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I -a unit criza pe transporta-
tori? |n orice caz, anul aces-
ta au fost obţinute lucruri
importante. În primul rând,
s-au pus bazele unui dialog

bun cu autorităţile. Şi nu este
puţin lucru, mai ales că nu am mai
avut aşa ceva de când... De fapt,
niciodată nu a existat aşa ceva în
România de după 1989.

Apoi, au urmat o serie de acte
normative intens solicitate, dar la
care scepticii (de fapt, realiştii la vre-
mea respectivă) nu aveau mari
spe ranţe că vor ajunge la finalitate.
Chiar şi în acest număr al revistei
vorbim despre demararea discu -
ţiilor pentru noua lege a transpor-
turilor, despre ordonanţa care pre -
vede prelungirea valabilităţii progra-
mului naţional de transport pentru
călători sau despre ordonanţa de
urgenţă menită să combată mai efi-
cient transporturile ilicite. Sunt lu-
cruri impresionante mai ales pen-
tru realist-scepticii obişnuiţi cu
lâncezeala de altă dată.

Dar ce s-a obţinut de fapt? La
prima vedere, foarte puţin şi cu un
efort considerabil. Şi totuşi, isto-
ria trebuie să dea măsura rea -
lizărilor. Iar dacă privim în trecutul
apropiat, ne dăm seama de va -
loarea reală a realizărilor de astăzi.
Sunt extraordinare. S-a creat un
cadru funcţional - temelia pe care
se poate construi. Iar aici s-a putut
ajunge printr-o evidentă maturizare
a pieţei, transportatorii fiind cei
care au impulsionat incisivitatea
asociaţiilor patronale.

Să nu uităm, însă, că discutăm
doar de primul pas, care, dacă nu
este urmat de alţii pe direcţia
corectă, vom avea în continuare
aceeaşi piaţă haotică, în care
supravieţuirea implică inclusiv uti-
lizarea de metode ilegale, aşa
cum, în mare măsură, transpor-
turile au funcţionat şi funcţionează
încă. Realizările din acest an sunt
rezultatul zbaterilor celor care
conduc patronatele în transporturi,
dar având în spate o implicare
mai mare ca niciodată a transporta-
torilor. Şi să recunoaştem cu sin-
ceritate că nici astăzi nu sunt prea
mulţi. Ar fi greu să apreciem în pro-
cente, dar în special calitatea celor
implicaţi a făcut diferenţa şi mai
puţin numărul. Şi interesant este
faptul că pentru ceea ce s-a ob -

ţinut nu au fost necesare manifes -
tările în stradă, chiar dacă ame -
ninţarea a fost vehiculată.

Capacitatea de a modifica ca -
drul legislativ într-un termen rela-
tiv scurt şi pe direcţia dorită a fost
dovedită dar nu este suficientă.
Aplicarea legilor este o piatră de
încercare mult mai grea, pentru că
acolo trebuie luptat la nivelul în-
tregii ţări, cu sute de funcţionari,
mulţi dovedind incapacitatea şi
lipsa de voinţă în a aplica legea,
prea mulţi fiind numiţi politic...

Curăţarea din interior a sis-
temului (personal nici nu cred că
există aşa ceva) ar putea dura
foarte mult... prea mult.

Cred şi sper că patronatele au
ajuns la maturitatea necesară pen-
tru a stabili şi impune un sistem
prin care valoarea să fie încurajată.

Un vot de blam dat de pa-
tronate la adresa unui funcţionar,
care să determine o evaluare a ac-
tivităţii acestuia şi apoi demiterea,
în cazul în care se constată pro -
bleme, ar putea reprezenta urmă-
torul pas pentru ca transporta-
torii să-şi asigure cadrul con-
curenţial corect.

Sigur, sunt multe piedici, multe
amănunte ce trebuie discutate,
dar soluţii se pot şi trebuie găsite.
Altfel, transportatorii vor privi în
continuare în sus la respectivii
funcţionari, mai plini de impor-
tanţă şi de bani decât ei. În vilele,
iahturile şi maşinile scumpe ale
acestora se diluează până la dis-
pariţie concurenţa loială, siguranţa
rutieră, respectul pentru lege.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

VOTUL DE BLAM
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Î}I CAU}I DE LUCRU?

Află pe www.ziuacargo.ro
situaţia actualizată a
şomerilor şi a locurilor de
muncă vacante, în cadrul unei
rubrici realizate în colaborare
cu Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
(ANOFM).

SC~DERE 
SEZONIER~

Indexul European de
Expediţie, realizat de Banca
Daneză, indică o dezvoltare
stabilă a pieţelor de expediţie
europene, cu creşteri
importante în Vest, dar cu o
Europă de Est mult mai
ponderată, ca să folosim un
termen optimist. După ce, în
mai, indexul general a fost de
70, în iunie a scăzut la 69 (nu
substanţial), dar pentru iulie şi
august se previzionează o
scădere a indexului ceva mai
puternică, din cauza
fluctuaţiilor sezoniere
normale pentru această
perioadă. Totuşi, subliniem
că, deşi indexul este în
scădere, se va menţine la
valori de peste 50-60, ceea ce
marchează, în fapt, o creştere,
dar cu un ritm mai calm.
Expeditorii din Europa,
participanţi la studiul Băncii
Daneze, anticipează o
accelerare începând din
toamnă. Pe segmentele
aerian şi naval, creşterile
înregistrate sunt de două
cifre, în timp ce pe rutier
statisticile nu sunt atât de
puternice, dar indică o
revenire a domeniului. 
Cele mai importante creşteri
în luna iunie au fost
înregistrate de Benelux (de la
64, în mai, la 85), Norvegia (de
la 75 la 83) şi Suedia (de la 70
la 75). Scăderi ale indexului
au înregistrat Marea Britanie

(de la 71 la 61), Germania (de
la 75 la 72) şi Europa de Est
(de la 58 la 50).

FEDERA}IA 
TRANSPORTATORILOR
EUROPA

Federaţia Transportatorilor
Europa (FTE) are acum acte în
regulă, aprobate la
judecătorie, după ce, la
sfârşitul lunii martie,
asociaţiile APTE 2002 şi
Breasla Transportatorilor
Transilvăneni au semnat, ca
membri fondatori, actul de
constituire al acesteia.
Conform membrilor săi, FTE
este persoană juridică
română, de drept privat, fără
scop patrimonial, o
organizaţie a patronilor,
autonomă, fără caracter
politic, fiind constituită pe
principii democratice la nivel
naţional, cu structură

organizatorică teritorială
proprie în vederea
reprezentării, promovării,
susţinerii şi apărării
intereselor economice,
tehnice şi juridice ale
membrilor în relaţiile cu
autorităţile publice, cu
sindicatele şi cu alte
persoane fizice şi juridice.
Conducerea Federaţiei
Transportatorilor Europa este
asigurată de Adunarea
Generală a membrilor şi, între
reuniunile acesteia, de
Consiliul Director, compus din
5 membri, din care un
preşedinte, doi vicepreşedinţi,
un secretar general şi un
secretar.
Conducerea curentă a
Federaţiei este asigurată de:
Adrian Virgil Pop
(preşedinte), Ion Hetea 
şi Dorin Pop (vicepreşedinţi),
Mayer Siegfried (secretar
general) şi Dan Zbîrcea
(secretar).
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Au [oferii profesioni[ti 
condi]ii decente de lucru 
în România?

Puteţi transmite 
comentariile  dumnea -

voastră privind aspectele
relevante ale vieţii 

şoferilor profesionişti 
în România direct 

pe site-ul
www.ziuacargo.ro 

la secţiunea 
„Întrebarea lunii“.

Timpii mari de a[teptare la
înc`rcare/desc`rcare dau pia]a peste cap

SSppuunnee--]]ii  pp`̀rreerreeaa!!

Din cele 244 de răspunsuri primite la întrebarea
„Vă afectează timpii mari de aşteptare 
ai camioanelor la încărcare sau la descărcare?“,
172, adică 70%, indică probleme semnificative
întâmpinate din cauza lipsei de organizare 
la nivelul depozitelor. Numai 8 dintre respondenţi
nu se declară afectaţi şi doar 7 afirmă că, de fapt,
camioanele întârzie.

V` afecteaz` timpii mari de
a[teptare ai camioanelor la
înc`rcare sau la desc`rcare?

1. Puternic - 172 răspunsuri - 70%
2. Moderat - 57 răspunsuri - 23%
3. Nu mă afectează - 8 răspunsuri - 4%
4. Camioanele întârzie de fapt - 7 răspunsuri - 3%

„Ar trebui ca toţi transportatorii
să recunoască problemele cu care
ne confruntăm la încărcat şi des -
cărcat, când se aşteaptă şi 20-30
de ore nejustificat, când suntem
descărcaţi după ce se termină cu
toţi şi nu se ţine cont de rând şi nu
putem spune nimic pentru că e
stipulat în contractul de transport
timp liber la încărcare - descărcare
24/48 ore. Lunar, pierdem apro -
ximativ 30% din timp aşteptând ne-
justificat şi stând la cozi pe şose-
lele patriei. În sondajul dvs, cei care
spun că întârzie camioanele sunt

sigur clienţi, care nu vor să înţe-
leagă problemele din trafic şi pro -
blemele de mentalitate“.

„Ţinând seama că transporturile
pe care le execut sunt în interesul
propriu al firmei, întârzierile mă
afectează moderat şi sunt generate
mai mult de proasta organizare sau
de dezinteresul celor implicaţi, mai
puţin al meu, pentru că n-am nici un
chef să muncesc în locul altora fără
o plată adecvată. De obicei, lu-
crurile se rezolvă fie datorită relaţi-
ilor personale, fie, în ultimă instanţă,

prin utilizarea unui limbaj mai puţin
ortodox! Ceva mai rar, însă, în ultimul
timp, datorită în special dispariţiei
motivaţiei pecuniare - Les bonnes
comptes font des beaux amis!“

„Când vom învăţa să ne respec-
tăm partenerii de afaceri (trans-
portatorii) în România, multe lucruri
vor merge bine în economie. Până
atunci, ne batem joc unii de alţii şi
politicienii câştigă, statul câştigă şi
toate ploşniţele.“

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro 

Despre via]a de [ofer

Comentarii la întrebarea lunii

Puternic

Moderat

Nu mă afectează

Camioanele întârzie de fapt

23%

4%

3%

70%



28 octombrie 2010,

BUCURE{TI
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M ai mult ca niciodată,
transporturile ru-
tiere au nevoie de
unitate, au nevoie
de exemple şi au

nevoie de un dialog cât mai bun cu
autorităţile, dar şi în interior. Şi
pentru a atinge aceste obiective,
avem la dispoziţie metode care
şi-au dovedit utilitatea în ţările
dezvoltate. Organizat de către re-
vista Ziua Cargo după modelul
european, concursul „Romanian
Transport Company of the Year
2010“ are ca scop premierea acelei
companii de transport al cărei
management, profesionalism şi
imagine reprezintă exemple pen-
tru segmentul transporturilor.

Transportul rutier de mărfuri
este, fără îndoială, o activitate
res pectabilă, iar concursul lansat
de revista Ziua Cargo are menirea
de a scoate cât mai bine în evi-
denţă acest lucru.

Cititorii Ziua Cargo
au un cuvânt 
greu de spus, 
dar [i juriul...

Aşa cum menţionam, obiectivul
competiţiei „Romanian Transport

Company of the Year“ este găsirea
şi premierea companiilor care pot
oferi modele de bune practici în
transporturi. Autorităţi, clienţi de
transport, asociaţii profesionale,
furnizori pentru industria transpor-
turilor şi, bineînţeles, companii
de transport vor participa la sfârşi-
tul lunii octombrie la decernarea
premiului „Romanian Transport
Company of the Year 2010“.

Câştigătorul va fi stabilit (în
proporţii egale) atât de către
cititorii revistei Ziua Cargo, cât şi
pe baza evaluării de către un ju-
riu, format din specialişti, a unui
dosar completat de toţi candidaţii
finalişti. Membrii juriului sunt:
Iancu Crăciunoiu - director ge -
neral al Autorităţii Rutiere
Române, comisar [ef Cristian
C`lin - director adjunct Direcţia
Rutieră IGPR, Marin Lepădatu -
director general IFPTR (Institutul

de Formare Profesională în
Transporturi Rutiere), Ionuţ
Simion - partener Pricewater-
House Coopers, Cristian Fu-
gaciu - director general MARSH,
Vasile Ştefănescu - preşedinte
COTAR, Augustin Hagiu -
preşedinte FORT, Radu Dinescu
- secretar general UNTRR, Adri-
ana Pălăşan - vicepreşedinte

ARILOG (Asociaţia Română de
Logistică) şi Radu Borcescu -
redactor şef Ziua Cargo.

Pe 28 octombrie,
vom afla
câ[tig`torul, dar
pân` atunci sunt
multe de f`cut

Compania care primeşte titlul
de „Romanian Transport Compa-
ny of the Year 2010“ va reprezen-
ta ţara noastră, anul viitor, la con-
cursul internaţional „European
Transport Company of the Year“,
unde revista Ziua Cargo este mem-
bră în juriu.

Festivitatea de premiere va
avea loc la Palatul Parlamentului
pe data de 28 octombrie. Sunteţi
cu toţii invitaţi să participaţi la
acest eveniment menit să con-
tribuie la creşterea imaginii trans-
porturilor. Taxa de participare la
eveniment, de 150 de lei, va fi do-
nată către Fondul pentru Copii
cu Handicap Locomotor.

Mai multe detalii despre con-
curs (formular de înscriere, regu-
lament, dosar etc) puteţi găsi pe
www.ziuacargo.ro

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Accesaţi pe
www.ziuacargo.ro
regulamentul 
de participare la
concursul „Romanian
Transport Company 
of the Year 2010“ 
şi completaţi formularul
de înscriere. 
Noi vă vom contacta 
şi vă vom furniza 
dosarul pe care 
va trebui să îl 
completaţi pentru 
a intra în competiţie.

Câştigătorul va reprezenta
România în concursul
european de profil.

Am dat startul
concursului. Iar cei
care deruleaz` o
afacere de transport
dup` reguli de
eficien]` sunt
invita]i s` se înscrie
într-o competi]ie
care î[i propune s`
demonstreze c`
bunele practici sunt
folositoare [i (sau
mai ales!) în
perioad` de criz`.

|NCEPE 
COMPETI}  IA!
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A ceste semnale se
dovedesc a fi pozi-
tive, deşi toată
lumea este de
acord că pieţele eu-

ropene nu vor mai atinge prea
curând volumele de dinainte de
criză. Dar însăşi organizarea
unei conferinţe pre-IAA demon-
strează, fără urmă de îndoială,
faptul că domeniul transpor-
turilor se află în plină redresare. 

Cu ocazia conferinţei organi-
zate de VDA la Frankfurt, la în-
ceputul lunii iulie, am putut afla
câteva detalii interesante, în
avanpremieră, despre cea de-a
63-a ediţie a IAA Hanovra, care
se va desfăşura în perioada 23-
30 septembrie 2010. Astfel, la
data de 1 iulie, erau înscrişi
1.619 expozanţi, în scădere faţă
de cei 1.809 din 2008, dar în
creştere faţă de cifra de 1.306 ex-
pozanţi înregistraţi în 2006. Şi
suprafaţa totală ocupată este în
uşoară scădere, cu 220.000 mp
(275.000 în 2008 şi 230.000 în
2006), din care 190.000 la interi-
or şi 30.000 suprafaţă exterioară. 

Una dintre veştile îmbucură-
toare este faptul că, la această
ediţie a IAA, vor participa 6 ex-
pozanţi din România, compara-
tiv cu 3 în 2008 şi numai unul în
2006. Nu este o surpriză faptul

că Germania deţine cel mai
mare număr de expozanţi, 726
(896 în 2008), urmată de Turcia
(107), Italia (105), Suedia (100),
Olanda (84) şi China (73).

Premiile International Bus,
Truck şi Van of the Year vor fi
decernate pe data de 21 sep-
tembrie, la încheierea primei
zile a presei. 

Vehiculele 
comerciale 
sunt viitorul

Conferinţa pre-IAA în sine
reprezintă, de fiecare dată, un
barometru foarte atent al dome-
niului, iar evenimentul din acest
an nu a reprezentat o excepţie.
Seria prezentărilor şi discuţiilor
a fost deschisă de către
Matthias Wissmann, preşedin-
tele VDA, care a subliniat faptul
că „vehiculele comerciale
(rămân) eficiente, flexibile şi
de viitor“, adjudecându-şi 72%
din transporturile europene. De
asemenea, Wissmann a pre-
cizat faptul că domeniul s-a
confruntat, în 2009, cu cea mai
puternică criză din ultimii 60 de
ani, în care vânzările de ve-
hicule comerciale s-au situat în
medie la jumătate faţă de

Dup` ce, anul trecut,
una dintre consecin]ele
crizei economice a fost
anularea binecunoscutei
expozi]ii de vehicule
comerciale RAI
Amsterdam, care se
desf`[oar` o dat` la doi
ani, toat` lumea din
domeniul transporturilor
a[tepta cu sufletul la
gur` ve[ti despre IAA
Hanovra, târg
desf`[urat în anii cu so]
[i, se pare, considerat
mai important decât cel
din capitala Olandei.
Semnalele nu au
întârziat s` apar`, în
contextul unui alt
eveniment deja
tradi]ional pentru lumea
transporturilor, [i
anume conferin]a pre-
IAA, pe care Asocia]ia
German` a Industriei
Automobilelor, VDA, o
organizeaz` în cursul
verii de dinaintea
expozi]iei. 

NE RIDIC~M, ne scutur`m, 
MERGEM MAI DEPARTE



nivelurile anului anterior, cele mai
„negre“ cazuri marcând chiar
scăderi de 80%. Modul în care
constructorii de vehicule comer-
ciale s-au repliat pentru a face faţă
acestei situaţii se reflectă în spe-
cial la nivelul numărului de anga-
jaţi. În industria germană a automo-
bilelor, scăderea numărului de
joburi permanente a fost, în medie,
doar de 5%, ceea ce demonstrează
clar eficienţa măsurilor adoptate
de către fabricanţi. 

Preşedintele VDA a ţinut să
sublinieze faptul că, în ciuda ten -
dinţei de îmbunătăţire a situaţiei,
criza încă nu s-a încheiat cu ade-
vărat şi va mai trece ceva timp
până când volumele vânzărilor se
vor apropia de nivelurile de di-

nainte de criză. „În 2010, volumele
de producţie în Europa de Vest,
America de Nord şi Japonia, de e -
xemplu, vor fi încă 30-40% sub cele
din 2008. Dar cifrele, în prezent,
arată că piaţa de vehicule comer-
ciale a început recuperarea“, a
spus Matthias Wissmann, adău -
gând faptul că şi cererea de trans-
port va urma un trend ascendent.
Pentru anul acesta, se pre-
conizează o creştere a economiei
globale cu 4%, dar expansiunea nu
va fi egală peste tot în lume. Vo -
lumele de transport rutier a van -
sează la rândul lor, în Germania
preconizându-se o creştere cu 6 %
pentru anul acesta, preşedintele
VDA estimând că anul viitor s-ar
putea atinge nivelul din 2008.

Pia]a î[i revine
progresiv

Piaţa chineză de vehicule co -
merciale este în creştere, cea din
SUA se va majora cu 11% anul
acesta, iar Brazilia deja şi-a trecut
în cont o expansiune cu 50%. În
Europa de Vest, nu se va observa
un boom ca în alte părţi, dar piaţa
se stabilizează. 

De exemplu, în Germania, piaţa
vehiculelor comerciale a crescut cu
4% de la începutul anului, iar ex-
porturile cu 57%. Wissmann sub-
liniază că industria anticipează o
cifră de înmatriculări noi de apro -
ximativ 64.000 unităţi (plus 5%
faţă de 2009) în domeniul ca -
mioanelor şi 180.000 unităţi la va-
nuri (plus 3%). În domeniul pro-
ducţiei, de la începutul anului şi
până în iulie, 158.400 unităţi au
părăsit liniile de fabricaţie în Ger-
mania (plus 41%), cu o creştere de
52% în segmentul sub 6 t şi 24% în
domeniul vehiculelor grele. În
uzinele germanilor de peste
hotare, creşterea a înregistrat o
medie de 50%, cu 71% în SUA şi
118% în Brazilia. 

În domeniul trailerelor şi
caroseriilor, producătorii germani
au fost loviţi de criză mai mult
decât cei din domeniul vehiculelor
cu motor, vânzările din domeniu
situându-se la nivelul anului 1995,
marcând o scădere cu 80%. To-
tuşi, pentru anul acesta, se es-
timează vânzări de 40.000 unităţi
trailere multi-ax şi semiremorci
(plus 12%). 
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IAA Hanovra în cifre

Tip Expozant Nr. Expo- Spaţiu Spaţiu Total
zanţi interior exterior

Camioane 28 44.848 1.852 46.701
Vehicule comerciale uşoare 29 18.701 1.587 20.288
Autobuze 66 19.016 535 19.552
Vehicule speciale 31 72 1.046 1.118
Carosieri 188 29.566 13.385 42.951
Logistică 133 3.269 37 3.306
Piese&Accesorii 887 51.413 3.109 54.522
Echipament service 44 1.807 183 1.991
Interior vehicule 70 3.796 147 3.943
Literatură de specialitate 18 656 0 656
Organizaţii 111 4.546 1.302 5.849
Machete maşini 11 173 0 173
Total 1.616 177.865 23.184 201.049
Expozanţi speciali 3 12.025 6.817 18.842
Total 1.619 190.000 30.000 220.000
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Ecologia - în cen-
trul preocup`rilor

Deşi greu lovit de recesiune,
sectorul transporturilor nu se pre-
ocupă mai puţin de protecţia
mediului. În cadrul pre-IAA,
Michael Betz, managing director
PE International, a adus în atenţia
celor prezenţi o interesantă com-
paraţie între transportul rutier,
cel pe calea ferată şi cel pe căile
navigabile interioare. 

În termeni generali, în pri vinţa
emisiilor de gaze care generează
efect de seră, calea ferată şi
domeniul naval prezintă avantaje
nete atunci când este vorba des -
pre materiale grele în vrac, dar
situaţia este diferită \n ceea ce
prive[te transportul unor piese
grele în containere (de exemplu,
subansamble pentru maşini), caz
în care modul rutier şi cel feroviar
sunt la egalitate. Dacă este vorba
despre trenuri peste 20 de va -
goane şi fără curse în gol, calea
ferată stă mai bine, dar sub 20 de
vagoane întâietatea este adjude-
cată de modul rutier. Iar balanţa
poate fi înclinată, pe viitor, şi mai
mult în favoarea domeniului ruti-
er, o dată cu folosirea la scară mai
largă a biocombustibililor, intro-
ducerea EURO 6 şi a transpor-
turilor de tip EuroCombi (20,20 m). 

Despre „Strategiile eficiente
din punct de vedere energetic,
pentru un transport rutier ecolo -
gic“ a discutat şi Andreas Ren-
schler, membru în consiliul de
conducere Daimler AG, care a
adus în atenţia celor prezenţi situ-
aţia transporturilor... peste 20 de
ani. Astfel, în opinia sa, China
este una dintre pieţele cu cel mai
mare potenţial, având în vedere
faptul că, în prezent, fiecare al
doilea vehicul comercial mediu şi
greu vândut la nivel mondial se

duce către un cumpărător chinez.
Chiar dacă această ţară nu va
avea constant o dezvoltare la fel
de accelerată ca în prezent, dome-
niul transporturilor din China va
rămâne unul cu o dezvoltare foarte
importantă. La fel şi în cazul Indiei,
Indoneziei şi Vietnamului. Iar pro-
ducătorii de vehicule comerciale
din aceste regiuni vor trebui să dis-
pună de o tehnologie comparabilă
cu cea europeană, în timp ce eu-
ropenii au nevoie, în această parte
a lumii, de reţele eficiente de
vânzări şi de cunoaşterea pieţelor
locale, pe care numai o companie
„nativă“ le poate deţine. În acest
context, Daimler, în calitate de
jucător global cu experienţă pe
cele mai diferite pieţe, de la SUA,
la Rusia, India şi chiar China, sub-
liniază importanţa unor strategii
care să implice o expansiune
atentă a constructorilor de ve-
hicule comerciale pe termen cel
puţin mediu. 

2030 - dieselul
pierde suprema]ia

În domeniul tehnologic, Ren-
schler subliniază faptul că, în
2030, vor fi încă folosite mo-
toarele cu combustie, dar proba-
bil că dieselul nu va mai deţine
supremaţia în domeniul camioa -
nelor. Standardele privind emisi-
ile vor deveni din ce în ce mai se-
vere, iar consumul de combustibil
va trebui să scadă. Aceste lucruri
se pot atinge prin optimizarea
motorizărilor, aerodinamicitatea
vehiculelor şi introducerea ve-
hiculelor EuroCombi. Oficialul
Daimler subliniază că probabil
constructorii de vehicule comer-
ciale vor fi capabili să reducă
consumul de combustibil al
camioanelor grele la 25 l/100 km,
cu 30% mai puţin faţă de cel

curent, dar cam asta e limita teh -
nologiilor convenţionale. 

Un alt element care trebuie
avut în vedere este urbanizarea, în
următorii 20 de ani numărul de per-
soane care vor trăi la oraş cres când
de la 3 miliarde la peste 5 miliarde. 

Andreas Renschler subliniază
faptul că, la ora actuală, biomasa
(BTL) are cel mai mare potenţial în
rândul combustibililor sintetici,
deoarece diminuează dependenţa
faţă de combustibilii fosili, nu are
interferenţe cu producţia alimen-
tară şi este neutru din punct de
vedere CO2 în procesul de com-
bustie. De asemenea, în opinia sa,
vehiculele hibride vor deţine, peste
20 de ani, supremaţia, în special în
distribuţia de alimente. Iar celulele
de combustibil au început deja să
î[i demonstreze eficienţa în dome-
niul transportului de pasageri. 

Nu în ultimul rând, constructorii
de vehicule comerciale vor trebui
să facă faţă unor cerinţe diferite
din partea transportatorilor. Ofi-
cialul Daimler estimează că, în
2030, sectorul expediţiilor va fi
dominat de flote mari de vehicule
(peste 50 unităţi), majoritatea din-
tre ele semiremorci, iar, în dome-
niul serviciilor (care a demonstrat
deja că face faţă cel mai bine unei
crize), cea mai mare creştere va fi
înregistrată la nivelul aplicaţiilor
telematice. 

Concluzia firească pe care An-
dreas Renschler a dorit să o sub-
linieze este faptul că, deşi va tre-
bui să facă faţă unor provocări
poate chiar mai mari decât o criză
economică internaţională, ca -
mionul, un mod de transport încă
foarte tânăr, de numai 100 de ani,
are tot viitorul în faţă. Iar cele mai
bune zile ale transportului rutier nu
au venit încă. (Va urma.)

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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La sfâr[itul lunii
iunie, Daimler a
organizat la
Stuttgart, pentru
presa european` de
specialitate, un
seminar dedicat
distribu]iei. Cu
aceast` ocazie, a
fost prezentat` [i
gama de vehicule a
constructorului
german dedicat`
acestui segment de
transport. Nu au
lipsit noile modele
Mercedes-Benz
Atego [i Axor.
Reprezentan]ii
Mercedes-Benz au
explicat, de
asemenea,
avantajele noilor
motoare hibrid ce
pot echipa Atego.

A ctivitatea de dis-
tribuţie devine tot mai
importantă pe măsură
ce un procent tot mai
mare din populaţia lu-

mii trăieşte în oraşe. Practic, este
vorba despre colectarea şi dis-
tribuirea bunurilor în oraşe sau în
zonele periurbane, adică trans-
porturi pe distanţe scurte.

Distribu]ia - 
o viziune de viitor

În ultima vreme, o creştere im-
portantă a înregistrat-o comerţul
prin Internet şi, alături de acesta,
livrările la domiciliu.

O componentă cheie în distri -
buţie o reprezintă colectarea bu -
nurilor, inclusiv transportul de retur
(recipiente goale, documente etc).

Industria serviciilor creează, la
rândul ei, un trafic de distribuţie, cum
ar fi nevoile de transport ale indus-
triei hoteliere sau celei de catering.

În aceste condiţii, discutăm
despre o mare complexitate a ac-
tivităţii, de nevoi specifice diverse
pentru diferitele bunuri şi, astfel, de

vehicule de toate tipurile. De la mi-
cile vanuri sau chiar autoturisme
până la camioane de 40 t.

Iar volumul bunurilor ce fac
obiectul distribuţiei va creşte tot
mai mult în următorii ani, unul din-
tre principalele motive fiind legat de
schimbarea survenită în comporta-
mentul consumatorilor: orientarea
către o economie a serviciilor de-
termină o creştere a serviciilor de
livrare; majorarea numărului celor
care cumpără bunuri prin Internet,
precum şi a produselor disponibile
online va duce la volume mai mari
ale livr`rilor; numărul în creştere al
regulilor privind prospeţimea pro-
duselor şi disponibilităţii rapide a
acestora va duce la servicii de
livrare tot mai frecvente.

Totodată, populaţia ce lo -
cuieşte în oraşe este în continuă
creştere. Deja este majoritară,
iar conform estimărilor ONU va
atinge 60% din totalul populaţiei
planetei până în 2030, ajungând la
70% în 2050.

