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n ce ţară trăim? Această în-
trebare ne-o punem cu toţii,
diferenţa fiind că unii şi-o
pun foarte des (de câteva ori
pe zi), iar altora, mai privile-

giaţi sau, cel puţin, mai norocoşi,
le revine în minte odată la câteva
zile. De un lucru sunt sigur - nimeni
nu scapă de ea.

Şi cum să nu rămâi mirat şi
descurajat atunci când, de atâţia
ani, traversăm o puternică criză
a bunului simţ. Sunt atât de
multe exemple...

Astăzi, voi vorbi despre unul
legat de transportul de persoane.
În ultimele luni, am scris în fiecare
număr despre un subiect care
preocupă toate firmele de trans-
port de călători - valabilitatea pro-
gramului de transport. În 2008, o
Ordonanţă de Urgenţă a stabilit ca
următoarea licitaţie pentru trasee
interjudeţene să aibă loc în 2013.
La începutul anului trecut, ordo-
nanţa a ajuns în Parlament. În
Camera Deputaţilor, într-un mod
pe care îl pot cataloga cu blândeţe
„pervers“, prevederea privind pre-
lungirea valabilităţii programului de
transport a fost uitată. În docu-
mentele Camerei Deputaţilor, la
fiecare modificare adusă de către
Comisia pentru Industrii şi Servicii
era precizat numele deputatului
care o propunea, doar în dreptul
renunţării la respectivul articol nu
figura nici un nume. Firesc, dacă ne
gândim la nemulţumirea stârnită în-
tre transportatori, dar şi la situaţia
încurcată în care Ministerul Trans-
porturilor era pus, în condiţiile în
care erau deja emise licenţe de
traseu cu valabilitate până în 2013.
Şi, oricum, suntem obişnuiţi cu
politicienii care nu îşi asumă
răspunderea pentru propriile fapte. 

Criza economică a determinat
transportatorii să lupte cu toate
forţele pentru a recupera ceea ce
le fusese luat... şi au reuşit, doar că
tot printr-o ordonanţă.

La aproximativ o lună de la
emiterea ordonanţei, aceasta a
ajuns să fie dezbătută în Parla-
ment!!! Recapitulăm: ordonanţa
din 2008 a trecut prin Parlament
după un an de zile (perfect normal
pentru modul în care se des-
făşoară lucrurile în legislativul
român); actuala ordonanţă este

dezbătută doar la o lună de zile de
la emitere şi asta în condiţiile în
care, astăzi, Parlamentul trece,
aparent, prin momente tensionate,
fiind votate legi extrem de im-
portante pentru România. Deo-
camdată, ordonanţa a ajuns la
Senat şi nu s-au adus modificări în
ceea ce priveşte valabilitatea ac-
tualului program de transport, dar
deja zvonurile au început să cir-
cule: se va reveni la 2011 tot în
Camera Deputaţilor, în aceeaşi
Comisie pentru Industrii şi Servicii
şi, la fel ca înainte, în cea mai mare
taină, pentru evitarea unei even-
tuale opoziţii nedorite. Pentru că
aşa se fac lucrurile în România, pe
ascuns, sfidând opinia majorităţii,
ba chiar, la nevoie, simpatizând
aparent cu aceasta. Şi este vorba
despre Parlament... patetic...

Ce poate anima o asemenea
abordare? Vânzarea unor auto-
buze? Şpăgile aferente omo -
logărilor şi clasificărilor autove-
hiculelor? La bursa zvonurilor, s-a
mers şi mai departe. Se vorbeşte
despre reţele bine puse la punct,
care asigură documentele nece-
sare licitaţiei fără ca maşina să e -
xiste, aceasta urmând să fie livrată
ulterior. O asemenea abordare
şi-ar găsi din plin utilitatea pentru
o eventuală atribuire de trasee or-
ganizată anul viitor, deoarece nu ar
mai fi timp pentru producerea re-
ală a autovehiculelor.

Oricum, aşa ceva nu s-ar putea
întâmpla în România... cineva ar fi
tras la răspundere, cineva ar fi a -
res tat sau măcar anchetat...

Putem dormi liniştiţi, totul
este bine...

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Patetica
Românie
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COMPETI}IA
MONDIAL~ VISTA
BATE RECORDURILE

Competiţia mondială Volvo
Trucks pentru personalul din
service va fi cea mai mare de
până acum, cu cei mai mulţi
participanţi înregistraţi
vreodată. Peste 13.700 de
angajaţi se întrec pentru un
loc în finala mondială VISTA
2011, care va avea loc în vara
următoare în Göteborg,
Suedia, se arată într-un
comunicat al constructorului
suedez de vehicule
comerciale. Un număr de
3.720 echipe s-au înscris anul
acesta în competiţia VISTA,
mai multe ca niciodată, de-a
lungul celor 53 ani de istorie
ai săi. De asemenea, VISTA
2011 va fi un eveniment cu
adevărat internaţional, fiecare
continent fiind reprezentat.
De la ţara de origine Volvo,
Suedia, până la ţări în curs de
dezvoltare precum Belarus.
De la Australia la Argentina,
Africa de Sud până la SUA şi
multe alte naţiuni.
Prima rundă a competiţiei a
început şi toate echipele au
primit primul set de întrebări
teoretice. Au la dispoziţie
două săptămâni să răspundă

la întrebări. Aceasta va fi
urmată de încă dou` runde de
întrebări în noiembrie şi
ianuarie. Cele mai
performante echipe se vor
califica apoi pentru
semifinalele regionale, ce se
vor desfăşura în 9 centre
service din lume. În cadrul
acestor semifinale, vor fi
testate abilităţile practice ale
echipelor calificate.
În cele din urmă, cele mai
bune treizeci de echipe se vor
califica în finala mondială
VISTA 2011, care se va ţine
pe data de 28 iunie, în vara
viitoare, în oraşul natal al
companiei Volvo, Göteborg,
Suedia.

ESTUL MERGE
MAI BINE

Indexul European de
Expediţie, realizat lună de
lună de către Banca Daneză,
indică din nou, pentru luna
septembrie, o dezvoltare
puternică a pieţei de expediţii

{
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După o scurtă pauză pe
perioada verii, programul
„ARILOG pentru copii“ s-a
întors din vacanţă printr-o
vizită la fabrica ORKLA din
Bucureşti, unde micuţii au
putut afla direct la faţa
locului cum se fabrică
margarina. În cadrul
programului derulat de
Asociaţia Română de
Logistică, au fost deja
vizitate în acest an fabricile
Vel Pitar şi Ulker din
Bucureşti, Pepsi din
Dragomireşti şi Saint Gobain
din Călăraşi. Desfăşurat sub
deviza „Cum se fabrică în
România?“, acesta este
primul program pe care
ARILOG îl dezvoltă pentru
copiii cu părinţi ocupaţi atât
cu sarcinile de serviciu cât şi
cu activitatea voluntară în
cadrul asociaţiei. Proiectul
constă într-o serie de vizite

lunare la fabrici din diferite
industrii pentru a afla mai
multe despre cum ajunge
laptele de la văcuţă pe raft,
jucăriile în cutii la
supermarket, cozonacii şi
ciocolata în ghiozdanele
copiilor, geamurile la casă,
ambalajele şi rafturile în
magazine, roţile la maşini şi
alte obiecte necesare în
viaţa de zi cu zi. Copiii care
participă la aceste vizite
primesc, la fiecare întâlnire,
o planşă, pe care trebuie să
realizeze un desen cu detalii
impresionante din cadrul
fabricii vizitate.

„ARILOG PENTRU COPII“ S-A ÎNTORS
DIN VACAN}~!
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europene, o dată cu toamna
ameliorându-se şi volumele
de mărfuri expediate pe toate
modurile de transport.
Indicele general a crescut de
la 61 la 68 în prima lună de
toamnă, iar aşteptările
specialiştilor pentru
următoarele două luni rămân
la un nivel înalt, deşi indicele
anticipat a scăzut uşor de la
74 la 71. 
Chiar dacă s-au aflat într-o
scădere uşoară pe perioada
verii (indice sub 50), se pare
că volumele din Europa de
Est sunt în creştere, la un
indice de 53, estimarea pentru
octombrie fiind de 61, ba
chiar şi mai optimistă pentru
noiembrie, cu un spectaculos
81. În septembrie, regiunea
Benelux a înregistrat o
scădere (indice 46), iar piaţa
germană a mers peste
aşteptări (indice 78).

CAMPIONII TRUCK
RACING 2010

Renault Trucks - MKR
Technology a încheiat sezonul

2010 de Truck Racing pe locul
întâi la echipe. Ultima etapă,
desfăşurată la începutul lunii
octombrie la Jarama, Spania, a
confirmat succesul echipei, cu
un avans final de 27 puncte
faţă de ocupantul locului doi,
Truck Sport Bernau.
Reamintim că Renault Trucks
şi MKR Technology s-au
prezentat la începutul
sezonului cu un nou camion şi
cu piloţi experimentaţi,
Markus Bösiger terminând
sezonul pe locul 2, iar Markus
Oestereich - pe 4. Conform
comunicatului constructorului

francez, aceasta reprezintă
prima victorie a Renault
Trucks în truck racing,
succesul fiind cu atât mai
mare cu cât echipa nici măcar
nu exista anul trecut. 
La piloţi, Antonio Albacete
(MAN, Team Cepsa) a reuşit,
după câţiva ani, să recuce -
rească titlul de campion
eu ropean, de data aceasta la o
diferenţă substanţială faţă de
Bösiger (52 puncte). Pe locul
trei s-a clasat Jochen Hahn,
concurând tot pe un auto -
camion MAN (Team Hahn Oxxo
Racing - locul trei şi la echipe). 
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272 de r`spunsuri pentru „50.000 de euro“

Î
ntrebarea privind reintroducerea
condiţiei de capacitate finanaciară de
50.000 de euro în cazul caselor de ex-
pediţii a încins spiritele, nu mai puţin
de 272 de persoane votând pentru o

variantă sau alta, în condiţiile în care comen-
tariile pro şi contra s-au ţinut lanţ. De altfel,
puteţi consulta integral comentariile pe
această temă direct pe www.ziuacargo.ro în
cadrul secţiunii „Întrebarea lunii“.

Cert este că, în cea mai mare parte
(66%), respondenţii la sondajul lansat de Ziua
Cargo s-au declarat în favoarea reintrodu cerii
capacităţii financiare de 50.000 de euro în
cazul caselor de expediţii. Fiecare parte şi-
a susţinut, însă, foarte argumentat poziţia la
rubrica comentarii.

Considera]i c` este necesar` 
reintroducerea condi]iei 
de capacitate financiar` 

de 50.000 de euro 
în cazul caselor de expedi]ii?

1. Da. Totală.
2. Doar în măsura în care mă informez foarte atent 

asupra clauzelor contractuale.
3. Nu. Am avut numai probleme cu finanţatorii.

Ave]i încredere 
în companiile 
de leasing [i b`nci?

Puteţi transmite 
comentariile 

dumnea voastră direct 
pe site-ul www.ziuacargo.ro 

la secţiunea „Întrebarea lunii“.

Spune-]i p`rerea!

Despre finan]atori

Da
180 de răspunsuri
(66%)

Nu 
92 de răspunsuri
(34%)

Da

Nu
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A ctul normativ aduce
o serie de modificări
atât pe segmentul de
transport persoane
cât şi pe cel de trans-

port marfă, introducând inclusiv
obligaţii stricte privind asigurarea
încărcăturii. Astfel, cărăuşii trebuie
efectueze transportul asigurând un
sistem de fixare a mărfurilor ast-
fel încât acestea să reziste la
forţele exercitate atunci când ve-
hiculul este supus la următoarele
acceleraţii: decelerare de 0,8 g
spre faţă; decelerare de 0,5 g
spre spate; accelerare de 0,5 g
spre ambii pereţi laterali. 

