0,7%, la 1,63
milioane de înmatriculări de
automobile noi. Marea
Britanie a înregistrat de
asemenea creştere, cu 2,7%,
la 1,05 milioane unităţi.
În Europa Centrală şi de Est,
Ungaria a raportat o creştere
de 19,9%, la 27.781 unităţi, iar
Cehia a înregistrat un avans
de 6,7%, la 94.233 livrări.

Livrările auto din Franţa s-au
prăbuşit însă cu 14,4%,
reprezentând aproape
200.000 de autoturisme în
minus, la 1,048 milioane
înmatriculări.
Italia a afişat, de asemenea,
un declin sever, de 19,7%,
de la peste 1 milion de
unităţi la 814.179
înmatriculări.
În Spania, numărul
înmatriculărilor a coborât cu
8,2% în perioada analizată,
la 406.070 unităţi, iar
Portugalia a consemnat o
scădere de 41,9%, cea mai
abruptă din UE, la 53.404
înregistrări.
Piaţa austriacă a stagnat, la
circa 187.000 unităţi, iar cea
poloneză a crescut cu 7,6%,
la aproape 150.000
înmatriculări de automobile
noi.
Slovenia a avut cea mai
slabă performanţă din
regiune, cu o scădere de
14%, la 28.327 înmatriculări.

ÎNMATRICULĂRILE DE AUTOTURISME NOI,
MAI MARI CU 5%
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„„SS unt câteva ele -
men te care re -
prezintã cer ti -
tudini. Au avut
loc mai multe

ºedinþe de lucru ºi s-a bãtut în cuie
faptul cã atribuirea licenþelor de
tra seu pentru programele de trans -
port judeþean ºi interjudeþean va
avea loc la aceeaºi datã“, a afirmat
Sorin Supuran. În ceea ce priveºte
calendarul de atribuire, directorul
general ARR a precizat cã ar putea
fi fãcute unele mici corecþii, dar 10
ianuarie 2013 este o datã de re fe -
rinþã la care programele de trans -
port vor fi afiºate, în timp ce pe 31
ianuarie va fi susþinutã atribuirea.

Calendarul de
atribuire

Iatã cum aratã calendarul
privind atribuirea traseelor:

10.01.2013 - afiºarea pro gra -
melor de transport;

11.01 - 15.01.2013 - perioada
de corectare a programelor de
trans port;

Start la
licitaţie
Sorin Supuran,
directorul general al
Autorităţii Rutiere
Române (ARR), a
anunţat, cu ocazia
conferinţei
organizate de Ziua
Cargo pe 2 august la
Bucureşti, că şedinţa
de atribuire a
traseelor
interjudeţene şi
judeţene va avea loc
pe data de 31
ianuarie 2013.
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15.01. 2013 - data de referinþã
a ºedinþei de atribuire, data pânã
la care se pot face actualizãri pri -
vind parcul auto deþinut de cãtre
operatorii de transport precum ºi
datele referitoare la perioadele
de deþinere a licenþelor de traseu;

16.01 - 20.01.2013 - perioada
de depunere a solicitãrilor în for -
mat electronic (intervalul orar în
care se vor depune este
16.01.2013 ora 9.00 pânã la
20.01.2013 ora 16.00);

21.01.2013 - 30.01.2013 -
pe rioada de 10 zile pânã la ºe -
din þa de atribuire;

31.01.2013 - data ºedinþei de
atri buire;

30.04.2013 - data expirãrii
pro gramelor de transport jude þe -
ne ºi interjudeþene.

De menþionat cã, pentru a
doua ºedinþã de atribuire, calen -
da rul se va derula între datele 26
februarie 2013 ºi 19 martie 2013.

Programul ar trebui aprobat
prin ordin comun al miniºtrilor
Trans porturilor ºi Infrastructuri ºi
Administraþiei ºi Internelor.

Criteriile în prima
variantă

Varianta iniþialã privind cri te -
riile de evaluare a ope ra torului de
transport ºi punctajele care se
acordã în cazul atribuirii traseelor:

1. Vechimea parcului de ve -
hicule:

- Anul de fabricaþie (AA) este
acelaºi cu anul atribuirii (AA) - 20
puncte

- AF = AA - 1 - 20 puncte;
- AF = AA - 2 - 19 puncte;
- AF = AA - 3 - 18 puncte;
- AF = AA - 4 - 16 puncte;
- AF = AA - 5 - 14 puncte;
- AF = AA - 6 - 11 puncte;
- AF = AA - 7 - 6 puncte;
- AF = AA - 8 - 2 puncte.

2. În funcþie de structura par -
cu lui de vehicule utilizat pentru
exe cutarea acelei curse sau tra -
seu, se acordã:

- 3 puncte pentru fiecare vehi -
cul aflat în proprietate;

- 1 punct pentru fiecare vehicul
de þinut cu contract de leasing.

Vehiculele deþinute cu con -
tract de închiriere nu pot par ti -
cipa la atribuirea traseelor cuprin -
se în programele de transport
judeþean/interjudeþean.

3. Gradul de confort al au to -
ve hiculelor, clasificate pe cate -
gorii:

- categoria I - 9 puncte;

- categoria II - 6 puncte;
- categoria III - 5 puncte;
- categoria IV - 2 puncte.
Vehiculele neclasificate nu pot

participa la atribuirea traseelor.

4. Vechimea neîntreruptã pe
traseu

- 6 ani sau mai mult - 10
puncte;

- 5 ani - 8 puncte;
- 4 ani - 6 puncte;
- 3 ani - 4 puncte;
- 2 ani - 2 puncte;
- 1 an, mai mult de 6 luni - 1

punct.

5. Dotarea autobuzului cu in -
sta laþie de aer condiþionat - 2
puncte.

6. Dotarea autobuzului cu ca -
sã de marcat fiscalã - 10 puncte.

7. Numãrul uºilor de acces ale
autobuzului 

- 2 uºi - 2 puncte
- 1 uºã - 1 punct

8. Dotarea autovehiculului cu
sistem de informare a cãlãtorilor:

- sistem video - 2 puncte;
- sistem de afiºare pe leduri -

1 punct.

9. Operatorul de transport ru -
tier va fi depunctat cu un numãr
de 10 puncte în cazul în care se
aflã în procedurã de reorganizare
judiciarã.