Problemele legate de blocajele
în trafic se vor acutiza, iar dis-
tribuţia va avea partea ei de res -

Distribu]ie
marca

MERCEDES-BENZ
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ponsabilitate pentru această situ-
aţie, deja prezentă în numeroase
oraşe. Cu toate acestea, trans-
portul rutier va rămâne principala
modalitate de transport a bunurilor
în oraşe, din lipsă de alternative.
Emisiile şi zgomotul vor deveni
chestiuni prioritare în politicile de
mediu la nivel urban.

Specialiştii cred că excluderea
totală a camioanelor grele din
oraşe nu reprezintă o strategie efi-
cientă. Un camion de 40 t ar trebui

înlocuit cu 17 vanuri. La ora actu-
ală, se discută despre sisteme lo-
gistice funcţionale la nivel urban,
cu puncte de transfer.

Oraşele vor introduce o legis-
laţie care să încurajeze utilizarea ve-
hiculelor cu un impact cât mai mic
asupra mediului. Accesul res -
tricţionat şi taxele vor fi tot mai mult
legate de emisii. Acest trend este
deja vizibil în oraşe precum Londra,
Stockholm, Bologna şi în zonele
protejate din Germania. Autorităţile

locale vor căuta cele mai bune
politici pentru protecţia mediului,
cele mai reuşite practici fiind pre-
luate de tot mai multe oraşe.

În viitor, se va pune accentul tot
mai mult pe reducerea emisiilor de
CO2, fiind stabilite inclusiv zone din
oraş unde să fie permis accesul
doar pentru vehiculele cu emisii
zero. Logistica urbană se va schim-
ba şi noi opţiuni vor apărea ca ur-
mare a tehnologiilor alternative
pentru vehicule.

Noul Atego

Atego 2010 a fost proiectat
pentru a răspunde cât mai bine ce -
rinţelor actuale ale segmentului de
distribuţie. Designul exterior este
inspirat după actualul Actros, de-
venind astfel unul modern şi
atrăgător.

Cabina este disponibilă în pa-
tru variante de mărime. Postul de
conducere ergonomic şi elegant
dispune de un volan multifuncţio -
nal, computer de bord, comenzi
poziţionate la îndemână şi spaţii de
depozitare bine organizate.

Distribu]ie
marca

MERCEDES-BENZ
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Gam` complet`

Actros
Disponibil sub formă de
camion, camion cu remorcă
sau cap tractor cu
semiremorcă, asigură
transporturile cele mai grele,
fiind în general utilizat pentru a
asigura legătura între
producător şi centrele
naţionale sau regionale 
de distribuţie.
Axor
Poate deservi atât
transporturile grele, cât şi cele
medii. Este echipat cu motoare
având puteri de la 238 CP la
428 CP. Patru variante de
cabină şi trei de cockpit fac din
Axor un autovehicul ce poate fi
utilizat pentru numeroase
aplicaţii. Masa utilă, consumul
mic de carburant şi intervalele
mari de service, de până la
100.000 km, fac ca acest
autovehicul să fie unul foarte
economic.
Atego
Recomandat pentru distribuţia
în interiorul oraşelor. Este
disponibil pentru numeroase
aplicaţii, având o masă totală
cuprinsă între 6,5 t şi 16 t şi
motoare cu puteri între 129 CP
şi 286 CP. Atego este oferit
inclusiv în varianta cu tracţiune
pe toate roţile.
Mitsubishi Fuso Canter
Acoperă un segment cuprins
între 3,5 t şi 7,5 t. Masa utilă
generoasă şi manevrabilitatea
recomandă acest autovehicul
pentru aplicaţiile urbane.
Dispune de trei motorizări
posibile, între 130 CP şi 175
CP. În plus, există şi o versiune
hibrid de motorizare,

comercializată în aproape 900
de exemplare în Japonia,
Australia, Irlanda şi Hong
Kong.
Sprinter
Ultima generaţie de Sprinter
oferă o varietate de mase, de
la 3 la 5 t, patru posibile
lungimi ale caroseriei, trei
ampatamente, trei înălţimi
posibile pentru compartimentul
de marfă. Pe lângă motoarele
diesel, este disponibil şi într-o
variantă ce utilizează gazul
natural drept combustibil. În
plus, modelele Sprinter
BlueEFFICIENCY sunt echipate
cu tehnologia start/stop ce
asigură reducerea consumului
de carburant.
Vito
Reprezintă soluţia cea mai
uşoară (2,8 t) şi mai flexibilă de
vehicul comercial oferită de
Mercedes-Benz. Are patru
motoare diesel disponibile, cu
puteri cuprinse între 95 CP şi
204 CP. Începând cu vara
acestui an, este oferită şi
varianta de motorizare
electrică (zero emisii).
Econic
Pentru aplicaţii speciale. Iar
Econic NCG se încadrează
perfect în noile cerinţe ale
marilor oraşe - poluare şi
zgomot redus - asigurate de
motorizarea EEV pe gaz
natural.
Vario
În clasa cuprinsă între 6 t şi 7,5
t, se găseşte cel mai mare van
al constructorului german.
Vario dispune de motorizări cu
puteri cuprinse între 129 CP şi
177 CP.

Mercedes-Benz oferă o gamă completă de vehicule comerciale
destinate distribuţiei, de la vanurile de 2,8 t şi până la camioanele
de 40 t.

Pentru a creşte confortul şo -
ferului, au fost utilizate la interi-
or materiale de calitate, există
numeroase spaţii de depozitare,
o măsuţă pentru scris şi mâncat
şi o cutie frigorifică de 23 l. Noul
Atego poate fi echipat opţional şi
cu pat. Şasiul coborât în partea din
faţă asigură un acces facil şi si gur
în cabină. Există mai multe moto -
rizări disponibile pentru noul
Atego. Toate îndeplinesc stan-
dardele EURO V prin utilizarea
tehnologiei BlueTec (cu AdBlue).
Puterile disponibile se încadrează
între 129 şi 286 CP. O gamă largă
de motorizări poate acoperi şi
standardele EEV.

Motoarele pot fi echipate şi cu
sistemul start/stop, care asigură
o reducere a consumului de car-
burant de până la 2,8%.

În varianta Atego de 12 t, ca-
pacitatea de remorcare este de
peste 8 t, atingându-se astfel o
masă totală de 20 t pentru între -
gul ansamblu. În varianta de 16 t,
ansamblul total, camion plus re-
morcă, poate ajunge la 28 t.

Noul Atego poate fi echipat cu
un nou retarder magnetic, ce poate
asigura o reducere a utilizării frânei
de serviciu cu până la 60%. Acţio -
nat pneumatic, retarderul asigură
o reducere considerabilă a uzurii
sistemului de frânare şi an-
velopelor. Cântărind doar 39 kg,
noul retarder oferă o putere ma -
ximă de frânare de 180 kW.

Varianta hibrid

La finalul anului trecut, Mer-
cedes-Benz a vândut 50 de Atego
BlueTec Hybrid, iar producţia
acestor autovehicule va începe în
a doua jumătate a acestui an.

Prin motorizarea hibrid, Atego
poate asigura o reducere a con-
sumului de carburant şi, în acelaşi
timp, a emisiilor de CO2 de 10-
15%, faţă de un autovehicul con-
venţional. Condiţiile de utilizare a
camionului sunt determinante. Un
număr mare de opriri sau dru-
murile denivelate sunt factori ce
cresc avantajele obţinute prin uti-
lizarea hibridului.

Mercedes-Benz a optat pentru
tehnologia de hibrid în paralel pen-
tru Atego. Astfel, motorul electric
este poziţionat după motorul cu
ardere internă, dar înaintea trans-
misiei. În aceste condiţii, există
posibilitatea ca motorul diesel şi cel
electric să asigure puterea necesară
deplasării separat sau împreună.



Motorul diesel utilizat pentru
Atego BlueTec Hybrid are patru
cilindri şi se încadrează în normele
EEV. Cu o cilindree de 4,8 l, dez-
voltă 218 CP la 2.200 rpm şi un cu-
plu maxim de 810 Nm la 1.200-
1.600 rpm.

Motorul electric, răcit cu apă,
dezvoltă o putere maximă de 44
kW şi un cuplu maxim de 420 Nm.
Transmisia este automată, fiind
utilizată o cutie de viteze cu
şase trepte.

Bateriile pentru motorul electric
sunt litiu-ion şi se alimentează prin
recuperarea energiei de frânare.

Motorul electric reprezintă un
important sprijin pentru cel diesel,
în special la demaraj, acesta be -
neficiind de un cuplu maxim chiar
de la plecarea de pe loc.

Masa adiţională adusă de sis-
temul hibrid este de 350 kg, faţă de
un Atego convenţional.

Un câştig semnificativ pentru
Atego BlueTec Hybrid este asigu-
rarea unui nivel scăzut de zgomot,
aspect tot mai important în interi-
orul oraşelor, iar datorită sistemu-
lui start/stop, la semafoare, au-
tovehiculul produce zero emisii şi
zero zgomot.

Noul Axor

În acelaşi timp cu apariţia noului
Atego, Mercedes-Benz a lansat şi
o nouă ediţie a modelului Axor.

Cea mai importantă inovaţie a
noului Axor este faptul că acest au-
tovehicul primeşte în echiparea
standard sistemul de schimbare
automată a vitezelor Mercedes
PowerShift, aşa cum s-a întâmplat
şi în cazul Actros.

Cabina noului Axor a primit un
nou design, fiind disponibile nu mai
puţin de patru versiuni diferite.
Designul exterior este inspirat
după cel al modelului Actros,
creându-se astfel o imagine unitară
pentru familia vehiculelor comer-
ciale grele Mercedes-Benz.

O mare atenţie a fost depusă
asigurării unui grad ridicat de con-
fort pentru şoferi. Interiorul cabinei
a fost modernizat şi dotat cu noi e -
lemente. Mai multe spaţii de sto-
care şi opţional o cutie frigorifică
ce asigură temperaturi între 10°C
până la -18°C sunt elemente supli-
mentare de creştere a confortului.
Motoarele ce echipează noul Axor
dezvoltă puteri cuprinse între 238
şi 428 CP. 

Radu BORCESCU 
Stuttgart, Germania

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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A ccidentele rutiere re -
prezintă una dintre
cele mai frecvente
cauze ale decesului
în societatea mo -

dernă. În perioada 2001 - 2008, în
Europa, au murit în accidente ru-
tiere aproximativ 375.000 de oa-
meni. Unul din motivele majore res -
ponsabile pentru un asemenea
număr este acela că mulţi eu-
ropeni încă nu folosesc centura de
siguranţă. Iar şoferii de camion
prezintă un risc foarte ridicat în
traficul rutier. Procentul de utilizare
a centurii de siguranţă printre
şoferii de camion variază între 10
şi 70% în ţările europene, cu o me-
die generală de 50%. Un studiu re-
cent realizat de către institutul de
cercetare CEESAR arată că nu -
mărul victimelor accidentelor de
circulaţie ar putea scădea cu 40%
dacă toată lumea ar conduce cu
centura fixată. 6 din 10 persoane

implicate în accidente ar suferi
răniri mai uşoare dacă ar folosi
centura de siguranţă.

Care este motivul
nepurt`rii 
centurii? 

Aceasta este o întrebare la
care încearcă de mult timp să
r`spundă Carl-Johan Almqvist,
Traffic and Product Safety Direc-
tor la Volvo Trucks. „Mulţi şoferi
trăiesc cu impresia că este mult
mai sigur să conduci un camion
decât un autoturism“, declară el.

Acest fapt este, într-adevăr,
real, dar argumentul nu mai are va -
loare pentru şoferii care, spre e -
xemplu, au intrat cu vehiculul
într-un cap de pod din beton, chiar
şi la viteze foarte mici. La fel se în-
tâmplă şi cu şoferii care se răs-
toarnă cu autocamionul şi care
suferă vătămări grave. „Ca fiinţe
umane, noi nu avem senzori de
viteză. Putem să citim viteza pe un
cadran, dar nu putem simţi viteza
în interiorul corpului nostru. Aceas-
ta contrastează cu senzaţia noas-
tră de înălţime. Nu vom sări nicio-
dată de la o înălţime de patru
metri cu speranţa că totul va fi
bine. Ei bine, o astfel de săritură
echivalează cu o coliziune frontală
la viteza de 30 km/h fără folosirea
centurii de siguranţă. Simţim
înălţimea, dar nu şi viteza“, conti -
nuă Carl-Johan Almqvist.

Este o chestiune de atitudine.
An Paepen, responsabilă de Vol-
vo Trucks Driver Development -
program de pregătire pentru şoferii
profesionişti - a auzit până acum
aproape toate motivele posibile
pentru a scuza nepurtarea centurii

Jum`tate dintre [oferii
de camion nu folosesc
CENTURA DE SIGURAN}~
Utilizarea centurii 
de siguran]` de
c`tre [oferii de
camion din Europa
este într-o cre[tere
vizibil`. Cu toate
acestea, mai pu]in
de jum`tate dintre
ei folosesc centura
de siguran]`. 
Un studiu recent
realizat de c`tre
institutul CEESAR
eviden]iaz` faptul c`
num`rul victimelor [i
al r`ni]ilor în
accidentele de
circula]ie ar putea 
fi redus cu 40% 
dac` toat` lumea ar
folosi centura.

VOLVO TRUCKS
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de siguranţă de către şoferi. „Mo-
tivele variază în funcţie de tipul
conducătorului auto. Mulţi şoferi
care fac distribuţie cred că este i -
nutil să-şi pună şi să-şi scoată
centura de siguranţă din moment
ce conduc doar pe distanţe scurte.
Şoferii de cursă lungă vor să stea
la fel de confortabil la locul de mun-
că precum acasă pe canapea. Cei
din construcţii consideră că este
ceva în neregulă dacă nu sunt
liberi să sară din scaunul lor“,
spune An Paepen. „Este, de ase -
menea, o chestiune de vârstă. Cei
care nu au crescut cu centură de
siguranţă nu o folosesc. Tineretul
de astăzi este mult mai conştiincios
în utilizarea centurii de siguranţă“. 

Pe drumul cel bun

Faptul că tendinţa, totuşi, se
află pe direcţia bună este confir-
mată de către ETSC, o organizaţie
independentă din domeniul sigu-
ranţei traficului cu sediul în Brux-
elles. „În general, utilizarea centurii
de siguranţă creşte într-un ritm
constant“, declară Vojtech Eksler,
din partea ETSC.

În Franţa, procentul de uti-
lizare a centurii de siguranţă este
de câţiva ani de peste 70%. Franţa
a introdus un sistem de penalizare
a celor care conduc fără centură de
siguranţă. Şoferii au un număr de
puncte de penalizare pentru di -
ferite contravenţii, iar dacă punc -
tele scad până la zero, ei îşi pierd
permisul şi trebuie să dea un nou
examen pentru obţinerea lui. Con-
ducerea fără centură de siguranţă
costă şoferul trei puncte şi alte
două puncte dacă pasagerul nu are
centura fixată. Cu toate acestea, în
Suedia, care este ţara de origine a
centurii de siguranţă, utilizarea sa
este de doar 40%.

„Este evident că în ţările în care
a fost introdus un sistem de punc-
taj similar cu cel din Franţa s-a în-
registrat o creştere a utilizării cen-

turii de siguranţă. Oamenilor le
este mai frică de pierderea per-
misului decât de pierderea vieţii“,
continuă Vojtech Eksler.

În SUA, 72% dintre şoferi folo -
sesc centura de siguranţă. În anu-
mite state cu legi mai severe, rapor-
tul ajunge la 80%. Conform lui
Vojtech Eksler, sunt mulţi factori
care ar putea conlucra pentru a
creşte rata de utilizare a centurii de
siguranţă. Autorităţile guvernamen-
tale şi cele ale UE pot să-şi întă -
rească eforturile pentru a furniza mai
multe informaţii referitoare la sigu-
ranţă şi pentru adoptarea unor legi.
Companiile de asigurări pot impune
rate mai mari în cazul accidentelor
în care şoferii nu poartă centura. Con -
sideraţiile tehnice sunt, de aseme -
nea, foarte importante, mai explică el.

„Cercetarea noastră mai evi-
den ţiază faptul că, în vehiculele în
care există sisteme de atenţionare
a centurii de siguranţă, atât şofe -
rul cât şi pasagerul sunt obişnuiţi
să poarte mai mult centura decât
în cele în care aceste sisteme nu
există“, declară Vojtech Eksler.

Tehnologia 
nu este de ajuns!

Carl-Johan Almqvist de la Vol-
vo Trucks accentuează ideea că
fabricanţii de automobile trebuie
să-şi asume responsabilitatea şi să
lucreze mai mult pentru a informa
şi conştientiza şoferii cu privire la
siguranţă. „Am instalat sisteme
de atenţionare pentru cuplarea
centurilor de siguranţă de câţiva
ani, iar pentru cei mai uituci dintre
şoferi avem centuri de siguranţă
roşii, deoarece sunt foarte vizi bile
şi servesc drept avertizor pentru
clienţii cei mai conştiincioşi în
privinţa siguranţei“, declară Carl-
Johan Almqvist.

Conform explicaţiilor sale, pro -
blema este că majoritatea sis-
temelor automate pot fi păcălite de

persoanele care chiar doresc acest
lucru. „Deoarece siguranţa şoferu-
lui este prioritatea noastră cea mai
mare, vrem să ne asigurăm că toţi
şoferii şi clienţii noştri au înţeles im-
portanţa utilizării centurii de sigu-
ranţă“, declară Carl-Johan Almqvist.

Aceasta este şi ideea din spatele
programului de perfecţionare a şofe -
rilor pentru care este responsabilă An
Paepen. Cursurile sunt oferite de
către Volvo Trucks încă de acum trei
ani. Programa cursului îndeplineşte
directivele Uniunii Europene, care
stipulează că această şcolarizare
este obligatorie la fiecare cinci ani.
Acestea presupun ca fiecare şofer
să parcurgă un număr de 35 ore de
curs în domenii precum sănătatea,
siguranţa şi conducerea eficientă.
Cursurile Volvo Trucks durează
cinci zile, una dintre ele fiind dedicată
în întregime condusului în siguranţă.

„Mare parte din curs constă în
stimularea şoferilor pentru a de-
veni mai atenţi cu propria sigu-
ranţă. În acest context, este foarte
uşor de zis «asta nu mă intere-
sează». Prezentăm filme, studii
ale diferitelor tipuri de accidente
şi furnizăm informaţii despre
airbaguri, care sunt proiectate să
lucreze împreună cu centurile de
siguranţă“, adaugă An Paepen.

Echipa de dezvoltare Volvo
Trucks lucrează constant pentru
obţinerea unor camioane mai rezis-
tente şi mai sigure pentru a putea
reduce consecinţele unui accident.

„Un adevăr trist este totuşi
acela că, fără centură de sigu-
ranţă, nu veţi sta niciodată în si -
guranţă în interiorul unui camion, in-
diferent de cât de multă tehnologie
am investit acolo. Nu este posibil
să construim camioane pe deplin
sigure pentru şoferii care nu poartă
centura. Aşa că, folosiţi centura de
siguranţă, chiar vă poate salva vi-
aţa“, încheie Carl-Johan Almqvist.

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Carl-Johan Almqvist, Traffic and
Product Safety Director Volvo Trucks

An Paepen, responsabil` 
Volvo Trucks Driver Development

Vojtech Eksler, 
reprezentant ETSC



A şa cum se cunoaşte
deja, industria euro-
peană de camioane
trece printr-o pe-
rioadă de scădere

foarte puternică. Potrivit studiului
citat, după ce, în 2008, în Europa
de Est, s-au vândut 260.000 unităţi
(vehicule peste 6 t) şi în Europa de
Vest - 342.000 (total: 602.000), în
2009 s-au vândut în total 328.000
unităţi, cu 128.000 în Europa de Est
(-51%) şi 200.000 în Europa de
Vest (-41%). Pentru 2013, se pre-
conizează o creştere cu 17 pro-
cente în Est (240.000 unităţi) şi cu
8% în Vest (270.000 unităţi), pen-
tru un total de 510.000 unităţi
peste 6 t. Nivelul vânzărilor pe ter-
men mediu se va menţine, astfel,
conform estimărilor companiei,
sub cel de dinainte de criză. 

Clien]i 
mai exigen]i

Unul dintre rezultatele crizei
economice a fost creşterea exi-
genţei clienţilor. Astfel, studiul
precizează că, în 2010, clienţii
sunt mai puţin mulţumiţi de perfor-
manţele furnizorilor de camioane
(OEM), în condiţiile în care exi-
genţa creşte. 

Cele mai importante elemente
pentru clienţi rămân aspectele
legate de vehicul, de service şi de
costuri. Cel mai important criteriu
la cumpărarea unui camion este,
în prezent, oferta de service.
Preţul şi costurile rămân impor-
tante, dar sunt realizate în mai
mică măsură de către OEM. În
graficul Oliver Wyman, serviciile
adiţionale au o importanţă medie,
dar necesită îmbunătăţiri majore
din partea furnizorilor. 

Studiul oferă, în acest context,
exemplul Germaniei, piaţă pe care
importanţa criteriilor la cum pă -
rarea unui camion s-au schimbat
clar din 2008 până în prezent.
Astfel, pe primul loc se află, în
2010, fiabilitatea vehiculului şi
necesitatea reparaţiilor (pe locul
2 în 2008), pe plan secund se află
garanţia şi bonitatea (locul 7 în
2008), calitatea serviciilor pe 3
(locul 8 în 2008), piesele de
schimb pe 4 (locul 5 în 2008), con-
sumul de combustibil pe 5 (locul
întâi în 2008), durata reparaţiilor şi
timpul de imobilizare a vehiculu-
lui pe 6 (3 în 2008), costurile totale
de operare - 7 (11 în 2008), costul
pe kilometru - 8 (4 în 2008), cali-
tatea de fabricaţie - 9 (10) şi pro-
gramul service-urilor - 10 (16).
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Vânz`ri autovehicule peste 6 tone mii unit`]i Evolu]ie criterii [i grad de satisfac]ie ale clien]ilor

Dup` 2006 [i 2008,
compania Oliver
Wyman a condus,
pentru a treia oar`,
în 2010, un Studiu
privind necesit`]ile
clien]ilor re]elei de
camioane (Truck
Customer Study
2010). Cu ajutorul
Europe Net [i Pleon,
acesta s-a
desf`[urat în 15 ]`ri,
în perioada
februarie-mai 2010,
[i a avut nu mai
pu]in de 2.300 de
participan]i.
Rezultatele
detaliate vor fi
prezentate în cadrul
expozi]iei IAA
Hanovra din aceast`
toamn`. Studiul ne-a
fost pus la
dispozi]ie de c`tre
Uniunea Na]ional` a
Transportatorilor
Rutieri din România. 



Se poate observa, astfel, că pe
primul loc se situează un criteriu
legat de vehicul, urmat de 3 locuri
ocupate de service, în timp ce
costurile de operare au ajuns pe
locurile 7-8 în top 10. Consumul de
combustibil şi-a scăzut impor-
tanţa, deoarece preţul ţiţeiului s-a
redus compa rativ cu 2008. 

În Est, criteriile 
se schimb`

Dar acesta a fost exemplul celei
mai dezvoltate pieţe de camioane
din Europa. Piaţa Vest-Europeană
prezintă ceva dife renţe faţă de Ger-
mania, dar şi faţă de Estul Europei.
Astfel, dacă în Vest pe primul loc în
privinţa criteriilor se află aceeaşi fi-

abilitate a vehiculului (ca în Germa-
nia), urmată de calitatea serviciilor,
în Est, consumul de combustibil
rămâne pe primul loc, urmat de
calitatea de fabricaţie a vehiculului.
În Vest, consumul de combustibil
este pe locul 3, în Est - costurile
medii de reparaţie. Locul 4 în Vest
este adjudecat de disponibilitatea
pieselor de schimb, în timp ce în Est
- de calitatea serviciilor. Calitatea de
fabricaţie a vehiculului în Vest este
pe 5, în Est locul fiind ocupat de
garanţie şi bonitate, pe 6 în Vest
este siguranţa, iar în Est - disponi-
bilitatea pieselor de schimb. În Ves-
tul Europei, urmează trei locuri ocu-
pate de criteriile legate de costuri
(pe kilometru - 7, preţul de cum pă -
rare - 8, costul total de o perare - 9),

în timp ce în Est avem fiabilitatea pe
7, inovaţiile tehnice pe 8 şi capaci-
tatea rezervorului de combustibil la
egalitate cu inovaţiile. În fine, pe 10
în Vest se situează durata reparaţi-
ilor, iar în Est costul pe kilometru.
Astfel, se poate observa că, atât în
Vest cât şi în Est, criteriile legate de
vehicul în sine sunt mai impor-
tante, preţul de achiziţie nemaifiind
cel definitoriu. 

Servicii adaptate
necesit`]ilor

Conform studiului citat, una
dintre cele mai importante nece-
sităţi ale clienţilor, mai ales în con-
textul creşterii importanţei cri-
teriilor legate de service, este
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Germania 
Tractor/autocamion Germania - Trailer

Loc Motiv
Pană de cauciuc

Defecţiune 
la motor/baterie
Defecţiune la sistemul
electric

Europa de Est
Tractor/autocamion
Loc Motiv

Pană de cauciuc

Defecţiune 
la motor/baterie

Defecţiune la sistemul
electric

Europa de E - Trailer

Loc Motiv
Pană de cauciuc
Defecţiune la sistemul
electric

Europa de Vest
Tractor/autocamion
Loc Motiv

Defecţiune 
la motor/baterie

Pană de cauciuc
Accident

Europa de Vest - Trailer

Loc Motiv
Pană de cauciuc
Accident
Defecţiune la sistemul
electric

Loc Motiv
Pană de cauciuc
Defecţiune la sistemul
pneumatic (perne de aer)

Defecţiune la sistemul
pneumatic (perne de aer)

Defecţiune la sistemul
electric

Top 3 defec]iuni [i costul mediu al defec]iunii
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minimizarea timpilor de imobi-
lizare a vehiculelor. În acest con-
text, graficele cuprinse în studiu
desemnează ca foarte impor-
tante, în ordine, calitatea servici-
ilor, disponibilitatea pieselor de
schimb, programul service-urilor,
timpii de imobilizare, proximi-
tatea service-urilor, reţeaua euro-
peană de service-uri, garanţia
mobilităţii şi costurile contractelor
de service. Dintre aceste ele-
mente, studiul arată că timpii de
imobilizare sunt relativ nesatis-
făcători pentru clienţi, garanţia
mobilităţii nefiind asigurată cores -

punzător. Costul contractelor de
service nu reprezintă o preocu-
pare majoră pentru clienţi. 

Interesul clienţilor în ceea ce
priveşte serviciile mobile este şi el
împărţit. 28% dintre respondenţii
interesaţi subliniază necesitatea
acestor servicii pentru ca auto-
camionul/combinaţia de vehicule
să poată opera non-stop, 19% iau
în considerare costurile, 17% as-
pectele legate de siguranţă şi 15%
- calitatea atelierelor service. 29%
dintre respondenţii care operează
autocamioane s-au declarat in-
teresaţi, 3% au luat în calcul servi -

ciile pentru remorci şi 28% - pen-
tru ansamblu tractor-trailer. 39% au
declarat că nu sunt interesaţi de
astfel de servicii (46% dintre ei
considerând că aceste servicii nu
au importanţă, 33% - că sunt prea
scumpe, 8% au avut experienţe ne-
plăcute cu aceste servicii şi 4%
n-au încredere în furnizori).

Studiul arată că, de obicei,
clienţii contractează servicii mo-
bile pentru camioane sau pentru
ansambluri camion-trailer (trac-
tor-semiremorcă), 60% apelând
la service-urile de marcă şi 40% la
independenţi. Studiul arată un
grad de satisfacţie destul de înalt
al clienţilor faţă de aceste servicii,
înregistrându-se o diferenţă foarte
mică între service-urile de marcă
şi independenţi. 

Concluziile pe care studiul le
aduce în atenţia celor care ac-
tivează în domeniu includ, în
primul rând, faptul că furnizorii de
servicii trebuie să-şi diferenţieze
şi mai mult oferta pentru a
răspunde mai bine necesităţilor
clienţilor. În contextul în care
preţul încă reprezintă un criteriu
destul de important, argumen-
taţia legată de valoarea serviciilor
trebuie îmbunătăţită, la fel şi
gradul de calitate a serviciilor,
având în vedere faptul că peste
10% dintre respondenţii care nu
contractează servicii de mobilitate
au avut experienţe neplăcute sau
nu au încredere în provideri. 