Condi]ii 
pentru asigurarea
înc`rc`turii

În plus, înainte de plecarea în
cursă, trebuie avute în vedere,
conform legii, mai multe condiţii:
uşile laterale şi uşile din spatele
vehiculului pentru încăr-
carea/descărcarea mărfurilor,
obloanele, rampa escamotabilă,
prelatele, roata de rezervă, precum
şi celelalte echipamente speci-
fice vehiculului respectiv să fie
bine fixate; încărcătura nu trebuie
să împiedice conducerea vehicu-
lului în condiţii de siguranţă; cen-
trul de greutate al încărcăturii să fie
cât mai aproape de centrul vehicu-
lului; să nu efectueze un transport
înainte de a se asigura că am-
balarea primară a mărfii este destul
de solidă pentru un transport de
mărfuri sigur. În cazul în care am-
balajul primar al mărfii nu este
destul de solid, transportatorul
va cere expeditorului o ambalare
suplimentară suficient de solidă, în
condiţiile în care, în prealabil, a so-
licitat expeditorului informaţiile
necesare pentru fixarea mărfurilor

care urmează a fi transportate. De
asemenea, transportatorul trebuie
să se asigure că elementele de
fixare a mărfii îndeplinesc corect
funcţiile pentru care au fost con-
struite, sunt adaptate pentru
fixarea mărfii respective, nu pre -
zintă noduri sau elemente deteri-
orate, uzate, slăbite şi sunt con-
forme cu standardele europene în
domeniu. Tot referitor la obligaţi-
ile privind ancorarea încărcăturii,
normele proaspăt elaborate sti pu -
lează că operatorul de transport
trebuie să se asigure că sistemul
de fixare a încărcăturii utilizat
pentru înconjurarea, fixarea sau
menţinerea încărcăturii pe/sau
într-un vehicul este adaptat la mă-
surile, forma, consistenţa şi carac-
teristicile încărcăturii şi că dis-
pozitivul de fixare sau de înşu-
rubare utilizat pentru fixarea încăr-
căturii este securizat în aşa fel
încât acesta să nu poată să fie
deşurubat sau desprins. 

Rapoarte privind
[oferii [i verific`ri
tehnice

Conform noului act normativ,
companiile de transport vor trebui
să transmită în format electronic
către ARR modificările privind situ-
aţia conducătorilor auto angajaţi,
în termen de cel mult 15 zile de la
apariţia modificării. Altă prevedere
introduce obligativitatea deţinerii
la sediul social a bonurilor de cân-
tar prevăzute la transportul măr-
furilor divizibile, pentru anul în
curs şi anul precedent.

Noile norme metodologice fix-
ează, de asemenea, planul de
ope raţiuni pe baza căruia se
efectuează de către ARR contro -
lul tehnic în trafic, precum şi sancţi-
unile aplicate.

Astfel, inspectorii de trafic vor
verifica îndeplinirea cerinţelor
privind încercările şi controalele
referitoare la sistemele de frânare,
emisiile poluante, tahografe şi
limitatoare de viteză. Iar dacă in-
spectorul de trafic al ARR es-
timează că importanţa defecţiu-
nilor tehnice poate crea un risc
privind siguranţa rutieră, de natură
să justifice o inspecţie mai apro-
fundată, în special în ceea ce
priveşte frânarea, va însoţi ve-
hiculul într-o reprezentanţă RAR
sau la o staţie ITP autorizată RAR,
situată în apropiere, pentru efec-
tuarea unei inspecţii complexe. Ul-
terior verificărilor, va fi completat
un raport de control tehnic în
două exemplare, dintre care unul
va fi oferit conducătorului auto. 

Pentru defec]iuni
majore, se re]in
pl`cu]ele

De menţionat că, dacă din ra-
portul de control tehnic în trafic
rezultă defecţiuni tehnice majore
şi periculoase, inspectorul de tra -
fic al ARR întocmeşte proces-
verbal de constatare a contra-
venţiei şi dispune măsura de sus-
pendare a dreptului de utilizare a
vehiculului prin reţinerea plăcuţelor
cu numărul de înmatriculare şi a
certificatului de înmatriculare. Sus-
pendarea dreptului de utilizare a
autovehiculului se consideră în-
deplinită şi în situaţia în care s-au
reţinut doar plăcuţele cu numărul
de înmatriculare. Costurile rezul-
tate prin aplicarea măsurilor im-
puse de controlul tehnic în trafic,
vehiculul, marfa şi persoanele
transportate se află sub răspun-
derea juridică a contravenientului.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Ordinul de modificare a
Normelor privind organizarea
[i efectuarea transporturilor
rutiere [i a activit`]ilor 
conexe acestora (OMTCT 1892)
a ajuns la o form` final` 
în Comisia de dialog social 
[i se afla, la data închiderii
edi]iei, pe circuitul de avizare
în ministerul de resort. 

ARR prime[te atribu]ii 
SPORITE
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V otul dumneavoastră
contează, cântărind
50% în stabilirea rezul-
tatului final, în aceeaşi
măsură fiind respon -

sabil de rezultatul final un juriu for-
mat din specialişti, personalităţi din
lumea transporturilor şi ai au-
torităţilor. Este vorba despre Flo-
rian Coman - director general al
Autorităţii Rutiere Române, comi -
sar şef Cristian Călin - director ad-
junct Direcţia Rutieră IGPR, Marin
Lepădatu - director general IFPTR
(Institutul de Formare Profesio nală
în Transporturi Rutiere), Ionuţ
Simion - partener Pricewater-
House Coopers, Cristian Fugaciu
- director general MARSH, Adriana
Pălăşan - vicepreşedinte ARILOG
(Asociaţia Română de Logistică),
Vasile Ştefănescu - preşedinte
COTAR, Augustin Hagiu - preşedin -
te FORT, Radu Dinescu - secretar
general UNTRR, Radu Borcescu -
redactor şef Ziua Cargo.

Ultimul vot
pe 25 octombrie

Puteţi vota până pe data de 25
octombrie şi veţi participa la o
tombolă cu premii oferite de Ursus
Breweries. Toţi cititorii revistei
Ziua Cargo sunt invitaţi să voteze
câştigătorul şi, pentru că interne-
tul a devenit un instrument utilizat
de toată lumea, întregul proces de
vot se poate desfăşura pe web -
site-ul revistei - www.ziuacargo.ro.

Astfel, fiecare votant va acor-
da 10 puncte companiei pe care o
consideră cea mai potrivită pentru
a câştiga concursul, 6 puncte pen-
tru locul doi, 4 puncte pentru locul
trei, 3 puncte pentru locul patru, 2
puncte pentru locul cinci, respec-
tiv 1 punct pentru locul şase şi 0
pentru locul 7. Pentru ca votul să
fie unul valid, trebuie respectată
această procedură, fiecare cititor
având dreptul să voteze o singură

dată. În plus, vor trebui completate
datele de contact ale celui care
votează, pentru că, în ziua de-
cernării premiilor, va fi organizată
o tombolă pentru participanţii la
procesul de votare.

V` invit`m 
la Gala Premiilor
de Transport

Acestea fiind spuse, vă invităm
la Gala Premiilor de Transport,
care va avea loc în data de 28 oc-
tombrie 2010, începând cu ora
17:00, la Palatul Parlamentului
(Salonul Brâncovenesc). Un eveni-
ment marca ZIUA CARGO, în
cadrul căruia va fi decernat titlul
„Romanian Transport Company
of the Year 2010 – Continental“,
precum şi alte premii către com-
panii care demonstrează că există
performanţă în transporturi. Dar şi
o ocazie perfectă pentru a petrece
timp de calitate împreună cu
reprezentanţi de prim rang ai au-
torităţilor, clienţi de transport şi
colegi din branşa transporturilor.

Responsabili cu distracţia vor
fi Marcel Pavel, Nico, Getic Band
şi dansatori profesionişti, iar gazde
Daniela Crudu, alături de echipa
ZIUA CARGO.

Vă aşteptăm cu surprize,
tombole şi multă... bună dispoziţie.

Taxa de participare la eveniment
este de 150 lei/persoană şi va fi do-
nată integral pentru formarea Fondu-
lui pentru copii cu Handicap Locomo-
tor, Asociaţiei „Tinere speranţe“,
Bucureşti, CIF: 26049415, CONT:
RO87CECEB60730RON2514448,
deschis la CEC BANK, Agenţia Păcii.

Puteţi confirma prezenţa dum-
neavoastră direct pe site-ul
www.ziuacargo.ro, prin e-mail la
adresa radu.borcescu@ziuacargo.ro
ori prin telefon la nr. 021.444.00.96.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Concursul „Romanian Transport
Company of the Year 2010 -

Continental“ a intrat pe ultima
sut` de metri. Pe 28 octombrie, 
în cadrul unei gale desf`[urate 

la Palatul Parlamentului, 
vom afla numele câ[tig`torului,

care va reprezenta România 
în concursul european de profil.

Pe ultima
sut` 
de metri

Cei [apte candida]i 
la titlul „Romanian
Transport Company 
of the Year 2010 
- Continental“

AAqquuiillaa
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C riza economică a lovit
puternic industria ve-
hiculelor comerciale, dar
deja sunt resimţite pri -
mele semne de revenire,

iar IAA 2010 demonstrează acest
lucru. Întâmplarea a făcut ca ediţia
precedentă a IAA să aibă loc la de-
clanşarea crizei, iar la prezenta
ediţie să existe deja semne privind
ieşirea din recesiune.

Însă perioada dificilă din ultimii
doi ani a lăsat urme, iar construc-
torii de vehicule comerciale nu mai
sunt dispuşi să rişte.

Astăzi, toată piaţa se concen-
trează pe a oferi produse cât mai
complexe şi complete pentru a
răspunde exact nevoilor clienţilor.
Se vorbeşte tot mai mult de TCO
(total costs of ownership) şi, în
acest sens, serviciile conexe cresc
în importanţă. Pe lângă vehicule,
producătorii oferă pachete privind
monitorizarea acestora, servi sarea
şi finanţarea.

Încă odată a ieşit în evidenţă
faptul că jucătorii globali sunt
avantajaţi, putând contrabalansa
pierderile suferite pe anumite
pieţe cu rezultatele bune obţinute
pe altele, iar Asia (în special Chi-
na) şi America de Sud sunt re -
giuni aflate în plină dezvoltare.

În ceea ce priveşte protecţia
mediului şi combustibilii alterna-
tivi, paşi importanţi au fost făcuţi
chiar şi în această perioadă di-
ficilă, dar încă este greu de de-
pistat rezulta tul final la care
vor duce aceste cercetări. Ast-
fel, aşa cum era de anticipat,
combustibilii clasici vor conti nua
să joace un rol major în următoa -
rea perioadă.

Legat de expoziţie, trebuie re-
marcat faptul că, la cea de-a 63-a
ediţie a sa, IAA rămâne cel mai im-
portant târg din Europa (poate
din lume) dedicat acestui seg-
ment de piaţă, iar semnele privind
perioada dificilă traversată au fost

aproape imperceptibile, atât în
ceea ce priveşte organizarea,
numărul expozanţilor şi amena-
jarea standurilor, cât şi din punct
de vedere al vizitatorilor prezenţi
în număr foarte mare.