10. Operatorul de transport
ru tier va fi depunctat cu un numãr
de 2 puncte pentru fiecare licenþã
de traseu eliberatã în vederea
efec tuãrii de transport de per soa -
ne prin servicii regulate retrasã în
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Sorin Supuran, 
director general ARR: 

Am insistat sã definitivãm criteriile înpreunã cu
MAI ºi patronatele din transporturi, pentru a fi

eliminatã orice suspiciune.“

„

Doru Marian Crăc, 
preşedinte interimar FORT: 
Problema noastrã este sã facem în aºa fel
încât sã ne ascultãm membrii ºi sã cãdem de

acord asupra unor criterii care, atunci când se va
þine licitaþia, sã ajute transportatorii care au fãcut
investiþii în 2006, 2007, 2008.“

„

Vasile Ştefănescu, 
preşedinte COTAR:

Criteriile de evaluare a operatorilor de
transport pentru atribuire ne-au fost fãcute

cunoscute pentru prima datã în cadrul întâlnirii de la
sediul MAI, situaþie în care nu am avut posibilitatea
sã ne consultãm membrii anterior. În perioada
urmãtoare, vom strâge opiniile firmelor pe aceastã

temã. COTAR susþine însã prelungirea programului actual de
transport.“

„

Gabriel Ştefănescu, 
inspector de stat şef ISCTR: 

Încerc sã acord o atenþie deosebitã controlului
nediscriminatoriu. Sper sã reuºesc, sã nu mai

avem probleme între transportatori, sã nu existe
firme care sã reclame cã sunt mai mult controlate
decât altele. Aveþi în mine un partener, dar ceea ce
vã cer este mai multã seriozitate în desfãºurarea

curselor, în respectarea orarului ºi a numãrului de persoane
transportate. Atenþie, pe acest segment ne confruntãm cu o mare
problemã, dar trebuie sã intrãm în legalitate.“

„
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ultimii 5 ani, numai în situaþia în
care mãsura de retragere res pec -
tivã este definitivã.

11. Operatorul de transport ru -
tier va fi depunctat cu câte un
punct în cazul în care a fost sanc -
þio nat de câte 5 ori pentru neres -
pec tarea graficului de circu la -
þie/ca ietului de sarcini al licenþei
de traseu, în ultimii 5 ani, numai
în situaþia în care sancþiunile con -
tra venþionale respective sunt
definitive.

12. Operatorul de transport
ru tier nu poate participa la atri -
bu irea traseelor/curselor jude þe -
ne/interjudeþene, în cazul în care
înregistreazã obligaþii restante la
bugetul local ºi/sau bugetul de
stat, con form certificatului fiscal.

Ce se modifică

Potrivit directorului general
ARR, criteriile fac obiectul unor
dis cuþii între autoritãþi ºi patro na -
te. De altfel, chiar în perioada con -
ferinþei Ziua Cargo, a avut loc o
întâlnire între reprezentanþii Minis -

terului Administraþiei ºi Internelor
(MAI), ai Ministerului Transpor tu -
rilor ºi Infrastructurii, ai Autoritãþii
Rutiere Române ºi ai patronatelor,
unde au început negocierile pe
mar ginea punctajelor. La finalul
evenimentului Ziua Cargo, cei care
au participat la aceastã întâlnire
au prezentat concluziile. 

Conform declaraþiilor lui Au -
gus tin Hagiu, consilier personal
al directorului general ARR, în
ceea ce priveºte primul criteriu
pri vind vechimea autovehiculelor,
pa tronatul COTAR a propus apli -
ca rea unui sistem potrivit cãruia
sã se acorde un punct în minus
pen tru fiecare an suplimentar de
ve chime. „Acest punct de vedere
a fost agreat de toate patronatele
iar reprezentanþii MAI nu s-au îm -
potrivit, situaþie în care acest
punct va avea forma cerutã de
cãtre transportatori“, a precizat
Augustin Hagiu.

În discuþie se aflã ºi punctul 2
din criteriile de departajare, care
favorizeazã vehiculele în pro prie -
tate în faþa celor aflate în leasing,
cãrãuºii susþinând acordarea unor
punctaje similare celor douã tipuri

de proprietate. De altfel, transpor -
ta torii aflaþi la conferinþa Ziua
Cargo au subliniat cã nu existã
nici un motiv pentru care vehi cu -
lele achiziþionate prin intermediul
de credite bancare (care se aflã
prin acest sistem în proprietatea
uti l izatorului) sã fie mai mult
punctate decât cele finanþate prin
leasing. 

Dacã asupra criteriului 3 pri -
vind clasificarea pe categorii a
au tovehiculelor în funcþie de gra -
dul de confort, cãrãuºii ºi auto ri -
tã þile au picat de acord, criteriul
7 (privind numãrul uºilor de acces)
ºi criteriul 8 (privind dotarea au -
to vehiculului cu sistem de infor -
mare a cãlãtorilor video sau pe
leduri) ridicã mari semne de între -
bare. De altfel, directorul general
ARR a menþionat cã la punctul 8
s-ar putea renunþa. În discuþie rã -
mân ºi casele de marcat, dar ºi
cri teriul 9 privind depunctarea
cãrã uºilor aflaþi în procedurã de
reor ganizare, precum ºi cel care
presupune depunctarea firmelor
cãrora li s-a retras licenþa de tra -
seu, sentinþa judecãtoreascã fiind
definitivã.

Sorin Supuran a promis cã,
pânã la jumãtatea lunii august,
atât calendarul atriburii cât ºi va -
rianta finalã a criteriilor de punc -
ta re vor fi publicate pe site-ul ARR
(www.arr.ro). 