Raluca MIH~ILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Top criterii de achizi]ionare vehicule pe ]ar`/regiune

Germania - tractor/autocamion
Loc Criteriu

Germania - trailer
Loc Criteriu

Performanţă
Acoperire reţea
Competenţă tehnică

Preţ

Acoperirea diferitor mărci

Lipsă satisfacţie privind
serviciile constructorului

Pachet integrat de mobilitate

Europa de Vest - tractor/autocamion
Loc Criteriu

Competenţă tehnică
Performanţă
Acoperire reţea

Pachet integrat de mobilitate

Acoperirea diferitor mărci

Lipsă satisfacţie privind
serviciile constructorului

Preţ

Europa de Vest - trailer
Loc Criteriu

Competenţă tehnică
Performanţă
Acoperire reţea

Pachet integrat de mobilitate

Acoperirea diferitor mărci

Lipsă satisfacţie privind
serviciile constructorului

Preţ

Preţ

Pachet integrat de mobilitate

Performanţă
Acoperire reţea

Acoperirea diferitor mărci

Lipsă satisfacţie privind
serviciile constructorului

Competenţă tehnică

Europa de Est - tractor/autocamion
Loc Criteriu

Acoperire reţea

Lipsă satisfacţie privind
serviciile constructorului

Performanţă
Competenţă tehnică

Pachet integrat de mobilitate

Acoperirea diferitor mărci

Preţ

Europa de Est - trailer
Loc Criteriu

Competenţă tehnică

Lipsă satisfacţie privind
serviciile constructorului

Preţ
Performanţă

Pachet integrat de mobilitate

Acoperirea diferitor mărci

Acoperire reţea

Grad satisfacere - criterii contractare servicii mobile 
pentru cap tractor/autocamion

Note de la 1 la 6
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E venimentul va avea ca
temă centrală pirateria şi
modul în care poate fi
descurajat acest fe -
nomen. „Vom prezenta

în cadrul conferinţei date statistice
importante, ce ne pot îndruma în
activitatea viitoare“, a afirmat Au-
gustin Hagiu, preşedinte FORT,
subliniind că se au în vedere as-

pecte importante precum numărul
total de sesizări cu privire la pira-
terie primite de către Poliţia Ru-
tieră anul acesta sau numărul to-
tal/judeţean de acţiuni cu privire la
piraterie desfăşurate înainte de
apariţia Ordonanţei 34 şi numărul
de acţiuni desfăşurate după
apariţia acestui act normativ. De
asemenea, vor fi trecute în re-
vistă numărul proceselor verbale
încheiate la nivelul fiecărui judeţ şi
la nivel naţional în primele 6 luni ale
acestui an şi valoarea totală a
amenzilor acordate la nivelul
fiecărui judeţ şi la nivel naţional. Pe
lângă datele puse la dispoziţie de
către Poliţia Rutieră, FORT va
pregăti propria informare statistică,
care va fi prezentată în cadrul
conferinţei. 

Atac la frauda 
fiscal`

„Ne propunem, prin acest
eveniment, găsirea soluţiilor op-
time de colaborare cu reprezen-
tanţii Poliţiei Rutiere. La conferinţă,
vor fi invitaţi din partea Ministeru-
lui de Interne, Ministerului Trans-
porturilor, Autorităţii Rutiere
Române, Registrului Auto Român,

precum şi presa de specialitate“,
a arătat Augustin Hagiu, precizând
că manifestarea, care va reuni
aproximativ 150 de persoane, se
doreşte a fi cea mai importantă în-
tâlnire organizată în România pe
tema fraudei fiscale.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

FORT 
în dialog 
direct cu

POLI}IA
RUTIER~

Federa]ia
Operatorilor 
Români 
de Transport 
(FORT) va organiza 
la sfâr[itul 
lunii iulie, 
la Rânca, în 
jude]ul Gorj, 
o conferin]`
na]ional` care 
va aduce fa]` 
în fa]` membrii
asocia]iei 
[i reprezentan]ii
Poli]iei Rutiere 
din fiecare jude].
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Unde ne afl`m?
Încotro ne
îndrept`m? {i, mai
ales, ce este de
f`cut pentru ca
transporturile s` o ia
în direc]ia bun`?
Sunt întreb`ri la care
s-au c`utat
r`spunsurile cu
ocazia seminarului
Eu-Transporta
organizat, la Ruc`r,
de UNTRR [i
Mastermind
Communications [i
sus]inut de
Bridgestone [i
Scania România. 

Î
ncă de la începutul dezbate -
rilor, Constantin Isac, pre -
şedintele UNTRR, a sublini-
at că transportul rutier re -
prezintă principalul mod de

asigurare a mobilităţii, fiind res -
ponsabil pentru peste 70% din
totalul mărfurilor în România şi
pentru peste 75% din cel de per-
soane. Potrivit directorului gene -
ral adjunct al ARR, Florian Coman,
în acest moment sunt înregistrate

în România 24.864 de companii cu
licenţă de transport marfă, 3.990 cu
licenţă de transport persoane şi
2.052 cu licenţă de transport în
cont propriu, această din urmă
categorie fiind singura la nivelul
căreia s-au înregistrat creşteri.
Florian Coman a remarcat că nu-
mai 1% dintre vehiculele de trans-
port marfă înregistrate la ARR
sunt fabricate în 2009 şi 8% în
2008, restul având vechimi consi -
derabile, chiar şi de peste 15 ani.

O medie 
de 8,63 ani la ITP

În acelaşi context, Bogdan
Barbu, şef Centru Zonal 2 în cadrul
Registrului Auto Român, a arătat
că vechimea medie a vehiculelor
care s-au prezentat pentru ITP în
2009 a fost de 8,63 de ani. Concret,
la nivelul celor 1.264 de staţii ITP
autorizate de RAR în întreaga ţară,
au fost făcute 1.981.152 înre gistrări
(prima prezentare + reveniri), me-
dia zilnică fiind 5,16. Din cele
1.686.862 vehicule prezentate,
peste 300.000 (adică 18,11%) au
fost respinse la prima prezentare.
Dintre acestea, 3.869 au fost mi-
crobuze, 5.409 autobuze, 43.287
autoutilitare, 50 autoremorchere,
2.766 autotractoare, 3.408 re -
morci şi 3.048 semiremorci. 

România risc` 
s` se autoexclud`

Potrivit lui Vasile Puşcaş, fost
Ministru pentru Afacerile Europene
şi Negociator Şef cu UE, România
se va confrunta cu o creştere a
gradului de vulnerabilitate, prin
au toexcludere, ca urmare a lipsei
unei viziuni privind dezvoltarea
reţelelor de transport naţional şi de
conectare la reţelele pan şi trans-
e uropene. „România va trebui să
îşi valorifice, în perioada urmă-

UNTRR pune
punctul pe criz`

Constantin Isac
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toare, potenţialul său geo-eco-
nomic, dar şi avantajul de a fi
parte a Pieţei Interne a UE, prin
dezvoltarea infrastructurilor de
transport. Ţara noastră are încă
argumentul de a fi un actor impor-
tant în regiune şi are şansa de a
se integra mai eficient pe Piaţa In-
ternă, prin facilitarea căilor de ac-
ces a investiţiilor străine, putând
deveni, în plus, un punct nodal în-
tre Uniunea Europeană şi Orien-
tul Mijlociu“, a apreciat Vasile
Puşcaş. El a atras atenţia în cadrul
unei analize SWOT privind per-
spectivele dezvoltării infrastruc-
turii de transport în România că
există o serie de ameninţări care
trebuie avute în vedere în perioa-
da următoare. Între acestea se
numără evitarea de către trans-
portatorii europeni a rutelor de pe

teritoriul României; pierderea de
venituri substanţiale din colec -
tarea de taxe de tranzit şi din
pres  tarea de servicii de nişă;
dezechilibrarea în privinţa uti-
lizării diferitelor moduri de trans-
port; riscul crescut de producere
de accidente mortale; inatractivi-
tatea pentru investitorii străini;
creşterea timpilor de transport.

Eurovinieta va
cre[te costurile

De asemenea, Adriana Ţicău,
europarlamentar PSD şi vice -
preşedinte al Comisiei de Trans-
port şi Turism din cadrul Parlamen-
tului European, a atras atenţia că
România trebuie să îşi joace bine
cartea la nivel european în urmă-
toarea perioadă pentru a fi prinsă

Florian ComanVasile Puşcaş

„Împreun` 
pentru un viitor 

mai bun!“

Noua lege a transporturilor,
introducerea cazierului
profesional pentru şofer,
existenţa unor judecători
specializaţi în transporturile
rutiere, aplicarea armonizată
a Codului Muncii şi
reglementărilor sociale UE
sunt direcţiile de lobby pe
care UNTRR le urmăreşte din
punct de vedere legislativ,
potrivit lui Radu Dinescu,
secretar general UNTRR. El a
precizat că Uniunea susţine,
de asemenea, condiţii de
concurenţă loială pe piaţa
transporturilor prin
implementarea „tarifului
minim“ pentru transport,
unificarea bazelor de date ale
ARR, CNADNR şi RAR şi
controlul unic, în paralel cu
aplicarea unui tratament egal
pentru transportatorii români
şi străini. Tot pe lista de
priorităţi se află şi
îmbunătăţirea infrastructurii
rutiere şi a normelor care
reglementează utilizarea
acesteia, iar pe segmentul de
inovare şi dezvoltare, UNTRR
a propus proiectul pilot
„Sistem de Info Trafic în
România“. „Nu în ultimul
rând, Uniunea are în vedere
derularea unei campanii de
imagine pentru
conştientizarea importanţei
transportului rutier de marfă
pentru societate“, a conchis
Radu Dinescu.

Procentajul de respingere 
la ITP in 2009 \n func]ie 
de categoria vehiculului
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în calculele privind dezvoltarea
infrastructurii de transport, ţinând
cont de faptul că, până în data de
15 septembrie, Comisia Europeană
a lansat o consultare publică
privind viitorul reţelei TEN-T.

Ea a mai precizat că, în acest
an, ar putea fi tranşată şi problema
eurovinietei, având în vedere că
Belgia, care preia preşedinţia Uni-
unii din iulie, a trecut acest proiect
între priorităţi. Parlamentul Euro-
pean a dat deja un vot privind
această directivă, în acest mo-
ment aşteptându-se o rezoluţie din
partea Consiliului. 

Eurovinieta va încorpora, în
plus faţă de taxele de infrastructură
care se aplică în prezent, efectele
poluării, zgomotului şi congestiei
rutiere. „Aplicarea acestei taxe
nu va fi obligatorie. Directiva va
permite doar statelor membre
care doresc să introducă un astfel
de sistem să o facă“, a precizat
Adriana Ţicău. Ea a menţionat că
state precum Franţa, Germania,
Austria, Belgia şi Slovenia au
anunţat că au în vedere introdu -
cerea ta xei pentru finanţarea infra-
structurii rutiere. „Am făcut un
amendament (care a şi trecut), prin
care am solicitat ca sumele colec-
tate astfel să fie utilizate exclusiv
pentru finanţarea infrastructurii
rutiere“, a subliniat europarla-
mentarul român, adăugând că, în
acest context, costurile cărăuşilor
români care tranzitează aceste
ţări vor creşte. „În ceea ce priveşte
modul de tarifare, se încearcă să
se ajungă la o soluţie echilibrată,
multe voci susţinând ca aceasta să
se facă pe baza distanţei şi nu
temporal, iar colectarea să se
rea lizeze electro nic“, a menţio nat
Adriana Ţicău.

Control unic 
de anul viitor

În paralel, pe plan naţional, se
vorbeşte despre modificarea le -
gislaţiei care guvernează transpor-
turile rutiere, Sorin Sîrbu, directorul
Direcţiei de Transport Rutier din
cadrul MTI, arătându-se încrezător
că, de anul viitor, vom avea un or-
ganism unic de control în tran -
sporturi. Preşedintele UNTRR,
Constantin Isac, a ţinut să subli -
nieze că o nouă lege a transpor-
turilor nu trebuie făcută pom-
pieristic, ci pe baze corecte, prin
consultarea reală a mediului de
afaceri, astfel încât să poată fi
aplicată cu succes pe termen lung. 

William Padina, consilier UNTRR,
a scos în evidenţă că legislaţia
românească în domeniu este stu-
foasă şi implică multă birocraţie,
determinând costuri ridicate pen-
tru transportatori şi prevede, în
acelaşi timp, unele dintre cele mai
mari sancţiuni din Uniunea Euro-
peană, chiar şi pentru încălcări
minore ale normelor. „Legislaţia
naţională în domeniu ar trebui re-
vizuită, simplificată şi adusă la
unison cu le gislaţia europeană,
fiind urmat exemplul celorlalte
state membre în materie de legis-
laţie în domeniul transporturilor“,
a arătat William Padina. Printre
propunerile legislative concrete
susţinute de UNTRR, se numără în-
fiinţarea, prin intermediul noii legi
a transporturilor, a unui organism
similar Consiliului Naţional Rutier
francez (CNR), care să urmărească
evoluţia preţurilor de pe piaţă şi să

stabilească tarife de referinţă pen-
tru transportul rutier.

De altfel, Michel Hirou, Consi -
lier Preşedinte al CNR, a făcut o
prezentare pe larg a beneficiilor
stabilirii unor costuri de referinţă
pentru transportul rutier de mărfuri.

„Piaţa nu rezolvă în România
reglarea preţului. Este o pro blemă
foarte importantă pentru noi \n -
truc=t tariful reprezintă miezul
afacerii. Dacă rezolvăm această
problemă, afacerea de transport va
deveni sănătoasă“, a concluzio nat
Constantin Isac. Precizăm că în
numărul din iunie al revistei Ziua
Cargo puteţi afla mai multe despre
modul în care se stabilesc în Franţa
costurile de referinţă.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Sorin Sîrbu Adriana Ţicău

Cosmin Lixandru (Bridgestone Romania) 
şi Mihai Paşol (Scania România) au prezentat, 

cu ocazia seminarului de la Rucăr, 
soluţii adaptate situaţiei actuale din piaţă.
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C ele 35 de vehicule sunt
Iveco EcoDaily, cel mai
recent model al gamei
Daily, un vehicul inova-
tor şi ecologic, care a  -

cordă o atenţie sporită mediului
înconjurător, fără a compromite
însă performanţa, durabilitatea
şi rezistenţa. 

Vehicule ECO

Daily este chiar cu un pas
înaintea cerinţelor EURO V, toate
vehiculele pentru sarcini grele fi-
ind omologate conform standar -
delor EEV, standarde care prote-
jează suplimentar mediul încon-
jurător şi justifică numele de Eco-
Daily. O altă valoare a mărcii Ive-
co este siguranţa, iar în acest
sens trebuie precizat că Daily are
deja în echiparea standard ESP.
Ţinând cont de nevoile specifice
de transport ale Albalact, flota de

35 de vehicule este formată din 20
de vehicule cu masa maximă auto -
rizată de 3,5 t şi din 15 vehicule cu
masa maximă autorizată de 6,5
tone. Toate autovehiculele vor

dispune de caroserie izotermă cu
agregat de refrigerare. 

Detaliile 
colabor`rii

Achiziţia s-a realizat printr-un
contract de leasing operaţional
derulat prin BRD Asset Manage-
ment, prin care Protruck pune la
dispoziţia Albalact, pe lângă ve-
hicule şi un program de service
complet pe o perioadă de 3 ani,
care include toate operaţiunile de
mentenanţă şi reparaţii. În acest
sens, o importanţă majoră în
încheierea tranzacţiei a avut-o şi
reţeaua de Centre de Service a Ive-
co România, foarte bine dezvoltată
la nivel naţional, care face ca tim-
pul de staţionare a unui vehicul ce
are nevoie de intervenţii să fie ex-
trem de redus. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Cătălin Ghiţă, 
preşedintele 
companiei Protruck: 

„Albalact este un
client extrem de
important pentru noi,
astfel că tot ceea ce
am făcut a fost să ne
orientăm către
nevoile lui specifice
de transport, să le
înţelegem şi să le
îndeplinim, dar şi cu
ceva în plus.
Demararea
acestui
parteneriat ne
onorează mai
ales prin
prisma
contribuţiei pe care o
avem la buna
desfăşurare a
activităţii Albalact, o
companie cu
tradiţie, aflată într-o
continuă
dezvoltare“. 

Raul Ciurtin,
preşedintele 
şi directorul 

general 
al Albalact 
Alba Iulia: 

„Achiziţionarea 
celor 35 de vehicule

comerciale face 
parte din programul

de investiţii 
aprobat de compania

Albalact pentru
îmbunătăţirea 

flotei 
proprii şi

extinderea
distribuţiei.
Am căutat 

să alegem un
distribuitor bun, care

să 
ne ofere 

autoutilitare
performante, 

dar şi prietenoase 
cu mediul

înconjurător“.

Protruck [i
Albalact, unul
dintre cei mai
importan]i juc`tori
de pe pia]a
lactatelor din
România, au pus,
în luna iunie,
bazele unui
parteneriat care
const` în
furnizarea a 35 de
autoutilitare Iveco
[i a serviciilor
post-vânzare
pentru acestea.

PART ENERIAT 
Protruck  -  Albalact
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TRANSMANAGER.RO
Click aici pentru costul optim

Acum, reducerea costurilor se afl` 
la un click distan]`. Nimic nu r`mâne 
la voia întâmpl`rii, fiecare cheltuial`
este inventariat` [i fiecare document
gestionat în func]ie de data la care
expir`. Practic, nu mai ai cum s`
gre[e[ti pentru c` TRANSMANAGER.RO
pur [i simplu nu te las`.
TRANSMANAGER.RO este o aplica]ie
destinat` firmelor care de]in o flot`
auto (indiferent de m`rimea ei), 
scopul acestei platforme fiind acela 
de a reduce costurile cu parcul auto, 
în condi]iile unei eficien]e maxime 
a acestuia.

E ste vorba despre o plat-
formă ce rulează dintr-un
navigator (browser) web,
folosind conexiuni obiş-
nuite şi integrând cele

mai noi tehnologii din domeniul
programării web. Navigarea se
face uşor, atât de pe un calculator
obişnuit, cât şi de pe dispozitive
mobile de ultimă generaţie (iPhone
sau alte smartphone-uri).

Avantajele oferite de această
platformă, comparativ cu o aplicaţie
clasică tip desktop, sunt evi dente.
Interfaţa grafică este intuitivă şi
uşor de operat, iar utilizatorul nu
trebuie să instaleze nimic pe calcu-
latorul propriu. De ase menea, el are
acces la cea mai recentă versiune
disponibilă, fără a fi nevoit să facă
actualizări sau să plătească pentru
acestea şi îşi poate accesa contul
din orice colţ al lumii, de pe orice
dispozitiv co nectat la internet.
Unul dintre elementele de reducere

a costurilor este şi faptul că ser -
verul pe care rulează platforma
este externalizat. Datele au o copie
de siguranţă zilnică, pierderea lor
fiind, practic, imposibilă.

Vă prezentăm, în cele ce ur -
mează, aplicaţiile platformei şi
modul în care acestea pot genera
reducerea costurilor de operare a
flotei dvs auto.

Eviden]` 
documente 

În cadrul aplicaţiilor „Angajaţi“
şi „Parc auto“, există posibilitatea
de a introduce data la care expiră
diferite documente/autori zaţii/e -
chipamente. Când se apropie data
expirării, veţi primi un e-mail care
vă va avertiza asupra acestui fapt.
Pe lângă e-mail, puteţi accesa
secţiunea „Expirări documente“,
unde puteţi vedea în timp real ce
urmează să expire şi când. Benefi-

ciul acestor avertizări se reflectă în
amenzile de care veţi scăpa în
cazul în care maşina va fi oprită la
un control. O „simplă“ amendă
pentru lipsa unei roviniete la o
maşină cu MTMA 3,5 tone pleacă
de la 1.500 RON. La una cu MTMA
peste 12 tone, amenda minimă
este de 6.000 RON. Iată cum o
„simplă amendă“ costă de aproape
4 ori mai mult decât „antibioticul“!

Consumuri 

În nici o companie, costul cu
combustibilul nu este de neglijat.
De la parcurgerea de kilometri în
interes propriu, plus un stil agresiv
de condus, şi până la buzunarul
adânc al unora dintre şoferi, pro -
blemele cu lipsurile de combustibil
se ţin lanţ. Modulul „Combustibil“
ţine evidenţa alimentărilor, a kilo-
metrilor parcurşi şi redă consumul
pe maşină pe perioada selectată
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de dvs. Acest calcul banal vă poate
salva milioane. De exemplu, dacă
la o maşină care parcurge, în me-
die, 5.000 de km, consumul este de
34%, iar şoferul îl ridică la 36%,
pierderea directă este de 100 l, va -
lorând aproximativ 460 RON. Ace-
laşi algoritm se poate aplica şi pen-

tru kilometrii parcurşi în interes
propriu. În plus, pentru a scăpa de-
finitiv de grija „scurgerilor“ de
combustibil, aveţi posibilitatea de
a seta o limită de consum la fiecare
maşină. De pildă, dacă o maşină
are un consum de 34%, iar limita
impusă este de 36%, în momentul
când consumul de la o alimentare
la alta depăşeste limita, veţi fi
atenţionat prin e-mail.

Rapoarte 

Complexitatea rapoartelor dis -
ponibile în sistem determină ca şi
cea mai nesemnificativă cheltu-
ială să fie luată în seamă şi ex-
pusă într-un raport real, care vă va
arăta adevărata eficienţă a parcu-
lui auto.

Legăturile rapoartelor se fac pe
baza aplicaţiilor „Foi de parcurs“
şi „Cheltuieli“. Puteţi genera urmă-
toarele rapoarte: Raport Total ve -
nituri/maşină sau angajat într-o a -
numită perioadă; Raport Total
cheltuieli/maşină sau angajat; Ra-
portul costului/km; Raport dife -
renţe kilometri parcurşi - kilometri
tarifaţi; Raport consumuri; Raport
de profitabilitate pe maşină sau pe
întreaga flotă auto.

Planificator 
de rute 

Calculatorul de distanţe rutiere
nu este ceva nou. Însă calculul
unui traseu întreg şi complex în câte-
va secunde este. Selectaţi oraşul de
plecare, oraşul de sosire şi oraşele
de interes, iar apoi alegeţi drumul pe
care doriţi să îl străbateţi. Este cel
selectat de dvs sau cel optimizat de
planificatorul de rute? Dacă alegeţi
ruta cea mai scurtă sugerată de
planificator, veţi economisi atât ore
de condus, cât şi o importantă can-
titate de combustibil. O versiune vi-
itoare va include, pe lângă traseul
optim, şi perioada în care se poate
face cursa cu o viteză medie selec-
tată, ţinând cont de orele de condu -
cere şi odihnă. 

De asemenea, în faza de testare
se află şi „Planificatorul de costuri“.
După ce v-aţi calculat costul/km
pentru fiecare maşină în parte, puteţi
fi siguri că nu veţi mai face curse care
să vă scoată în pierdere. Introduceţi
numărul de km ai cursei pe care
doriţi să o efectuaţi, selectaţi maşi-
na şi urmăriţi care este suma minimă
cu care puteţi realiza cursa.

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Lucian Moga, administrator
TRANSMANAGER.RO:

„Suntem o echipă de 3 tineri
entuziaşti, fiecare având
experienţă în 3 domenii
esenţiale ale aplicaţiei:
transporturi, programare
web şi grafică. Am analizat
necesităţile şi problemele
transportatorilor şi am
conceput o platformă care
îşi propune să le diminueze
costurile şi să eficientizeze
managementul
documentelor şi al flotei
auto. Totul pentru a veni în
sprijinul dvs cu soluţii croite
în funcţie de necesităţile
transportatorilor, mai ales în
contextul unei perioade
dificile din punct de vedere
economic, în care fiecare leu
contează“.
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O bligaţia fiscală a venit
„la pachet“ pentru
mediul de afaceri îm-
preună cu alte măsuri
fiscale prin Ordonanţa

de urgenţă a Guvernului nr.
54/2010 privind unele măsuri pen-
tru combaterea evaziunii fiscale,
publicată în Monitorul Oficial nr.
421 din 23 iunie 2010, Partea I, act
normativ care modifică şi Codul fis-
cal aprobat prin Legea nr.
571/2003. 

Măsura fiscală este foarte im-
portantă, deoarece neînregistrarea
în Registrul operatorilor intracomu-
nitari echivalează cu lipsa unui
cod valabil de TVA pentru efectu-
area operaţiunilor intracomunitare,
chiar dacă persoanele în cauză
sunt înregistrate în scopuri de
TVA conform Codului fiscal. 

Mai mult, înscrierea în Registru
este o obligaţie imperativă, iar ne -
respectarea acesteia prin efectu-
area de operaţiuni intracomunitare
fără această înscriere constituie
contravenţie şi se sancţionează cu
amend` de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Cine are obliga]ia
de a se înregistra?

Obligaţia revine tuturor per-
soanelor impozabile şi persoanelor
juridice neimpozabile care efec -
tuează operaţiuni intracomunitare în
condiţiile reglementate expres în
Codul fiscal, respectiv: livrări intra-
comunitare de bunuri care au locul

în România potrivit Codului fiscal şi
care sunt scutite de taxa pe valoarea
adaugată în condiţiile legii; livrări ul-
terioare de bunuri efectuate în
cadrul unei operaţiuni triunghiu-
lare; prestări de servicii intracomu-
nitare efectuate de persoane impo -
zabile stabilite în România în bene -
ficiul unor persoane impozabile
nestabilite în România, dar stabilite
în Comunitate, altele decât cele
scutite de TVA în statul membru în
care acestea sunt impozabile; achi -
ziţii intracomunitare de bunuri ta -
xabile care au locul în România
potrivit legii; achiziţii intracomu-
nitare de servicii efectuate în be -
neficiul unor persoane impozabile
stabilite în România, inclusiv per-
soane juridice neimpozabile înre -
gistrate în scopuri de TVA conform
legii, de către persoane impozabile
nestabilite în România, dar stabilite
în Comunitate, şi pentru care be -
neficiarul are obligaţia plăţii taxei pe
valoarea adăugată.

Procedura 
de înscriere

Procedura de înscriere şi
radiere din Registrul operatorilor
intracomunitari, precum şi organi-
zarea şi funcţionarea acestui re -
gistru, s-a aprobat prin Ordinul
A.N.A.F. nr. 2112/2010. 

Astfel, în ceea ce priveşte or-
ganul fiscal competent: în vederea
înregistrării, persoanele intere-
sate se vor adresa, după caz, or-

|NREGISTRAREA în registrul 
operatorilor intracomunitari

ESTE OBLIGATORIE

Continuând linia
ordonan]elor de
urgen]`, justificate
de criza economic` 
[i starea de
recesiune a ]`rii,
printre m`surile de
combatere a
evaziunii fiscale
adoptate de Guvern,
se num`r` [i noua
obliga]ie fiscal`
referitoare la
înregistrarea în
Registrul
operatorilor
intracomunitari a
contribuabililor care
efectueaz` sau
inten]ioneaz` s`
efectueze opera]iuni
intracomunitare,
începând cu data 
de 1 august 2010.
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ganului fiscal în a c`rui rază terito-
rială \şi are domiciliul fiscal per-
soana impozabilă ori în evidenţa
căruia aceasta este înregistrată ca
plătitor de impozite şi taxe sau or-
ganului fiscal stabilit potrivit Codu-
lui de procedură fiscală, pentru per-
soanele impozabile care nu sunt
stabilite în România conform legii.

Documentele necesare pen-
tru a solicita înregistrarea sunt:
Cererea de eliberare a certificatu-
lui de înregistrare în scopuri de
TVA pentru comercianţii care se în-
registrează în scopuri de TVA de la
înfiinţare sau, după caz, Declaraţi-
ile de înregistrare fiscală/de menţi-
uni prin care se solicită înregis-
trarea în scopuri de TVA; Formu-
larul (095) „Cerere de înregistrare
în/radiere din Registrul operato-
rilor intracomunitari“; Certificatele
de cazier judiciar eliberate de au-
toritatea competentă din România
ale tuturor asociaţilor, cu excepţia
societăţilor pe acţiuni, şi ale admi -
nistratorilor, iar pentru persoanele
fizice care solicită înregistrarea
cazierul judiciar propriu.

Dacă este cazul, se vor mai
depune: în situaţia în care în certifi-
catele de cazier judiciar este în-
scrisă punerea în mişcare a acţiu-
nii penale faţă de oricare dintre
asociaţi sau administratori, con-
tribuabilii trebuie să prezinte docu -
mente, eliberate de organele de ur-
mărire penală, din care să rezulte
dacă acţiunea penală este sau nu
este în legătură cu operaţiunile in-
tracomunitare pentru care este
obligatorie înregistrarea; în cazul în
care în certificatele de cazier judi-
ciar sunt înscrise infracţiuni, con-
tribuabilul va prezenta copiile
hotărârilor judec`toreşti prin care
au fost stabilite respectivele in-
fracţiuni, precum şi documentul
emis de serviciul/compartimentul
juridic din cadrul direcţiei generale
a finanţelor publice coordonatoare

a organului fiscal competent sau,
după caz, din cadrul A.N.A.F., în
cazul marilor contribuabili, din care
să rezulte dacă infracţiunea este
sau nu în legătur` cu operaţiunile
intracomunitare pentru care este
obligatorie înregistrarea.

Ulterior înregistrării în Registru,
în cazul în care se modifică lista aso-
ciaţilor şi/sau administratorilor, con-
tribuabilii au obligaţia ca, în termen
de 30 de zile de la modificare, să
anunţe organul fiscal, prin
depunerea unei noi anexe la cererea
de înregistrare, însoţită de cazierul
judiciar al noilor asociaţi şi/sau ad-
ministratori, precum şi de celelalte
documentele doveditoare menţio -
nate anterior, dacă este cazul.

Solu]ionarea
cererii, efecte,
contesta]ii

Organul fiscal competent are
obligaţia să soluţioneze cererea de
înregistrare în Registrul operato-
rilor intracomunitari în termen de
10 zile calendaristice de la data în-
registrării cererii contribuabililor,
printr-o Decizie de admitere sau de
respingere a cererii.

Dacă a fost admisă, cererea  în-
registrarea în Registrul operatorilor
intracomunitari produce efecte în-
cepând cu data comunicării de-
ciziei.