Trofeul Truck of the Year 2011
a fost acordat noului Mercedes-
Benz Atego, acest premiu putând
fi considerat un semn de respect
pentru munca depusă şi rezul-
tatele obţinute în implementarea
tehnologiei hibrid. La secţiunea
Van of the Year 2011, câştigător
a fost desemnat noul Fiat Doblo
Cargo, model disponibil în apro -
ximativ 500 de versiuni cu moto -
rizări turbo benzină-hibrid, dar şi
full-electric. Iar ca noutate abso-
lută, anul acesta s-a decernat şi
trofeul International Pick-Up of
the Year 2011, câştigat de Volks -
wagen cu Amarok, cel mai nou
model comercial al producătoru-
lui german.

Optimism
MODERAT

La IAA 2010, expozi]ie
desf`[urat` la Hanovra 

la sf=r[itul lunii
septembrie, s-a sim]it

optimismul privind 
ie[irea din recesiune, 
dar produc`torii sunt

precau]i, c`utând c`ile
sigure de dezvoltare.



octombrie 2010 .................................................................................................................. 15

Până la sfârşitul acestui an,
DAF va lansa în producţia de serie
modelul LF45 Hybrid de 12 tone.
Această decizie este precedată de
doi ani în care vehiculul a fost tes -
tat în cele mai diverse condiţii, de
către operatori din Marea Britanie
şi de pe continent. În funcţie de
modul de utilizare, tehnologia hi-

brid asigură o reducere a con-
sumului de carburant şi, implicit, a
emisiilor de CO2 cu 10-20%.
Tehnologia hibrid în paralel, utiliza-
tă de DAF, presupune că de-
plasarea vehiculului este asigurată
de motorul diesel, de cel electric
sau de către o combinaţie a celor
două. Autovehiculul este echipat

cu un motor PACCAR diesel, de 4,5
litri, ce se încadrează în normele
EEV. Pu terea maximă dezvoltată
de acesta este de 160 CP. Cutia de
viteze utilizată este Eaton, au-
tomată cu şase trepte. Un motor
electric a fost instalat între ambreiaj
şi cutia de viteze, acesta putând
asigura mişcarea, dar, totodată,
exist=nd posibilitatea s` func -
]ioneze ca generator. Energia obţi -
nută prin frânare este recuperată şi
stocată în bateriile litiu-ion. În
funcţie de gradul de încărcare a ba-
teriilor, un computer central decide
care dintre motoare este utilizat.

Tot la standul DAF a putut fi ad-
mirată o ediţie specială, denumită
Blue Edition, a modelului XF105 Su-
per Space Cab. Acest autovehicul va
fi produs într-o serie limitată, exclu-
siv pentru piaţa germană. Motorul
utilizat este un PACCAR MX de 12,9
litri, ce dezvoltă o putere maximă de
460 CP. Vehiculul este echipat cu o
cutie de viteze automată AS-Tron-
ic, cu 12 trepte. Printre specificaţi-
ile vehiculului se numără: lumini cu
xenon, pachet aerodinamic, volan
îmbrăcat în piele, frigider, încălzire
în staţionare...

Cu ocazia târgului, DAF a
anunţat faptul că toate motoarele cu
care îşi echipează camioanele în-
deplinesc standardele de poluare
EEV (standarde superioare EURO 5).



IA
A

 H
A

N
O

V
R

A

16 .................................................................................................................. octombrie 2010

Daimler a profitat din plin de
poziţia sa de jucător global şi,
astfel, a putut contracara o parte
din efectele negative ale crizei.
Astăzi, semnele pozitive sunt evi -
dente: o creştere, anul acesta, cu
33% a vânzărilor până în luna au-
gust, faţă de perioada similară a
anului trecut, şi o creştere cu 65%
a comenzilor. Principalele pieţe
care au generat creşterea sunt
Brazilia, India, Rusia şi China, ur-
mate de Egipt, Bangladesh, In-
donezia, Iran, Coreea de Sud,

Mexic, Nigeria, Pakistan, Filipine,
Turcia şi Vietnam.

În ceea ce priveşte prezenţa la
IAA 2010, Daimler a ocupat, aşa cum
ne-a obişnuit, o întreagă hală, unde
a expus peste 60 de ca mi oane, va-
nuri, autobuze şi autocare. Printre
acestea s-au numărat Atego BlueTec
Hybrid, Econic NGT Biogas, noile
Atego şi Axor, ediţia limitată Actros
White Liner/Black Liner, Unimog,
Zetros, precum şi Canter Eco Hybrid.

Siguranţa reprezintă unul dintre
elementele principale pentru Mer-

cedes-Benz. În acest sens, la IAA,
a fost prezentată cea de-a doua
generaţie a sistemului Active Brake
Assist (ABA), pentru camioanele Ac-
tros. La ora actuală, sistemul
reacţionează inclusiv faţă de
obiectele aflate în staţionare (cum
ar fi, de exemplu, vehiculele oprite
din cauza unui blocaj în trafic).
Până acum, ABA era proiectat să in-
tre în funcţiune doar în cazul
obiectelor aflate în mişcare, atunci
când sesiza pericolul unei coliziuni.

Ediţia Actros Black Liner şi
White Liner a reprezentat punc-
tul de atracţie al standului Mer-
cedes-Benz pe segmentul trans-
porturilor pe distanţe lungi. La ex-
terior, am putut admira vopseaua
specială, ele mentele din crom,
treptele din oţel inoxidabil, pre-
cum şi utilizarea tehnologiei LED
pentru sistemul de iluminare. La
interior, elementele din piele şi
lemn dau eleganţă, iar dotările in-
clud tot ce şi-ar putea dori şoferii.
Şi în materie de siguranţă lu-
crurile arată foarte bine: ABA,
asistenţă la păstrarea benzii de
rulare, airbag...

O premieră mondială a consti-
tuit-o Canter E-Cell, un camion
100% electric. Acesta asigură
emisii zero şi reprezintă răspunsul
Fuso pentru cerinţele legate de
distribuţia în centrele urbane. La
IAA, a fost prezentat Canter 3S13,
cu o masă totală de 3,5 t. Bateri-
ile litiu-ion au o capacitate de 40
kWh, asigurând o autonomie de
120 km. Perioada necesară pentru
încărcarea completă a bateriilor
este de 6 ore. Motorul electric dez-
voltă o putere maximă de 70 kW şi
un cuplu de 300 Nm.
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Iveco şi-a concentrat pre zenta -
rea pe soluţii inovative puse deja în
aplicare. Tehnologia hibrid în serie
sau paralel, autovehicule electrice
sau pe gaz sunt toate disponibile
pentru clienţii constructorului italian.

Am remarcat ECODAILY elec-
tric, un autovehicul perfect func -
ţional, destinat distribuţiei urbane,
cu zero emisii.

Tot pentru modelul ECODAILY,
echipat cu motoare diesel, a apărut
posibilitatea utilizării sistemului
Blue&Me, ce include un navigator
Tom Tom, rezultat al colaborării
din tre Microsoft şi Grupul Fiat. Ast-
fel, se ajunge la o utilizare mai con-
fortabilă a autovehiculelor şi o
planificare mai bună a rutelor.

EUROCARGO a primit o moto -
rizare hibrid în paralel, diesel-
electric, asigurând o reducere a
consumului de carburant şi, tot -
odată, a emisiilor poluante.

ECOSTRALIS este un vehicul
dotat cu numeroase tehnologii
moderne, menite să optimizeze
performanţele utilizări, să redu -
că consumul de carburant şi
emisiile de CO2. Printre inovaţii
se numără o calibrare specială a
unităţii de control a motorului
pentru optimizarea consumului,
monitorizarea constantă a presiu-
nii în anvelope şi o atenţie spe-
cială în privinţa aerodinamicii ve-
hiculului. Cu ajutorul unei inter-
feţe cu touch-screen este asigu-

rată comunicarea dintre şofer şi
dispecerat. De asemenea, exis tă
un sistem prin care dispeceratul
primeşte o alarmă de fiecare
dată când vehiculul iese de pe
traseul stabilit.

Poate cea mai mare atracţie a
standului Iveco a constituit-o Gli -
der - un concept de autovehicul ce
reprezintă o incursiune în viitor.
Fiecare detaliu al vehiculului este
conceput pentru obţinerea unei
eficienţe energetice cât mai ridi-
cate: este echipat cu panouri pen-
tru captarea energiei solare, recu-
perează energia rezultată prin
frânare, utilizează în totalitate un
sistem LED pentru iluminare atât
la interior cât şi la exterior.
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Atracţia principală din standul
MAN a constituit-o un concept ce
arată viziunea constructorului ger-
man privind camionul viitorului.
MAN Concept S se remarcă printr-o
parte frontală îngustă, cu un design
radical diferit faţă de un camion con-
venţional. Şi nu este vorba doar de
felul în care arată, acest autovehicul
atingând aero dinamicitatea unui
autoturism. Astfel, numai prin design
se atinge o reducere a consumului
de carburant şi emisii de CO2 cu
până la 25%, iar capacitatea de
transport rămâne nemodificată.

Prin TGX EfficientLine, MAN a
prezentat un tractor conceput
pentru a obţine costuri de uti-
lizare cât mai mici. Constructorul
a demonstrat că nu sunt necesare
soluţii tehnice complexe pentru a
obţine o reducere a consumului de
moto rină cu până la trei litri la 100
de km. Optimizarea aerodinamicii,
viteza maximă restricţionată la 85

km/h, o nouă generaţie de intar der
sunt câteva dintre elementele
necesare. Pregătirea şoferilor nu
lipseşte nici ea din ecuaţia redu -
cerii consumului de carburant.

Pentru pieţele din Asia şi
Africa, a fost creat modelul MAN
CLA, produs în India în cadrul unui
joint-venture. Acest vehicul este
disponibil în variante cu două şi trei
punţi, tractor şi autoşasiu. Mo-
toarele ce echipează MAN CLA
sunt de 220 CP şi 280 CP şi res -
pectă normele EURO 2 şi EURO 3,
autovehiculul încadrându-se în
segmentul 15-26 t.

Pentru prima dată la o ediţie
IAA, la standul MAN a fost prezent
VW Constellation. Acest camion
realizat în Brazilia este destinat
pieţelor din America de Sud şi Afri -
ca şi se încadrează în segmentul
13-31 t. Motoarele ce echipează
aceste vehicule dezvoltă puteri
cuprinse între 180 CP şi 367 CP.