Numãrãtoarea inversã a în ce -
put.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Sorin Supuran:
Eu rãspund strict instituþional ºi, atâta timp cât pe site-ul MTI
existã o decizie a secretarului de stat ºi a ministrului

Transporturilor ºi Infrastructurii privind realizarea atribuirii în timp,
eu trebuie sã fiu pregãtit pentru ca aceasta sã aibã loc în cele mai
bune condiþii. Mã aflu la aceastã conferinþã cu mandat din partea
conducerii ministerului tocmai pentru a obþine în mod deschis
opiniile transportatorilor ºi pentru a oferi informaþiile pe care le
deþinem, tuturor, în aceeaºi manierã.“

„

Cei mai mulţi dintre cãrãuºii prezenþi la Conferinþa Ziua Cargo susþin prelungirea programului actual cu încã 5 ani.
La data închiderii ediþiei, reprezentanþii MAI, MTI ºi ai patronatelor din transporturi urmau sã se întâlneascã încã o
datã pentru a pune la punct criteriile de evaluare a operatorilor de transport la atribuire.
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„Asociaþiile ºi Federaþiile patronale semnatare ale
prezentului comunicat solicitã în mod public
Guvernului României ca atribuirea traseelor
judeþene ºi interjudeþene pentru transportul rutier
de pasageri sã urmãreascã respectarea unor
condiþii similare privind siguranþa, confortul
pasagerilor ºi concurenţa loialã între operatorii de
transport.
Patronatele susþin ca atribuirea traseelor judeþene
ºi interjudeþene sã urmãreascã un calendar comun
ºi sã se desfaºoare în baza aceloraºi criterii de
punctaj, astfel încât sã fie evitatã orice încercare
de monopolizare a pieþei, considerând cã singura
modalitate prin care se pot impune reguli egale ºi
transparente pentru toþi competitorii o reprezintã
semnarea unui ordin comun de cãtre Ministerul
Administraţiei ºi Internelor ºi Ministerul
Transporturilor ºi Infrastructurii.
În cazul în care acest deziderat nu va fi îndeplinit,
considerãm cã autoritãþile statului nu au învãþat
nimic din experienþa ultimilor 4 ani, în care, din
cauza intereselor personale, s-a ajuns în situaþia ca
la nivel naþional pe rolul instanþelor de judecatã sã
se afle sute de dosare ce vizeazã concurenþa
neloialã ºi nerespectarea principiilor de drept. 
Conform actelor normative în vigoare, singura
autoritate competentã pentru autorizarea ºi
reglementarea transportului public de pasageri
este Autoritatea Rutierã Românã, autoritate ce
trebuie sã poarte întreaga rãspundere pentru

organizarea ºi desfãºurarea în bune condiþii a
transportului public de pasageri în trafic judeþean
ºi interjudeþean. Patronatele din transportul rutier
considerã cã numai prin eliminarea intereselor
personale ale unor operatori de transport ce
încearcã sã pãcãleascã sistemul, având tendinþe
monopoliste, se poate evita situaþia creatã în
ultimii 4 ani. 
În condiþiile în care toate aceste lucruri nu vor fi
respectate, patronatele semnatare îºi rezervã
dreptul de a se manifesta ca atare.“

Asociaþia Transportatorilor Sãtmãreni
Asociaþia Transportatorilor Rutieri Transilvania

Asociaþia Transportatorilor Maramureºeni
Asociaþia Patronalã a Transportatorilor

Europa 2002 Arad
Asociaþia Transportatorilor Rutieri Constanþa

Asociaþia Transportatorilor Rutieri de Persoane
din Judeþul Vaslui

Asociaþia Judeþeanã a Operatorilor
Nemþeni de Transport Rutier

Asociaþia Transportatorilor de
Persoane din Judeţul Iaºi

Asociaþia Operatorilor de Transport Rutier Suceava
Federaþia Transportatorilor Europa

Breasla Transportatorilor Transilvãneni
Federaþia Operatorilor Români de Transport

Confederaþia Naþionalã Rutierã

Cărăuşii cer, printr-un comunicat,
atribuirea traseelor naţionale la acelaşi
termen şi în aceleaşi condiţii tehnice:
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RR eamintim cã este vorba
despre o reînnoire inte -
re santã a gamei TG,
de spre restilizarea si -
glei, de spre noi mo -

torizãri EURO VI ºi, nu în ultimul
rând, despre extinderea gamei de
servicii. Dar sã vedem ce ne pre -
gãteºte constructorul german pe
bus ºi coach.

MAN Lion's Coach
EfficientLine

MAN continuã conceptul de
succes al TGX EfficientLine ºi în
gama autocarelor turistice. La IAA
2012, îºi va face intrarea pe piaþã
modelul MAN Lion's Coach Effi -
cientLine, care oferã pasagerilor
un maximum de confort ºi sigu -
ranþã, iar operatorului importante
reduceri de costuri de operare.
Po trivit constructorului, cheia suc -
c esului este o combinaþie per fec -

tã între o tehnologie performantã,
programe de training pentru ºofer
ºi servicii atent selecþionate. 

Autocarul vine echipat cu o con -
figuraþie optimã în domeniul pro pul -
siei: un motor D2676, ca pa bil sã
dezvolte o putere maximã de 440
CP, cutie de viteze MAN TipMatic®
ºi axã propusoare eco-hypoid. La
reducerea consumului de combus -
ti bil contribuie, de ase m enea, echi -
pa mente standard cum ar fi un sis -
tem de moni to ri zare a presiunii în
pneuri ºi anve lo pe cu rezistenþã re -
du sã la rulare, pe jante de aluminiu.

Preþul vehiculului include in -
struc þiuni din partea programului
MAN ProfiDrive®, pentru a învãþa
ºoferul cum sã conducã eco no -
mic. Pentru reducerea costurilor
de operare, este disponibilã, de
ase menea, o garanþie extinsã pen -
tru trenul de rulare, care reprezintã
un element standard pentru Lion's
Coach EfficientLine. 

Noul Neoplan
Jetliner

O noutate specialã în cadrul
ediþiei din acest an a IAA Hanovra
vine din partea NEOPLAN: Jetliner
este un nou autobuz premium
care poate fi utilizat atât ca auto -
buz urban, cât ºi ca autocar turis -
tic. Modelul combinã confortul
unui autocar cu un compartiment
generos de bagaje, prezintã o ma -
ne vrabilitate ºi o uºurinþã în con -
du cere remarcabile ºi o ofertã lar -
gã de opþiuni de materiale pentru
interior, pentru scaune ºi tapiserii. 

Înãlþimea podelei de 1.070
mm reprezintã baza utilizãrii mo -
de lului cu dublu rol. Jetline oferã
un grad înalt de flexibilitate în pri -
vinþa configurãrii scaunelor, 8 mc
de spaþiu de bagaje ºi intrãri cu
o înãlþime potrivitã aplicaþiilor ur -
bane. Pachetul de siguranþã este
standard. 