În cazul în care cererea a fost
respinsă, Decizia de respingere
motivată poate fi contestată de
contribuabil în termen de 30 de zile
de la data comunicării, contes-
taţia depunându-se la organul fis-
cal emitent.

Legiuitorul a stabilit şi procedu-
ra radierii din acest registru, radiere
care poate interveni la cererea
contribuabilului sau din oficiu de
organul fiscal competent.

Nicoleta IACOB-ANCA
Avocat, Iacob-Anca & Asocia]ii

nicoleta@iacob-anca.ro   

1 august 2010 

Data de referinţă care
trebuie avută în vedere
este 1 august 2010, dată
de la care este obligatorie
înregistrarea în registru
pentru a se putea efectua
în mod legal operaţiuni
intracomunitare.
Pornind de la această dată,
ca regulă generală,
persoanele impozabile şi
persoanele juridice
neimpozabile care
intenţionează să efectueze
una sau mai multe
operaţiuni intracomunitare
de natura celor menţionate
anterior, vor solicita
înregistrarea în Registru
după cum urmează: fie la
data solicitării înregistrării
în scopuri de TVA conform
legii; fie înainte de
efectuarea respectivelor
operaţiuni intracomunitare,
în cazul persoanelor care
sunt deja înregistrate în
scopuri de TVA. 
În mod special, pentru cei
care doresc să efectueze
operaţiuni intracomunitare
începând cu 1 august
2010, trebuie să se
grăbească pentru a depune
documentele necesare
aprobării înregistrării la
organul fiscal competent,
astfel încât să poată
efectua legal activităţile
respective la această dată.
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Î
n ultimele săptămâni, au fost
adoptate măsuri pentru
creşterea capacităţii firmelor
de a accesa banii necesari chel-
tuielilor proprii pentru derularea

proiectelor finanţate din fonduri struc-
turale: 

- microîntreprinderile din mediul ur-
ban vor beneficia de 100% finanţare
nerambursabilă pentru investiţiile re-
alizate în proiect; 

- se pot utiliza ca şi gaj sau ipotecă
bunurile achiziţionate în cadrul proiec-
tului pentru împrumuturile luate de la
bănci pentru cheltuielile eligibile din
proiect; 

- capitalizarea suplimentară a Fon-
dului Naţional de Garantare a Cre -
ditelor pentru Întreprinderi Mici şi
Mij locii (FNGCIMM) cu 46 de mi lioane
de euro va facilita garantarea pentru
un număr mult mai mare de firme
prin intermediul băncilor. 

Prin aceste facilităţi, sectorul ban-
car va avea la dispoziţie elemente su-
plimentare prin care să acorde cre dite
mult mai uşor beneficiarilor de
proiecte finanţate din fondurile eu-
ropene şi să le înlesnească derularea
proiectelor contractate conform
graficelor de implementare aprobate. 

M`suri 
de fluidizare

De asemenea, în ultimul an, au fost
puse în practică mai multe măsuri
pentru fluidizarea procesului de eva -
luare şi selecţie a proiectelor depuse
pentru obţinerea finanţării: 

- reducerea etapelor de evaluare a
proiectului de la 3 la 2: evaluarea ad-
ministrativă şi a eligibilităţii; evalu-
area tehnico-financiară (aceasta a dus
la reducerea timpului necesar evaluării
şi selecţiei proiectelor - de exemplu, în
cazul microîntreprinderilor din mediul
urban, timpul scurs pe perioada eva -
luării de la depunerea dosarului cererii
de finanţare până la semnarea contrac-
tului de finanţare a scăzut în medie de
la 10 la 6 luni);

NOI FACILIT~}I 
pentru accesarea

„banilor 
europeni“

V-a]i gândit s` accesa]i
fonduri europene
pentru investi]ii în
activitatea pe care o
desf`[ura]i, dar v-a]i
oprit pentru c` nu ave]i
resurse suficiente s`
achizi]iona]i întâi
bunurile [i apoi s`
a[tepta]i s` vi se
ramburseze banii
pentru cheltuielile
efectuate?
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- reducerea cerinţelor privind
documentaţia solicitată la
depunerea dosarului de finanţare
(de exemplu, nu mai sunt solicitate
la depunere certificate de atestare
fiscală de la bugetul local şi de stat
sau cazierul judiciar al reprezentan-
tului legal şi cazierul fiscal al între-
prinderii);

- dublarea nivelului maxim de
prefinanţare la 35% (solicitantul
poate primi înaintea efectuării
cheltuielilor eligibile din proiect un
procent de 35% din valoarea totală
a finanţării nerambursabile, după
semnarea contractului de finanţare,
în baza unei scrisori de garanţie
bancară şi a contractului de achi -
ziţie dintre beneficiar şi operatorul
economic); 

- îmbunătăţirea legislaţiei
privind achiziţiile publice (în cazul
întreprinderilor, pentru orice achi -
ziţie de bunuri ce depăşeşte 15.000
euro, se aplică procedura de cerere
de oferte, respectând normele in-
terne de achiziţii ce sunt pre-
văzute în contractul de finanţare).

În momentul de faţă, mai este
încă deschis` linia de finanţare
pentru microîntreprinderile din
mediul urban (firmele ce au până
la 9 salariaţi şi maxim 2 milioane de

euro cifra de afaceri netă), ce
doresc să realizeze investiţii în ac-
tive corporale şi necorporale (uti-
laje, instalaţii de lucru, tehnologii
noi, echipamente şi programe in-
formatice etc) pentru care pot pri-
mi până la 200.000 euro şi decon-

tarea 100% a cheltuielilor eligibile
realizate. Pot beneficia de aceste
noi oportunităţi firme ce activează
în domenii precum industria prelu-
crătoare, salubritate, deşeuri, con-
strucţii, transport şi depozitare,
hoteluri şi restaurante, informaţii
şi comunicaţii, servicii adminis-

trative şi suport, sănătate şi asis-
tenţă socială, spectacole şi acti -
vităţi recreative etc.

Perspective

În această lună, urmează să se
deschidă şi linia de finanţare pen-
tru IMM-uri (firmele ce au între 10
- 249 salariaţi şi o cifră de afaceri
netă de maxim 50 milioane euro),
în cadrul căreia sunt rambursate
cheltuielile pentru achiziţii de
clădiri, instalaţii de lucru, echipa-
mente, mijloace de transport
tehnologice, aplicaţii informatice,
licenţe, brevete, software etc. Pen-
tru aceste investiţii, firme din
domenii precum industria extrac-
tivă, industria prelucrătoare, con-
strucţii şi recuperare materiale re-
ciclabile pot primi un ajutor fi-
nanciar nerambursabil de până la
1.075.000 lei. 

Atât pentru microîntreprinde rile
din mediul urban, cât şi pentru
IMM-uri, anul acesta este alocată
întreaga sumă ce putea fi accesată
până în 2013 - prindeţi ultima se-
siune din iulie 2010!

Diana PARIZIANU
www.bepa.ro

Diana Parizianu, managing
director în cadrul firmei de
consultanţă BEPA
Advisors, este o tânără
antreprenoare cu
experienţă în realizarea şi
implementarea de proiecte
de investiţii cu ajutor
financiar nerambursabil.
Pentru mai multe
informaţii privind
accesarea fondurilor
europene, o puteţi
contacta la adresa 
de e-mail office@bepa.ro.
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E tapa de la Misano, des-
făşurată în perioada 22-23
mai, a adus în atenţia tu-
turor celor cu motorină în
sânge o echipă MKR (Re-

nault), care, cu siguranţă, va scrie is-
torie, alături de MAN şi Freight -
liner. Victoria lui Markus Bösiger în
prima zi de competiţie, la volanul
noului său Renault (MKR) a fost cu

atât mai surprinzătoare cu cât a con-
curat cu mâna dreaptă fracturată. 

După prima etapă, clasamentul
piloţilor era condus de Bösiger (44
puncte), urmat de Jochen Hahn
(38), Antonio Albacete (30), David
Vrsecky (27) şi Markus Oestreich
(25). La echipe, pe primul loc în pri-
ma cursă se clasa MKR Techno -
logy (Bösiger/Oestreich), urmată

un sezon cu
SURPRIZE

Misano (Italia)
22 - 23 mai 2010 Autodromo di Santamonica
Albacete (Spania)
05 - 06 iunie 2010 Circuito de Albacete
Nogaro (Franţa)
19 - 20 iunie 2010 Circuit Paul Armagnac
Nürburg (Germania)
23 - 25 iulie 2010 Nürburgring
Smolensk (Rusia)
07 - 08 august 2010 Smolensk
Most (Cehia)
28 - 29 august 2010 Autodrom Most
Zolder (Belgia)
11 - 12 septembrie 2010 Circuit Zolder
Le Mans (Franţa)
18 - 19 septembrie 2010 Circuit Bugatti
Jarama (Spania)
02 - 03 octombrie 2010 Circuito del Jarama

Calendar European Truck Racing 2010

Sezonul
competi]ional 2010
al Campionatului
European de Truck
Racing a debutat pe
data de 22 mai la
Misano (Italia). O
nou` echip` Renault,
foarte puternic`,
având la dispozi]ie
un nou camion, a
fost una dintre
surprizele pl`cute
ale campionatului. O
alta este includerea
în calendarul
competi]ional a unui
circuit din Rusia, în
leg`tur` cu care
decizia final`, dac`
va fi vorba despre o
etap` de campionat
sau de un eveniment
extra, va fi adoptat`
pe 20 iulie. Dar nu
sunt doar ve[ti
bune. La începutul
lunii iulie, pilotul
maghiar Balázs Szobi
(Oxxo Racing), care a
înregistrat un start
de campionat foarte
bun, [i-a pierdut
via]a într-un
accident de avion. 
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de Team HahnOxxo Racing
(Hahn/Szobi) şi Truck Sport Bernau
(Albacete/Levett). În cea de-a do -
ua cursă, duminică, Hahn/Oxxo
Racing a fost urmată de Truck Sport
Bernau şi MKR Technology. Etapa
de la Misano anunţa deja o bătălie
importantă pentru acest sezon. 

Bătălia, atât la piloţi cât şi la
echipe, a fost confirmată de eta-
pa de la Albacete (5-6 iunie 2010),
când eroul local Antonio Albacete
a trecut pe primul loc la piloţi, cu
un total de 89 puncte, urmat de
Hahn (84), Bösiger (74), Vrsecky
(58), Lvov (39), Oestreich (37) şi
Lacko (34). La echipe, clasamen-
tul era condus de Truck Sport
Bernau, urmată de Hahn/Oxxo
Racing şi MKR. Se pare că, totuşi,
acest început de sezon nu este
strălucit pentru campionul en-
titre David Vrsecky şi pentru Bug-
gyra-Freightliner. 

Contrar „obiceiului“ său de a în-
cepe campionatul mai lent, spaniolul
Antonio Albacete (MAN) a avut o
prestaţie destul de bună (în ciuda
unei coliziuni) şi la Nogaro, (19-20
iunie), instalându-se destul de con-
fortabil pe primul loc la piloţi cu 132
puncte, urmat de Bösiger (120),

Hahn (120), Vrsecky (77), Oestreich
(63), Levett (52) şi Lvov (50). Totuşi,
diferenţa de punctaj între ocupanţii
primelor 3 locuri reprezintă o ade-
vărată promisiune pentru un spec-
tacol adevărat în următoarele etape. 

Raluca MIH~ILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

1. A. Albacete (132 p.)
2. M. Bösiger (120 p.)
3. J. Hahn (120 p.)

Clasament echipe
dup` trei etape

1. Truck Sport Bernau (221 p.)
2. MKR Technology (214 p.)
3. Team Hahn Oxxo Racing 

(195 p.)

Clasament pilo]i
dup` trei etape 

David Vrsecky Freightliner CZE 
Antonio Albacete MAN ESP 
Jochen Hahn MAN GER 
Markus Bösiger Renault SUI 
Christopher Levett MAN GBR 
Balázs Szobi MAN HUN 
Michel Bassanelli DAF FRA 
Anthony Janiec Renault FRA 
Jean-Pierre Blaise MAN BEL 
Adam Lacko MAN CZE 
Alex Lvov MAN RUS 
Erwin Kleinnagelvoort Scania NLD 
Olivier Bouzige Mack FRA 
Florian Orsini Mercedes-Benz FRA 
Dominique Orsini Mercedes-Benz FRA 
Javier Mariezcurrena MAN ESP 
Jeremy Robineau MAN FRA 
Jose Bermejo MAN ESP 
Markus Oestreich Renault GER 
Eduardo Rodrigues MAN POR 
Jose Rodrigues MAN POR

Pilo]i înscri[i 
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Î
n cadrul prezentărilor, accen-
tul a fost pus pe securitate,
cei de la FM reuşind să
obţină rezultate foarte bune,
chiar şi într-un mediu destul

de dificil, aşa cum se consideră a
fi România.

Cod ro[u

Potrivit lui Silviu Balintoni, Se-
curity Manager al FM Logistic,
ţara noastră este una dintre zonele
considerate a fi cu risc ridicat, fi-
ind etichetată cu „cod roşu“ alături
de Rusia, Polonia, Anglia sau Italia.
De remarcat este că pe harta cu
zonele de risc, vecinii noştri de la
Nord-Est, ucrainienii, sunt văzuţi
mai bine ca noi, ei încadrându-se
la codul portocaliu, asemenea
Serbiei. 

Conform TAPA (Transport As-
set Protection Association), 71%
din furturile de produse se fac în
timpul transportului, 17% în de-
pozite iar 12% la livrarea către
client. Crima organizată din Româ-
nia care operează în domeniul lo-
gisticii poate fi împărţită în mai
multe categorii. Prima ar fi alcătu-
ită din angajaţi ai depozitelor care
fac parte din grupuri infracţionale,

FM Logistic 
pune pre] pe 

securitate
FM Logistic [i-a
invitat clien]ii, la
începutul lunii iulie,
la Clubul
Diploma]ilor, pentru
o zi în care nu au
lipsit informa]iile,
dar nici momentele
pl`cute [i surprizele,
cei prezen]i fiind
ini]ia]i în arta
origami [i golf.

Cătălin Olteanu, director
general FM Logistic România,
a afirmat că, la nivel de grup,
s-a luat recent decizia de a
creşte implicarea în domeniul
farmaceuticelor. În plus, se
are în vedere extinderea la
nivel mondial, urmând să fie
abordate două pieţe noi:
Brazilia şi Vietnam. Tot la
capitolul de noutăţi şi inedit,
am notat şi activitatea de
după prezentarea oficială,
când invitaţii la eveniment au
fost iniţiaţi în origami, tehnica
japoneză de modelare a
hârtiei, dar şi în jocul de golf,
„Ziua clienţilor“ încheindu-se
într-o atmosferă degajată.

Nout`]i FM
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a doua din angajaţi care fură din
zona de „return“ şi a treia din an-
gajaţi care, cu ajutorul paznicilor,
reuşesc să fure bunuri. Modul de
operare în timpul transportului a
fost şi el identificat. Şoferul încar-
că în camion mai mult decât tre-
buie, fiind ajutat de un complice din
interior sau face pe drum opriri
care nu trebuiau efectuate, intră în
semiremorcă, chiar dacă aceasta

are sigiliu, şi fură din bunuri. Altă
metodă este furtul la livrare, unde
angajaţii de la descărcare „uită“ în
camion pachete.

Viziunea FM
asupra riscurilor

Pentru sporirea nivelului de
securitate în depozit, cei de la FM
Logistic efectuează printre altele,
controale aleatorii unde sunt rapor-
tate activităţile dubioase, se ape-
lează şi la controale psihologice
(detectoare de minciuni) în cazul
angajaţilor suspecţi şi se insistă
foarte mult pe disciplină şi pe ur-
marea strictă a regulilor stabilite.
Totodată, pentru reducerea fur-
turilor, un sistem foarte inovativ a
fost implementat, bazat pe
supravegherea video. În depozite,
au fost instalate camere ascunse,
prin care angajaţii sunt permanent
monitorizaţi. Aceştia nu au cunoş -
tinţă de amplasarea camerelor,
care au fost bine ascunse în anu-
mite cutii din depozit, în locuri
strategice. Pentru a ne demon-
stra eficacitatea acestei metode,
Silviu Balintoni, Security Ma nagerul
de la FM Logistic, ne-a prezentat o
înregistrare cu o cameră de acest
gen, în care un angajat a încărcat
într-un camion o cutie în plus, pe
care şoferul sustras-o în cadrul

unei opriri neplanificate. Acest sis-
tem de monitorizare poate fi acce-
sat chiar şi de pe telefonul mobil.
Demonstraţia ne-a fost făcută tot
de către Silviu Balintoni, când am
urmărit live, de pe un telefon cu
conexiune la internet, activitatea
care se desfăşura într-unul dintre
depozitele FM Logistic din ţară. 

Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Cristina Boto[,
manager transport FM Logistic,

a deschis seria prezent`rilor

Silviu Balintoni, 
Security Manager FM Logistic,

a prezentat rezultatele bune ale
m`surilor inovatoare de securitate
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Este vorba despre 
un terminal logistic
nou, care va începe
s` opereze din
aceast` toamn` 
[i a c`rui construc]ie
a fost demarat` 
în luna iunie.

S tartul lucrărilor a fost dat
în prezenţa Managing
Directorului Gebrüder
Weiss România, Viorel
Leca, şi a Preşedintelui

Camerei de Industrie şi Comerţ din
Sibiu, Eugen Iordănescu. Potrivit
unui comunicat transmis la
redacţie, terminalul Gebrüder
Weiss Sibiu va fi construit conform
aceloraşi standarde exigente de
calitate ca şi cel din Bucureşti, se
va extinde pe o suprafaţă de teren
de peste 30.000 mp şi va beneficia
de aproximativ 1.000 mp destinaţi
operaţiunilor de crossdocking. „La
eveniment, au participat Wolfgang
Niessner - CEO Gebrüder Weiss
GmbH, Viorel Leca - Managing Di-
rector GW România, Eugen Iordă-
nescu - Preşedintele Camerei de
Industrie şi Comerţ din Sibiu şi Mi-
hai Krammer, Director General
Unger Steel - Antreprenor Gene ral
al proiectului GW în Sibiu. In-
vestiţia va aduce servicii logistice

O strategie 
consecvent`

Gebrüder Weiss a realizat în
2009 investiţii considerabile în
Europa Centrală, de Est şi de
Sud. GW a făcut demersuri
importante privind extinderea în
Europa de Sud prin preluarea
unei companii de transporturi şi
logistică deja existentă pe piaţa
din Serbia - Eurocargo -, prin
finalizarea terminalului din
Bucureşti - în valoare de 15
milioane euro - şi prin
deschiderea primei filiale din
Macedonia. În plus, în localitatea
slovacă Senec, s-a început
construirea unui nou terminal
logistic. În Austria, Gebrüder
Weiss a reuşit să devină lider pe
piaţa serviciilor logistice din
Carinthia, odată cu lansarea
terminalului logistic din Maria
Saal, în valoare de 8,5 milioane
de euro, iar în Vorarlberg a fost
preluată fosta clădire „BUG-Alu“
din Kennelbach, în care, de la
jumătatea anului 2009, îşi
desfăşoară activitatea 140 de
angajaţi.
Un pas important pentru
Gebrüder Weiss l-a reprezentat
preluarea acţiunilor companiei
de transporturi Diehl din Baden-
Württemberg (Germania) în
luna ianuarie a acestui an. În
calitate de acţionar minoritar,
Gebrüder Weiss îşi asigură însă
o cotă de piaţă importantă în
regiune, consolidând în acelaşi
timp alianţa strategică System
Alliance Europe (SAE). „Prin
investiţiile din anul precedent,
ne consolidăm şi mai mult
reţeaua şi înaintăm în mod
consecvent în direcţia
poziţionării în mod durabil a
concernului GW ca lider
excepţional pe piaţa serviciilor
de soluţii logistice din Europa
Centrală şi de Est“, a afirmat,
în acest context, 
Wolfgang Niessner,
preşedintele Consiliului 
de administraţie al GW. 

Gebrüder Weiss 
investe[te 
1,9 MILIOANE 
DE EURO
la Sibiu
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de clasa A în centrul ţării, acolo
unde este concentrat un număr im-
portant de operatori economici.
Aceştia vor putea beneficia, în-
cepând cu luna octombrie, de
soluţii logistice performante, care
să le aducă un avantaj competitiv
important în activitatea lor“, se
arată în comunicat.

Reţeaua naţională Gebrüder
Weiss a cunoscut în ultima pe-
rioadă o expansiune dinamică şi
accelerată la nivel naţional, termi-
nalul de la Sibiu reprezentând un
pas important în consolidarea
reţelei sale logistice în România.

Date despre 
companie

Reţeaua logistică Gebrüder
Weiss, cu sediul principal în
Lauterach (Vorarlberg), are la
nivel mondial peste 4.500 de an-
gajaţi şi 137 de puncte de lucru,
incluzând filiale, sucursale şi
puncte operaţionale în Austria,
Germania, Elveţia, Italia, Ungaria,
Republica Cehă, Slovacia, Slove-
nia, Croaţia, Bosnia şi Herţegov-
ina, Serbia, România, Bulgaria,
Macedonia, Ucraina, Emiratele
Arabe Unite, India, Republica Po -

pulară Chineză, Hong Kong, Sin-
gapore, Taiwan, Thailanda, Ja -
ponia, SUA şi Canada. În Româ-
nia, Gebrüder Weiss SRL ope -
rează prin terminale şi centre de
cross dock în Bucureşti, Arad,
Sibiu, Bacău şi Craiova. „Organi-

zarea eficientă a activităţii, tehni-
ca modernă utilizată cu profesion-
alism de către un personal califi-
cat, precum şi tehnologia infor-
maţională şi de comunicare avan -
sată sunt factorii care au condus
la ascensiunea rapidă şi perma-
nentă a Gebrüder Weiss în Româ-
nia“, se precizează în comunicat.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro
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D acă, în urmă cu doi
ani, achiziţia unui sis-
tem de rafturi avea la
bază criterii diferite,
în funcţie de prio -

rităţile fiecărei companii, astăzi
covârşitoare este importanţa
preţului. „80% dintre deciziile ac-
tuale de achiziţie au la bază preţul,
care deţine o pondere uriaşă.
Clientul nu mai ia în calcul impli-
caţiile ulterioare pe care le poate
avea alegerea unui sistem anume
în desfăşurarea activităţii sale,
precum ergonomia, accesibili-
tatea, siguranţa, durabilitatea“, a
afirmat Cristian Androne, natio nal
sales manager DEXION Hi-Lo. El
a atras atenţia asupra faptului că,
în acest context, sistemul mai
ieftin de rafturi se poate dovedi în
timp mai costisitor, din cauza cos-

turilor suplimentare de exploatare.
Mai ales ţinând cont de faptul că
o astfel de investiţie se face în
general pe termen lung, ea trebuie
fundamentată în mod corect.

De altfel, despre modul în
care poţi lua o astfel de decizie în
mod eficient, utilizând rafturi de
calitate fabricate chiar în Româ-
nia, s-a discutat cu ocazia celui
de-al doilea forum ARILOG, ce a
reunit 25 de profesionişti din
domeniul logisticii.

Accent pe calitate

Fabrica DEXION Hi-Lo din
Râşnov, judeţul Braşov, se întinde
pe o suprafaţă de 12.500 mp, in-
vestiţia totală în construcţie şi
echipamente noi ridicându-se la
12 milioane de euro. Facilitatea de

ARILOG [i 

DEXION Hi-Lo

Romeo Dumitru, 
preşedintele ARILOG, a prezentat

cele mai importante 
iniţiative ale asociaţiei

Cristian Androne, 
national sales 

manager 
DEXION Hi-Lo

Aceasta este
concluzia la care 
am ajuns dup` 
cel de-al doilea
forum organizat 
de Asocia]ia Român`
de Logistic` (ARILOG)
din acest an, g`zduit
de c`tre DEXION 
Hi-Lo. Evenimentul 
a inclus o vizit` 
a fabricii 
DEXION Hi-Lo din
Râ[nov, prilej cu
care am putut afla
mai multe despre
produc]ia de rafturi
[i despre modul în
care trebuie ele
alese atunci când 
se echipeaz` 
un depozit.

Rafturile 
trebuie alese 

CU GRIJ~
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producţie dispune de o linie mo -
dern` de laminare Gasparini, care
permite schimbarea setărilor pen-
tru diferite repere într-un timp scurt,
realizează operaţiuni de fâşiere şi
laminare la rece, eficientizând pro-
cesul de aprovizionare, iar vop-

sirea se rea lizează automat în câmp
electrosta tic. Fabrica este, din 2007,
certificată TUV în concordanţă cu
ISO 9001.

O for]` pe plan 
interna]ional

DEXION Hi-Lo Storage Solu-
tions este membru al Constructor
Group,  producător major si fur -
nizor de soluţii pentru depozi tare,
arhivare şi logistice din Europa.
Grupul activează sub o serie de
mărci cunoscute, care includ Con-
structor, Dexion, Bruynzeel şi
Kasten. DEXION Hi-Lo proiec -
tează, produce si instalează sis-
teme de depozitare, oferind
soluţii inovatoare la preţuri com-
petitive şi o calitate ridicată, de
la stelaje simple până la cele mai
sofisticate şi mai complexe sis-
teme. Compania oferă, de ase -
menea, în România soluţiile de
depozitare de înaltă calitate pen-
tru birouri şi arhive realizate de
către Bruynzeel, precum şi soluţi-
ile de depozitare automate de ul-
timă generaţie produse de fabri-
ca grupului din Finlanda. 

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

ARILOG 
construie[te pun]i

ARILOG îşi propune prin
aceste evenimente să asigure
o mai bun` comunicare între
membrii asociaţiei, oferindu-le
oportunitatea de a-şi mări
numărul conexiunilor şi
potenţialilor parteneri de
afaceri şi încurajând schimbul
de informaţii şi impresii
privind industria logistică.
ARILOG este o organizaţie
voluntară, profesională şi
educaţională non-profit, care
îşi propune promovarea şi
dezvoltarea ştiinţei şi
tehnicilor de Logistică şi
Supply Chain în toate
companiile româneşti
indiferent de industrie,
precum şi creşterea
vizibilităţii acesteia 
în peisajul economic
românesc şi internaţional.

Înainte de a vizita fabrica
DEXION Hi-Lo, participanţii 
de la forumul de la Râşnov 
au putut vedea o
demonstraţie a modului în
care poate fi utilizat sistemul
Satelit, care automatizează
sistemul de depozitare în
canale, permiţând folosirea la
maximum a volumului halei. 
Dexion Autosat permite ca
toate operaţiunile de
manevrare a materialelor să
aibă loc în interiorul canalelor,
misiunile fiind trimise cu
ajutorul telecomenzii.
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V izita la fabrica Saint
Gobain din Călăraşi
desfăşurată în cadrul
programului ARILOG
„Cum se fabrică în

România?“ a prilejuit un nou motiv
de încântare pentru copii, care au
putut afla direct la faţa locului cum
se fabrică geamurile de calitate. 

Parcurgerea traseului care
a urmat fluxul tehnologic, de la
cuptorul unde se produce sticla
şi până la zona de tratare şi de

depozitare, de unde geamurile
sunt încărcate în camioane sau
în tren, a fost posibilă însă abia
după echiparea corespunză-
toare şi instruirea micilor vizita-
tori şi a părinţilor lor cu privire
la regulamentul de siguranţă,
care, la Saint Gobain, reprezin-
tă literă de lege.

O investi]ie 
de peste 
100 de milioane 
de euro

Saint-Gobain Glass Romania a
fost constituită în decembrie 1999
şi timp de 5 ani, până în decembrie
2004, a avut exclusiv activităţi de
import, tăiere pe dimensiuni şi
distribuţie sticlă plată pentru uz in-
dustrial, pentru clienţii mici, în
special din Bucureşti. 

În iunie 2004, Saint-Gobain
Glass France a luat decizia de a in-
vesti peste 100 de milioane de euro
în România, prin construcţia unei
fabrici de sticlă plată, la Călăraşi,
termenul de execuţie fiind stabilit
pentru septembrie 2006. În urma
acestei investiţii, Camera de Co -
merţ şi Industrie a României a
acordat la acea vreme premiul „In-
vestitorul anului 2004“, la catego-
ria investiţii de tip „greenfield“.

Cea de a doua componentă
majoră a investiţiei companiei de

la Călăraşi a fost în anul 2008,
când, în urma unui efort investiţio -
nal de circa 30 de milioane de euro,
Saint-Gobain Glass România a
pus în funcţiune aşa-numitul
„coater“, o instalaţie destinată
rea lizării unor depuneri fine me -
talice pe sticlă şi, implicit, produ -
cerii unor sortimente de sticlă cu
proprietăţi speciale. Noua linie
are o capacitate anuală de pro-
ducţie de peste 10 milioane de
metri pătraţi şi este complet au-

SAINT-GOBAIN
Robo]i, tehnologie
modern` [i... 
mult` sticl`... 
toate puse în
mi[care de
profesioni[ti dup`
un algoritm bine
stabilit. Sau, altfel
spus, fabrica Saint
Gobain de la C`l`ra[i
v`zut` prin ochii
copiilor membrilor
Asocia]iei Române
de Logistic`
(ARILOG), care au
mai aflat înc` o
dat`, în cursul lunii
iulie, „Cum se
fabric` în România“.

Vizita a început cu un instructaj
amănunţit privind procesul de

producţie şi regulile de securitate.