Constructorul francez Renault
Trucks şi-a făcut şi el remarcată
prezenţa în cadrul celei de-a 63-a
ediţii a IAA. La standul lor, am putut
aprecia modelele Premium Opti -
fuel şi Magnum, dar şi cele de con-
strucţii precum Premium Lander şi
Kerax. Oficialii francezi au afirmat
că ultimul an a fost unul care tre-
buie uitat şi depăşit cât mai re-
pede. Pentru Renault, piaţa Vest-
europeană a început să-şi revină,
dar problematică rămâne cea es-
tică, aceasta fiind încă blocată
din cauza crizei financiare. Din
păcate, există un domeniu care
încă suferă şi acesta este cel al
construcţiilor, care rămâne la un ni -
vel extrem de scăzut. Pentru ex-
poziţia de la Hanovra, francezii au
pus în lumina reflectoarelor mo -
delul Premium Optifuel, sistem
care are la bază o certificare TÜV,
acesta putând aduce o reducere a
consumului de combustibil cu 6,4 %.
Premium Optifuel a fost câştigă-
torul concursului de transport
Fehrenkötter, unde a obţinut cel
mai bun consum şi cele mai mici
costuri de operare. Totodată, la
stand, a fost prezent şi modelul
Maxity, care poate fi echipat şi cu
un motor electric acesta fiind ide-
al pentru distribuţie urbană, având
o autonomie de aproximativ 100
km. Un alt sistem prezentat de Re-
nault la Hanovra a fost OptiTrack,
cu ajutorul căruia se poate obţine
temporar o tracţiune 4x4 în loc de
4x2. Această performanţă este
posibilă prin montarea a două
motoare hidraulice. Sistemul Op-
tiTrack este, conform oficialilor
francezi, cea mai mare inovaţie a
anului 2010 pentru Renault.
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Suedezii de la Scania au fost
şi ei la înălţime pentru această
ediţie a IAA. Prin programul „Eco-
lution by Scania“ au fost dez-
voltate şi implementate câteva
soluţii menite să reducă emisiile
de noxe, precum şi să îm-
bunătăţească consumul de com-
bustibil. Printre modelele expuse
la stand, am regăsit noua Serie R,
dar şi modele îmbunătăţite din
Seriile P şi G. Totodată, am avut
ocazia să admirăm şi „cel mai
puternic camion construit vreo-
dată“ - după cum l-au denumit
chiar suedezii - Scania V8, de 730
CP, o adevărată operă de artă. Ca
şi noutăţi, ne-a fost prezentată o
nouă generaţie de motoare de
9.3 litri pe gaz, disponibile pentru
seria P, rezervoarele de compo zit
putând înmagazina până la 640 l,
iar motoarele pot dezvolta 270 sau
305 CP, folosind biogaz sau gaz
natural. Revenind la vârful de
gamă, noul Scania V8 are acum un
motor de 16.4 l ce dezvoltă 730 CP
şi un cuplu maxim de 3.500 Nm.
Acest motor este construit după o
nouă filozofie Scania, bazat pe o
platformă common-rail şi ridică
standardele către EURO 6. Pentru
celelalte motoare de pe Scania V8,
de 500, 560 şi 620 CP, sunt folosite
platformele de 15.6 l. Prin noutăţile
de ordin tehnic, care includ şi
noul sistem de transmisie Scania
Opticruise, noua Serie R are o rată
de productivitate mai mare, un
confort îmbunătăţit dar şi un de-
sign deosebit.
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Volvo Trucks a propus o intere-
santă soluţie pentru reducerea
consumului de motorină şi, toto-
dată, creşterea eficienţei în trans-
porturi. Constructorul de auto-
camioane a combinat eficienţa
motorului diesel cu beneficiile
arderii gazului metan, iar compa -
rativ cu precedenta generaţie de
motoare cu gaz, eficienţa a fost îm-
bunătăţită cu 30 până la 40 de pro-
cente. Această tehnologie este
una dintre soluţiile alternative pe
care Volvo le evaluează pentru vi-
itor. Volvo FM alimentat cu gaz
demonstrează că acest com-
bustibil poate fi utilizat şi pentru
transporturile pe distanţe lungi.

Nici tehnologia hibrid nu
lipseşte din portofoliul Volvo.

Lanţul cinematic al propulsorului
hibrid de 7,0 litri, prezentat la
stand, va fi lansat în 2011 pe o
nouă versiune a autocamionului
Volvo FE.

Volvo FMX nu putea lipsi de la
IAA. Acest camion robust pentru
construcţii, produs special pentru
condiţii grele de muncă şi sarcini
solicitante, reprezintă o evoluţie a
lui Volvo FM. Cu Volvo FMX, cons -
tructorul suedez ţinteşte să devină
lider în segmentul construcţiilor,
printre punctele forte ale autove-
hiculelor numărându-se transmisia
automatizată I-Shift şi noul său
program software pentru segmen-
tul de construcţii.

În standul Volvo, au mai fost
expuse şi alte modele printre care:

Volvo FH16, cel mai puternic
camion Volvo cu motor de 16 litri
ce furnizează 700 CP; Volvo FH,
prezent în două versiuni - şasiu şi
tractor - ambele propulsate cu
motorul de 13 litri, ce produce 460
şi respectiv 500 CP; noul Volvo FM
pentru transportul regional, lansat
în luna martie, expus în varianta şa-
siu cu motor de 11 litri ce produce
410 CP; Volvo FE, în varianta trac-
tor propulsat de un motor de 7 litri
de 340 CP; iar pentru segmentul
distribuţiei Volvo FL echipat cu mo-
torul de 7 litri de 240 CP.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Hanovra, Germania





.................................................................................................................. octombrie 2010

T
E
S
T
 D

E
 E

F
IC

IE
N

}
~

26

C onform rezultatelor
testului, modelul oferă
cele mai scăzute cos-
turi de operare dintre
camioanele testate şi

are cel mai redus consum de
combustibil. De asemenea, ser-
viciile post-vânzare oferite de
constructor au contat în stabilirea
clasamentului final. 

Când a cumpărat şapte ve-
hicule aparţinând celor 7 mărci de
camioane active pe piaţă, trans-
portatorul german Fehrenkötter
a dorit să afle care e cel mai bun
camion în termenii fiabilităţii şi cos-
turilor operaţionale, dar şi din
punctul de vedere al relaţiilor cu
clienţii şi activităţii de service. 

După utilizarea în activitatea de
zi cu zi timp de trei ani, Renault
Premium Route a fost declarat
câştigător din punctul de vedere al
consumului de combustibil şi cos-
turilor operaţionale. 

Cifrele vorbesc
de la sine

După ce a parcurs, în trei ani,
401.325 km, costurile de operare
ale modelului Renault Premium
Route au fost calculate în medie la
63,34 eurocenţi pe kilometru. Con-
sumul de combustibil al vehiculu-
lui este, tot în medie, de 32,4
l/100 km. Aceste rezultate confir-
mă eficienţa modelului, foarte im-
portantă pentru operatorii de trans-
port, mai ales în condiţiile actuale. 

„Consumul lui este senzaţio -
nal“, a declarat Joachim Fehrenköt-
ter. „În ciuda faptului că are trei
axe, consumă foarte puţină moto -
rină. Mai mult, este foarte plăcut de
condus, în special datorită cutiei de
viteze robotizate, şi este foarte
confortabil“. 

Specializat în transportul inter-
naţional de utilaje agricole, rulote
de camping şi vehicule de trans-
port, grupul Fehrenkötter operează

o flotă de aproximativ 200 de ve-
hicule care, până acum, au fost
furnizate de un singur constructor.
Acest test particular de trei ani a
fost realizat cu 7 vehicule de serie,
autoşasiuri în configuraţie 6x2,
având motorizări cu puteri maxime
cuprinse între 400 şi 420 CP. Ve-
hiculul câştigător este un Premium
Route 410.25 6x2 rigid şi a fost
condus de un singur şofer în trans-
port naţional şi de către doi şoferi
la internaţional. 

Au fost luate în calcul toate
costurile antrenate de utilizarea ve-
hiculelor, inclusiv preţul de achi -
ziţie, costurile de întreţinere,
reparaţiile, timpii de imobilizare
etc. Astfel, transportatorul a com-
parat şi serviciile post-vânzare ale
constructorilor şi calitatea relaţiilor
cu clienţii, fiind luate în conside rare
atât manopera, cât şi costurile cu
piesele de schimb. 

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Renault
Premium

Route

PRIMUL
din [apte

Dup` trei ani 
în care 7 camioane

produse de 
7 fabrican]i diferi]i

au fost testate 
pe pia]a german` 

în condi]ii normale
de operare, de c`tre

compania german`
de transport

Spedition
Fehrenkötter, 

în colaborare cu
grupul de pres` 

ETM-Verag, 
Renault Premium
Route a ie[it pe

primul loc, se arat`
într-un comunicat al

Renault Trucks. 
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A devenit deja o tradiţie
pentru Mercedes-Benz
organizarea cursuri -
lor de pregătire a şo -
fe rilor, astfel încât a -

ceştia să poată obţine cele mai
bune rezultate în exploatarea
camioanelor realizate de către
producătorul german.

Anul acesta, partea practică a
pregătirii a fost asigurată de două
camioane modelul Actros 3, iar
demonstraţiile sunt elocvente.
Tehnologia de ultimă generaţie
şi, în special, noul sistem de schim-
bare automată a treptelor de viteze
asigură obţinerea unui consum
scăzut de carburant, chiar dacă au-
tovehiculul este condus de către
şoferi cu o experienţă redusă.

Filozofia 
Mercedes-Benz

Peste 60% dintre costurile
oricărei companii de transport
sunt reprezentate de către salarii
şi carburant. Practic, eficienţa
tandemului şofer-camion este de-
terminantă în activitatea de trans-
port, iar Mercedes-Benz priveşte
cu mare atenţie această legătură.
Este vorba despre o întreagă filo-
zofie având ca element central
creşterea eficienţei. În primul
rând, este nevoie de un camion cu
un consum cât mai redus de car-
burant, iar Mercedes-Benz a
demonstrat că stă foarte bine la
acest capitol - noul sistem Po wer
Shift asigură schimbarea optimă

a treptelor de viteză, impactul
pozitiv asupra consumului de car-
burant fiind semnificativ. De
asemenea, autovehiculul trebuie
să stea cât mai puţin în service şi
să nu uităm de siguranţă. Prin in-
tervale lungi de service şi sis-
teme de si guranţă ce reduc mult
riscul de accident (printre acestea
amintim Active Brake Assist şi
asistenţa la păstrarea benzii),
camioanele au timpi scurţi de
imobilizare - element important în
creşterea profitului.

În ciuda tehnologiei tot mai
avansate, şoferul rămâne actorul
principal. La prima vedere, munca
a devenit mai uşoară, sistemele e -
xistente pe camioane ajută din plin,
cabinele sunt mai confortabile,

Demonstra]ie
de EFICIEN}~

PPrriinn  mmooddeelluull  
AAccttrrooss  33,,  
MMeerrcceeddeess--BBeennzz  
rreeaalliizzeeaazz`̀  uunn  nnoouu  ppaass
iimmppoorrttaanntt  pprriinn  
ccaarree  tteehhnnoollooggiiaa  aajjuutt`̀  llaa
oobb]]iinneerreeaa  uunnoorr  ccoossttuurrii
rreedduussee  ddee  eexxppllooaattaarree..
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dar, în acelaşi timp, presiunea
este tot mai mare. Nu mai e loc
pentru greşeli, iar continua îm-
bunătăţire a performanţelor a de-
venit o necesitate. În plus, mana -
gerii sau patronii trebuie să aibă
posibilitatea de a monitoriza per-
manent fiecare camion şi activi-
tatea fiecărui şofer în parte. Pen-
tru acest lucru, constructorul ger-
man oferă FleetBoard, un sistem
complex de management al flotei.

Sfaturi utile

Experţii Mercedes-Benz au acor-
dat şoferilor o serie de recomandări
pentru un şofat sigur şi economic.

De câte ori este posibil, este
recomandabilă utilizarea frânei
de motor şi a retarderului, păstrân-
du-se astfel intactă eficienţa sis-
temului de frânare pentru cazuri de
urgenţă. Sistemul auxiliar de frâ -
nare (frâna de motor şi retarder)
acţionează mai puternic la o turaţie
mai ridicată a motorului (până la
2.300 rpm). În condiţii nefavorabile
de drum, se recomandă doar uti-
lizarea frânei de serviciu, având în
vedere că frâna auxiliară acţio -

nează numai asupra punţii mo-
toare, iar cea de serviciu asupra tu-
turor punţilor, beneficiind, toto-
dată, şi de sistemul ABS.

Pentru a obţine un consum
cât mai redus de carburant, se re-
comandă ridicarea piciorului de pe
pedala de acceleraţie imediat ce
situaţia din trafic face probabilă
necesitatea încetinirii. De aseme-
nea, se recomandă evitarea opri -
rilor ce nu sunt necesare. La un

camion de 40 de tone, pentru a
creşte viteza de la 0 la 50 km/h se
consumă 0,35 l motorină. Sunt
numeroase situaţii în care pu terea
necesară deplasării poate fi obţi -
nută la o turaţie scăzută (pentru a
merge cu 60 km/h, un camion de
40 t are nevoie pe drum drept de
70 kW, putere ce poate fi obţinută
la 900 rpm).