LLeeuull  mmeerrggee
mmaaii ddeeppaarrttee......

......ccuu  iinnoovvaaţţiiiillee!!  ÎÎnn  sseeccţţiiuunneeaa  ZZiiuuaa  CCaarrggoo  ddeessttiinnaattăă
ttrraannssppoorrttuulluuii  ddee  mmaarrffăă,,  aamm  aaffllaatt  ccââtteevvaa  nnoouuttăăţţii  ppee  ccaarree
MMAANN  TTrruucckk&&BBuuss  llee  pprreeggăătteeşşttee  ddee  ddeezzvvăălluuiirree,,  îînn  ddoommeenniiuull
ccaammiiooaanneelloorr,,  îînn  ccaaddrruull  pprreessttiiggiiooaasseeii  eexxppoozziiţţiiii  IIAAAA
HHaannoovvrraa  ddiinn  aacceesstt  aann,,  ccaarree  ssee  vvaa  ddeessffăăşşuurraa  îînn  ppeerriiooaaddaa
2200--2277  sseepptteemmbbrriiee..  DDaarr  nnoouuttăăţţiillee  nnuu  ssee  oopprreesscc  llaa  mmaarrffăă,,
ccii  ssee  eexxttiinndd,,  dduuppăă  ccuumm  nnee  aaşştteeppttaamm,,  şşii  llaa  ggaammaa  ddeeddiiccaattăă
ttrraannssppoorrttuulluuii  ddee  ppaassaaggeerrii..  
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Numele „Jetliner” are o tradiþie
de aproape 40 de ani la Neoplan.
Aceastã nouã generaþie întru ch i -
pea zã ideea unui autobuz univer -
sal, alãturi de designul Sharp Cut
caracteristic modelelor de top ale
producãtorului. Jetliner combinã
toate acestea cu dimensiuni exte -
rioare compacte, cu o înãlþime de
3,40 m ºi o razã de întoarcere de
21 m (pentru varianta cu lungime
de 12 m). Astfel, cartierele vechi
ale oraºelor, cu strãduþe înguste
ºi porþi cu înãlþime redusã nu vor
impune nici un fel de problemã
noului model. Aceastã combinaþie
aºeazã noul Jetliner într-o clasã
specialã, oferind operatorului un
grad înalt de flexibilitate în mai
multe domenii de utilizare, de la
excursiile în afara oraºului, la
transport municipal. 

Noi elemente
pentru Lion's City 

Nu în ultimul rând, chiar dacã
nu este vorba despre o premierã
în termenii unei noi generaþii de
vehicule, gama de autobuze ur -
ba ne de la MAN va sosi la Ha n o -
vra cu o serie de îmbunãtãþiri ºi
inovaþii demne de luat în seamã. 

În primul rând, ca ºi toate
celelalte vehicule MAN, ºi Lion's
City 2012 va propune clienþilor
noua siglã, cu leul embosat în
centrul grilei. Dar nu numai atât.
Inovaþiile tehnice aduse de MAN
autobuzelor sale urbane conduc
la o reducere a consumului de
com bustibil cuprinsã între trei ºi

cinci procente, în toate gamele
de motorizãri. 

Toate autobuzele Lion's City
vin echipate cu un sistem eficient
de transmisie, cu sistem de con -
trol topografic, care activeazã au -
tomat schimbarea treptelor în
func þie de gradul pantei ºi de
orien tare. Modul Power oferã ma -
xim de putere la deal, în schimb
modul Eco trece autobuzul în
trepte superioare mai devreme,
atunci când ruleazã pe drum drept.
Iar la vale, soft-ul seteazã automat
o putere maximã de frânare. 

Sistemul de aer condiþionat
este mai uºor ºi optimizat din
punct de vedere energetic, eco -
no mia de masã în autobuzele solo
fiind de 60 kg iar în cele articulate
de 110 kg. 

Anul trecut, cu Lion's City Euro
VI, MAN a lansat primul autobuz
din lume care se încadreazã în
exi genþele acestor norme, ce vor
deveni obligatorii începând de la
1 ianuarie 2014. Acum, la Ha no -
vra, vom avea ocazia sã facem
cunoºtinþã ºi cu versiuni hibride,
dar ºi cu alternative CNG pentru
EEV ºi EURO VI. 

Astfel, producãtorul german
promite, pe toate liniile, un stand
plin de noutãþi interesante atât
pen tru specialiºtii transporturilor
de marfã, cât ºi pentru cei ai trans -
porturilor de pasageri. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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ÎÎ n acest moment, Atlassib
opereazã 220 de autocare
pe transportul internaþional.
Din cele 10 autocare nou a -
chi ziþionate, 7 sunt înmatri -

cu late pe Atlassib ºi 3 pe Atirom,
o firmã mai micã ce aparþine gru -
pu lui. Cele 10 autocare vor înlocui
15 autocare mai vechi. 

Elementul inedit al acestei
livrãri îl reprezintã însãºi confi gu -
ra þia autocarelor, deoarece Atlas -
sib a optat pentru autovehicule
de mare capacitate, cu trei punþi.
Motivul este evident - reducerea
costurilor ºi creºterea rentabilitãþii
fiecãrui autocar.

„Am achiziþionat zece auto care
Mercedes-Benz Tourismo, cu o
capacitate de transport de 61 de
locuri. Sunt autocare de ultimã
generaþie, care sunt destinate sã
îm bogãþeascã parcul nostru pen tru
deservirea celor 35 de linii pe care
le operãm în 13 þãri euro pe ne.
Atlassib rãmâne principalul ope -

rator de transport interna þional de
cãlãtori din România, cu o flotã de
peste 200 de autocare, iar datoritã
parteneriatului încheiat cu EvoBus
România, la ora ac tualã, putem sã
deservim liniile la un nivel ridicat
de calitate. Auto ca rele mai vechi,
care ies din ex ploatarea pe liniile
internaþionale, merg cãtre celelalte
companii din grup sau sunt pãstrate
în cadrul Atlassib pentru curse
interne, trans feruri, curse turistice“,
a pre cizat Daniel Micu, director
general Atlassib.