În vizit` la fabrica de sticl`
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tomatizată. Implementarea proiec-
tului a necesitat un an de muncă
susţinută, iar echipamentele de ul-
timă oră, Hegla şi Leybold Optics,
au făcut din coater-ul de la Călăraşi
nu doar un unicat în regiune, ci şi
cea mai modernă instalaţie de
acest gen a grupului Saint-Gobain
din întreaga Europă.

Începând cu cea de-a doua
jumătate a acestui an, Saint Go bain
Glass îşi consolidează poziţia în
topul celor mai mari investitori
străini „greenfield“ în România, in-
vestind 6 milioane de euro într-o
nouă linie de producţie a sticlei
laminate. Este, de fapt, cea de-a
treia componentă majoră a ope -
raţiunilor de producţie ale Saint-

Gobain Glass în România. Ea suc-
cede celei de peste 100 milioane
de euro investiţi în fabrica de sti-
clă float, care a început producţia
în februarie 2007, respectiv in-
vestiţiei de circa 30 milioane de
euro în linia ultramodernă de
acoperiri metalice, lansată în iunie
2008. Cele trei linii de producţie
sunt amplasate în complexul indus-
trial de la Călăraşi. 

Noua linie de sticlă laminată va
fi, de asemenea, unică în regiune,
capacitatea sa anuală de producţie
fiind de aproximativ două milioane
de metri pătraţi. Procesul tehno-
logic - care, în termeni simpli,
constă în asamblarea a două foi de
sticlă prin intermediul unei folii de
polivinilbutiral („PVB“) - va fi apli-
cat sortimentelor de sticlă aflate în
mod curent în fabricaţie la Călăraşi,
respectiv sticla float clară, sticla cu
joasă emisivitate şi sticlă cu con-
trol solar.

În România, Grupul Saint-Gob-
ain are peste 1.000 de angajaţi şi

operează prin intermediul a şapte
societăţi.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Mulţumim companiei 
de transport Divertis Tudor,
care a asigurat 
transferul copiilor de la
Bucureşti la Călăraşi.

Copiii au fost echipaţi cu veste,
caschete şi ochelari.

Roboţii care manipulează sticla au atras atenţia în
mod special micilor vizitatori.
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De aceast` dat`,
studiul preluat de
Supply Chain
Management Center
de pe
www.bestlog.org
arat` cât de
important este s`
transpor]i în deplin`
siguran]` produse
din industria
farmaceutic`.

S iguranţa reprezintă pre-
ocuparea principală a
companiei Baxter. Mo-
tive: dead-line-urile
strân se şi nivelul foarte

înalt al cerinţelor din industria
farmaceutică. Nesiguranţa în trans-
port şi în procesele de livrare nu
sunt acceptate nici de clienţi, nici
de Baxter. Una dintre problemele
pe termen lung a fost incertitu -
dinea timpilor de livrare din por-
turile europene mari, cum ar fi Rot-
terdam şi Antwerp, cauzate de
variaţiile în disponibilitatea servici-
ilor în port şi congestionării pe dru-
murile din zonele portuare. Portul
din Antwerp se găseşte la 111 km
distanţă de centrul de distribuţie
european al companiei Baxter din
Lessines, în apropiere de Bru -
xelles, iar portul din Rotterdam la
215 km. Există un risc crescut de
congestionare pe drumurile impor-
tante, mai ales în apropierea por-
turilor şi în jurul Bruxelles-ului. 

Această situaţie afectează
garantarea de către companie a
livrărilor din zona adâncă a por-
turilor către centrele de distribuţie
de pe uscat. Variaţiile timpilor de
livrare pot fi de la 8 ore la 3 zile.
În acelaşi timp, congestionarea
drumurilor şi a zonelor portuare
fac dificilă livrarea în timp a
bunurilor pentru export către por-
turi, către navele din sistemul de
distribuţie al companiei a pro-
duselor care părăsesc centrul de
distribuţie european din Belgia şi
se îndreaptă către alte centre de
distribuţie din Europa şi din lume. 

Baxter foloseşte navigaţia flu-
vială pentru a transporta multe din-
tre produsele medicale şi bioteh -

nice din zonele adânci ale por-
turilor din Rotterdam şi Antwerp
către centrul de distribuţie din
Lessines, Belgia, în defavoarea
transportului rutier tradiţional. 

Soluţia navigaţiei fluviale este,
de asemenea, utilizată pentru
transporturile de export din cen-
trul de distribuţie european către
centrele de distribuţie regionale
din lume, folosindu-se aceleaşi
containere şi, astfel, sporindu-se
gradul de utilizare şi reducându-se
transporturile pe gol. 

Solu]ia

Sistemul de management al
supply chain-ului coordonează
produsele a mii de furnizori din în-
treaga lume către diverse locaţii
de producţie ale companiei Bax-
ter, realiz=nd planuri de producţie
pentru a întâmpina cere rea pre-
vizionată şi nevoia de sto curi şi
pentru a distribui produse finite
clienţilor din mai mult de 100 de
ţări. Siguranţa distribuţiei este
foarte importantă în companie,
bazându-se pe propriul supply
chain pentru livrarea produselor
potrivite la locul potrivit. 

Baxter a analizat alternativa
navigaţiei fluviale în regiunea ce
cuprinde Olanda şi Belgia, unde vo -
lume mari de bunuri trebuie trans-
portate către şi dinspre centrul eu-
ropean de distribuţie din Lessines.
Alternativa s-a dovedit a fi una fe -
zabilă după stabilirea relaţiilor cu
furnizorii de servicii din zonă. 

Compania a introdus această
modalitate de transport la înce putul
anilor ‘90, în zilele noastre trans-
portând anual mai mult de 1.000 de
containere din porturi către centrul
de distribuţie european. 

Soluţia navigaţiei fluviale in-
clude transport pe barje din zonele
de adâncime ale portului, unde
acestea sunt încărcate către Termi -
nalul Avelgem pentru containere,
situat la 34 de km de EDC. Timpii
de livrare de la Antwerp şi Rotter-
dam se încadrează între 18, res -
pectiv 14 ore, care permit o medie
de servicii de 24 de ore. Contai -
nerele sunt transportate de la Ter-
minalul Avelgem pentru containere
către EDC cu camioane. 

Provoc`ri

Provocarea 1: Convingerea
companiilor de transport şi lo-
gistică să participe în această for-
mulă, atât în zona de adâncime a
portului cât şi la terminalul fluvial
pentru containere. Era necesar
ca zonele de adâncime ale portu-
lui să poată executa încărcări pe
nave fluviale sau barje. 

Provocarea 2: Costurile să
nu le depăşească pe cele de
transport rutier.

Provocarea 3: Asigurarea că
timpul total de tranzit nu va creşte
după aplicarea noii soluţii.

Provocarea 4: Identificarea unui
furnizor de servicii care să o fere un
spaţiu de stocare pentru această
soluţie.

Soluţia s-a dovedit un succes din
mai multe puncte de vedere. Cos-
turile au scăzut cu 40% comparativ
cu soluţiile anterioare. În acelaşi
timp, siguranţa livrărilor a crescut, iar
variaţiile la livrare au fost reduse. 

Beneficiile din punct de vedere
al mediului înconjurător au fost e -
vidente, barjele consumând 20% din
combustibilul necesar pentru trans -
portul fiecărui kg de bunuri pe ca -
mion. O navă medie poate trans-
porta până la 120 de camioane cu
spaţiu de încărcare similar cu un
container de 40 de picioare, redu -
cându-se, de asemenea, numărul de
camioane de pe drumurile publice. 

Datorita sc`derii impactului
a supra mediului, soluţia are po -
tenţial pentru a deveni sustenabilă.
Mai mult, se aliniază strategiei
Baxter pentru un „supply chain
verde“, care se îndreaptă către re-
ducerea amprentei de carbon a
produselor sale. 

Pe lângă aceasta, soluţia nu
este doar mai puţin costisitoare, ci
şi mai sigură, deschizând calea
transporturilor fluviale ale viitorului.

Lec]ii înv`]ate [i
factori de succes

Navigaţia fluvială a fost dintot-
deauna metoda adoptată pentru
transportul bunurilor cu valoare
mică precum cele vrac sau expe-
diţii pe proiecte. Transportul bu -
nurilor cu valoare mare pe calea
apei este, totuşi, la fel de eficient. 

BAXTER - Transportul produselor
farmaceutice pe c`i fluviale navigabile

BEST PRACTICES



Siguranţa navigaţiei fluviale
este superioară celei a transportu-
lui rutier. Sacrificiile din punct de
vedere al flexibilităţii sunt foarte
mici sau zero, în ciuda limitărilor
evidente datorate infrastructurii.

Creşterea siguranţei a fost prin-
cipalul generator al soluţiei, pe
lângă dorinţa de minimizare a vari-
aţiei timpilor de livrare. În acelaşi
timp, noua soluţie a dus la reducerea
costurilor totale cu 40%, deşi nu
aceasta a fost prioritatea principală. 
- Din punct de vedere economic

Soluţia a dus la îmbunătăţirea
calităţii serviciilor prin reducerea
întârzierilor. Nivelul serviciilor
oferite clienţilor a crescut datorită
îmbunătăţirii siguranţei livrărilor.
Disponibilitatea produselor în cen-
trul de distribuţie european a cres-
cut mulţumită unei mai bune moni -
torizări a stocurilor şi a costurilor
acestora. Planificarea mai uşoară
a activităţilor de distribuţie este, de
asemenea, un beneficiu. Contai -
nerele pentru importuri se folosesc
şi pentru exporturi, reducându-se
numărul de transporturi pe gol şi
sporindu-se utilizarea resurselor.
Eficienţa personalului din depo zit
a crescut, deoarece planificarea
este mai uşoară în condiţiile unei

mai bune siguranţe în port şi a unor
informaţii mai precise privind pro-
gresul transporturilor. Costurile
de transport au fost reduse cu
până la 80%. Planificarea acti -
vităţilor este mai uşoară, iar vizibi -
litatea mai bună. Îmbunătăţirea
disponibilităţii produselor asigură
un mai bun răspuns la nevoile
clienţilor. Producţia poate fi livrată
la clienţi mai repede în cazul unei
majorări bruşte a cererii.
- Din punct de vedere al mediului

Soluţia navigaţiei fluviale a
dus la reducerea emisiilor de CO2,
deoarece numărul camioanelor
de pe drumuri a fost redus cu 500
pe an. Navele fluviale folosesc
doar 20% din combustibil pentru
mutarea unei unităţi comparativ cu
transportul rutier. Aceasta a avut
un impact asupra utilizării dru-
murilor, nemaifiind nevoie de mai
mult spaţiu în terminalul pentru
containere. În acelaşi timp, se
pot reduce cerinţele de spaţiu
din porturi, deoarece containerele
pot fi depozitate în terminale şi nu
în port. 
- Din punct de vedere social

Având anual cu 500 de ca -
mioane mai puţin pe drumurile
publice, riscul de accidente scade

- este puţin probabil să se întâm-
ple accidente pe apă cauzate de
soluţia folosită de Baxter. Nevoia
de personal a scăzut, însă, în ace-
laşi timp, a crescut nevoia de per-
sonal naval. Efectele nu pot fi
comparate direct; totuşi, o navă flu-
vială poate transporta între 100 şi
500 de containere, personalul
putând fi utilizat mai eficient per
unitate de încărcare. 

Limit`ri

Există anumite limitări în apli-
carea soluţiei navigaţiei fluviale.
Principala constrângere este acce-
sul la infrastructură, porturi fluviale
şi terminale pentru containere,
precum şi la drumuri, în cazul în
care compania nu are acces direct
la terminal. Pe lângă aceasta, tre-
buie să existe furnizori de servicii,
iar volumul de bunuri transportate
trebuie să fie unul considerabil
pentru ca soluţia să fie viabilă din
punct de vedere economic.

Adriana P~L~{AN
Managing Partner 

Supply Chain Management Center
www.esupplychain.eu
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C u o componentă impor-
tantă de rutină, deşi ac-
tivităţile ar trebui să se
facă într-un mod organi-
zat şi disciplinat, de cele

mai multe ori, avem parte de „iniţia-
tiva“ oamenilor de execuţie. În
plus, tocmai pentru că sunt ope -
raţiuni de rutină, compania nu
acordă suficientă atenţie „produc-
tivităţii“ şi „preciziei“ cu care tre-
buie să fie făcute aceste activităţi. 

Un alt aspect ce trebuie luat în
considerare pentru a implementa
corect procesele în ansamblul lor
este integrarea acestora şi progra-
marea lor în timp pentru a nu
suferi sincope sau crea blocaje.

Recep]ia 
[i inspec]ia

Cele mai multe sincope apar în
practică din cauza lipsei de progra-
mare a mijloacelor de transport la
descărcare. Orice şofer care se
respectă vrea să fie descărcat ime-
diat ce se înregistrează. Arta convin-
gerii pe care o practică, adesea se
dovedeşte o armă de succes în
bătălia cu programarea depozitului. 

Sunt prezentate mai jos câ teva
dintre condiţiile de bază pentru a
susţine organizarea în activitatea
de recepţie 

Minimul standard acceptabil:
- Reducerea timpilor de cupla -

re/decuplare a semiremorcilor prin
pre-planificarea tuturor mutărilor şi
a staţionării în curte a semiremorcilor; 

- Descărcarea promptă pentru
evitarea întârzierilor;

- Produsele recepţionate desti-
nate livrării imediate (cross docking)
trebuie să fie identificate cu rapiditate;

- Programarea manuală a re-
cepţiilor în semiremorci pentru uti-
lizarea la maxim a forţei de muncă şi
a spaţiului din zona docului de des -
cărcare; 

- Realizarea de cross docking
manual sau onorarea de cereri de
reaprovizionare imediată pentru
produsele recepţionate dar nepo -
ziţionate încă în stoc şi care sunt
în lista pentru comenzile curente; 

- Programarea recepţiilor anun -
ţate fără utilizarea de sisteme
electronice; 

- Existenţa de metrici/stan darde
de performanţă exprimate clar; 

- Toate recepţiile (până la ora
14) sunt procesate şi afişate ca
stoc disponibil în aceeaşi zi; 

- Inspecţia se face pentru iden-
tificarea produselor neconforme,
care sunt mai apoi separate pen-
tru a nu fi disponibile în stoc;

- Produsele neconforme sunt la
dispoziţia furnizorilor pe o durată
de timp predefinită; 

- Erorile de recepţie, de expe-
diţie, nivelul deteriorărilor, nive -
lurile rupturilor de stoc sunt sub
sau deasupra limitelor convenite la
momentul acordului cu clienţii in-
terni sau externi. 

KPI: Timp de descărcare
Promovez utilizarea notifi -

cărilor în avans a livrărilor - echiva-
lentul electronic al unui Aviz de ex-
pediţie, care permite verificarea
corectitudinii expediţiei compara-
tiv cu comanda. Se anticipează ast-
fel aplicarea corecţiilor dacă aces-
tea sunt necesare şi ajută la o mai
bună programare a descărcărilor şi
recepţiilor.

Best practices:
- Realizarea de pre-recepţii

folosind ASN-urile (Notificări în
avans ale livrărilor) şi pre-alocarea
de zone pentru articolele aflate în
tranzit pentru o recepţie fizică
mai rapidă;

- Combinarea responsabilităţii
pentru funcţiile de descărcare fi zică
sau de verificare, atât pentru a
creşte răspunderea individuală pen-
tru precizia stocurilor, cât şi pentru
a elimina orele de lucru în plus; 

- Se fac programări la doc şi se
promite descărcarea fiecărui ve-
hicul în două ore (stabilirea duratei
ţine de complexitatea conţinutului
fiecărei livrări) în momentul în
care programarea se păstrează; 

- Posibilitatea scanării codurilor
de bare pentru verificarea re-
cepţiei produselor conform ASN-

ului, cu alocare automată a locaţi-
ilor de poziţionare pe raft;

- Alerte în sistem pentru co -
menzi imediate din marfă în curs de
recepţionare, creându-se o sarcină
imediată de cross docking sau
reaprovizionare din zona de recepţie; 

- Toate recepţiile sunt recunos-
cute, postate şi adăugate stocurilor
disponibile în momentul recepţiei,
în timp real; 

- Capacitatea de a realiza re-
cepţii automate, electronice - numită
şi recepţie asumată (Recepţii trans-
formate şi validate direct din ASN); 

- Monitorizarea erorilor de ex-
pediţie, raportarea şi controlul
acestora prin dubla scanare de ve -
ri ficare şi prin controlul greutăţii; 

- Capacităţi de înregistrare şi ur-
mărire a codurilor electronice RFID
ale produselor în caz de nevoie.

Manipularea

Conceptul de cross docking
este din ce în ce mai utilizat pen-
tru a scurtcircuita traseele lungi din
depozit şi a eficientiza activitatea
prin eliminarea mişcărilor inutile.
Implementarea de procese cu ope -
raţiuni de cross docking devine
deja un „must“ şi creşte pe piaţa
românească şi cererea de WMS-uri
cu astfel de funcţiune. Sunt com-
panii pe piaţă care practică concep-
tul de cross docking în înţelesul lui
cel mai pur, în sensul în care mar-
fa nici nu mai trece prin depozit, ci
se transferă direct dintr-un mijloc
de transport în mai multe ce ope -
rează pe rutele de distribuţie. 

Minimul standard acceptabil:
- Manipularea se realizează în

mod eficient, caracterizându-se prin
zone de stocare bine organizate,
coridoare libere şi locaţii marcate
clar; 

- Curăţenia - coridoarele şi zo -
nele de lucru sunt curate, bunurile

Procese [i Performan]` logistic` - KPI (3)

PREG~TIREA M~RFII
PENTRU DEPOZITARE

Dup` prezentarea
proceselor

corespunz`toare
managementului

comenzilor, în acest
num`r ne ocup`m de

o parte dintre
procesele din
depozit, de la

recep]ia [i inspec]ia
m`rfii pân` la

depozitarea
acesteia pe raft. 
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sunt aşezate atent, nu există u -
mezeală în exces, murdărie etc; 

- Produsele destinate expedi -
ţiei imediate (cross docking) sunt
manipulate corespunzător; 

- Metricile/standardele de per-
formanţă sunt afişate clar.

Best practices:
- Operaţiunea de manipulare se

caracterizează prin flexibilitate şi
eficienţă, printr-o automatizare
croi tă pe nevoile prezente şi cele
prognozate ale afacerii; 

- Există alerte în sistem pentru
comenzile imediate din intrările de
produse, creându-se o sarcină ime-
diată de cross docking sau reapro -
vizionare din marfa aflată în zona de
recepţie cu status recepţionată. 

Repartizarea 
articolelor pe zone

Cea mai uzitată metodă de
picking în România este picking-
ul pe comandă. Această metodă
implică aproximativ 40% din timpul
de picking în deplasarea prin de-
pozit. Printr-o mai bună aşezare a
mărfurilor în depozit, ţinând cont
de elementele critice pentru
fiecare industrie în parte, atât din
punct de vedere al produselor,
cât şi din punct de vedere al pro-
filului comenzilor şi a frecvenţei de
livrare, se poate reduce acest timp
cu circa 5-10%. Noţiunea în en-
gleză poartă denumirea de „Slot-
ting“ şi, până în prezent, am întâl-
nit pe piaţa românească o singură
companie - operator logistic - care
să utilizeze conceptul „ca la carte“. 

Minimul standard acceptabil:
- Strategia de repartizare a arti-

colelor pe zone este construită
pentru a distribui produsele în locaţii
pe baza vitezei de deplasare în de-
pozit şi a caracteristicilor fizice; 

- Articolele cu viteză mai mare
de deplasare în depozit sunt po -
ziţionate în locaţiile cele mai er-
gonomice, echilibrându-se vo -
lumele de-a lungul coridoarelor
pentru reducerea congestionării
comenzilor sau forţei de muncă;

- Alocarea articolelor pe zone
este o operaţiune statică; 

- Alocarea articolelor pe zone
este o operaţiune cu revizuire
trimestrială.

Best practices:
- Alocarea articolelor pe zone

se revizuieşte lunar, cu ajustări
anticipate pentru produse cu se-
zonalitate; 

- Sarcinile de alocare a arti-
colelor pe zone pot fi statice sau
dinamice, pe baza regulilor definite
de utilizator; 

- Repartizarea pe zone pe baza
proximităţii locaţiei primare de
prelevare şi a utilizării volumului; 

- Sisteme de depozitare proiec-
tate pentru a maximiza utilizarea
volumului, permiţând, în acelaşi
timp, funcţii eficiente de aşezare
pe raft sau de reaprovizionare; 

- Paleţii trebuie să fie confi -
guraţi astfel încât să permită de-
pozitarea eficientă fără să fie
necesară reaşezarea sau realoca -
rea acestora.

Depozitarea

Urmărirea costurilor şi progra -
mele de reducere a acestora din ul-
timii ani duc şi la iniţiative la nivel
operaţional în depozit de a eficien-
tiza spaţiul şi poziţionarea mărfii cu
un coeficient cât mai bun de uti-
lizare a volumului. 

Nu se mai pune problema des -
chiderii de noi depozite, ci uti-
lizarea cât mai eficientă a celor
prezente. În ultima perioadă, mai
multe companii cu care am cola -
borat şi-au comasat activitatea
printr-o mai bună organizare şi uti-
lizare a spaţiului, fapt ce a dus la
reducerea costurilor de depo -
zitare. Utilizarea de unităţi logistice
corecte, introducerea în sistemele

informatice a dimensiunilor şi
greutăţilor aferente tuturor arti-
colelor permit un bun control al in-
dicatorilor de performanţă şi sta-
bilirea cu precizie a punctelor de
decizie (reducere sau creştere a
spaţiului de depozitare). Trebuie
însă avută în vedere creşterea
complexităţii operaţiunilor ţinând
cont de creşterea ratei de transfer
pe aceeaşi unitate de suprafaţă.

Minimul standard acceptabil:
- Datele de bază privind volu-

mul produselor sunt disponibile
dar nu sunt reţinute în sistem; 

- Locaţiile de depozitare sunt
revizuite anual pentru a asigura ac-
cesul şi dimensionarea corespun-
zătoare; 

- Locaţiile de depozitare pen-
tru volume mari sunt concentrate
şi organizate pentru respectarea
regulilor FIFO (primul intrat, primul
ieşit) pentru a asigura controlul
corespunzător al loturilor; 

- Accesul securizat şi controlat
la mărfurile cu valoare mare şi la
mărfurile blocate (ex: articole în
carantină); 

- Articolele care îşi transferă mi -
rosurile, cele cu risc de incendiu sau
care necesită temperatură controlată
trebuie, de asemenea, separate şi
poziţionate în zone specializate.

KPI: Precizia stocurilor
Best practices:
- Tehnologia de gestionare a

stocurilor este integrată cu sis-
temele de pe echipamentele
pen tru picking, depozitare şi ma-
nipulare, incluzând toate carac-
teristicile şi informaţiile privind
produsele; 

- Sistemele de depozitare, pro -
iectate corect pentru mixul curent
de articole de depozitat, precum şi
mixul de nevoi sunt revizuite
trimestrial; 

- Integrarea Managementului
comenzilor cu Managementului
depozitului şi cu Managementului
transportului.

Cele de mai sus reprezintă pri-
ma serie de procese din cadrul o -
peraţiunilor din depozit, urmând să
tratăm partea a doua a acestor o -
peraţiuni în numărul viitor. 

Adriana P~L~{AN
Managing Partner Supply Chain

Management Center
www.esupplychain.eu

Procesele care vor fi
prezentate 

în urm`torul num`r:

PREGĂTIREA MĂRFII
PENTRU EXPEDIŢIE

- Prelevarea şi ambalarea
- Consolidarea şi
încărcarea
- Documentaţia de
expediţie
- Sistemul de management
al depozitului
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Concursul de cuno[tin]e generale 
\n domeniul logisticii lansat de ZIUA CARGO [i

compania de consultan]` [i training \n logistic`
Supply Chain Management Center continu` cu

etapa a opta. |n fiecare lun`, public`m 3
\ntreb`ri tip gril`, pentru ca, \n luna urm`toare,

s` d`m publicit`]ii variantele corecte de
r`spuns. C=[tig`torii sunt stabili]i prin tragere
la sor]i dintre persoanele care r`spund corect.

|ntreb`rile lunii IULIE (ETAPA 8)

|ntreb`rile lunii IUNIE (etapa 7) [i r`spunsurile corecte

Premiile sunt oferite de

HENKEL OTZ LOGISTICS URSUS BREWERIES IFPTR

Fiecare întrebare are
un singur 

r`spuns corect. Puteţi
răspunde până 

pe 10  august, 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

www.ziuacargo.ro, 
pe pagina dedicată 

concur sului. 
Câştigătorii ediţiei din iulie

şi variantele corecte de
răspuns vor fi publicate în
numărul din august al re-

vistei ZIUA CARGO.

GTI

C=[tig`torii
lunii iunie

Cătălin Călin şi Radu Alecu

Ei au fost cei care 
au răspuns corect din cei 
40 de concurenţi înscrişi 
în etapa a şaptea 
a concursului de logistică.

M~SOAR~-}I
cuno[tin]ele de logistic`! (8)

1. Care dintre următorii parametri reprezintă cri -
terii de selecţie pentru un operator logistic 3PL:

a. Livrări on time; CORECT
b. Flexibilitate - cerere fluctuant`; CORECT
c. Distanţa;
d. Infrastructura - capabilităţi. CORECT

2. Printre provocările la adresa depozitelor 
se numără:

a. Necesitatea îmbunătăţirii eficienţei şi folosirii
optime a spaţiului; CORECT

b. Nu există provocări;

c. Cerinţe din partea clienţilor tot mai multe şi
diversificate; CORECT

d. Un număr de SKU tot mai mic.

3. Ce înseamnă „Benchmarking“?
a. Procesul de comparare a performanţelor clienţilor;
b. Procesul de comparare a performanţelor

furnizorilor;
c. Procesul de comparare a performanţelor proprii

cu performanţele unor entităţi considerate de
referinţă; CORECT

d. Procesul de comparare a performanţelor
personalului.

1. CAPEX reprezintă:
a. Cheltuieli de investiţii
b. Cheltuieli curente
c. Un ERP
d. Metoda de evaluare

2. Coeficientul de rotaţie a stocului
este calculat prin:

a. Împărţirea costurilor mărfurilor
vândute la valoarea medie a stocului

b. Împărţirea costurilor mărfurilor
vândute la valoarea iniţială a stocului

c. Împărţirea costului mărfurilor vândute
la valoarea finală a stocului

d. Împărţirea stocului la valoarea
mărfurilor vândute

3. E-negociere reprezintă:
a. Cumpărarea de pe internet
b. Plata prin internet
c. Negocierea intermediată de tehno lo gia

avansată în domeniul comunicaţiilor
d. Negocierea faţă în faţă, cu ajutorul

calculatorului
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INEDIT
Lady Liberty



SECTOR 2: PESTE 60
DE STR~ZI REPARATE 

Repararea a 60 de străzi,
amenajarea locurilor de
parcare la sol şi supraetajate,
înfiinţarea de piste pentru
biciclişti, organizarea a două
centre sociale moderne sunt
proiectele decise de primarul
Neculai Onţanu pentru
cartierele Pantelimon şi
Ostrov. Pentru aceste
investiţii, vor fi atrase fonduri
europene, iar beneficiarii sunt
bucureştenii din zona
ansamblurilor de locuinţe
cuprinse între Bulevardul
Chişinău, cartierul Ostrov,
până la ieşirea din Capitală
spre Oraşul Pantelimon.
Proiectele sunt cuprinse în
Planul Integrat de Dezvoltare
Urbană Ostrov - Chişinău, ce
va fi supus consultărilor
publice în vederea prezentării
lor şi eventualelor propuneri
de îmbunătăţire venite din
partea bucureştenilor.
Cartierele Ostrov şi Chişinău
se adaugă cartierelor
Baicului, Creangă şi
Plumbuita - Steaua Roşie –
Petricani, pentru care edilul
sectorului 2 a realizat
proiectele. Aşa cum aţi putut
citi în numărul din luna iunie al
revistei ZIUA CARGO,
primarul Neculai Onţanu a
întocmit deja o serie de
proiecte pentru atragerea de
fonduri europene, din care o
parte sunt depuse, fiind în
stadii avansate de evaluare 
pe Planul Operaţional
Regional Bucureşti - Ilfov, 
iar altele în execuţie. Valoarea
totală a acestora este de
344.658.552 lei (3.451 miliarde
de lei vechi, plus 39,7% 
din bugetul total al Primăriei
Sectorului 2). 

SECTOR 4: PESTE
2.000 DE LOCURI 
DE PARCARE

Serviciul Parcări din cadrul
Primăriei Sectorului 4 a primit
2.053 de solicitări pentru
acordarea locurilor de
parcare, încă neînchiriate, în
cadrul parcajelor de reşedinţă
amenajate în această zonă a
Bucureştilor. Totodată, au
fost eliberate 857 de acorduri,
prin intermediul cărora

cetăţenii vor intra în posesia
unui loc de parcare în zonele
Lamoteşti, Straja, Luică,
Huedin, Reşiţa, Izvorul Oltului. 
De asemenea, au fost trasate
locuri în zonele Turnu
Măgurele, Brâncoveanu,
Alexandru Obregia, Padeşul,
Viorele, Dimitrie Cantemir,
Splaiul Unirii, Tineretului, 
C.R. Motru.