La încărcătură maximă, mo-
toarele ce echipează Actros oferă
cele mai bune condiţii de putere şi
consum între 1.100 şi 1.500 rpm.

Acestea sunt doar o parte din-
tre numeroasele recomandări
oferite în cadrul cursului organizat
de către Mercedes-Benz, însă o
aplicare corectă a acestora nu se
poate face decât de către şoferi
aflaţi într-o stare cât mai bună pen-
tru a conduce. Astfel, se reco-
mandă ca aceştia să nu neglijeze
mesele, care ar trebui să fie cât
mai dese şi cu o alimentaţie sănă-
toasă şi, de asemenea, exerciţiile
fizice în pauze.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Noile 

VITO [i 

VIANO
au ajuns 

în 
România

Mercedes-Benz
România a lansat pe

pia]a autohton`
noile Vito [i Viano,

reprezentând puncte
de referin]` pe

segmentul
autovehiculelor

comerciale u[oare. 

P uternice, elegante,
economice şi de în-
credere, maşinile au
fost prezentate presei
din România în cadrul

unui eveniment realizat în Bu-
cureşti, care a fost precedat de un
drive-test.

Lupul 
în blana... 
lupului

Cei prezenţi s-au putut bucu-
ra de noile vehicule şi le-au putut
pune un pic la lucru, chiar şi în
condiţii meteorologice nepri-
etenoase. Mercedes-Benz Vito şi
Viano sunt două autovehicule
comerciale uşoare care au o isto-
rie în spate şi care sunt capabile
să îndeplinească chiar şi cerinţele
celor mai capricioşi clienţi. Mer-
cedes-Benz a recurs la o acţiune
amplă de reechipare, acestea fi-

ind acum mai economice şi mai
prietenoase cu mediul, dar, în
acelaşi timp, mai practice şi mai di-
namice. Noile modele sunt uşor de
recunoscut datorită designului
exterior, în special a noii părţi
frontale, îmbinând stilul actualelor
autoturisme de la Mercedes-Benz
cu robusteţea unui autovehicul
comercial. Opţional, maşinile pot
fi echipate cu faruri tip Bi-xenon
sau lumini de zi de tip LED. Din
punct de vedere tehnic, şasiul a
fost complet reconfigurat, fiind
ajustat pentru transportul de
bunuri sau pasageri. Cea mai im-
portantă inovaţie prezentă la noul
Vito este un sistem de propulsie
complet nou, ce oferă o operare
extrem de economică şi, toto-
dată, prietenoasă cu mediul. Toate
motorizările sunt conforme stan-
dardului de emisii EURO 5. Con-
sumul de combustibil a fost şi el
redus precum şi emisiile de noxe

cu până la 15%. La reducerea
consumului de combustibil şi a
emisiilor poluante contribuie din
plin şi tehnologia Start-Stop.

Motoriz`ri

Noile motoare în patru cilin-
dri care dezvoltă 95 CP (Vito
110 CDI), 136 CP (Vito 113
CDI/Viano CDI 2.0) şi 163 CP (în
cazul modelelor Vito 116 CDI şi
Viano CDI 2.2) sunt dotate cu ar-
bori de echilibrare pentru un ru-
laj foarte lin. În topul moto -
rizărilor diesel este cea în şase
cilindri, cu care sunt echipate
Viano şi Vito CDI 3.0. Aceasta
combină rulajul lin cu un randa-
ment impresionant. Cu o putere
de 224 CP, noul motor oferă
performanţe superioare, com-
binând eficienţa cu grija faţă de
mediu. Modelele Vito/Viano
126, cu motorul în 6 cilindri, pe
benzină, ce dezvoltă 258 CP,
oferă o putere superioară şi un
confort sporit.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Noile 

VITO [i 

VIANO
au ajuns 

în 
România

Mercedes-Benz
România a lansat pe

pia]a autohton`
noile Vito [i Viano,

reprezentând puncte
de referin]` pe

segmentul
autovehiculelor

comerciale u[oare. 
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N orma severă de polu-
are EURO 6, stabilită
pentru începutul anu-
lui 2013, solicită con-
structorilor de autove-

hicule motoare noi cu sisteme
costisitoare de epurare şi de
tratare ulterioară a gazelor de
evacuare. Din cauza cataliza-
toarelor, a recirculării gazelor de
eşapament, a filtrelor de particule
şi a instalaţiilor de răcire consi -
derabil mărite, creşte substanţial
încărcarea punţii faţă a ca mi -
oanelor. Având în vedere aceste
recente cerinţe referitoare la an-
velopele moderne de camion,
Continental prezintă deja astăzi
variantele cu capacitate portantă
mărită pentru puntea din faţă a
generaţiei Hightec de anvelope
HSL 2 ECO-PLUS, lansate anul tre-
cut cu mare succes de piaţă.

În afara importanţei sale pen-
tru viitoarele evoluţii ale ca -
mioanelor, anvelopa pentru cursă
lungă HSL 2 ECO-PLUS XL recent
proiectată, cu capacitate portan-
tă mărită cu 500 kilograme, preia
un rol esenţial în transporturile
speciale cu sarcini mari pe puntea
faţă, ca urmare a noilor evoluţii
conceptuale. Aici se încadrează,
de exemplu, camioanele, autoşa-
siurile şi autotrenurile pentru trans-
portul automobilelor, autocister-
nelor şi containerelor. Aceste apli-
caţii reprezintă astăzi deja o
cincime din transporturile rutiere
de cursă lungă şi, prin distribuţia
sarcinilor din autotren, solicită în
special anvelopele punţii de di-
recţie a vehiculelor. 

Adapt`ri 
constructive

Noile anvelope Continental
pentru curse lungi reprezintă o

combinaţie optim adaptată de ca-
pacitate portantă mărită, rentabili -
tate şi confort cu proprietăţi de ru-
lare deosebit de avantajoase din
punct de vedere al consumului a
celei de a 2-a generaţii de anve-
lope. HSL 2 ECO PLUS XL este pri-
ma anvelopă din a 2-a generaţie cu
indice mărit de sarcină. 

Anvelopa pentru transportul
de cursă lungă cu rezistenţă de
rulare optimizată obţine sarcina
sa portantă substanţial mărită
dintr-o sumă de adaptări con-
structive şi tehnico-materiale.
Pentru a creşte indicii de sarcină
cu 2 unităţi, respectiv pentru cir-
ca 500 kg greutate capacitatea
portantă a noilor tipuri de anve-
lope marcate cu XL, pentru o
punte echipată cu o anvelopă
singulară, specialiştii firmei Con-
tinental utilizează pentru su -
prafaţa de rulare şi suport un
amestec de materiale compozite
de concepţie proprie, numit Cap-
Base, care se aplică printr-un
procedeu special pe carcasă.

Împreună cu talonul de confi -
guraţie nouă, cu cablu din oţel
special de mare rezistenţă şi o
structură revăzută a carcasei,
forţele care apar în urma sarcinii
suplimentare şi a temperaturilor
crescute sunt preluate în mod
optim. Amestecul suprafeţei de ru-
lare, care, datorită compoziţiei
speciale de materiale, lucrează la
temperaturi mai coborâte, asigură
chiar şi la sarcini mari o rezistenţă
redusă de rulare. Datorită profilu-
lui lamelelor decalate lateral, cu o
rezistenţă de rulare optimizată, an-
velopele Continental pentru trans-
portul de cursă lungă cu capaci-
tate portantă mărită reprezintă o
ofertă avantajoasă din punct de
vedere al consumului, în clasa
din care fac parte.

Anvelope
pentru
genera]iile
viitoare

Anvelopa de capacitate
mărită pentru camion HSL 2
ECO-PLUS XL e disponibilă 
la tipodimensiunile: 315/60
R22.5 cu indicele de sarcină
(LI) 154 şi capacitatea
portantă pe punte de 7,5 tone,
precum şi 315/70 R22.5 
cu indicele de sarcină 
(LI) 156 şi capacitate portantă
pe punte de 8,0 tone. 

Continental HSL 2 ECO-PLUS XLNoua anvelop`
Continental 
HSL 2 ECO-PLUS XL
pentru transportul 
de curs` lung` poate
prelua sarcini mai mari
pe puntea din fa]` la
viitoarele genera]ii de
camioane. Capacitatea
sa portant` a fost
adaptat` viitoarelor
cerin]e, cu ocazia unei
reproiect`ri
modernizate.
Capacitatea de rulare
[i robuste]ea sunt
conving`toare, iar 
o rezisten]` optim` 
la rulare asigur` 
o evident` reducere 
a consumului de
carburant. Indicele
m`rit de sarcin` a noii
anvelope de mare
performan]` constituie
baza pentru viitoarele
serii constructive 
de camioane, care
plaseaz` tot mai mult`
greutate pe pun]ile din
fa]`, având sisteme
avansate de epurare 
a gazelor de evacuare,
piese suplimentare 
de siguran]` [i cabine
cu confort sporit. 
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Nout`]i în materie
de procedur` 
fiscal` de la 
1 octombrie [i de la
1 noiembrie 2010

1. În primul rând, trebuie
menţionată o noutate absolută în
dreptul procedural fiscal după
1989, respectiv introducerea prin-
cipiului compensării de drept a cre-
anţelor contribuabililor faţă de
stat (reprezentate de sumele de
rambursat/restituit de la stat către
contribuabili) cu creanţele statului
faţă de contribuabili (reprezen-
tate de impozite, taxe, contribuţii
etc). Măsura fiscală este aplicabilă
începând cu data de 1 noiembrie
2010 şi reprezintă alinierea ma-
teriei fiscale la principiul compen-
sării de drept care se aplică dintot-
deauna în materia dreptului comun.

Ce înseamnă compensarea de
drept în materie fiscală?

Înseamnă că operaţiunea de
stingere prin compensare a obli -
gaţiilor reciproce între un con-
tribuabil şi stat, reprezentat prin au-
torităţile sale centrale şi locale, va
avea loc de drept la data la care
creanţele există deodată, fiind de-
opotrivă certe, lichide şi exigibile. 

În prezent, compensarea în
materie fiscală este posibilă, însă
se realizează, respectiv producea
efecte doar la data cererii con-
tribuabililor ori la data constatării
îndeplinirii condiţiilor acestei ope -
raţiuni din oficiu de către organele
fiscale. Aceasta însemnă că stin-
gerea creanţelor reciproce certe,
lichide, exigibile se realizează la o
altă dată - data cererii contribua-
bililor ori la data constatării de or-
ganele fiscale - decât cea în care de
fapt şi de drept conform dreptului
comun, se întâlneau creanţele reci -
proce până la concurenţa celor mai
mici, pentru a putea fi stinse prin
compensare. Consecinţa cea mai

importantă este asupra calculului
accesoriilor pentru sumele care se
sting prin compensare.

Însă, începând cu data de 1
noiembrie 2010, ca urmare a regle-
mentării exprese a compensării de
drept, creanţele/obligaţiile reci-
proce se sting, până la concurenţa
celor mai mici, la data la care cre-
anţele există deodată, fiind de-
opotrivă certe, lichide şi exigibile.
Desigur, consecinţa este că, faţă
de procedura existentă în prezent,
se scurtează şi perioada pentru
care se datorează şi se calculează
accesorii pentru obligaţiile reci-
proce stinse prin compensare. Or-
ganele fiscale nu mai fac decât să
constate la ce dată s-au îndepli nit
condiţiile compensării de drept. 