În cazul acestei achiziþii, Atlas -
sib a extins colaborarea cu grupul
Me rcedes-Benz ºi printr-un par te -

ne riat cu MB Leasing, firma care
asi  gurã finanþarea acestor au to care.

Preţul motorinei
impune creşterea
eficienţei

Numãrul mare de km pe care
îl realizeazã autocarele a impus
companiei Atlassib o atenþie spe -
cialã în ceea ce priveºte mente -
nan þa autovehiculelor, dar ºi pro -
gramul de reînnoire a flotei.

„Având în vedere programele
de întreþinere ºi mentenanþã pe
care le avem, putem utiliza auto -
carele în trafic internaþional în

1100  aauuttooccaarree
ppeennttrruu  AAttllaassssiibb

Şi în acest an, EvoBus a livrat autocare către principalul operator
de transport rutier internaţional de călători din România, cele
10 Tourismo având rolul să înlocuiască autocarele mai vechi.

Alexander Schneider, 
director general EvoBus: 

„În ultimii ani, parteneriatul dintre EvoBus ºi Atlassib
s-a dezvoltat, iar aceastã livrare are rolul de a face
transportul de persoane mai confortabil, mai
economic ºi mai ecologic.“
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car, iar trecerea cãtre trei punþi a
reprezentat un rãspuns firesc la
creºterea costurilor.

„Am decis sã facem aceastã
tre cere cãtre trei punþi luând în con -
si derare creºterea costurilor ºi, în
spe cial, este vorba despre preþul
car burantului. Am constatat cã dacã
se lucreazã cu autocare de capa -
ci tate mare creºte renta bi litatea
curselor. Bineînþeles, ne bazãm pe
faptul cã avem o clien telã stabilã,
fi delã ºi astfel nu vom avea pro ble -
me sã utilizãm noile autocare la
capacitate, mai ales cã majoritatea
parcului nostru este formatã din
autocare de 12 m cu capacitate de
48 - 50 de locuri. Nu avem autocare
dedicate pe anumite linii, acestea
fiind dis pe cerizate pe linii în funcþie
de nu mãrul de pasageri. Astfel,
printr-o alocare riguroasã, putem
asigura utilizarea cât mai eficientã
a mij loacelor de transport“, a com -
pletat directorul general Atlassib.

„Pirateria“ -
principala
problemă

La ora actualã, piaþa trans por -
tu lui internaþional de cãlãtori cu -
noaºte o perioadã de stabilitate,
problemele economice din Euro -

pa anulând eventualele speranþe
de creºtere. Concurenþa, însã,
este tot mai acerbã, în special pe
principalele destinaþii, precum
Italia ºi Spania.

„Problema principalã este le -
gatã de piraterie ºi, din pãcate, ºan -
sele de rezolvare sunt mici. De ase -
me nea, este de remarcat fap tul cã
pasa gerul de autocar este de la an
la an mai pretenþios ºi, de aceea,
operatorii de transport tre buie sã
se adapteze la cerinþele clienþilor,
sã asigure condiþii mai bu ne de cã -
lã torie, timpi cât mai scurþi în par -
cur gerea tronsoanelor de traseu.
În plus, trebuie sã poþi sã fii cât mai
a proape de client prin crearea de
linii de transfer. Nu cred cã vom în -
registra creºteri ale numãrului de
cã lãtori în primul rând din cauza si -
tuaþiei eco no mi ce din Italia ºi Spa -
nia, a contrac tãrii pieþei de muncã
din cele douã þãri. Oricum, aceste
douã þãri rã mân principalele des ti -
na þii ale pa sagerului din România.
Din feri cire, a crescut numãrul celor
care merg în vizitã, numãrul turiºtilor
ºi, astfel, ne aºteptãm la o stabi li -
za re a pieþei. Creºteri importante
am înregistrat pe Germania“, a
declarat Daniel Micu.

Un nou segment de dezvoltare
pentru Atlassib îl reprezintã curse -
le ocazionale.

„Pânã anul acesta, nu ne-am
orien tat prea mult cãtre piaþa trans -
por tului ocazional ºi de în chirieri.
În 2012, am încercat sã rãspundem
solicitãrilor venite ºi de pe aceastã
piaþã ºi mulþi clienþi au fost surprinºi
cã oferim ºi ase menea servicii.
Bine înþeles, nu putem face con cu -
ren þã prin pre þuri pe acest segment,
dar avem clienþi care au preferat
calitatea autocarelor noastre plãtind
preþul solicitat. Iar în ultima vreme
am înre gistrat o creºtere pe acest
seg  ment. A contribuit la acest as -
pect ºi Ministerul Învãþãmântului
prin «Sãptãmâna altfel», care a dus
la foarte multe solicitãri de au tocare
în toatã þara“, a com ple tat directorul
general Atlassib.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

condiþii optime pânã la 3 milioane
de km. În cazul celor 10 autocare
achiziþionate, am optat pentru ga -
ranþie extinsã, pentru service în
sistemul Omniplus ºi, totodatã,
datoritã bunei colaborãri pe care
am avut-o în trecut cu EvoBus, am
obþinut extinderea contractului de
asistenþã service în regie pro prie
sub autorizare Mercedes-Benz.
Astfel, sunt lucrãri pe care le putem
executa în service-ul pro priu de la
Sibiu“, a explicat Daniel Micu.

Valoarea achiziþiei a fost de
242.500 euro pentru fiecare auto -

Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD
Motor: OM 457 LA EURO 5
Putere: 428 CP
Cutie de viteze: GO 240-8, 8 trepte, PowerShift
Capacitate de transport: 61 scaune
Dotãri: retarder, ESP, sistem audio-video cu 2

monitoare, sistem de avertizare pentru motor
în caz de incendiu, climatizare, toaletã etc.