SECTOR 6: TABERE 
DE CARTIER

Câte 70 de copii din Sectorul
6 participă în această vară la
tabere de cartier
săptămânale, organizate la
iniţiativa Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului, în incinta Şcolii
Generale nr. 167 din cartierul
Crângaşi şi a Şcolii Generale
nr. 157 din cartierul Militari.
Proiectul include copii
defavorizaţi, care nu au
posibilitatea de a merge în
tabere la mare sau la munte,

fiind cuprinşi într-un program
de educaţie non-formală şi de
petrecere a timpului liber pe
parcursul vacanţei mari. Ca o
noutate, anul acesta,
activităţile din tabere sunt
susţinute, pe lângă psihologii
şi animatorii angajaţi ai
DGASPC Sector 6, de un grup
de liceeni voluntari de la
Colegiul Tehnic „Gheorghe
Asachi“.
Prima serie a debutat în
perioada 21 iunie - 2 iulie, cu
copii între 7 şi 12 ani, care
participă la taberele de cartier
între orele 10:00 – 15:00, de
luni până vineri, în acest
interval fiind organizate
scenete, jocuri, concursuri,
ştafete, ateliere creative şi
alte acţiuni ludice, avându-se
în vedere potenţialul educativ
şi de socializare al acestor
activităţi. Proiectul „Tabere
de cartier“ a fost iniţiat în
urmă cu un an cu ajutorul unui
grup de voluntari Scout din
Franţa şi a înregistrat un real
succes printre copiii şi părinţii
din sectorul 6.
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Peste 500 de bucureşteni 
şi-au testat gratuit glicemia,
tensiunea arterială, pulsul şi
nivelul de oxigenare a
sângelui pe străzile
Sectorului 1, în cadrul
campaniei „Pentru
sănătatea noastră“, iniţiată
de Complexul
Multifuncţional „Caraiman“

de sub autoritatea Primăriei.
Dintre persoanele care au
apelat la serviciile
ambulanţei sociale, peste
100 aveau probleme de
sănătate: 53 cu glicemia
peste limita normală iar 55
cu hipertensiune arterială.
Scopul acţiunii este de a
informa publicul despre
importanţa monitorizării
nivelului glicemiei şi a
tensiunii arteriale. Studiile
efectuate de instituţiile de
specialitate arată că în
România există circa
1.250.000 de persoane care
suferă de diabet, 30% dintre
acestea nefiind
diagnosticate. 

Magda SEVERIN

SECTOR 1: INVESTIGA}II 
MEDICALE GRATUITE PE STRAD~
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LIVIU NEGOI}~: Am alocat 

investi]iilor MAI MULT 
DE O TREIME din buget



O manevră inteligentă a
fost lărgirea arterelor
cu sens unic şi tra -
sarea locurilor de par-
care pe partea stângă

a carosabilului, în acest fel reuşind
să atingă recordul la parcări în Bu-
cureşti, cu peste 110.000 de locuri
în parcajele de re[edinţă, pentru
care încasează bani frumoşi la
buget. În total, Primăria Sectorului
3 a sistematizat 950 de parcări în-
tre blocuri şi pe străzile cu sens
unic. Anul acesta, edilul are ambiţia
să finalizeze şi primele trei parcări
supraterane din Bucureşti, ce vor
însuma 1.100 de locuri. Consiliul Lo-
cal al Sectorului 3 a aprobat buge-
tul pentru 2010 în forma propusă de
edil. Liviu Negoiţă a programat
resursele financiare ale primăriei în
aşa fel încât 38,55% din suma to-
tală de 898.830.970 lei să fie des-
tinată investiţiilor. „Este un buget
orientat spre investiţii în infra-
structura rutieră, educaţională şi so-
cială“, ne-a precizat Liviu Negoiţă. 

Concret, din suma totală a
bugetului, edilul a alocat
346.478.970 de lei pentru moder -
nizarea sistemului rutier, extin-
derea reţelelor de apă, canalizare
şi imobilelor unităţilor de în-
văţământ, amenajării domeniului
public şi înfrumuseţării parcurilor.
„Construim 3 parcări supraterane,
o şcoală de muzică, alte 8 gr`diniţe
noi, extindem Liceul «Dante
Alighieri» şi continuăm proiectele
de amenajare a domeniului public
- cu sistemele de irigaţii, în-
treţinerea spaţiilor verzi şi locuri de
joacă“, ne-a declarat edilul.

Infrastructura
stradal` 

1. Lucrări noi de modernizare a
sistemului rutier pe 11 străzi: Mal-
va, Lunca Merilor, Malul cu Flori,
Poştaşului (Gura Ialomiţei - Gura

Siriului), Gura Făgetului, Gura
Crivăţului, Gura Siriului, Mărului (nr.
27 - Lunca Cetăţii), Al. Mizil, Lun-
ca Sătească şi Drumul Malul Mierii. 

2. Reparaţii sistem rutier pe 56
de străzi: Baia de Fier, Aurel Botea,
Brăiliţa, Caloteşti, Cezar Bolliac,
Clucerului Udricani, C-tin Nottara,
Culmea Veche, Daniel Barcianu, Ef-
timie Murgu, Matache Dobrescu,
Ghe. Manea, G-ral Emanoil Flores-
cu, Moise Nicoară, Pătraşcu Vodă,
Pristolului, Rândunelelor, Scorţeni,
Theodor Speranţia, Trifoi, Traian
Popovici, Vasile Lucaciu, Com-
plexului, Doiceşti, Fildeşului, Ghe.
Petraşcu (Câmpia Libertăţii - Mihai
Bravu), Murgeni, Patinoarului, Ro-
tundă, Sabiţei, 19 Noiembrie, Bar-
carolei, Bumbăcari, Intr. Budacu,
Chilioara, Chezăşiei, C-tin Drăgan,
Cromului, Eretelui, Grigore Iancu,
Hăşmaş, Lăzăreni, Măgura Mare,
Nicolae Marin, Mileanca, Munţii
Mehedinţi, Andrei Neagu, Oriav,

Peleş, Rodnei, Rusăneşti, Şoimari,
Tufănica, Aleea Giurgeni şi Aleea
Stănilă.

3. Extinderea reţelelor de
canalizare pe 21 de străzi: lucrări în
continuare pe străzile Gura Făge-
tului, Gura Crivăţului, Gura Siriului
şi Poştaşului; lucrări noi pe străzile
Lunca Cetăţii, Malva, Mărului (nr. 27
- Lunca Cetăţii), Malul cu Flori,
Merilor, Gura Arieşului, Cura Caliţei,
Gura Putinei, Gura Badicului, Gura
Gârliţei, Al Mizil (nr. 70 - Capăt),
Lunca Sătească, Lunca Ilvei, Lunca
Prutului, Lunca Priporului, Lunca
Târnavei, Lunca Cetăţii (între Lun-
ca Priporului şi Nicolae Teclu, plus
Staţia de pompare capsulată),
Staţia de pompare Zona I şi echipa-
mente la Staţia de pompare.

4. Extindere lucrări de alimenta-
re cu apă pe 21 de străzi: lucrări în
continuare pe străzile Malva, Măru-
lui (nr. 27 - Lunca Cetăţii), Malul cu
Flori, Gura Făgetului, Gura Crivăţu-
lui, Gura Siriului, Poştaşului şi Lun-
ca Cetăţii; lucrări noi pe străzile Gura
Arieşului, Gura Caliţei, Gura Pu-
tinei, Gura Badicului, Gura Gârliţei,
Ozunului, Bisericii, Lunca Sătească,
Lunca Ilvei, Lunca Prutului, Lunca
Primporului şi Lunca Târnavei. 

Tot la capitolul străzi, primarul
Liviu Negoiţă are programată în-
treţinerea tuturor celor 668 artere
principale de circulaţie şi a celor
790 alei şi străzi dintre blocuri, pre-
cum şi protejarea tuturor trotu-
arelor cu stâlpişori de protecţie.

Peste 110.000 de
locuri de parcare

Din 2004, Primăria Sectorului 3
a reuşit să amenajeze 100.000 de
locuri în parcările de reşedinţă, la
care se adaugă 10.000 în cele de
utilitate publică, iar din aprilie con-
tinuă şi anul acesta operaţiunea de
trasare şi numerotare a unor
asemenea parcaje, ajungând la
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Sectorul 3 este, de
departe, cel mai bine
gospod`rit din toat`
Capitala, primarul
Liviu Negoi]` reu[ind
performan]a de a
repara toate cele
1.200 de str`zi - din
care a dat gata anul
trecut ultimele 256
de str`du]e [i alei
dintre blocuri. 
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încă 1.200 de locuri. „Din luna
aprilie, am marcat 1.200 de locuri
noi, începând cu zona de Nord a
sectorului, din care amintesc străzile
Tina Petre, Murgeni, Nicolae Sebe,
Căluşarilor, Becaţiei, Barajul Bi-
caz, Barajul Bistriţa, Barajul Cu-
cuteni, Barajul Dunării etc. Anul
acesta, vom finaliza şi cele trei
parcări supraterane situate la inter-
secţiile B-dul Mircea Vodă - Sf.
Vineri, Şos. Mihai Bravu - Calea Vi-
tan (pe Str. Răcari) şi Bd. Decebal
- Calea Călăraşilor, ce vor insuma
1.100 de locuri“, ne-a declarat Liviu
Negoiţă. Totodată, autoritatea lo-
cală va demara construirea a 8
parcaje publice supraterane în
zonele aglomerate şi locuri de par-
care la sol pentru motociclete,
moto-scutere şi biciclete.

375 de locuri 
de joac` [i 
327 de p`rcule]e

Domeniul public a prezentat
mereu interes pentru primarul
Sectorului 3, care are proiecte
de amenajare a 50 de noi locuri de
joacă în zonele nou dezvoltate -
Gura Ialomiţei, Gura Siriului, Aleea
Mizil etc -, ce se vor al`tura celor
325 construite în anii trecuţi. La
acest capitol, se adaugă plantarea
a 100.000 arbori şi arbuşti în par-
curi, amenajarea a 20 de păr-
culeţe noi şi întreţinerea celor
307 existente, precum şi dotarea
lor cu sisteme automate de irigaţii,
dar şi cu iluminat public, montarea
a 1.000 de coşuri în parcuri şi pe
arterele de circulaţie, amenajarea
a peste 200 de platforme modu-
lare, securizate, pentru depo -
zitarea deşe urilor menajere şi re-
ciclabile, dezvoltarea programului
de colectare dife renţiată a de -
şeurilor reciclabile şi a celor elec-
trice şi electrocasnice. 

Totodată, edilul are în plan
modernizarea zonei urbane cu -
prinse între B-dul Theodor Pallady
- Gheţu Anghel - Perişoru şi Dru-

mul între Tarlale, în suprafaţă de
circa 264 ha, cu utilităţile afe rente
- apă, canal, asfaltarea străzilor,
şcoli, grădiniţe, spaţii verzi. Con-
struirea unui parc de distracţii în
Parcul Titan şi asfaltarea tuturor
aleilor din cele 5 mari parcuri
aflate în administrarea Primăriei
Sectorului 3 (Titan, „A.I. Cuza“, Ti-
tanii, „Ghe. Petraşcu“ şi Pante-
limon) sunt cuprinse în progra-
mul de investiţii din acest an. To-
todată, amenajarea a 15 noi
terenuri de sport multifuncţionale
şi a 6 noi complexe arteziene (Oc-
tavian Goga - Nerva Traian; Dris-
torului - Mihai Bravu; Lucreţiu
Pătrăşcanu - Constantin Brâncuşi;
Nicolae Grigorescu - Camil Ressu)
sunt incluse la capitolul moder -
nizarea domeniului public.

Înc` 570 
de locuin]e [i 
8 gr`dini]e noi

În privinţa construirii de
locuinţe, anul acesta vor fi termi-
nate 210 apartamente în Aleea
Succesului şi vor demara lucrările
pentru circa 360 de apartamente în
complexul de locuinţe din Splaiul
Unirii. Prin parteneriat public - pri-
vat vor fi realizate şi 3 pieţe mo -
derne, în Str. Rotundă, Str. Vulcan
Judeţu şi Piaţa Ozana. 

Investiţiile în infrastructura în-
văţământului vor continua cu 8
grădiniţe noi pe lângă cele 18
construite în ultimii ani, reabi litare
termică a şcolilor, construirea a 10
bazine de înot, montarea limita-
toarelor de viteză la 25 de unităţi
preuniversitare, reabilitarea şi
darea în folosinţă a clădirii monu-
ment istoric „Şcoala nr. 80“, con-
struirea a 3 săli de sport la şcolile
nr. 70, nr. 95 şi la Liceul Teoretic
Decebal, informatizarea şi moder -
nizarea a 27 de biblioteci şcolare
şi susţinerea unui parteneriat între
teatre şi cinematografe cu şcolile
gimnaziale, plus extinderea co-
laborării cu teatrul Act.

Intersec]iile 
[i bulevardele,
supravegheate
video

Siguranţa cetăţeanului este un
alt domeniu de interes pentru au-
toritatea locală, în Sectorul 3 ur-
mând a fi amplasate încă 15 camere
video pe terasele blocurilor din
principalele intersecţii sau pe stâlpii
de iluminat de pe marile bulevarde,
în cartierele: Calea Vitan - Boboci-
ca, Fizicienilor, Bd. 1 Decembrie
1918 etc. În prezent, funcţionează
30 de astfel de sisteme de su pra -
veghere prin intermediul c`rora
sunt depistate ca zurile de comerţ
neautorizat, parcare ilegală, dar şi
defectarea semafoarelor, ambuteia-
jele sau avariile din reţelele edilitare,
ori sanc ţionarea celor care nu res -
pectă programul de linişte pu blică.
„Scopul sistemului de monito rizare
video priveşte îmbunătăţirea
condiţiilor de asigurare a ordinii şi
liniştii publice, realizarea unui tra -
fic rutier civilizat şi fluidizarea cir-
culaţiei auto, monitorizarea unor as-
pecte legate de comerţul stradal
sau în pieţele din Sectorul 3 pentru
combaterea speculei şi sanc -
ţionarea celor care depo zi tează
gunoi pe stradă, în spaţiul public co-
munitar şi a celor care aruncă
deşeuri la întâmplare“, ne-a de-
clarat primarul Negoiţă.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Defalcate pe domenii, iată
care sunt principalele investiţii
pentru anul 2010, cu sumele
aferente:
- Învăţământ - 84.549.760 lei
(24,40% din buget)
- Reabilitare termică (PT, SF, exe -
cutie) - 64.632,290 lei (18,65%)
- Străzi - 44.674.430 lei (12,89%)
- Modernizare şi sistematizare
parcuri - 35.140.000 lei (10,14%)
- Lăzi stocare şi elemente de co -
rative - 20.471.140 lei (5,91%)
- Parcări supraterane -
19.264.880 lei (5,56%)
- Locuri de joacă grădiniţe -
18.000.000 lei (5,20%)
- Canal - 16.422.300 lei (4,74%)
- Fântâni arteziene -
10.000.000 lei (2,89%)
- Apă - 8.937.620 lei (2,58%)
- Alte obiective (proiecte,
dotări, consultanţă) -
24.386.550 lei (7,04%)

Investi]ii \n 2010 
în Sectorul 3
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KOMATSU
î[i men]ine
BLAZONUL

P entru a-şi întări şi
poziţia pe piaţa ro -
mâ nească, utilajele
Komatsu vândute de
Marcom vor fi livrate

cu 5 ani garanţie totală, prin
conceptul Maintenance Plus
pentru fiecare utilaj din gamă.

Num`rul 1 
mondial

Cu peste 8.300 excavatoare
hidraulice pe şenile vândute mai
mult decât cel mai apropiat
competitor, Komatsu a reconfir-
mat recent că este producă-
torul numărul 1 mondial de ex-
cavatoare hidraulice pe şenile.
Studiul a fost realizat de Off
Highway Research, un celebru
institut internaţional de cer -
cetare, care se ocupă cu analiza
pieţei internaţionale de con-
strucţii, precum şi de analiza
pieţei internaţionale de utilaje de
construcţii şi pentru agricultură.
Un factor major de succes în de-
semnarea excavatoarelor pe şe-
nile Komatsu drept cele mai
vândute excavatoare din lume l-a
reprezentat Komtrax, sistemul
exclusiv dezvoltat de Komatsu
pentru monitorizarea utilajelor
prin satelit. Komtrax a fost lansat
în Europa în 2006 pe Seria 8 de
excavatoare hidraulice pe şenile
şi este acum în standard la
aproape toate utilajele Komatsu,
fiind activat la peste 1.000 de uti-
laje în România, 20.000 din Eu-
ropa şi peste 160.000 utilaje
Komatsu în lume. Un alt factor
de succes a reprezentat progra-
mul de service „Maintenance
Plus“, care a fost agreat de
foarte mulţi clienţi Komatsu.
Astfel, aceştia pot lăsa toate ac-
tivităţile de service uzuale şi de
mentenanţă în grija experţilor
mecanici Komatsu. Utilajele sunt
permanent în stare excelentă, fi-
ind servisate cu piese de schimb
şi uleiuri originale Komatsu şi
oferă un nivel maxim de perfor-
manţă la costuri reduse. Trebuie
menţionat că aproximativ 1.000
de utilaje Komatsu livrate în
România au în dotarea stan-
dard sistemul Komtrax. Acest
sistem de monitorizare prin
satelit a fost dezvoltat şi intro-
dus în Asia în anul 2000 şi, pe
baza rezultatelor bune obţinute,
a fost extins pe toate continen-
tele lumii.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Începând cu 1 iulie 2010,
programul „Maintenance
Plus“ este disponibil şi în
România pentru toţi clienţii
Komatsu. Este vorba de o
garanţie totală de 5 ani şi
acces gratuit la sistemul de
monitorizare prin satelit
Komtrax pentru toate
utilajele Komatsu
achiziţionate. Această
garanţie este oferită fără ca
preţurile să sufere
modificări.

Garan]ie total` 
de 5 ani

Komatsu, unul dintre cei mai mari
juc`tori de pe pia]a mondial` de
utilaje de construc]ii, anun]` c`,

pentru al treilea an consecutiv, este
num`rul 1 mondial în ceea ce prive[te

vânzarea de excavatoare hidraulice
pe [enile. 
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BULDOEXCAVATOARE

Gama
complex`

Buldoexcavatoarele au câ[tigat mult
teren în ultimii ani în fa]a utilajelor
dedicate. Acestea se remarc` prin
capacitatea lor de a îndeplini 
cu succes atât sarcinile unui buldozer
cât [i pe cele ale unui excavator. 



iulie 2010 ............................................................................................................................ 57

C um segmentul acestora
s-a dezvoltat din ce în ce
mai mult, nu puteau fi
trecute cu vederea nici
pe piaţa românească,

unde acest tip de utilaj a fost
primit şi asimilat foarte bine, cel
puţin în perioada dinainte de criza
financiară, când această ramură
creştea în vânzări de la an la an,
într-un ritm alert.

Komatsu

Buldoexcavatoarele Komatsu
sunt proiectate să asigure un ni vel
ridicat de performanţă chiar şi în
condiţii grele de lucru, remarcân-
du-se prin forţe de rupere mari,
mari adâncimi de săpare, motoare
puternice cu emisii scăzute de
noxe şi consum mic de com-
bustibil. Aceste utilaje se folosesc
în special pentru lucrări de inter-
venţie la conductele de apă,
canalizare, gaz sau cabluri elec-
trice, dar pot fi folosite şi pentru să-
parea de fundaţii de vile sau pen-
tru lucrări de întreţinere. Asiaticii
oferă patru modele, cu o putere de
99,2 CP, o greutate operaţională
cuprinsă între 7.460 şi 8.150 kg,
adâncimea maximă de săpare fiind
de 6.055 sau 6.465 mm, viteza
maximă de deplasare este de 40
km/h, capacitatea de ridicare la
înălţime maximă este de 3.900 kg,
iar capacitatea cupei de 1,03 mc.

New Holland

Constructorul italian New Ho -
lland are şi el în ofertă patru mo -
dele de buldoexcavatoare, cu pu -
teri de 98 sau 111 CP, cu o greu-
tate operaţională ce porneşte de
la 7.960 kg şi care poate ajunge
până la 9.100 kg. Transmisia poate
fi de tip Powershuttle pentru pri -
mele două modele, B90B şi B100B,
pentru B110B opţional se poate
monta Powershift, iar pentru vârful
de gamă, B115B, Powershift-ul se
regăseşte în dotarea standard.

Case

Case este producătorul care a
introdus în dotarea utilajului cupa
multifuncţională, braţul de excava-
tor telescopic, sistemul de control
al tangajului (ride control) şi con-
trolul servo al mişcărilor. Case
oferă o cabină spaţioasă, un sistem
hidraulic avansat, care livrează
puteri cu prioritate atunci când şi
numai unde este nevoie şi un con-
trol al mişcărilor foarte precis şi
rapid. Configuraţia standard a bul-
doexcavatoarelor Case include

un sistem de cuplare rapidă semi-
mecanic pe braţul de excavare, ce
poate fi utilizat pentru o schimbare
mai rapidă a cupelor de excavare
sau a altor accesorii, timpul de e -
xecuţie al operaţiunii diminuân -
du-se cu un procent de 50%. Un alt
element foarte important aflat tot
în configuraţia standard este sis-
temul de control al tangajului (ride
control), un sistem care reduce
uzura anvelopelor şi a cilindrilor
hidraulici, creşte productivitatea şi
viteza de deplasare, reduce
pierderile de material din cupă pe
timpul deplasării şi creşte gradul de
confort al operatorului. Cele trei
modele oferite au puteri ce variază
de la 97 la 110 CP, transmisie
Powershuttle sau Powershift, în
funcţie de modelul ales, şi o greu-
tate operaţională cuprinsă între
8.500 şi 9.500 kg. Adâncimea ma -
ximă de săpare cu braţul stan-
dard poate fi de 4.950 mm pentru
primele modele, 580 Super R şi 590
Super R şi 4.930 mm pentru vârful

de gamă, 695 Super R. În cazul în
care se optează pentru un braţ te -
lescopic adâncimea de săpare
poate ajunge chiar şi la 6.115 mm.

JCB

Şi JCB este unul dintre pro-
ducătorii de buldoexcavatoare
prezenţi pe piaţa din România,
oferind patru modele. Plaja de
putere a acestora porneşte de la 75
CP şi ajunge până la 100 CP. Greu-
tatea operaţională este cuprinsă în-
tre 6.300 şi 8.660 kg iar adâncimea
maximă de săpare variază şi ea de
la 3.700 la 5.970 mm. JCB oferă
pentru utilajele prevăzute cu trans-
misie Autoshift şi Powershift con-
vertizorul de cuplu autoblocabil,
opţiune ce duce la scăderea con-
sumului de combustibil cu până la
25% şi timpul de deplasare cu
până la 10%.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Komatsu WB97S-5

Putere: 99 CP
Greutate 
operaţională: 8.150 kg
Adâncime 
de săpare: 6.465 mm

Case 580 Super R

JCB 4 CX Sitemaster

Putere: 100 CP
Greutate 
operaţională: 8.660 kg
Adâncime 
de săpare: 5.880 mm

New Holland B100B

Putere: 98 CP
Greutate 
operaţională: 8.350 kg
Adâncime 
de săpare: 5.570 mm

Putere: 97 CP
Greutate 
operaţională: 8.500 kg
Adâncime 
de săpare: 4.950/

6.115 mm
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LADY 
LIBERTY
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L ady Liberty, cu numele
oficial de „Libertatea Ilu-
minând Lumea“, a re -
prezentat darul france -
zilor pentru americani

oferit la data de 28 octombrie
1886, pentru comemorarea a 100
de ani de la semnarea Declaraţiei
de Independenţă a Statelor Unite.
Monumentul reprezintă o femeie
care poartă o togă, o coroană cu
şapte raze şi sandale, având o
torţă în mâna dreaptă şi o tabulă
în stânga, pe care este inscripţio -
nată, în cifre romane, data Decla -
raţiei de Independenţă. Statuia
este situată pe Insula Libertăţii din
Portul New York. 

Scuptorul a fost Frederic Au-
guste Bartholdi, care a şi obţinut
patentul american pentru monu-
ment. Maurice Keochlin, inginer
şef în cadrul companiei lui Gustave
Eiffel şi designerul turnului Eiffel
din Paris, s-a ocupat de structura
internă, în timp ce piedestalul a
fost proiectat de arhitectul Richard
Morris Hunt. Eugene Viollet-le-Duc
a răspuns de alegerea materialu-
lui (aramă) şi pentru tehnica
folosită, de a ciocăni un metal
maleabil pe partea anterioară. 

Statuia este fabricată din cu -
pru, pe un cadru de oţel, cu ex-
cepţia flăcării torţei, care este
acoperită cu un strat de foiţă de
aur. Piedestalul are formă recta n -
gulară şi este construit din piatră,
pe o fundaţie având o formă de
stea neregulată cu 11 colţuri. Lady
Liberty are o înălţime de 46 m, 93
m cu tot cu piedestal şi fundaţie. 

Istoric

Conform surselor istorice, dis-
cuţiile privind un dar al Franţei
către Statele Unite pentru come -
morarea centenarului Indepen-
denţei au fost conduse de politi-
cienii vremii şi de autorul unei is-
torii a SUA, Edouard Rene de
Laboulaye. Iniţial, statuia trebuia
să fie gata în 1876, dar ideea a tre-
cut în plan secund, în contextul
unei Franţe destul de instabile din
punct de vedere politic, în care cea
de-a treia Republică era încă so-
cotită un aranjament temporar de
către mulţi suporteri ai monarhiei.
Dar tocmai ideea statuii, ca dar ab-
solut republican, a reprezentat
un punct focal al cauzei politicie-
nilor care susţineau Republica. 

Primul model, la scală redusă,
din teracotă, a fost creat în 1870
şi în prezent este expus în Muzeul
de Artă din Lyon. Apoi, primul
model la scală, din bronz, a fost

Statuia Libert`]ii este, 
de mai bine de un secol, prima

imagine pe care o v`d pe teritoriul
american c`l`torii care iau vaporul

c`tre New York. Pentru o bun`
perioad` de timp, a reprezentat

simbolul Lumii Noi [i vie]ii noi sperate
de imigran]ii care trebuiau s` treac`,
mai întâi, prin „furcile caudine“ de pe
Insula Ellis. Dar adev`ratele simboluri

ale binecunoscutei statui sunt
comemorarea Declara]iei de

Independen]` [i prietenia franco-
american`, stabilit` în timpul

Revolu]iei Americane. Lady Liberty
este partea central` a Monumentului

Na]ional Liberty, care include, de
asemenea, Insula Ellis, ce g`zduie[te,

în prezent, un muzeu. 
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oferit Parisului de către ameri-
canii rezidenţi în capitala franceză
la data de 13 mai 1885. Statuia se
află în prezent pe Insula Cygnes
din Paris, unde stă din 1889. 

Sculptorul Bartholdi a fost in-
spirat de proiectul Canalului Suez,
contractat de Ferdinand de
Lesseps. Proiectul iniţial era un far
monumental plasat la intrarea
Canalului, înfăţişând zeiţa romană
Libertas, modificată pentru a re-
flecta asemănarea cu un perso naj
egiptean, cu o torţă ridicată către
cer. Bartholdi a prezentat schiţele
liderului egiptean Ismail Paşa în
1867 apoi, după revizuiri, în 1869,
dar proiectul nu a fost pus în apli-
care niciodată, din cauza pro -
blemelor cu care se confrunta Im-
periul Otoman. Astfel, Libertatea
romano-egipteană a ajuns să fie
„reciclată“ (la sensul figurat) în
Lady Liberty. 

Construc]ia

Înţelegerea a fost ca francezii
să se ocupe de statuie şi de asam-
blarea ei în State, iar americanii -
de fundaţie şi piedestal. Mare
parte din suma de 2.250.000 de
franci (250.000 USD) necesară
pentru realizarea statuii de către
partea franceză a fost adunată
prin donaţii publice şi concerte
pentru strângerea de fonduri, cum
ar fi spectacolul „La Liberte
eclairant le monde“, realizat de
Charles Gounod, la Opera din
Paris. Şi în Statele Unite au avut
loc spectacole de teatru, expoziţii
de artă, licitaţii şi alte tipuri de ma -
nifestări de binefacere pentru
strângerea de fonduri. 

Compania lui Gustave Eiffel a
fost desemnată să realizeze armă-
tura colosalei scupturi, un pilon
din oţel şi o schelărie care să-i
permită structurii din aramă să se
mişte independent, dar să rămână
verticală. Eiffel l-a delegat, aşa
cum am mai spus, pe inginerul
Maurice Koechlin. 

Planurile iniţiale ale lui Bar -
tholdi prevedeau livrarea statuii pe
4 iulie 1876, dar amânarea startu-
lui a întârziat întreaga lucrare. To-
tuşi, braţul drept şi torţa au fost fi-
nalizate înainte de această dată şi
prezentate la Expoziţia Centenială
din Philadelphia, banii strânşi din
vizitarea balconului torţei (50 cenţi
de persoană) ajutând la finanţarea
piedestalului. Pe 30 iunie 1878, la
Expoziţia de la Paris, a fost prezen-
tat capul statuii, în grădina Pala -
tului Trocadero, alte părţi fiind ex-
puse pe Câmpul lui Marte. Primul
cui în contrucţia oficială a fost bă-
tut la Paris, pe 24 octombrie 1881,
în timp ce patentul american i-a
fost acordat lui Bartholdi în febru-
arie 1879. 