Să sperăm că operaţiunea
compensării de drept va putea fi
pusă în practică fără probleme
prin adaptarea sistemului informa -
tic fiscal la noul principiu.

2. O altă noutate în materie de
procedură fiscală este reprezen-
tată de reducerea nivelului
dobânzii de întârziere de la 0,05%
la 0,04% pentru fiecare zi de în-
târziere începând cu data de 1 oc-
tombrie 2010. Această măsură nu
este foarte semnificativă pentru
mediul de afaceri din punct de
vedere al cuantumului reducerii,
însemnând o reducere de la
18,25% pe an la 14,6% pe an a
dobânzii, dacă ţinem seama totuşi
şi de cuantumul destul de mare al
penalităţilor de întârziere, pe care
le-am analizat în articolul nostru
publicat în revista Ziua Cargo din
luna iunie 2010, pagina 30. 

3. Tot începând cu data de 1 oc-
tombrie 2010, găsim în Codul de
procedură fiscală două prevederi
importante pentru contribuabili în
materie de executare silită pentru
recuperarea creanţelor fiscale.

Este vorba de reglementarea
potrivit căreia în cazul în care la or-

ganul fiscal competent există o
cerere de restituire/rambursare
în curs de soluţionare a contribua-
bilului, iar cuantumul sumei solici -
tate este egal cu sau mai mare
decât creanţa fiscală datorată de
acesta, organul fiscal competent
nu va proceda la acţiuni de exe-
cutare silită potrivit legii, aşteptând
soluţionarea cererii.

De asemenea, în cazul în care
executarea silită este începută de
către organul fiscal, iar ulterior
contribuabilul debitor depune o
cerere de restituire/rambursare
conform căreia cuantumul sumei
solicitate este egal cu sau mai
mare decât creanţa fiscală pentru
care s-a început executarea silită,
executarea silită se suspendă în vir-
tutea legii la data depunerii cererii.

Se recomandă, însă, atenţie
mărită pentru contribuabili în ceea
ce priveşte eventuala reluare a e -
xe cutării silite după soluţionarea
cererilor de restituire/rambursare,
precum şi accesoriile datorate.

Nout`]i în materia
Codului fiscal 
începând cu 
1 octombrie 2010

După lungi şi controversate dis-
cuţii, Guvernul a decis în sfârşit a -
brogarea, începând cu data de 1 oc-
tombrie 2010, a impozitului minim.

Această abrogare în cursul a -
nului fiscal 2010, coroborată cu
me canismul de determinare a im-
pozitului minim strâns legal de
impozitul pe profit datorat de con-
tribuabili, a necesitat stabilirea de
către Guvern a unor prevederi fis-
cale tranzitorii pentru perioada
de dinainte şi după existenţa im-
pozitului minim.

Pe cale de consecinţă, au fost
stabilite reguli fiscale specifice
pentru plătitorii contribuabili în
vederea determinării impozitului pe

Nout`]i FISCALE
Toamna anului 2010 a adus, prin intermediul

Guvernului nostru, o serie de nout`]i 
în materie fiscal`, desigur, a[a cum ne-am

obi[nuit, prin ordonan]e de urgen]`. Avem în
vedere în articolul de fa]` cele trei

ordonan]e de urgen]` care au modificat
Codul de procedur` fiscal`, Codul fiscal 

[i Legea societ`]ilor comerciale, respectiv
ordonan]ele de urgen]` ale Guvernului 

nr. 87, nr. 88 [i nr. 90, din 2010.
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profit, pe două perioade fiscale,
res pectiv perioada 1 ianuarie -  30
septembrie 2010, precum şi pentru
perioada 1 octombrie -  31 decem-
brie 2010. Această împărţire a avut
drept consecinţă şi noi prevederi
privind recuperarea pierderii fiscale
anuale de către contribuabili, pre-
cum şi efectuarea plăţilor anticipate
de către contribuabilii care aplică
sistemul de plată anuală a impo -
zitului pe profit cu efectuarea de
plăţi anticipate.

Nout`]i privind
depunerea [i 
publicarea
situa]iilor 
financiare anuale
începând 
cu 1 ianuarie 2011

Ordonanţa de Urgenţă a Guver-
nului nr. 90/2010 prin care a fost
modificată şi completată Legea nr.
31/1990 privind societăţile comer-
ciale, aduce, printre altele, şi noutăţi
privind depunerea şi publicarea
situaţiilor financiare anuale.

Potrivit acestui act normativ, în-
cepând cu 1 ianuarie 2011, res -
pectând condiţiile Legii contabi -
lităţii nr. 82/1991, republicată, con-
siliul de administraţie, respectiv di-
rectoratul societăţilor comerciale

este obligat să depună atât situaţi-
ile financiare anuale, cât şi rapor-
tul consiliului de administraţie, ra-
portul cenzorilor sau raportul au-
ditorilor financiari numai la unităţile
teritoriale ale Ministerului Fi-
nanţelor Publice, şi nu se vor mai
depune la registrul comerţului
cum era prevăzut în prezent.

Aceste documente urmează a
se depune în format hârtie şi în for-
mat electronic sau numai în formă
electronică, având ataşată o sem-
nătură electronică extinsă.

În vederea realizării publicităţii
legale, Ministerul Finanţelor Pu -

blice va transmite, electronic, la
Oficiul Naţional al Registrului Co -
merţului, copii de pe următoarele
acte: situaţiile financiare anuale;
situaţiile financiare anuale conso -
lidate, după caz; raportul consiliu-
lui de administraţie; raportul con-
solidat al consiliului de adminis-
traţie, după caz; raportul directora -
tului; raportul cenzorilor; raportul
auditorilor financiari, după caz;
indicatorii economico-financiari
necesari efectuării publicităţii
legale. 

Potrivit aceleiaşi ordonanţei
de urgenţă, confirmarea depune -
rii situaţiilor financiare anuale şi a
documentelor anexate este obli -
gatorie şi se realizează:

a) printr-un anunţ în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a,
contra cost desigur, pentru soci-
etăţile comerciale care au o cifră
anuală de afaceri de peste 10 mi -
lioane lei;

b) printr-un anunţ publicat,
pentru acces gratuit, pe pagina de
internet a Oficiului Naţional al
Registrului Comerţului, pentru so-
cietăţile comerciale care au o cifră
anuală de afaceri ce nu depăşeşte
10 milioane lei.

Nicoleta IACOB-ANCA
Avocat, IACOB-ANCA & ASOCIA}II

nicoleta@iacob-anca.ro
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Domenii eligibile microîntreprinderi

Cod CAEN Denumire Cod CAEN Denumire

C – Industria prelucrătoare
1107 Băuturi răcoritoare nealcoolice/

ape minerale şi alte ape îmbuteliate 
13XX Produse textile 
14XX Articole de îmbrăcăminte
15XX Pielărie, blănuri
16XX Prelucrarea lemnului şi plută, paie
172X Hârtie şi carton
20XX Produse chimice  
21XX Produse farmaceutice de bază şi 

a preparatelor farmaceutice 
22XX Produse din cauciuc şi mase plastice 
23XX Produse din minerale nemetalice: 

sticlă, ceramică, ciment, var, ipsos
24XX Industria metalurgică
25XX Industria construcţiilor metalice 

şi a produselor din metal
26XX Fabricarea calculatoarelor şi a produselor

electronice şi optice
27XX Fabricarea echipamentelor electrice:

Fabricarea motoarelor electrice,
generatoarelor şi transformatoarelor
electrice şi a aparatelor de distribuţie şi
control a electricităţii, a firelor şi a cablurilor 

28XX Fabricarea de maşini, utilaje 
şi echipamente 

29XX Fabricarea autovehiculelor de transport
rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

30XX Construcţia de nave şi bărci
31XX Fabricarea de mobilă
32XX Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii

şi articolelor similare, a instrumentelor
muzicale, a articolelor pentru sport, 
a jocurilor şi jucăriilor

33XX Repararea, întreţinerea şi instalarea
maşinilor şi echipamentelor
D – Producerea şi furnizarea de energie

3530 Furnizarea de aer condiţionat şi aer
E – Distribuţia apei/ 
salubritate/deşeuri/decontaminare

36XX Captarea, tratarea şi distribuţia apei
37XX Colectarea şi epurarea apelor uzate
38XX Colectarea, tratarea şi eliminarea

deşeurilor; activităţi de recuperare 
a materialelor reciclabile

39XX Activităţi şi servicii de decontaminare
F – Construcţii

43XX Lucrări speciale de construcţii (Lucrări 
de demolare şi de pregătire a terenului, 
de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare 
şi de finisare)
G – Comerţ

4520 Repararea autovehiculelor 
şi a motocicletelor
H – Transport şi depozitare

4939 Transporturi terestre de călători
4941 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii 

de mutare

52XX Depozitare şi activităţi auxiliare 
pentru transporturi

5320 Alte activităţi poştale şi de curier
I – Hoteluri şi restaurante

5610 Restaurante (familial/pensiune; cu specific
(cramă, cu specific local), grădină de vară)
J – Informatii şi comunicaţii

58XX Editare a cărţilor, ziarelor, revistelor, 
a produselor software şi alte activităţi 
de editare

59XX Activităţi de producţie cinematografică, 
video şi programe de televiziune; 
înregistrări audio şi activităţi de editare 
muzicală

60XX Activităţi de difuzare 
şi transmitere programe

61XX Telecomunicaţii (Activităţi de tele comu -
nicaţii prin reţele cu cablu; de telecomuni -
caţii prin reţele fără cablu; de telecomuni -
caţii prin satelit)

620X Activităţi de servicii în tehnologia infor ma -
ţiei (Activităţi de realizare a soft-ului la co -
mandă (software orientat client); Activităţi 
de consultanţă în tehnologia informaţiei)

63XX Portaluri web, prelucrarea datelor, adminis -
trarea paginilor web, activităţi ale agenţiilor
de ştiri
M – Activităţi Profesionale

69XX Activităţi juridice/contabile
702X Activităţi de consultanţă în management
71XX Activităţi de arhitectură şi inginerie; 

activităţi de testări şi analiză tehnică
74XX Activităţi de design specializat,  fotografice,

de traducere scrisă şi orală
7500 Activităţi veterinare

N – Servicii Administrative
78XX Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei 

de muncă
8020 Activităţi de servicii privind sistemele 

de securizare
81XX Activităţi de peisagistică şi servicii pentru

clădiri (curăţenie)
82XX Secretariat, servicii suport şi alte activităţi de

servicii prestate în principal întreprinderilor
Q – Sănătate şi Asistenţă Socială 

862X Asistenţă medicală ambulatorie 
şi stomatologică
R – Spectacole

900X Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
S – Alte servicii

95XX Reparaţii de calculatoare, de articole 
personale şi de uz gospodăresc

96XX Alte activităţi de servicii (coafor, cosmetică,
curăţătorie)
T – Activităţi Gospodăreşti private

9700 Activităţi ale gospodăriilor private în 
calitate de angajator de personal casnic

MICROÎNTREPRINDERILE
din zona rural` r`mân în PRIM PLAN



Î
n cadrul acestei linii de fi-
nanţare nerambursabilă,
sunt sprijinite investiţiile
rea lizate atât de către micro -
întreprinderile existen te, cât

[i de către cele nou înfiinţate din
sectoare de activitate non-agricole,
din spaţiul rural. Microîntreprinde -
rile sunt definite ca întreprinderi cu
până la 9 salariaţi, care realizează
o cifră de a faceri anuală netă sau
deţin active totale de până la 2 mi -
lioane de euro, echivalent în lei.