Daniel Micu, director general
Atlassib: 

„Având în vedere numãrul mare de kilometri pe care
îl parcurgem, este firesc ca în fiecare an sã investim
în noi autocare. Anii trecuþi, am achiziþionat câte 15
autocare de 12 m, iar în acest an este vorba de 10
autocare de 14 m. Practic, discutãm de o capacitate

de transport similarã. Pentru a ne menþine în piaþã, suntem obligaþi
sã pãstrãm nivelul de calitate cu care ne-am obiºnuit clienþii.“
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„„IImmppeerriioo  EEccoo““,,
lansat la Bucureşti

PPrroottoottiippuull
ttrraammvvaaiiuulluuii

Astra Vagoane Călători SA şi RATB au inaugurat, la
Bucureşti, prototipul tramvaiului cu podea joasă „Imperio
Eco“, construit în colaborare cu regia bucureşteană de
transport şi cu Siemens. Evenimentul a avut loc în
prezenţa ministrului delegat pe probleme de afaceri,
Lucian Isar, a proprietarului Astra Vagoane Călători SA,
Valer Blidar, şi a directorului Infrastructură din RATB, Giani
Dabu. Amintim că parteneriatul pe 10 ani cu Astra şi
Siemens pentru fabricarea în uzina URAC de la Bucureşti a
faimoaselor tramvaie „Imperio“ a fost semnat pe 21
februarie 2011 de fostul director general al RATB, Adrian
Criţ, de preşedintele Siemens România, Cristian Secoşan, şi
de preşedintele Astra, Valer Blidar, în prezenţa ataşatului
comercial al Ambasadei Austriei la Bucureşti, Rudolf
Lukavsky. După 1 an şi 5 luni, a fost realizat şi prototipul,
prezentat în ultima zi a lui iulie, în incinta spaţiilor de
producţie pe care Astra şi RATB le-au amenajat la Uzina de
Reparaţii Atelierele Centrale (URAC) a RATB.



TT ramvaiul cu podea joasã
„Im perio Eco“ este com -
plet computerizat ºi poa -
t e transporta 300 de
per soa ne. Vehiculul este

dotat cu instalaþii de climatizare
în salon ºi cabine, un sistem de
in for mare al pasagerilor cu indi -
ca toa re de destinaþie ºi anunþuri
vocale, dar ºi un sistem de su pra -
ve ghere video. Podeaua joasã fa -
ci liteazã accesul persoanelor cu
mo bilitate redusã, scaunele sunt
tapiþate iar echipamentele asi gurã
costuri reduse de ex ploa tare ºi
mentenanþã.

Comanda tramvaiului, precum
tracþiunea sau frânarea, se rea -
lizeazã prin intermediul micro pro -
ce soarelor. Tramvaiul este dotat
cu 4 sisteme de frânare indepen -
den te ºi se poate deplasa cu o
vitezã de pânã la 60-70 km/orã.

Tramvaiul este dotat ºi cu un
sis tem de recuperare a energiei,
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care asigurã funcþionarea aerului
con diþionat fãrã costuri supli men -
tare. Astfel, pe lângã cã este ne -
poluant, consumã ºi puþin. Con -
ducerea SC Astra Vagoane Arad
susþine cã „Imperio“ este cel mai
economic tramvai din lume, luând
în calcul tariful la energie con su -
ma tã/numãr de cãlãtori/kilometri.

„În marile centre urbane, care
se confruntã cu o capacitate de -
pã ºitã a ºoselelor ºi cu creºterea
peste mãsurã a numãrului de
auto vehicule, tramvaiul este prin -
ci palul mijloc de transport cu rol
în des congestionarea traficului în
orele de vârf. În acest caz, nu în -
þe legem decizia unor oraºe româ -
neºti care dispun de linii de tram -
vai, dar inten þio neazã sã renunþe
la acest mijloc de transport eco -
logic“, a declarat Valer Blidar, pre -
ºedintele Astra Va goa ne Cãlãtori,
cu ocazia pre zen tãrii prototipului
de tramvai.

Preţ de 2 milioane
de euro

Tramvaiul „Imperio Eco“ pro -
dus la Bucureºti costã circa 2 mi -
li oane de euro ºi poate fi realizat
în funcþie de cerinþele autoritãþilor.
Unitatea de producþie de la Bucu -
reºti poate produce pânã la 3 tram -
vaie pe lunã.

Potrivit parteneriatului încheiat
în februarie anul trecut, RATB par -
ticipã cu spaþiile de producþie, uti -
li tãþile ºi forþa de muncã, în timp
ce Astra Vagoane Cãlãtori, deþinã -
toarea licenþei Siemens ºi a do -
cumentaþiei necesare, contribuie
cu investiþii în amenajarea spaþiilor
ºi retehnologizarea liniei de pro -
ducþie tramvaie din cadrul URAC.

Compania Siemens va furniza
echipamentele de tracþiune ºi co -
mandã.

„Imperio Eco” reprezintã va -
rianta pentru Bucureºti a tramva iului
„Imperio” produs la Arad, proiect
al companiilor Astra Va goane Cã -
lã tori ºi Siemens, care ar putea fi
vãzut circulând în Arad, începând cu
luna septembrie a a cestui an. Pro -
totipul acestui tram vai a fost pre -
zentat arãdenilor în august 2011,
iar preþul unui tram vai „Im perio”
este de aproximativ 1,7 mi li oane
euro, are o capacitate de transport
de 200 de cãlãtori ºi este dotat cu
ca mere de supra ve ghere.

„Imperio Eco” va putea fi vãzut
circulând în octombrie, la Zilele Fe -
roviare 2012 - Summitul Fero viar
de Investiþii în Spaþiul Extins al Mãrii
Negre, când peste 300 de spe cia -
liºti în domeniu, din pes te 50 de
þãri, se vor reuni la Bucureºti.

În ţară şi la
export

Însã, deocamdatã, nu se ºtie
dacã vreun astfel de tramvai va cir -
cula, în afarã de evenimentul amin -
tit, ºi pe traseele RATB din Bu cu -
reºti, întrucât cumpãrãtorul tre buie
sã fie Consiliul General al Muni ci -
piului Bucureºti (CGMB).

„Suntem în discuþii cu regiile
au tonome de transport public din
þarã, cu Primãria Capitalei, în ve -
de  rea iniþierii unor posibile co menzi
pentru acest tramvai. Sun tem, de
asemenea, în discuþii pentru livrarea
acestuia cãtre pieþe externe din þãri
precum Turcia, Bosnia-Her þe govina,
Bulgaria ºi, cât de curând, Repu -
bli ca Moldova - noi suntem op ti -
miºti“, a declarat Corneliu Negret,
director mar keting în cadrul Astra
Vagoane Cãlãtori Arad.