Construcţia statuii a fost
încheiată în Franţa în iulie 1884, în
timp ce soclul a fost terminat mai
târziu, în 1886, din lipsă de fonduri.

Statuia a ajuns în Portul New York
pe 17 iunie 1885, la bordul fregatei
franceze Isere. Pentru transport,
statuia a fost dezasamblată în 350
părţi individuale şi împachetată în
214 lăzi. Apoi, a fost asamblată în
patru luni, fiind inaugurată pe 28
octombrie 1886 de către preşe -
dintele Grover Cleveland. 

După aproape 10 ani de la a -
samblarea Statuii Libertăţii, Statele
Unite au donat 10.000.000 USD
către diverse organizaţii caritabile
din Franţa. 

Statuia Libertăţii a funcţionat ca
far între 1886 şi 1902, fiind primul
far din SUA care a folosit lumină
electrică, vizibilă de la o distanţă
de 39 km pe mare. 

În 1916, statuia a suferit avarii,
în valoare de 100.000 USD (echiva-
lentul a 1,98 milioane USD 2008),
la nivelul torţei din cauza unei ex-
plozii şi, în acelaşi an, torţa a fost
modificată de Gutzon Borglum,
sculptorul Mount Rushmore, prin
tăierea elementelor din aramă ale
flăcării şi amplasarea unor paneluri
din sticlă, cu lumini interioare,
dar ideea nu s-a dovedit a fi una de
succes, apa de ploaie şi zăpada
topită infiltrate accelerând coro -
ziunea. Torţa originală a fost în-
locuită în 1986, flacăra fiind acope -
rită cu foiţă de aur şi iluminată cu
spoturi de la nivelul solului. Torţa
originală se află în muzeul din hol. 

În 1984, Statuia Libertăţii a
fost înscrisă pe lista Patrimoniului
UNESCO. Cu excepţia perioadei
dintre atentatele de la 11 sep-
tembrie 2001 şi 4 iulie 2009, inte-
riorul statuii a fost şi este deschis
vizitării. Ascensiunea către platfor-
ma din torţă se face cu ajutorul
unei scări în spirală dublă, cu 146
trepte. Culoarea verzuie a statuii
este patina timpului, prin oxidarea
aramei. Cu tot cu piedestal, un vi -
zitator trebuie să urce nu mai
puţin de 354 trepte. 

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

� |nălţimea statuii 
până în vârful torţei 46 m

� Înălţimea 
cu tot cu piedestal 93 m

� Lungime 
deget arătător 2,44 m

� Cap de la bărbie 
la calotă 5,26 m

� Lungimea nasului 1,48 m
� Lungime braţ drept 12,8 m
� Masă aramă 

folosită la statuie 27,22 t
� Masă oţel 113,4 t
� Total masă statuie 204,1 t
� Grosime 

înveliş aramă 2,4 mm

Date tehnice
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D iscutăm despre o Or-
donanţă care va mo -
difica Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului
nr. 109/2005 privind

transporturile rutiere.
Aşteptat cu interes şi intens

dezbătut, acest act normativ a
ajuns în faza de avizare, urmând să
intre în vigoare până la sfârşitul verii.

În textul Ordonanţei, se
prevede faptul că actualele pro-
grame de transport prin servicii
regulate în trafic judeţean şi inter-
judeţean îşi menţin valabilitatea
până în anul 2014. Preschimbarea
licenţelor, conform noii perioade
de valabilitate, se va face la cererea
operatorilor.

Confruntarea 
între patronate
poate fi benefic`

Înainte de a prezenta şi cele-
lalte modificări aduse de Ordo-
nanţă, este interesant să aruncăm
o privire de ansamblu asupra
scurtei dar tumultoasei istorii care
duce la prelungirea valabilităţii
programului de transport.

Am remarcat şi în ediţii ante-
rioare ale revistei faptul că anul 2009
a fost unul deosebit de bun din
punct de vedere al dialogului cu au-
torităţile, al deschiderii acestora în
faţa solicitărilor firmelor de trans-
port, asociaţiilor patronale... Dar

nimic nu s-a întâmplat. Incredibil!
Sfârşitul lui 2009 a adus o dezamă-
gire generală... în autorităţi, în capa -
citatea asociaţiilor de a influenţa lu-
crurile în mod pozitiv, în şansa sec-
torului de transport de a-şi face pu -
blice problemele şi a le rezolva.

Cu toţii ne-am întrebat cum
este posibil ca, într-o perioadă de
criză şi în urma unor negocieri atât
de promiţătoare, să nu se aleagă
nimic.

La începutul acestui an, discuţi-
ile au fost repornite, dar în ce de-
zordine... 

Şi am să mă refer exclusiv la
prelungirea programului de trans-
port, deşi au fost şi alte teme im-
portante în discuţie.

Asociaţiile patronale intrau în
cel mai adânc conflict cunoscut de
transporturi. Iar cearta principală se
desfăşura între ele. Am crezut
atunci că această dezbinare va
spulbera ultimele speranţe de a
mai schimba ceva. În ciuda situaţiei
financiare precare (şi acesta este
un cuvânt prea blând), mulţi ope -
ratori de transport au început să se
gândească la strategiile ce mai
puteau fi puse în aplicare pentru
securizarea liniilor deţinute.

Şi totuşi... Pasiunea cu care a
fost gestionat conflictul, combinată
cu disperarea existentă pe piaţă au
dus la o situaţie fără precedent: im-
plicarea activă a unui foarte mare
număr de transportatori, alături

de asociaţiile care au considerat că
îi reprezintă.

Astfel, patronatele au putut şi au
fost obligate să acţioneze într-un
mod mult mai complex decât
înainte. Pe de o parte, era nevoie de
rezultate, fără de care transporta-
torii nu ar fi stat lângă asociaţie
multă vreme. Şi astfel, autorităţile
au fost supuse la o presiune con-
siderabilă pentru a lua decizii şi a le
transpune destul de repede în acte
normative. Ameninţările privind
protestele şi scoaterea maşinilor în
stradă au fost permanent utilizate.
Pe de altă parte, s-a simţit, mai mult
ca niciodată, competiţia între pa-
tronatele din transporturi. Fiecare
şi-a dorit să demonstreze că apără
cel mai bine interesele membrilor,
dar şi pe ale acelora pe care încer-
cau să îi atragă. Rezultatul - o im-
presionantă mediatizare pe toate
canalele media. A fost un tur de
forţă pentru reprezentanţii pa-
tronatelor, iar marele câştig a con-
stat în faptul că s-a vorbit peste tot
despre transporturi.

Să ne amintim faptul că discur-
surile nu au fost aceleaşi, ţintele
erau diferite, însă temele şi direcţi-
ile au fost identice.

În ceea ce priveşte prelungirea
programului de transport, unii
spuneau că ar trebui să se facă doar
pentru interjudeţene, deoarece
judeţenele nu mai sunt sub con-
trolul Ministerului Transporturilor.

{i nu este vorba
doar despre traseele
interjude]ene.
Operatorii de pe
„jude]ene“ vor
beneficia, la rândul
lor, de aceast`
decizie.

S-A STABILIT:
programul 
de transport 
se prelunge[te
pân` în 2014



S-a vorbit de 2013, apoi de 2016...
S-a spus inclusiv faptul că ar trebui
să se aştepte până la apariţia unei
legi unitare a transporturilor.

Dar, la final, rezultatul este
unul care mulţumeşte marea ma-
joritate a transportatorilor şi
demonstrează că, în acest an,
confruntarea dintre patronate a
fost benefică.

Valabilitatea 
copiilor conforme -
minim un an

Există şi alte modificări im-
portante pe care noua Ordonanţă
le aduce.

Astfel, avem o nouă clasifi-
care a transporturilor din punct de
vedere al caracterului comercial al
activităţii - în transport rutier pu -
blic, transport rutier în cont propriu
şi transport rutier ca serviciu pu blic
de transport.

Consiliile judeţene vor trebui să
fie mai atente la întocmirea progra-
mului de transport. Conform Ordo-
nanţei, acestea vor aproba pro-
gramele de transport rutier public
de persoane în trafic judeţean,
după avizarea acestora de către
autoritatea competentă în sensul
armonizării cu programele de
transport rutier interjudeţean, fe -
roviar, naval sau aerian, după caz.

La întocmirea programelor de
transport rutier public de per-

soane în trafic judeţean şi inter-
judeţean, vor fi consultate şi orga-
nizaţiile patronale reprezentative.

Perioada de valabilitate a copi-
ilor conforme ale licenţei de trans-
port eliberate de autoritatea com-
petentă este de minim un an, fără
a depăşi perioada de valabilitate a
licenţei de transport.

Este interzis transportul rutier
public de persoane în trafic naţio -
nal pe baza autorizaţiei de trans-
port internaţional, respectiv îmbar-
carea/debarcarea călătorilor în-
tre două puncte de pe teritoriul
României.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Un alt act normativ important pentru sectorul transporturilor a
trecut recent prin Parlamentul României. Este vorba despre
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2010 privind unele
măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii
transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane. Ne vom referi la
câteva dintre modificările aduse în Parlament la textul Ordonanţei
de Urgenţă.
Astfel, în cazul utilizării unui autovehicul pentru pregătirea practică
a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, fără a
deţine autorizaţie de şcoală de conducători auto sau autorizaţie de
instructor auto, se suspendă dreptul de utilizare a autovehiculului
prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a
certificatului de înmatriculare, aplicându-se şi sancţiunea
contravenţională corespunzătoare.
De asemenea, aceleaşi sancţiuni se aplică în cazul utilizării pentru
transport a unui autovehicul fără a se deţine următoarele
documente valabile, după caz, autorizaţie de transport, copia
conformă a acesteia, licenţă de traseu.
Plăcuţele împreună cu certificatul de înmatriculare şi o copie a
proceselor verbale se predau inspectoratului judeţean de poliţie,
respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, care
notifică deţinătorul autovehiculului că suspendarea dreptului de
utilizare a autovehiculului încetează la 6 luni de la data procesului
verbal şi după achitarea amenzii. Suspendarea poate fi scurtată la
30 de zile dacă se face dovada achitării amenzii.
Pe perioada suspendării dreptului de utilizare a unui autovehicul,
acesta nu poate fi reînmatriculat.

Anti „pirateria“
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Ziua Cargo: Cum vede
COTAR atribuirea 
traseelor după 2014?
Vasile Ştefănescu: Noi am

luptat pentru 2016 şi s-a obţinut
2014, ceea ce este un lucru bene -
fic pentru transportatori, care nu
mai trebuie să investească bani în
această perioadă dificilă. Ne dorim
ca operatorii de transport per-
soane să nu mai participe la licitaţii,
aşa cum au fost până în prezent.
Sperăm ca în 2014, transportatorii
să poată să îşi prelungească vala-
bilitatea licenţei de traseu printr-o
simplă cerere, demonstrând faptul
că îndeplinesc anumite condiţii
care vor trebui stabilite anterior,
cum ar fi o anumită vechime ma -
ximă a autovehiculelor, un anumit
confort etc. COTAR va milita pen-
tru acest deziderat. Avem în vedere
ca în următoarea perioadă să prin-
dem în legea transporturilor, aflată
în discuţie, şi acest punct. O pre -
vedere asemănătoare avem şi în
legea taximetriei, unde şi-a dove -
dit utilitatea. Practic, dacă vom
putea pune în practică această
idee, transportatorii vor putea să
îşi prelungească licenţele de traseu
după 2014, printr-o simplă cerere,
aşa cum se va întâmpla şi anul vi-
itor. Ni se pare normal ca trans-
portatorii corecţi, care res pectă
legea, să nu mai fie supuşi presiu-
nilor legate de atribuirea traseelor
în sistemul utilizat până în prezent.

Credeţi că veţi beneficia 
de sprijinul autorităţilor 
în acest demers?
Cred că autorităţile vor fi sur-

prinse de propunerea COTAR, dar
reacţia acestora nu poate fi decât
una benefică. Sperăm ca des -
chiderea pe care au manifestat-o
în acest an la propunerile federaţi-
ilor şi confederaţiilor patronale
să existe în continuare. Ar fi păcat
să ne oprim la simple discuţii, mai
ales că, până în prezent, nu s-a
câştigat mare lucru. Deşi, în prima
fază, am beneficiat de înţelegerea
totală a primului ministru Emil
Boc şi a ministrului Radu Ber -
ceanu, ulterior lucrurile au înaintat
foarte greu, fiind blocate de direc-
tori, şefi de agenţii etc. Cred că
acest lucru s-a întâmplat pentru că
99% dintre aceştia sunt numiţi
politic, răspund doar la comenzi
politice şi au propriile interese.
Aplicarea unei noi legislaţii, mai

clare şi mai corecte le-ar afecta
câştigurile.

Lumea trebuie 
s` cunoasc` adev`rul.

Am ajuns în aceast`
situa]ie dezastruoas`

din cauza unora 
dintre noi, care nu vor

s` se schimbe nimic. 

Sunt tot felul de funcţionari
care fac tot posibilul să blocheze
lucrurile pentru a-şi păstra avanta-
jele pe care le au. Evaziunea fiscală
prezentă în piaţa transporturilor se
realizează cu acceptul şi ajutorul
unor reprezentanţi ai autorităţilor.
Respectarea legislaţiei ar asigura
faptul că pe piaţă rămân doar fir -
mele corecte. Acum, sunt prezente
pe piaţă foarte multe firme care nu
respectă prevederile legale şi multe
firme corecte sunt cu un picior în
groapă. La un moment dat, un
reprezentant al autorităţilor ne-a
spus că toate legile şi nor mele la
care lucrăm ajung să se întoarcă tot
împotriva noastră şi, într-o anumită
măsură, avea dreptate. Dar noi
mergem pe premisa că această so-
cietate se va îndrepta, îşi va reveni.

Aţi susţinut apariţia 
Ordonanţei de Urgenţă
34/2010. Credeţi că va
avea efecte importante?
Credem că da. Am reuşit să

aducem, în Parlament, o serie de
modificări la Ordonanţa de Ur-
genţă 34/2010, astfel încât să fie
mai eficientă. Practic, atunci când
sunt ridicate plăcuţele de înmatri -
culare, acestea nu vor fi returnate
înainte de 30 de zile, chiar dacă
amenda va fi plătită. În plus, dacă
amenda nu este plătită nici după
şase luni, suspendarea se pre-
lungeşte. Până la discutarea în
Parlament a Ordonanţei, am obser-
vat că aceia care erau prinşi efec-
tuând transport ilicit şi primeau
amenzi foarte mari, de 200 de mi -
lioane de lei, vindeau maşina către
o altă persoană şi o reînmatriculau.
De aceea, legiuitorul a decis ca, în
perioada suspendării, maşina să nu
mai poată fi reînmatriculată.

Ordonanţa a ajuns la stadiul fi-
nal, a fost votată de plenul Parla-
mentului şi urmează să fie promul-
gată şi publicată în Monitorul Ofi-
cial foarte curând.

Au fost foarte multe presiuni
din partea Ministerului Transpor-

Concesionare dup` 2014!

Ordonan]a care va
stabili prelungirea
programului de
transport jude]ean
[i interjude]ean va
intra în vigoare pân`
la sfâr[itul verii. Ce
se va întâmpla îns`
în 2014? Va fi
organizat` o alt`
atribuire dup`
acela[i tipic ca [i
pân` acum sau va
ap`rea ceva nou.
De[i, la prima
vedere, este timp
destul, trebuie luat
în considerare faptul
c` o nou` lege a
transporturilor este
în lucru [i în acest
act normativ ar
trebui prinse [i
inten]iile viitoare
privind transportul
regulat na]ional.
Pre[edintele COTAR
(Confedera]ia
Operatorilor [i
Transportatorilor
Autoriza]i din
România), Vasile
{tef`nescu, crede c`
solu]ia cea mai bun`
este concesionarea.
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turilor pentru a nu introduce la con-
trol şi Poliţia Rutieră. Din păcate,
sunt inspectori ARR prin ţară care
sunt mână în mână cu cei care în-
calcă legea, nu se duc pe anumite
trasee, nu opresc anumite maşini... 

De când am început
ac]iunile cu Poli]ia 

Rutier`, s-au ridicat
pl`cu]e de 

înmatriculare într-un
num`r foarte mare.
Numai în Bucure[ti 

au fost 890 de 
procese verbale 

[i s-au ridicat 
187 de pl`cu]e 

de înmatri culare 
[i taloane, 

în patru s`pt`mâni.

Cum credeţi că vor evolua
lucrurile privind noua 
lege a transporturilor?
A apărut un text iniţial pentru

această lege, dar care avea nu-
meroase lipsuri şi am decis să în-
cepem discuţiile de acum înainte.
Această lege unică a transpor-
turilor nu poate fi realizată pe ge-
nunchi şi nu prin ordonanţă. Le gea
trebuie să-şi urmeze cursul normal
prin Parlament. 

În ceea ce prive[te
propunerea noastr`
privind prelungirea 

licen]elor de traseu 
la cerere, aceasta 

va însemna
destr`marea unui

monopol care se g`sea
în mâinile Ministerului

Transporturilor.

Am avut o discuţie cu reprezen-
tanţii Ministerului Transporturilor
şi i-am întrebat dacă pot gestiona
situaţia din domeniul transportu -
rilor şi al şcolilor de şoferi - criza de
pe piaţă, incompetenţa şi corupţia
inspectorilor, asigurarea ordinii prin
respectarea legii etc. În caz contrar,
le-am precizat că vom face demer-
surile necesare pentru a muta res -
ponsabilitatea către Ministerul Ad-
ministraţiei şi Internelor. În dome niul
şcolilor de şoferi, nu s-a făcut ni mic
până acum, se vând dosare fără nici
un fel de pregătire, iar ARR nu îşi
face datoria. Sunt multe probleme,
iar unele dintre acestea sunt create
de către cei care ar trebui să ve -
gheze la rezolvarea lor.

Care sunt planurile 
de viitor ale COTAR?
COTAR va milita în continuare

pentru drepturile legitime ale trans-

portatorilor de persoane, taxi, şcoli
de şoferi. Vom face tot posibilul ca
activităţile acestora să decurgă
în mod corect şi legal. De aseme-
nea, avem deja un protocol sem-
nat cu IGPR, prin care noi le sem-
nalăm abaterile observate pe piaţă.
Ei sunt deschişi la propunerile şi
sugestiile noastre şi, în plus, ne
permit participarea la acţiunile de
control ca observatori. Poliţia Ru-
tieră ne-a dat un sprijin enorm.

În ceea ce priveşte piaţa de
transport, în general, firmele au de-
cis să păstreze aceleaşi tarife, în
ciuda creşterii TVA, cel puţin o pe-
rioadă de timp. Trebuie spus că a
crescut nervozitatea în piaţă, sunt
firme care ar dori să ieşim în
stradă pentru a protesta, însă nu
cred că ar fi bine să facem acest lu-
cru acum, mai ales că nu am fost
de acord de la început cu reduce -
rile salariilor şi pensiilor. Din pă-
cate, serviciile sunt puternic afec-
tate de toate aceste măsuri. Au-
torităţile trebuie să-şi facă treaba
mai bine, să lase de-o parte intere-
sele personale şi, probabil, prin -
tr-o mai bună colectare a banilor
la bugetul de stat, ne vom reveni
din această situaţie dificilă.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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P rogramul cuprinde un
set de măsuri menite
să îmbunătăţească
traficul auto în Bu-
cureşti, pe care trebuie

să le implementeze mai multe di-
recţii şi servicii din Primăria Ca -
pitalei: Direcţia Transporturi, Dru-
muri, Sistematizarea Circulaţiei,
Comisia Tehnică de Circulaţie, Di-
recţia Inspecţie şi Control Gene ral,
Direcţia de Urbanism şi Amena-
jarea Teritoriului, Direcţia de Uti -
lităţi Publice, Direcţia Protecţia
Mediului şi Educaţie Eco-Civică,
Centrul de Planificare Urbană şi
Metropolitană, Administraţia Stră -
zilor, Administraţia Lacuri, Parcuri
şi Agrement, Regia Autonomă de
Transport Bucureşti, precum şi
primăriile de sector, prin serviciile
de specialitate.

Concret, Programul integrat de
gestiune a calităţii aerului încura-
jează mersul pe bicicletă şi
folosirea în comun a autoturis-
melor de către mai multe per-
soane, dar şi interzicerea staţionării
oricărui vehicul, între orele 8:00 şi
20:00, pe banda întâi a străzilor cu
două benzi pe sens şi dedicarea
primeia transportului în comun,
vehiculelor de salvare, poliţie, pom-
pieri, salubritate, inclusiv taxiuri,
chiar şi bicicliştilor, acolo unde nu
se pot amenaja piste separate. În
raportul pe anul trecut, cei implicaţi
în realizarea măsurii de res tric -
ţionare a parcării recunosc că sta-
diul îndeplinirii ei este nesatis-
făcător. Data începerii aplicării mă-
surii amintite a fost 30 iunie 2009,
iar după un an, municipalitatea
încă se află la faza de încercare.

Dispute între 
edili pe restric]ia
de parcare

Spre exemplu, primarul gene -
ral Sorin Oprescu s-a lovit de un

obstacol neaşteptat, în urmă cu o
lună, când a vrut să instituie inter -
zicerea staţionării maşinilor pe
prima bandă de circulaţie de pe Bd.
Ion Mihalache, între Piaţa Victoriei
şi Str. Turda, în intervalul orar 7:30
- 19:30 al zilelor lucrătoare. Andrei
Chiliman, primarul Sectorului 1, l-a
acuzat imediat că îi privează pe
locuitorii din zonă de dreptul de a-
şi parca autoturismele în locurile
unde o fac de ani de zile, deoarece
nu există parcări de reşedinţă. Nu
a contat pentru edilul de sector nici
că legea interzice staţionarea
maşinilor în plin bulevard - chiar
dacă pe banda unu de circulaţie -,
nici că traficul este îngreunat de
autoturismele riveranilor. 

Argumentul lui Sorin Oprescu
este cât de poate de convingător:
„Principala cauză a aglomerărilor
de trafic este scăderea capacităţii
de circulaţie a arterelor, motivată
de parcarea pe zona carosabilă,
astfel că Primaria Municipiului Bu-
cureşti studiază, prin Adminis-
traţia Străzilor, zonele în care se
creează aglomerări de trafic, ex-
perimentând metode de eliminare
a blocajului rutier. Pentru început,
în cadrul unui proiect pilot, am de-
cis să interzicem oprirea pe bule-
vardul Ion Mihalache, pe tron-
sonul cuprins între Piaţa Victoriei
şi strada Turda, în anumite intervale
orare cu valori crescute ale fluxu-
rilor de circulaţie. În restul timpu-
lui, se permite staţionarea, astfel
încât să existe posibilitatea
riveranilor de a-şi parca autove-
hiculele. După analizarea efectelor
restricţiilor impuse prin acest
proiect pilot, acesta se va extinde
şi pe alte artere importante pe care
se produc ambuteiaje“, ne-a de-
clarat Sorin Oprescu.

Costurile implementării mă-
surii de restricţionare a parcării au
fost estimate la sume între 10.000
şi 100.000 de euro, iar efectele

scontate sunt, pe lângă fluenti-
zarea traficului auto, scăderea
concentraţiei de NO2 şi a pulbe rilor
în suspensie. În decurs de un an,
s-au aplicat 62.538 de amenzi, în
valoare de 15.009.120 lei, pentru
staţionare neregulamentară a
maşinilor, însă rezultatele scontate
sunt departe de a fi mulţumitoare.

Parc`ri cu dale
înierbate

O altă măsură pentru creşterea
calităţii aerului în Capitală se referă
la parcările amenajate la sol cu
dale înierbate. Altfel spus, dalele
trebuie prevăzute cu un spaţiu
care să permită creşterea ierbii.
Măsura trebuie aplicată atât de
municipalitate, cât şi de primăriile
de sector, costă între 10.000 şi
100.000 de euro/an şi are termen
de realizare luna decembrie 2012.

Sunt cuprinse, totodată, şi fa-
cilităţi la impozitare pentru clădirile
care au amenajate terase verzi. De
asemenea, se prevede plantarea
de iarbă pe terenurile virane şi în
„pastilele“ din jurul copacilor aflaţi
pe aliniamentul stradal.

O altă măsură este asigurarea
unei suprafeţe de spaţiu verde de
minim 20 mp/locuitor, urmărin -
du-se distribuirea echilibrată a a -
cestuia astfel încât fiecare lo cuitor
al municipiului Bucureşti să poată
accede la un spaţiu verde cu des-
tinaţie publică în maxim 15 minute
de mers pe jos. Termenul de imple-
mentare este între 31 decembrie
2010 şi 31 decembrie 2013. Costul
este estimat la 500.000 de euro. 

Vor scoate bani din buzunar şi
proprietarii de terenuri care nu
construiesc ceva pe suprafaţa
deţinută, în termen de un an de la
dobândirea acesteia. Ei vor fi obli -
gaţi să amenajeze spaţii verzi pe
teren, în caz contrar urmând a fi
amendaţi. Pe de altă parte, cei care

Autoturismele cu trei sau
mai mul]i pasageri vor
putea circula pe prima
band` a bulevardelor din
Capital`, cea pe care au
prioritate vehiculele RATB
[i ma[inile de interven]ie
(salvare, poli]ie, pompieri),
conform Programului
integrat de gestiune a
calit`]ii aerului, aprobat în
ultima [edin]` a Consiliului
General al Municipiului
Bucure[ti (CGMB). 
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construiesc vor fi obligati să facă
spaţii verzi şi să planteze arbori pe
30% din suprafaţa parcelei de -
ţinute. Construcţiile noi vor trebui,
în plus, să aibă spaţii de parcare
pentru biciclete.

Tarife crescute 
în parcajele 
din centru

Programul integrat de ges-
tionare a calităţii aerului în munici -
piul Bucureşti propune şi creşterea
tarifelor pentru parcarea în zonele
centrale. CGMB nu respinge ideea,
în condiţiile în care tariful stabilit
prin Hotărâre de Consiliu General
datează din 2004, însă consilierii nu
au precizat la cât se va ridica noul
cost. „Tariful după care operăm în
prezent este în conformitate cu
Hotărârea nr. 84/2004, deci, ar fi
anormal ca, după 6 ani să nu se
modifice“, au argumentat repre -
zen tantii CGMB.

În prezent, tariful perceput de
Primărie este de 1,5 lei pentru o oră
de parcare în amplasamentele aflate
în administrarea sa. Municipalitatea
are în exploatare 88 de amplasa-
mente cu 2.945 de locuri de parcare,
dintre care 245 sunt destinate per-
soanelor cu handicap, iar 124 de
locuri sunt repartizate în mod gra-
tuit, către unele instituţii publice.

Programul mai prevede ca ma -
rile centre comerciale să permită
accesul gratuit în parcările proprii
a maşinilor riveranilor, între orele
22:00 şi 8:00.

RATB pe culoare
unice

Programul mai prevede conti -
nuarea realizării culoarelor unice
pentru mijloacele de transport ale
RATB şi a proiectelor de moder -
nizare a infrastructurii transportu-

lui public (căi de rulare şi parc
RATB), precum şi integrarea supe-
rioară a traseelor de transport
public de suprafaţă şi subteran, ur-
ban şi regional, inclusiv cu sistemul
feroviar, prin utilizarea prepon-
derentă a vehiculelor nepoluante
(tramvai si troleibuz). Costurile
sunt de jumătate de milion de
euro, întrucât presupun investiţii în
infrastructură. Există propunerea
RATB de continuare a lucrărilor. 

Ce s-a finalizat cu succes este
introducerea sistemului de bilete
integrat de suprafaţă şi metrou,
prin Sistemul Automat de Taxare
(SAT), care cuprinde cardul activ,
ce combină abonamentele pentru
transportul public de suprafaţă şi
cel subteran. Proiectul a costat
12.378.584, 59 euro.

F`r` garaje 
de beton

Dezafectarea bateriilor de gara-
je construite pe domeniul public şi
amenajarea de parcări supraetajate
sau subterane, pentru a elibera
carosabilul, este o măsură pre-
văzută a se derula până în decem-
brie 2012. Costurile sunt de peste
o jumătate de milion de euro. Anul
trecut, doar Primăria Sectorului 6
a amplasat parcări supraetajate de
tip SMART PARKING, în 6 locaţii,
operaţiunea continuând şi anul
acesta. Pană în prezent, a fost eli -
berată o suprafaţă de 15.000 mp de
750 de garaje demolate în acest
sector al Capitalei.

Sectorul 3 stă cel mai bine la
capitolul dezafectări de garaje,
primarul Liviu Negoiţă reuşind să
nu mai aibă niciunul pe raza sec-
torului pe care îl conduce, în locul
bateriilor de garaje amenajând
parcaje de reşedinţă.

Magda SEVERIN 
magda.severin@ziuacargo.ro

În Program, se mai
recomandă menţinerea
HCGMB nr. 134/2004 cu
privire la restricţiile de
circulaţie aleautovehiculelor
de mare tonaj (peste 5 tone).
În cursul anului trecut, au
fost aplicate 1.236 de
sancţiuni, în valoare de
3.708.000 lei, celor care au
incălcat prevederile hotărârii.
Până acum, măsura instituită
a dat rezultate, putând fi
aplicată fără dificultăţi, poate
şi pentru că implică foarte
mici costuri - doar de
personal.
Nu acelaşi lucru s-a întâmplat
în privinţa acordării de
facilităţi pentru deţinătorii
autovehiculelor şi
mopedurilor acţionate
electric, prevăzută în
Program a se realiza în cursul
anului 2009. Cum între timp a
venit şi criza economică, nici
nu pare a avea succes în
priorităţile edililor. 
Altă măsură se referă la
introducerea inspecţiei
tehnice de poluare pentru
autovehiculele cu masa
maximă autorizată sub 3,5
tone cu norma de poluare
Euro 0, Euro 1, Euro 2, cu
valabilitate de un an. 