Intensitatea ajutorului neram-
bursabil este de 70% şi poate
ajunge până la 200.000 euro (res -
pectiv 100.000 euro pentru între-
prinderile din domeniul transpor -
tului rutier - transportul de marfă şi
transportul de călători pe ca le ru-
tieră), astfel contribuţia proprie a
solicitantului este de numai 30%
din valoarea eligibilă a proiectului,
iar beneficiarul poate obţine o
prefinanţare de 50%.

Fondurile nerambursabile ob  -
ţinute pot fi folosite pentru investiţii
în active corporale (clădiri, mij loace
de transport specializate, echipa-
mente, utilaje etc) sau necorporale
(software, pa tente, licenţe etc).

Domenii
non-agricole
finan]ate 

Investiţii în activităţi productive
cum ar fi:

- Industria uşoară (articole de
pielărie, încălţăminte, lână, blană,
tricotaje, produse de uz gospo -
dăresc, produse odorizante etc);

- În activităţi de procesare in-
dustrială a produselor lemnoase -
începând de la stadiul de cherestea
(ex. mobilă);

- Mecanică fină, asamblare
maşini, unelte şi obiecte casnice,
producerea de ambalaje etc.

Investiţii pentru dezvoltarea
activităţilor meşteşugăreşti, de ar-
tizanat şi a altor activităţi tra -

diţionale non-agricole cu specific lo-
cal (prelucrarea fierului, lânii, olăritul,
brodatul, confecţionare instrumente
muzicale tradiţionale etc), precum şi
marketingul acestora (mici maga-
zine de desfacere a propriilor produse
obţinute din aceste activităţi).

Servicii pentru populaţia rurală
cum ar fi: servicii de croitorie, fri zerie,
cizmărie; servicii de conectare şi di-
fuzare internet; servicii de me canizare,
transport (altele decât achiziţia mi-
jloacelor de transport), protecţie fi-
tosanitară, însămânţare artificială a a -
nimalelor, servicii sani tar-veterinare;

servicii reparaţii maşini, unelte şi
obiecte casnice.

Investiţii în producerea de e nergie
regenerabilă - achiziţio na rea de echi -
pamente de producere a energiei
din alte surse regene rabile decât
biocombustibilii (este permisă achiz-
iţionarea de echipamente pentru pro-
ducerea de e nergie care utilizează en-
ergia solară, eoliană, hidraulică, geot-
ermică numai în scopul desfăşurării
activităţii economice pentru care ben-
eficiarul este/va fi autorizat).

Diana PARIZIANU
www.bepa.ro

Nu a]i accesat fonduri
comunitare în ultimii 
3 ani? Ave]i pân` în 40 de
ani sau sunte]i femeie?
Conduce]i o micro între -
prindere nou-înfiin]at` în
zona rural`? Vre]i s`
investi]i în firma dum nea -
voastr` [i s` crea]i noi
locuri de munc`? Dac` DA,
atunci îndeplini]i toate
condi]iile pentru a fi un
poten]ial beneficiar al
sprijinului financiar
nerambursabil oferit
microîntreprinderilor din
mediul rural prin
Programul Na]ional de
Dezvoltare Rural` (PNDR).
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N oua structură a web-
site-ului ARR include
un meniu vertical, care
pune la dispoziţia vi -
zitatorilor informaţii

despre cadrul instituţional în care
autoritatea îşi desfăşoară activi-
tatea (regulamentul de organizare
şi funcţionare, organigrama, actele
normative care reglementează or-
ganizarea şi funcţionarea Au-
torităţii Rutiere Române - ARR,
structura organizatorică, condu -
cerea instituţiei precum şi compo-
nenţa consiliului de conducere,
şi harta interactivă a agenţiilor
teritoriale, cu link-uri către datele
de contact ale fiecărei agenţii). De
asemenea, tot în cadrul meniului
pe verticală se află link-uri către
Consiliul Interministerial pentru
Siguranţă Rutieră şi către Direcţia
Siguranţă Rutieră. Din punctul de
vedere al Transparenţei, sunt
prezente în cadrul web-site-ului

ARR link-uri către Rapoartele
lunare privind activitatea de asi -
gurare a transparenţei, în cadrul
rubricii de Achiziţii sunt prezentate
documentele de închiriere spaţii
birouri pentru sediile ARR. Alături
de acestea, din meniul vertical -
stânga mai fac parte o rubrică de
angajări şi una de contact, aceas-
ta din urmă oferind şi posibili-
tatea solicitării de informaţii sau
trimiterii unui mesaj online, prin in-
termediul unui formular. 

Tot ce trebuie 
s` [tii

Meniul orizontal a fost con-
ceput pentru a oferi o privire de
ansamblu asupra subsecţiunilor
disponibile pe site, pentru o ori-
entare uşoară şi rapidă. Vrei să
navighezi rapid de oriunde în site
către prima pagină sau să afli mai
multe detalii despre ARR? Ai

În cadrul rubricii de Utile, se
regăsesc, alături de Întrebări
frecvente şi Legături utile,
link-uri către pagini dedicate:
- Operatorilor de transport
persoane:
* Informaţii privind
întreprinderile de transport
persoane
* Informaţii privind operatorii
de transport rutier public de
persoane prin servicii regulate
în trafic naţional interjudeţean
* Informaţii privind operatorii
de transport rutier public de
persoane prin servicii regulate
în trafic naţional judeţean
* Informaţii privind operatorii
de transport rutier public de
persoane prin servicii regulate
speciale
* Informaţii privind operatorii
de transport rutier public de
persoane prin servicii
ocazionale - carnete
INTERBUS
- Operatorilor de transport
marfă:
* Informaţii privind operatorii
de transport rutier de mărfuri
generale
* Informaţii privind operatorii
de transport rutier de mărfuri
agabaritice
* Informaţii privind operatorii
de transport rutier de mărfuri
cu vehicule specializate
* Informaţii privind operatorii
de transport rutier de deşeuri
precum şi mărfuri şi deşeuri
periculoase
* Informaţii privind operatorii
de transport rutier cu vehicule
speciale
* Informaţii privind operatorii
de transport rutier de animale
vii
* Informaţii privind operatorii
de transport rutier de mărfuri
perisabile. 

www.arr.ro

ARR 
[i-a schimbat

site-ul

Autoritatea
Rutier` Român` 
[i-a schimbat,
recent, 
web-site-ul.
Este vorba
despre 
o îmbun`t`]ire
net` a unei
interfe]e care
era deja
prietenoas` 
cu utilizatorii,
pentru a oferi
c`r`u[ilor, 
dar [i tuturor
celor interesa]i
de domeniul
transporturilor
rutiere, 
un instrument
de lucru util 
[i bine pus 
la punct.
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disponibile linkuri către aceste
pagini în cadrul meniului orizontal. 

De asemenea, există un „bu-
ton“ dedicat serviciilor ARR, care
permite desfăşurarea unui meniu
secundar de tip drop-off: Eliberare
licenţe de transport (pagină care
cuprinde o listă a documentelor
necesare solicitării diferitelor tipuri
de licenţe, precum şi link-uri de
unde pot fi descărcate formularele-
tip necesare), Eliberare atestate
(informaţii privind calendarele de
examinare pentru diferitele cate-
gorii de atestate necesare în trans-
porturile rutiere, programatoare
şi anexe, formulare de cereri-tip,
precum şi baza de întrebări pentru
obţinerea certificatelor de atestare
profesională pentru persoane de-
semnate, conducători auto marfă
şi persoane, conducători auto
ADR, instructori conducere auto şi
profesori legislaţie rutieră etc),
Activităţi conexe (Activităţi des-
făşurate de autogară şi Activităţi de
intermediere a operaţiunilor de
transport rutier public - cereri tip
şi informaţii utile). 

Rubrica dedicată Transportului
are, la rândul său, două subsecţi-
uni, persoane şi marfă, fiecare
dintre ele conţinând anunţuri şi in-
formaţii importante privind regle-

mentarea activităţii acestor
domenii. Spre exemplu, în secţi-
unea dedicată transportului de
pasageri se regăsesc nota privind
depunerea solicitărilor în vederea
modificării anuale a programului de
transport interjudeţean, rezultatele
privind atribuirile electronice a
curselor de pe traseele inter-
judeţene etc, iar în cadrul secţiu-
nii de transport marfă - informaţii
despre CEMT 2010, precum şi
date despre legislaţia referitoare
la transporturile ADR şi ghidul de
securitate în transportul de mărfuri
periculoase. 

Sunt disponibile, de asemenea,
informaţii despre şi pentru şcolile
de şoferi (privind şcolile de con-
ducători auto autorizate, instruc-
torii de pregătire practică autori zaţi
de Autoritatea Rutieră Română -
ARR etc), precum şi o subsecţiune
dedicată Tahografului Digital (For-
mulare, Legislaţie, Informaţii Utile,
Întrebări frecvente). 

Există şi un „buton“ dedicat
legislaţiei, care deschide o pagină
ce cuprinde link-uri către toate
actele normative naţionale şi din
Uniunea Europeană care au legă-
tură cu activitatea de transport,
precum şi o pagină care pune la
dispoziţia utilizatorilor formula-

rele tip necesare pentru diferite
tipuri de activităţi sau cereri, pen-
tru relaţii cu publicul mai uşoare şi
mai rapide. Acum nu mai este ne -
voie să te deplasezi la agenţia ARR
numai pentru a-ţi procura for -
mularele necesare, ci le poţi des -
cărca, în numai câteva minute, di-
rect de pe site.

Nu în ultimul rând, există şi o
secţiune dedicată noutăţilor, cele
mai recente comunicate şi ştiri
ARR rulând, de asemenea, pe pri-
ma pagină a web-site-ului. Şi pen-
tru ca informaţiile utile să fie cât
mai la îndemâna vizitatorilor, a -
mintim că, pe fiecare pagină des -
chisă în site, indiferent din ce
secţiune, se menţin, în partea
dreaptă, butoane care permit navi -
garea directă către „Info utile
transport persoane“, „Info utile
transport mărfuri“, „Eliberare li-
cenţe transport“, „Eliberare ates-
tate“, „Întreb`ri frecvente“ şi „Le -
gislaţie naţională“. Tot de pe
fiecare pagină, va fi disponibilă în
curând o facilitate de „Căutare
atestate în banca noastră de date“. 

Vă dorim navigare cu folos!

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Nu exist` o re]et` 
a succesului general
valabil`, dar exist`
elemente care, avute
în vedere, creeaz`
premise pentru a
ob]ine rezultate din
ce în ce mai bune.
Unul dintre
elementele esen]iale
ast`zi este
parteneriatul
dezvoltat pe 
baze s`n`toase.

C Cea de-a treia etapă a
seriei de conferinţe or-
ganizate de Supply
Chain Management Cen-
ter şi Ziua Cargo, în co-

laborare cu Asociaţia Română de
Logistică (ARILOG) sub deviza
„Ghid Inteligent de Reducere a
Costurilor“ s-a desfăşurat la
Ploieşti şi a adus în prim plan
tocmai beneficiile parteneriatelor
corect dezvoltate. Evenimentul,

care a reunit peste 50 de specia -
lişti în sectorul de logistică, a fost
găzduit de către OTZ, care a
prezentat oaspeţilor, cu această
ocazie, depozitul pe care îl deţine
la Ploieşti. Bineînţeles, nu au lip-
sit sfaturile practice privind mo dul
în care trebuie organizate proce-
sele logistice, astfel încât eficienţa
să fie maximă.