Imperio Eco poate avea 2 pâ -
nã la 6 module (vagoane). Capa ci -
tatea de transport a mijlocului de
transport în comun este de 228
cãlãtori ºi poate ajunge la 360 de
persoane, pentru un me trou uºor
cu trei sau patru module. Uºile de
acces pot fi dispuse pe ambele
pãrþi, iar tramvaiul poate fi uni sau
bidirecþional, în funcþie de cerinþe.

De înlocuit
vechiturile de
40-50 de ani

„Bucureºtiul, o aglomerare ur -
banã cu peste 2 milioane locuitori,
trebuie sã îºi gãseascã propriile
soluþii pentru rezolvarea proble me -
lor de trafic cu care se con frun tã.
Aici, din cele circa 500 de tramvaie,
niciunul nu este dotat cu aer con -
di þionat. Bucureºtiul este singura
ca pitalã europeanã în aceastã si -
tuaþie. În toate ora ºele din România
cu reþea de tram vaie, aceste mijloa -
ce de trans port au o vechime de
mini mum 40 - 50 de ani, fiind uzate
com plet, iar aºa-zisele moder ni zãri
nu reprezintã decât soluþii de mo -
ment, cu costuri foarte mari ºi nu
pe termen lung“, a spus, la rândul
sãu, Valer Blidar.

El a adãugat cã în România cir -
culã 1.500 de tramvaie, dintre care
numai 10 la Oradea ºi douã la Cluj
sunt dotate cu aer con di þionat“.
Omul de afaceri care con troleazã
Astra Vagoane Arad a precizat cã
acordul cu Siemens ºi RATB a fost
ca URAC sã se trans forme într-o
fabricã modernã, care sã producã
tramvaie ce pot concura cu orice
fabricã din lume.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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DD upã ce am schimbat
trei avioane, trecând
prin Amsterdam, Oslo
ºi Tromsø, am mai
mers încã douã ore ºi

ju mãtate cu autocarul. Am ajuns,
în sfârºit, în Manndalen, un orãºel
din zona de Nord a Norvegiei, si -
tuat aproape de Cercul Polar. Aici
este Sapmi, adicã patria popu la -
þiei Sami, o populaþie indigenã a
Scandinaviei de Nord.

Acum este vara arcticã, aºa
cã, aici, soarele nu apune nicio -
datã. Când am sosit era trecut de
miezul nopþii, iar acesta strãlucea
încã pe cer, fiind o zi seninã.

În luna iulie, aici se orga ni zea -
zã Festivalul Riddu Riddu, un
festival de promovare a culturii
po pulaþiei Sami. Aceºtia au o lim -
bã complet diferitã de cea nor ve -
gianã, un stil de viaþã ºi o culturã
vie. Fie cã sunt crescãtori de reni,

Riddu Riddu

O mică furtună de-a
lungul coastei

Dacă aţi călătorit deja în zone turistice
consacrate şi acum sunteţi în situaţia de a
alege o nouă destinaţie de vacanţă, iată una
pe care nu o veţi uita niciodată. Cum în zilele
caniculare de vară este o minune să poţi
sări de la 36 la 16 grade Celsius, aici este
locul potrivit, căci vara, aceasta este
diferenţa de temperatură dintre Bucureşti şi
Manndalen, oraşe situate la latitudini
diferite. Şi nu doar pentru acest motiv…

Kirsti Lervoll, directoarea
Festivalulul Riddu Riddu
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pãstori între coastã ºi zona inte -
rioa rã, pescari, agricultori sau trãi -
tori în zone urbane, stilul de viaþã
al populaþiei Sami îmbinã tradi -
þio nalul cu modernitatea.

Un simbol al
identităţii
populaţiei Sami

„Riddu Riddu”, înseamnã în lim -
ba Sami „O micã furtunã de-a lun -
gul coastei”, iar în zilele cât dureazã
evenimentul, are loc pe a ces te
meleaguri o adevaratã fur tu nã de
bucurie ºi plãcere de a fi îm preunã,
invitaþi ºi gazde, deo po trivã.

La Festivalul Riddu Riddu, veþi
putea asculta muzicã yoik ºi chiar
puteþi învãþa sã cântaþi în acest stil
tradiþional al populaþiei Sami. Fes -
tivalul are, pe lângã com po nen ta
culturalã, ºi una politicã, în tru cât
este expresia luptei popu la þiilor
indigene pentru pãstrarea identitãþii
lor, în ciuda reprimãrii din trecut,
fiind dovada rezistenþei ºi simbolul
revitalizãrii populaþiei Sami.

An de an, la festival sunt in vi -
taþi ºi alþi indigeni din Insulele So -
lo mon, Kamceatka, inuiþii din Gro -
en landa. Participã, de asemenea,
spre încântarea publicului, artiºti
cu origine Sami, binecunoscuþi în
lumea muzicalã internaþionalã.
Fes tivalul Riddu Riddu are o con -

cepþie modernã în ceea ce pri veș -
te organizarea și programul activi -
tã ţilor astfel încât atrage un mare
numãr de tineri, dornici de a afla
detalii din trecutul ºi tradiþiile
popu laþiei Sami, ale strãmoºilor
lor. 

4 zile cel puţin
speciale

Timp de patru zile, puteþi în -
vã þa sã cântaþi ca inuiþii din Gro -
en landa sau sã dansaþi. ªi cum
aici este patria somonului, puteþi
învãþa cum se tãbãceºte pielea
acestui peºte pentru a fi folositã

în marochinerie ºi cum se pregã -
teº te „booza”, un fel de mâncare
tradi þio nal în Mongolia. Veþi lua
lecþii de împletit al cordoanelor
din lânã pentru costumele tradi -
þio nale Sami, de cusut ºi de pre -
lucrare a lânii.

Pe lângã programul artistic,
fes tivalul cuprinde seminarii,
work shopuri, lansãri de carte, pro -
iecþii de filme documentare,
expoziþii de artã.

ªi întrucât „Riddu Riddu” în -
seam nã „O micã furtunã de-a lun -
gul coastei”, trebuie oricând sã
vã aºteptaþi la o schimbare a vre -
mii, când plouã sãnãtos ºi dã mai
multã prospeþime peisajului.