Restric]ii de mare
tonaj 

CGMB: 
Autoturismele cu
peste 3 pasageri,

pe banda 
cu prioritate RATB
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Î
n perioada de dezvoltare e -
conomică, multe agenţii de
turism au decis achi ziţionarea
propriilor autocare, dar chiar
şi în vremurile bune, înainte

de recesiune, era dificil de rentabi-
lizat o asemenea investiţie. Însă de-
cizia de a avea propriul autocar nu
a fost neapărat una de a câştiga mai
mulţi bani, ci mai degrabă de a se-
curiza un anumit nivel de dez-
voltare pe care îl atinseseră.

O binecunoscută agenţie de tu -
rism, Christian Tour, a decis, la rân-
dul ei, să-şi creeze propria flotă şi-a
făcut acest lucru în stil mare: cinci
autocare noi şi extrem de scumpe.

„Christian Tour are deja 12 ani
de existenţă, iar în februarie 2007
a fost înfiinţat departamentul auto.
Acest lucru s-a întâmplat după ce
firma a ajuns la un anumit stadiu de
dezvoltare, un anumit număr de
turişti anual şi o importantă sumă
de bani plătită în fiecare an altor
transportatori. Acestor aspecte li
s-au adăugat reclamaţiile din ce în
ce mai numeroase primite din
partea turiştilor, privind condiţiile
de transport. Dacă plătesc 500.000
de euro altor firme pentru servici-
ile de transport, aş putea foarte

bine să folosesc aceşti bani pen-
tru a achita ratele la propriile au-
tocare. În plus, propria flotă aduce
imagine, prestigiu şi ai şansa de a
avea clienţi mai mulţumiţi. A fost
o investiţie în imagine, ce putea de-
veni mai rentabilă alegând auto-
care mai ieftine. Am dorit să punc-
tăm în primul rând la capitolul

imagine şi, astfel, am ales cele mai
scumpe autocare“, a precizat
Gabriel Paraschiv, transport ma -
nager Christian Tour.

Firma deţine la ora actuală cinci
autocare, trei achiziţionate în 2007
şi două în 2008. Patru dintre ele sunt
marca Setra, iar unul MAN. Este vor-
ba despre autocare cu o capacitate
mare de transport, patru dintre ele
fiind pe trei axe. Pentru a menţine
flota în mişcare, Christian Tour are
12 şoferi angajaţi.

„Călătorul reţine confortul au-
tocarului şi imaginea acestuia... Am
avut ocazia să verificăm aceste
reacţii. Deşi aveam deja propriile
autocare, a trebuit, în continuare,
să închiriem şi de la alţi transporta-
tori. În momentul când erau toate
aliniate la îmbarcare, apăreau pro -
bleme. Turiştii care nu mergeau cu
autocarele noastre erau nemulţu-
miţi, sesizând imediat diferenţa,
deşi autocarele închiriate erau noi
şi cu un nivel ridicat de confort.
După ce am colantat şi autocarele
firmelor partenere, nu au mai fost
probleme. Acest lucru ne-a dove -
dit faptul că autocarele au con-
tribuit la realizarea brand-ului nos-
tru“, a declarat Gabriel Paraschiv.

Flota proprie 
de autocare
înseamn` pentru
agen]iile de turism
faptul c` nu mai
depind de
transportatori, au
posibilitatea de a
controla calitatea
serviciului de
transport [i î[i pot
crea cu u[urin]` un
brand cunoscut pe
pia]`. Pe de alt`
parte, mai pot fi
acoperite costurile
într-o perioad` atât
de dificil`?

AUTOCARELE PROPRII
ajut` la crearea unui brand
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Sc`derile continu`

2007 şi 2008 au fost ani foarte
buni pentru toată lumea. Pe de altă
parte, 2009 a însemnat o scădere
generalizată pe toate activităţile -
numărul turiştilor, comenzi de
transport şi, de asemenea, şi ta rife
practicate pentru închirierea auto-
carelor. Şi asta nu este tot.

„În 2010, tariful pe km pentru
autocare a rămas asemănător,
însă preţul motorinei a crescut
simţitor. Astfel, un litru de moto rină
a depăşit un euro, dar toată lumea
doreşte să închirieze autocare cu
0,8 euro pe km. În perioada de ex-
trasezon, închiriem autocarele
pentru a asigura o activitate cât
mai rentabilă pentru acestea. Avem
avantajul unei flote noi şi care
asigură un grad ridicat de confort.
Oricum, astăzi, argumentul cel
mai bun este legat de capacitatea
de transport şi mai puţin de
numărul de stele“, a explicat
Gabriel Paraschiv.

Deşi era greu de crezut şi, din
păcate, pentru mulţi imposibil de
îndurat, 2010 pare a fi un an cu
rezultate şi mai slabe decât 2009.

„Pe partea de transport, 2009
a însemnat o scădere de 20-25%
faţă de 2008. În acest moment,
2010 se situează la nivelul anului
trecut, însă trendul pare a fi des -
crescător. Astfel, la finalul anului,
este posibil să ne situăm sub
rezultatele anului 2009. Turismul
repre zintă un serviciu la care, în
condiţii de criză, oamenii pot re-
nunţa. Oricum, până la ora actu-
ală, flota proprie este utilizată în
aceeaşi măsură (acelaşi număr de
km rulaţi), ca şi anul trecut, dar
num`rul de pasageri (gradul de
umplere) a sc`zut“, a precizat
managerul de transport Chris-
tian Tour.

Anul viitor, două dintre auto-
carele Christian Tour îşi termină
leasingul iar reprezentanţii firmei îşi
propun creşterea numărului de au-
tocare, însă această decizie va fi lu-
ată şi în funcţie de evoluţia pieţei.

„Ne gândim la nişte autocare
mai ieftine, care să reprezinte in-

vestiţii mai uşor de acoperit în
condiţiile actuale de tarif pe trans-
porturi. De asemenea, noile auto-
care ar putea permite menajarea
flotei de care dispunem astăzi“, a
arătat Gabriel Paraschiv.

Reducerea 
costurilor 
- o necesitate

Se mai poate susţine singură
activitatea de transport, în condiţi-
ile actuale?

„Astăzi, turismul susţine trans-
portul, iar transportul susţine în-

treaga afacere ca imagine. În-
cepând de anul trecut, activitatea
de transport a fost separată de
celelalte activităţi, pentru a exista
o imagine clară asupra costurilor
şi veniturilor. La ora actuală, acti -
vitatea de transport nu s-ar putea
susţine singură, fără a exista con-
tractul preferenţial cu agenţia de
turism a grupului. Practic, avem
astfel asigurată activitatea nece-
sară pentru a acoperi costurile. În
plus, asigurăm utilizarea flotei şi în
afara sezonului prin diferite pro-
grame pe care le-am realizat - de
shoping, culturale etc - care pre-
supun circuite prin Europa“, a ex-
plicat Gabriel Paraschiv.

Pe lângă eforturile de a men -
ţine flota activă o perioadă cât
mai lungă din an, reducerea cos-
turilor a devenit esenţială în a -
ceastă perioadă.

„Măsurile pe care le-am luat în
ultima vreme au fost legate în spe-
cial de reducerea costurilor: în -
cheierea de alte contracte de ser -
vice, procurarea de consumabile şi
piese de schimb în mod direct de
către noi din Germania şi realizarea
unui mic stoc, stabilirea unei norme
de consum pe maşini cu premiere
în cazul în care şoferii obţin un con-
sum mai bun, am schimbat socie -
tatea de asigurări...“, a precizat
Gabriel Paraschiv.

Nu putem încheia un articol refe -
ritor la transportul turistic, fără a vor-
bi şi despre nivelul de civilizaţie a tu -
ristului român, care, din păcate, lasă
în continuare mult de dorit.

„Turistul român a evoluat în ul-
timii 20 de ani doar în pretenţii, dar
nu s-a civilizat, iar autocarele abia
rezistă la agresiunile la care sunt
supuse. Am văzut foarte puţini
oameni care păstrează cât de cât
curăţenia. Am încercat să luăm mă-
suri, îi rugăm pe călători de fiecare
dată să respecte anumite reguli,
am încercat inclusiv interzicerea
consumului de alimente în ma -
şină...“, a completat managerul
de transport Christian Tour.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Gabriel Paraschiv, 
manager transport
Christian Tour:

„Din punctul nostru de
vedere, anul viitor va fi
unul mai bun, mai ales că
avem convingerea că vom
fi printre puţinii
supravieţuitori ai acestui
uragan. Anul acesta, ne
aşteptăm să obţinem
aceleaşi rezultate ca şi
anul trecut, iar anul viitor
sperăm să trecem din nou
pe creştere.“
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DACIA DUSTER, 
SUV de România
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D upă ce în perioada co-
munistă, dar şi în cea
post-decembristă, am
avut în rol de SUV
modelul ARO, fie el

din seria IMS, 24 sau 10, acum Da-
cia dă o altă nuanţă ideii de SUV
autohton, mult mai aproape de
vremurile noastre.

Primele impresii

În luna martie, a fost lansat pe
piaţă modelul Duster, iar prezenţa
sa pe străzi deja s-a făcut simţită.
Am putut testa unul dintre mode -
lele disponibile pentru drive-test,
o maşină echipată cu un propulsor
pe benzină de 1.6 16v, de 105 CP,
cu tracţiune integrală şi cu dotări
generoase. De îndată ce am ieşit
pe şosea, am observat cum parti -
ci panţii la trafic întorceau capul
după maşina noastră. Din punct de
vedere estetic, este, fără îndoială,
ceva nou pentru Dacia. Lăţimea
impresionează, emanând robus -
teţe, botul este agresiv, marginile
rotunjite, iar spatele care se ter-

mină brusc dă un iz sportiv maşinii.
Ca şi completare, garda mare la
sol vine ca o garanţie a calităţilor
off-road ale maşinii.

Interior 
de pionierat

Pentru prima dată, am regăsit
în echiparea unei maşini autoh -
tone scaunele îmbrăcate în piele,
precum şi volanul, dotări care
emană lux. Oglinzile sunt reglabile
electric şi încălzite, toate cele 4
geamuri sunt electrice, dar, din pă-
cate, şoferul nu poate controla
geamurile din spate decât dacă îşi
bagă mâna printre scaune, către
bancheta din spate, ceea ce nu
este foarte ergonomic, dar, pe un-
deva, de înţeles. Poziţia comenzii
de acţionare a geamurilor faţă se
regăseşte, ca şi la Logan şi San -
dero, pe consola centrală. Cea-
surile de bord arată bine, fiind în-
cadrate de o bandă argintie pe
margine, ceea ce denotă iarăşi
sportivitate. Nu pot să nu îţi sară
în ochi ornamentele de pe planşa

de bord, uşi şi consola dintre
scaune, de un maro oarecum per-
lat şi lucios. Parcă nu este chiar
cea mai bună alegere dacă ne
gândim că aceste zone sunt me -
reu atinse de către pasageri, iar
urmele de degete şi de praf se văd
imediat. În acelaşi registru, se în-
cadrează şi capacele ce mas -
chează şuruburile mânerelelor de
pe uşi, care ies un pic din peisajul
de lux dat de scaunele îmbrăcate
în piele. Portbagajul este ge neros,
spaţiul de depozitare putând fi
mărit prin rabatarea banchetelor
sau prin renunţarea la ruloul (care,
de fapt, nu se rulează) ce acoperă
compartimentul. Sub mocheta
port bagajului, se regăseşte roata
de rezervă, iar în jurul ei sunt
diferite compartimente pentru de-
pozitare, o idee foarte bună a in-
ginerilor de la Dacia de a utiliza
acel spaţiu.

Motorizare 

Din acest punct de vedere,
modelul testat stă relativ bine... pe

Dup` o îndelung`
a[teptare, Dacia
propune un nou SUV
autohton, Duster.
De[i se vorbea deja
de ceva vreme de
acest proiect, mai
ales dup` ce la
Geneva a fost
dezvelit Duster
Concept, cei de la
Dacia au l`sat un pic
publicul „s` fiarb`“.
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hârtie. Cei 105 CP disponibili la
5.750 rpm şi cuplul de 148 Nm la
3.750 rpm ar trebui să se descurce
onorabil la cele 1.280 kg pe care le
are maşina, dar lucrurile nu stau
chiar aşa. Deşi este cel mai puter-
nic motor pe benzină oferit de Da-
cia, acesta pare a fi uşor depăşit de
situaţie. Demarajul este slab, dar
reprizele motorului sunt decente
pentru oraş. Ceea ce trage mult în
jos această motorizare este con-
sumul, în regim urban oscilând
între 12 şi 15 l/100 km, dar trebuie
să ţinem totuşi cont de faptul că
maşina încă se afla în rodaj. Cutia
de viteze manuală în 6 trepte pare
a nu se potrivi perfect cu motorul
acesta, cel puţin în regim urban.
Transmisia integrală în schimb
este de apreciat, fiind deja testată
pe modelele Nissan, unde a fost
implementată cu succes.

Comportament 
pe [osea

Deşi, la prima impresie, poate
părea o maşină relativ greoi de
manevrat, lucrurile nu stau deloc
aşa. Poziţia de condus este una
înaltă iar răspunsul servodirecţiei
este prompt, fără emoţii. Comen-
zile de lumini, ştergătoare şi gea-
muri sunt amplasate ca şi la Logan
şi Sandero, deci pentru un con-
ducător de Dacia nu va fi deloc
greu să se acomodeze cu interiorul
Duster-ului. Pedalele sunt moi şi
uşor de manevrat, schimbătorul
este şi el îmbrăcat într-un materi-
al plăcut la atingere, dar care nu
pare a fi foarte rezistent în timp, fi-
ind predispus la curăţare. Volanul,
în schimb, este un deliciu, extrem
de fin şi cu o aderenţă ideală.
Scaunele, pe lângă faptul că sunt
îmbrăcate în piele, sunt şi foarte
confortabile, cel de la şofer având
şi reglaj de înălţime, dar printr-un
sistem uşor incomod, fiind nevoie
ca şoferul să se ridice de pe şezut
în momentul reglării. Ca şi noutate,
integrat în consola dintre scaunele
din faţă, în spatele frânei de mână,
se regăseşte un suport de pahare
sau chiar de sticlă de 0,5 l. 

După ce ne-am acomodat cu
interiorul, am pornit la drum. De-
marajul nu este impresionant, cu-
plul maxim regăsindu-se la o tu-
raţie destul de ridicată. Vizibilitatea
este unul dintre avantajele majore
ale maşinii, i  ar direcţia este şi ea
de lăudat. Suspensiile sunt foarte
bune, mai ales pe teren accidentat,
unde şi modul 4x4 face faţă cu
demnitate. Frânele au discuri ven-
tilate pe faţă, iar pe spate tamburi,
lucru cam greu de găsit la o maşină
de peste 100 CP lansată în 2010,
însă, în ciuda acestui fapt, au fost

mereu „prezente la datorie“, con-
ferind siguranţă. Deşi comporta-
mentul în regim de teren acciden-
tat a fost unul bun, se putea sesiza
mirosul de ambreiaj, semn că nu e
bine să abuzezi. 

Preţul unui Duster porneşte de la
10.942 euro cu TVA pentru un mod-
el 1.6 16v pe benzina, 4x2, şi ajunge
la 16.255 euro cu TVA pentru mod-
elul Laureate, cel mai dotat, echipat
cu un motor dCi de 110 CP 4x4. 

În concluzie, Duster este un
mare pas realizat de Dacia, care
reuşeşte să-şi facă loc şi pe alt
segment de piaţă, dar recoman-
darea noastră este să alegeţi un
motor dCi, care, cu siguranţă, este
mai potrivit pentru activităţile pen-
tru care a fost conceput Duster-ul,
chiar şi cel de 85 CP.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

� Motor: K4M 606, benzină

� Capacitate cilindrică: 
1.598 cmc

� Putere: 105 CP/5.750 rpm

� Cuplu maxim: 
148/3.750 rpm

� Acceleraţie (0-100 km/h): 
12,8 s

� Emisii CO2: 185g/km

� Consum oficial
(urban/extraurban/mixt): 

10,4/7/8

� Masa proprie: 1.280 kg

� Cutie de viteze: 
manuală, 6+1

� Transmisie: integală

Fi[` tehnic` 
Dacia Duster

Spa]iile de depozitare de l=ng` roata de rezerv`
reprezint` un mare plus

Volanul \mbr`cat \n piele 
este un element ce spore[te 
cu mult confortul [oferului

Scaunele de piele, prezente pentru
prima dat` pe o ma[in` Dacia
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U na dintre ideile sublini-
ate în cadrul conferinţei
pre-IAA de la Frankfurt
a fost faptul că viitorul
aparţine urbanizării, tot

mai multe persoane trăind şi
muncind la oraş. Iar provocările
cărora trebuie să le facă faţă trans-
portul rutier de pasageri, în contex-
tul creşterii necesităţii de transport,
sunt în mare parte legate de pro-
tecţia mediului şi de calitatea aeru-
lui, mai ales în aglomerările urbane.
Introducerea zonelor „verzi“, cu
emisii zero, în oraşe, este numai un
prim pas în acest sens. 

În domeniu, MAN este unul din-
tre pionierii transportului urban eco-
logic, aşa cum a subliniat, în cadrul
conferinţei, Dr. Georg Pachta-Rey-
hofen, CEO MAN Nutzfahrzeuge
AG, dezvoltând primele autobuze şi
camioane hibride încă din anii 70. În
cursul acestui an, producătorul ger-
man va lansa un model de autobuz
urban, Lion's City Hybrid, care con-
sumă cu 30% mai puţin combustibil
decât un vehicul convenţional, deci
emiţând cu 30% mai puţin CO2.
MAN a dezvoltat un sistem de hi brid
în serie, care recuperează energia de
frânare, ce poate fi folosită apoi la
accelerare. Capacitori de înaltă per-
formanţă sunt utilizaţi pentru sto-
carea energiei, care permit ab-
sorbirea şi eliberarea a 200 kW.
Stabilitatea acestora, comparativ
cu bateriile, a făcut posibilă dez-
voltarea lor pentru întreaga durată de
viaţă a vehiculului, nefiind nece-
sară înlocuirea acumulatorilor. 

Solu]ia - 
transportul public

Ideea urbanizării a fost sublini-
ată puternic şi de Hartmut Schick,
preşedintele EvoBus, care a arătat
că, pentru prima dată, în 2008, s-au
înregistrat mai mulţi locuitori la
oraş decât în mediul rural, la nivel
mondial, necesitatea principală fiind
crearea unei infrastructuri care să
prevină cât mai eficient posibil
supra-congestionarea ariilor ur-
bane. (Un astfel de sistem ar fi mai
mult decât binevenit şi în Bucureşti!).
Soluţia este, conform opiniei lui
Schick, o combinaţie corectă a tu-
turor modurilor de transport. 

„Asociaţia Internaţională a Tran s-
portului Public (UITP), al cărei vi-
cepreşedinte sunt, face o previziune
clară: se aşteaptă dublarea trans-

portului public local până în 2025, în
doar 15 ani. Aceasta deoarece
transportul public local oferă răspun-
sul corect pentru întrebările şi pro -
blemele economice, socio-politice
şi ecologice ale zilei de astăzi. Au-
tobuzele, tramvaiele şi trenurile
permit oamenilor să ajungă la des-
tinaţie rapid, ieftin, sigur, convenabil
şi, mai presus de toate, într-un mod
ecologic chiar şi în cele mai mari
oraşe. Iar autobuzul joacă un rol
cheie în acest context“, a declarat
Hartmut Schick. 

Comparativ cu autoturismele,
trenurile şi avioanele, autobuzul
emite cel mai scăzut nivel de CO2 pe
pasager. Iar tehnologiile de ultimă
oră permit o reducere încă şi mai
mare a NOx-elor şi particulelor,
ceea ce reprezintă obiectivul cheie
al normelor EURO 6. 

În plus faţă de beneficiile legate
de mediu, călătoriile cu autobuzul
oferă pasagerilor confort, siguranţă
şi transport ieftin, precum şi flexibi -

litate. Ba chiar lux, în ceea ce pri -
veşte autocarele moderne. 

Daimler Buses lucrează intens la
îmbunătăţirea performanţelor eco-
logice ale autobuzelor, prin dez-
voltarea unor sisteme de propulsie
alternative. „Marca noastră Orion din
SUA reprezintă deja cea mai mare
flotă de autobuze hibride din lume,
cu peste 3.000 unităţi. În urmă cu
şase luni, am avut premiera mondi-
ală a celei mai recente generaţii de
autobuze urbane şi interurbane Ori-
on VII, propulsate de motoare diesel
cu tehnologie SCR (...) Până la ora
actuală, hibridul în serie Citato G
BlueTec Hybrid este singurul auto-
buz hibrid capabil să parcurgă până
la 5 km numai pe electric, fără spri-
jinul motorului diesel. Este propul-
sat de motoare electrice la nivelul
roţilor, care sunt alimentate de cele
mai mari baterii litiu-ion pentru uti-
lizări mobile. De asemenea, am
prezentat în urmă cu un an modelul
Citaro FuelCELL Hybrid, care este te-
stat în activitatea de zi cu zi în
Hamburg. Obiectivul nostru pe ter-
men lung ca lider în domeniul tehno-
logic este de a crea mixtura viitoru-
lui, prin utilizarea tehnologiilor de
celule de combustibil şi hidrogen“,
a declarat preşedintele EvoBus, în
cadrul conferinţei pre-IAA.

De asemenea, Hartmut Schick a
subliniat faptul că una dintre soluţi-
ile eficiente din toate punctele de
vedere în marile aglomerări urbane
este sistemul Bus Rapid Transit
(BRT), care presupune una sau mai
multe benzi de circulaţie separate,
special dedicate circulaţiei unor
omnibuze de capacitate foarte mare.
Acestea ar trebui să circule la inter-
vale regulate şi „aprovizionate“ prin
intermediul unor linii de pasageri
bine determinate. Aceste linii trebuie
combinate cu sisteme inteligente de
control al traficului, cum ar fi prio -
ritate la semafoare etc. Iar costurile
implementării unui asemenea sistem
nu sunt foarte înalte: investiţia pen-
tru 426 km de BRT este echivalen-
tul aceleia pentru 40 km tramvai uşor
sau 7 km metrou. Un astfel de sis-
tem funcţionează în Istanbul, trans-
portând nu mai puţin de 750.000
pasageri pe zi, prin intermediul unor
vehicule Mercedes-Benz Capacity,
capabile să atingă, în sistem, viteze
medii incredibile pentru o aglome -
rare urbană: 40 km/h, în comparaţie
cu o reţea „normală“, unde viteza
medie este de doar 13 km/h. 

Raluca MIH~ILESCU 
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

În perioada 23-30
septembrie, va avea loc
cea de-a 63-a edi]ie 
a IAA Hanovra. Ca 
de obicei, segmentul
transportului rutier de
pasageri va fi puternic
reprezentat, cu nu mai
pu]in de 66 expozan]i,
pe o suprafa]` total`
de 19.552 mp. Asocia]ia
German` a Industriei
Automobilelor a
organizat, la începutul
lunii iulie, o conferin]`
premerg`toare
evenimentului, la
Frankfurt, în care 
s-au discutat cele mai
importante tendin]e 
ale pie]ei, mai ales 
pe fondul crizei
economice mondiale.

mobilitatea urban` [i
PROVOC~RILE VIITORULUI
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BERBEC 
(21 martie 
- 20 aprilie)

Este o perioadă în care
excesul de energie vă

poate da mari bătăi de cap.
Încercaţi să ţineţi sub control
stările de agitaţie şi nu vă
aruncaţi cu capul înainte în orice
acţiune, chiar dacă simţiţi o mare
nevoie de înnoire şi schimbare.
Cel mai bine ar fi să găsiţi
metode de relaxare şi să învăţaţi
lecţia răbdării. Evitaţi, pe cât
posibil, călătoriile.  

TAUR 
(21 aprilie 
- 21 mai)

Prudenţa este
cuvântul cheie al

acestei perioade, atât în
plan profesional, dar mai ales
personal. Chiar dacă sănătatea nu
e tocmai înfloritoare, apar
compensaţii de natură financiară.
Se întrevăd şi câteva călătorii
relaxante. Aveţi grijă însă în trafic:
nu neglijaţi importanţa regulilor
de circulaţie şi nu uitaţi să vă
puneţi centura de siguranţă.

GEMENI 
(21 mai 
- 20 iunie)

Dacă viaţa vă oferă
lămâi, e momentul să

le faceţi limonadă.
Chiar dacă apar situaţii

critice, ce par insurmontabile,
încercaţi să exploataţi la maxim
oportunităţile. Profitaţi de faptul
că sunteţi într-o formă foarte
bună din punct de vedere
intelectual. Veţi călători foarte
mult în această perioadă şi ar fi
bine să vă înarmaţi cu multă
răbdare în trafic.

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Stresul e la cote
maxime, dar poate fi

ţinut sub control prin
metode foarte simple: implicaţi-vă
în cât mai multe activităţi care vă
fac plăcere. De asemenea, întrucât
în plan relaţional par să se fi
adunat nori negri de furtună,
concentraţi-vă atenţia asupra
dezvoltării în plan profesional. În
trafic, circulaţi cu atenţie sporită, în
special dacă plecaţi la drum lung.

LEU 
(23 iulie 
- 22 august)

Sunteţi cuprinşi de
frenezia înnoirilor în plan

profesional. Aveţi o multitudine
de idei bune de afaceri, care vă
cresc şansele de succes. Nu
neglijaţi însă celelalte aspecte ale
vieţii: dacă reuşiţi să găsiţi
echilibrul necesar, partenerul de
viaţă va fi mulţumit, iar starea
dumneavoastră de sănătate nu va
fi afectată. Mare atenţie în trafic!

FECIOAR~ 
(23 august
- 22 septembrie)

Nimic nu vă opreşte
din calea spre succes.

Aveţi suficiente
resurse pentru a răzbate

toate piedicile: şi energie şi curaj
şi decizie. Totuşi, evitaţi acţiunile
riscante şi ţineţi-vă departe de
situaţiile cu potenţial violent.
Cuvântul cheie pentru
dumneavoastră, în absolut toate
planurile, este protecţie. Dacă nu
este neapărat nevoie, evitaţi să
călătoriţi.

BALAN}~ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Continuă să fie o
perioadă agitată în

plan social şi
profesional. Veţi călători mult şi,
în general, în interes de serviciu.
Doar cei mai norocoşi dintre
dumneavoastră vor reuşi să plece
în concediu. Treceţi prin
momente destul de stresante,
însă ar fi bine să găsiţi metode de
a vă linişti. O stare bună de
sănătate este esenţială pentru a
vă îndeplini obiectivele.

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Este momentul să
judecaţi la rece tot ceea

ce se întâmplă în jurul
dumneavoastră şi să luaţi deciziile
cele mai potrivite. Pe fondul unei
energii debordante, există riscul să
vă pripiţi şi să obţineţi rezultate nu
tocmai plăcute. Se întrevăd
oportunităţi în plan profesional şi
prognoze financiare favorabile.
Atenţie în trafic, mai ales că veţi
călători foarte mult.

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

Aveţi grijă în această
perioadă, mai mult ca

niciodată, să nu amestecaţi
lucrurile: serviciul cu familia,
prietenii cu afacerile etc. Cu cât
reuşiţi mai bine să ţineţi toate
planurile sub control, fiecare la
locul lui, cu atât veţi trece mai
uşor peste problemele
momentului. Veţi călători destul
de mult şi ar fi bine să nu neglijaţi
starea tehnică a maşinii.

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Deşi situaţia
financiară devine mai

relaxată şi se întrevăd
realizări în plan profesional şi
personal, consumul de energie va
fi foarte mare. Este important să
căutaţi să vă menajaţi forţele şi să
vă protejaţi resursele. Oboseala şi
stresul favorizează apariţia
stărilor de neatenţie. Încercaţi să
creşteţi nivelul de concentrare la
volan pentru a evita situaţii
neplăcute în trafic.

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

Este o perioadă de
reviriment în plan financiar, pe
care o aşteptaţi de mult timp. Nu
mai e cazul să vă faceţi prea
multe griji - ce a fost mai greu a
trecut. E momentul să faceţi
planuri de vacanţă. Dacă e nevoie
să călătoriţi, luaţi-vă toate
măsurile de precauţie: maşina să
fie într-o stare tehnică bună,
conduceţi cu prudenţă şi purtaţi
centura de siguranţă.

PE{TI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Lucrurile par să
înainteze greu. Şi nu

numai în plan
profesional, ci şi în plan personal.
Pe de altă parte, oricum nu aveţi
suficientă energie să susţineţi un
ritm alert de dezvoltare. Evitaţi
speculaţiile financiare, cheltuielile
în exces şi creditele. Mai acorda- 
ţi-vă o perioadă de răgaz: dacă vă
place să călătoriţi, căutaţi să ieşiţi
cât mai des în natură.

15 iulie - 15 august 2010