La plecare veþi avea un singur
regret: acela cã nu aþi vãzut renii
cu impunãtoarele lor podoabe ca -
pi lare. ªi asta pentru cã vara, tem -
peraturile sunt mai ridicate iar
verdeaþa ºi umezeala le oferã þân -
þa rilor condiþii prielnice de dez -
vol tare, ceea ce nu este pe placul
nobilelor animale. Renii se retrag
acum pe vârfurile înzãpezite ale
munþilor. Puteţi reveni însã peste
douã-trei luni, atunci când începe
iarna po larã ºi aurora borealã îºi
joacã pe cer perdelele multicolore
de luminã. 

Marilena BORCESCU
Manndalen, Norvegia

Puteþi învaþa cum se tãbãceºte
pielea somonului pentru a fi
folositã în marochinerie....

... cum se împletesc cordoanele 
din lânã pentru costumele

tradiþionale Sami...

... ºi chiar sã cântaþi sau sã dansaþi
ca inuiþii din Groenlanda.
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BERBEC 
(21 martie 

- 20 aprilie)

Este o perioadă
tracasantă pentru

dumneavoastră, în care toate
colaborările şi parteneriatele sunt
puse sub semnul întrebării. Un
concediu ar fi binevenit în acest
interval de timp. Încercaţi să
călătoriţi cât mai mult şi să vă
căutaţi succesul în îndeletniciri
intelectuale. Atenţie la volan:
respectaţi regulile de circulaţie şi
partenerii de trafic!

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Este o perioadă
dificilă, stresantă şi,

pentru că manifestaţi un
interes foarte scăzut în sfera
relaţională, măcar pentru a salva
aparenţele, faceţi un exerciţiu de
cultivare a răbdării şi a
mijloacelor eficiente de
comunicare. Călătoriţi mult.
Conduceţi cu prudenţă şi luaţi-vă
toate măsurile posibile pentru a
preveni un posibil accident.

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

Este momentul să vă
apucaţi voiniceşte de

treabă: rezultatele nu vor întârzia
să apară. Şi în plan financiar se
întrevăd venituri în creştere sau
bonificaţii de merit. Aveţi multă
energie, rezistenţă la efort şi
poftă de mişcare, aşa că un
concediu la munte ar fi o soluţie
grozavă. Evitaţi însă distracţiile
extreme. Deci, mare atenţie şi în
trafic.

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Dacă nu aţi apucat
să vă luaţi concediu

până acum, acesta este
momentul propice. Cu atât
mai mult cu cât nu este o
perioadă favorabilă în plan
profesional. Indiferent de situaţia
în care vă aflaţi, la serviciu sau în
concediu, încercaţi să vă odihniţi
cât mai mult şi să evitaţi
conflictele în plan personal.
Posibile călătorii pe distanţe
foarte lungi.

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

În plan personal,
lucrurile par să

stagneze; totuşi, dacă apar
probleme, evitaţi tentaţia de a
comunica agresiv! Din punct de
vedere profesional, este o
perioadă înfloritoare: vă ajută
foarte mult claritatea în gândire şi
rezistenţa fizică. Veţi călători mai
mult decât de obicei, în general
drumuri în interes de serviciu.
Conduceţi cu prudenţă!

FECIOAR~ 
(23 august

- 22 septembrie)

Pentru dumneavoastră,
aceasta este o

perioadă care favorizează viaţa de
cuplu. În plan profesional, nu
înregistraţi rezultate
spectaculoase. Totuşi, în plan
financiar, încep să se rezolve,
progresiv, toate problemele.
Călătoriţi mult, şi pe distanţe
scurte, şi pe distanţe lungi.
Conduceţi cu prudenţă şi purtaţi
întotdeauna centura de siguranţă.

BALAN}~ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Aveţi o expunere mare
la stres, pe care ar trebui

să încercaţi să o ţineţi sub control
cu atât mai mult cu cât, pentru
dumneavoastră, perioada va fi
marcată de întorsături
neaşteptate ale planurilor, de
evenimente neprevăzute. Nu se
întrevăd multe călătorii. Totuşi, nu
plecaţi la drum înainte de a
verifica starea tehnică a
autovehiculului.

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Apar presiuni în
zona serviciului,

însă şi şansele de reuşită
sunt foarte mari. Compensaţia
pentru stresul din plan
profesional se iveşte în plan
relaţional: fie veţi călători
în scop „romantic”, fie veţi
închega o relaţie la distanţă...
Călătoriţi destul de mult.
Atenţie în trafic: conduceţi
cu prudenţă şi respectaţi
regulile de circulaţie!

S~GET~TOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

Noutatea defineşte
această perioadă pentru

dumneavoastră în toate planurile.
Din punct de vedere financiar, se
întrevăd venituri spectaculoase.
Veţi călători foarte mult, în special
în interes de serviciu, dar toate
drumurile vor fi încununate de
succes. Încercaţi să respectaţi
toate regulile de circulaţie,
partenerii de trafic şi să purtaţi
centura de siguranţă.

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Dispuneţi de o energie
debordantă şi desfăşuraţi

activităţi intense în plan
profesional. Lucrurile sunt foarte
relaxate, iar relaţiile cu colegii
excelente. Vă puneţi în valoare
aptitudinile şi înregistraţi
colaborări foarte profitabile. Pe
toate planurile, sunteţi
întotdeauna la locul potrivit în
momentul potrivit. Călătoriţi mai
mult decât de obicei.

V~RS~TOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

În plan profesional
este o perioadă

efervescentă: multe întâlniri cu
parteneri de afaceri, noi
contracte, acţiuni de muncă în
echipă. Toate ideile şi proiectele
se deblochează. Veţi face câteva
deplasări, dar nu pentru perioade
sau distanţe prea lungi. Conduceţi
cu prudenţă, purtaţi întotdeauna
centura de siguranţă şi nu apăsaţi
prea tare pedala de acceleraţie.

PE{TI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Oboseala şi stresul
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 de mai mult
timp şi care acum se îndeplinesc.
Apar soluţii şi pentru probleme
care nu păreau să aibă rezolvare.
Aveţi grijă în trafic pentru că veţi
călători mult: purtaţi întotdeauna
centura de siguranţă.

15 august - 15 septembrie 2012
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