Informa]ia d` 
calitatea deciziei

„Încercăm să promovăm nu
atât companii, cât servicii logistice“,
a arătat Adriana Pălăşan, managing
partner al Supply Chain Manage-
ment Center şi vicepreşedinte ARI -
LOG, adăugând că decizia de exter-
nalizare a activităţii de logistică
trebuie luată în cunoştinţă de cauză,
după o analiză a costurilor, în
condiţiile în care logistica se rea -
lizează în regie proprie, şi a cheltu-
ielilor, în situaţia în care serviciile
sunt prestate de un terţ. Transfor-
marea costurilor fixe în variabile în
cazul externalizării reprezintă, însă,
un avantaj care recomandă cu pu -

tere această variantă. Important
este să găseşti un partener profe-
sionist care ţi se potriveşte.

„Erorile pe piaţă sunt aceleaşi,
indiferent de mărimea companiei
sau de natura acţionariatului. Im-
portant este să reuşim să transfe -
răm cât mai multă informaţie, ast-
fel încât să puteţi lua cele mai bune
decizii“, a subliniat Adriana
Pălăşan, adresându-se participan -
ţilor la conferinţă. Ea a scos în e -

Ghid Inteligent de Reducere a Costurilor

CHEIA SUCCESULUI
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videnţă importanţa apartenenţei la
o asociaţie profesională precum
ARILOG, în cadrul căreia oamenii
comunică şi se creează partene -
riate pe baze de eficienţă inclusiv
între concurenţi.

Pledoarie pentru
externalizare

Despre importanţa externa -
lizării şi beneficiile ei a vorbit şi
Daniel Scăeşteanu, directorul OTZ,
evidenţiind, în acest context, avan-
taje operaţionale, financiare şi,
mai ales, strategice. „Încercăm să
stabilim relaţii cu partenerii pe
termen foarte lung, pentru că aşa
se construieşte performanţa“, a
arătat Daniel Scăeşteanu, potri vit
căruia clienţii OTZ afirmă că au în-
registrat o îmbunătăţire a KPI cu
15%, reflectată, bineînţeles, în
scăderea totală costurilor. „Princi-
palul nostru atu constă în variabi-
lizarea costurilor, ţinând cont că
sunt foarte puţine afaceri stabile
pe parcursul întregului an. Printre
cele mai importante beneficii sunt
cele din categoria celor strate-
gice, pentru că ele dau valoare

clienţilor noştri pe termen lung.
Practic, are loc relocarea unor re -
surse care ar fi rămas blocate în
zona de logistică - transport către
zone cu impact direct în dezvoltarea
afacerii, precum marketing sau pro -
ducţie, ceea ce conferă un impor-
tant avantaj competitiv. Astfel de
beneficii sunt foarte greu de mă-
surat, dar, în timp, cei care iau de-
cizia externalizării îşi pot da seama
astfel că au făcut o mutare bună“,
a explicat Daniel Scăeşteanu,
adăugând că asemenea avantaje nu
le exclud însă şi pe cele privind efi-
cienţa pe termen scurt. 

OTZ - British 
American Tobacco
Romania 
Investment, 
un parteneriat 
de succes

Un exemplu despre cum se
construieşte un parteneriat de suc-
ces a constituit prezentarea co-
laborării dintre OTZ şi British Ame -
rican Tobacco (British American To-
bacco Romania Investment), de-

Adriana Pălăşan a adus 
în prim plan zonele de
pierderi, a căror cunoaştere
este vitală pentru orice
companie, împărţindu-le în
patru categorii:

� Enable - modelarea 
de procese
- Probleme legate de
orientarea către activităţi
- Probleme în sincronizarea şi
transferul datelor
- Procese neactualizate
- Design de procese la nivel
intern fără să se ţină cont de
influenţele partenerilor din SC
- Probleme legate de
responsabilitatea şi expertiza
persoanelor responsabile

� Plan
- Probleme în sincronizarea şi
transferul datelor
- Pierderi din previziuni
necorespunzătoare şi fiecare
pentru el
- Pierderi din lipsa datelor
relevante şi de încredere
despre piaţă

� Buy
- Pierderi din condiţiile de
achiziţie
- Pierderi din stocuri inutile
- Pierderi din investiţii supra
sau sub dimensionate
- Pierderi din achiziţii reactive
- Pierderi din lipsa de
expertiză

� Make
- Pierderi din supraproducţie 
- Pierderi din lipsa programării
corecte în producţie
- Pierderi din gesturi inutile 
- Pierderi din procesarea
necorespunzătoare şi/sau
defecte
- Neaplicarea unor metode
consacrate deja îmbunătăţite:
Kaban, Kaizen, JIT, TQM,
Activity Based Costing, 
MRP, DRP

Carmen V`dan a explicat cum arat` un parteneriat de succes
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marată în cursul anului trecut. „În
prezent, o parte din activitatea de-
pozitului nostru din Ploieşti este
dedicată British American Tobacco
Romania Investment. Am început
discuţiile pentru a pune bazele
unui parteneriat în iunie 2009, ca ur-
mare a unei conversaţii telefonice,
ocazie cu care am constatat posi-
bilitatea de a colabora pe seg-
mentul de prestări servicii logistice
în zona Ploieşti. Noi aveam deja un
depozit de clasa A cu o suprafaţă
de 14.500 mp, inaugurat în februa -
rie 2009, motiv pentru care am fost
foarte interesaţi de colaborare. Din
punctul de vedere al serviciilor lo-
gistice, British American Tobacco
Romania Investment avea o cola -
borare în desfăşurare cu un alt
partener de servicii logistice, însă
se dorea analizarea alternativelor
pentru a lua o decizie spre finalul
anului în ceea ce priveşte planurile
pentru următorii ani“, a explicat
Carmen Vădan, director de vânzări
şi marketing OTZ. Au urmat apoi
câteva întâlniri, în cadrul cărora au
fost clarificate toate aspectele
privind potenţialul parteneriat. Ast-
fel, British American Tobacco Ro-
mania Investment a transmis care
sunt serviciile şi standardele aştep-
tate: recepţie materii prime, depo -
zitare, pregătire comenzi pentru
linia de producţie şi livrare în fa brică.
„În cadrul unui audit organizat la noi
de o echipă mixtă a British Ameri-
can Tobacco Romania Investment,
formată din reprezentanţi ai com-
paniei din Marea Britanie şi Româ-
nia, OTZ a fost acceptată ca po -
tenţial furnizor în licitaţie. Ca urmă-
tor pas în întregul proces pre-
mergător startului activităţii, ni s-au
transmis, în cadrul unui tender,

printre altele, care sunt solicitările
din punct de vedere al standarde-
lor de calitate ale British American
Tobacco Romania Investment la
nivel european, gradului ridicat de
flexibilitate şi structurii de preţuri.
Ulterior demarării tenderului, au
apărut solicitări şi aşteptări noi,
variante noi de proiect care puteau
fi puse în practică. OTZ a venit în în-
tâmpinarea acestor cerinţe cu mai
multe variante de proiect, cu moda -
lităţi de depozitare şi volume
diferite, în funcţie de aşteptări“, a
arătat Carmen Vădan. În consecinţă,
OTZ a fost acceptat în decembrie
2009 ca furnizor de servicii logistice,
fiind puse la punct detaliile nece-
sare demarării parteneriatului. 

Un început
promi]`tor, 
premise pentru
dezvoltare

„În ianuarie 2010, am demarat
activitatea. Abordarea este una
de tip win-win, care îi permite
furnizorului de servicii logistice să
crească, în condiţiile unor tarife
competitive pentru client. Spaţiul
de depozitare pe care l-am pus la
dispoziţia British American To-
bacco Romania Investment este
unul clasa A, care se încadrează în
toate cerinţele de pe acest seg-
ment, iar soluţiile IT care susţin ac-
tivitatea de depozitare sunt com-
plexe, oferind trasabilitatea mărfii
de la recepţie până la livrare“.
Carmen Vădan a ţinut să precizeze
că unul dintre cele mai impor-
tante atuuri ale OTZ constă în
gradul mare de flexibilitate. „Există
situaţii în care trebuie să ne adap-

tăm din mers foarte rapid la anu-
mite cerinţe pentru a nu perturba
în vreun fel calitatea serviciului şi,
în nici un caz, activitatea clientului.
Având în vedere că discutăm des -
pre aprovizionarea directă a liniei
de producţie, promptitudinea şi
flexibilitatea sunt foarte impor-
tante“. În aceste condiţii, livrarea
către fabrică se face cu echipa-
mente dedicate aflate în perma-
nenţă la dispoziţia clientului. „Ca
o inovaţie pentru ceea ce înseam-
nă depozitarea materiei prime
pentru British American Tobacco
Romania Investment, am propus o
depozitare pe rafturi special di-
mensionate. Abordarea generală,
nu doar pe plan local, era o depo -
zitare la sol cu o suprapozare a cu-
tiilor cu frunză, dar, prin modali-
tatea propusă de noi, am putut
oferi costuri mult mai reduse. Spe-
cific depozitului de la Ploieşti este
faptul că datorită tipului de marfă
am putut avea o ocupare mult
mai bună a spaţiului prin aşezarea
rafturilor cu culoare foarte înguste
în care activează VNA-uri“, a
menţionat directorul de vânzări
şi marketing OTZ. 

În martie 2010, datorită feed-
back-ului pozitiv acumulat de la
echipa British American Tobacco
Romania Investment din România,
OTZ a primit o vizită din partea top
managementului de specialitate al
British American Tobacco Roma-
nia Investment din Marea Britanie,
pentru a fi analizată exact activi-
tatea desfăşurată şi modul în care
a fost gândit proiectul, precum şi
multiplele posibilităţi de dezvoltare
a parteneriatului din mai 2010 pe
fondul creşterii capacităţii de pro-
ducţie a fabricii. „A fost nevoie să

Daniel Scăeşteanu, 
director general OTZ:

„Pe partea de picking, am
dezvoltat în depozitul din
Ploieşti o investiţie
importantă pentru
introducerea unei soluţii
semiautomate, care
realizează inclusiv cântărire şi
funcţionează într-un mediu de
temperatură controlată (0-6
grade). Este o soluţie eficientă
pentru alimentele fresh, dar
poate fi extinsă foarte uşor şi
în alte domenii de activitate,
precum industria
cosmeticelor sau
farmaceutică. Am ales o
astfel de soluţie pentru a
aduce marfa la picker, fără a
mai plimba oamenii în
depozit“.
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modificăm întregul flux de activi-
tate, pentru că marfa pe care tre-
buia să o transferăm către fabrică
era compusă din mai multe co -
menzi pe parcursul unei zile. În
acest moment, marfa pe care o
livrăm pe linia de fabricaţie se
adresează strict fiecărei comenzi
în parte, ţinând cont de modul de
încărcare în camion specific
fiecărei şarje de producţie, cu
toate reperele din res pectiva co-
mandă. În acest moment, avem ac-
tivitatea organizată în depozit pe
două schimburi. Însă există posi-
bilitatea ca, începând din 2011, să
modificăm acest flux pentru a
aproviziona în mod constant linia
de producţie“, a mai spus Carmen
Vădan, observând o egalitate din

ce în ce mai exactă în ultimele trei
luni între marfa intrată şi ieşită din
depozit, semn că, în condiţiile ma-
jorării producţiei, gradul de pre-
dictibilitate a crescut. Potrivit direc-
torului de vânzări şi marketing
OTZ, pentru evaluarea activităţii a
fost stabilit un pachet de 5 KPI,
care sunt analizaţi în fiecare lună
împreună cu reprezentanţii British
American Tobacco Romania In-
vestment, fiind abordate în perma-
nenţă metode de îmbunătăţire
care pot fi puse în practică. „Cu
mici diferenţe la început, nu avem
KPI sub 99,5%, atingând 100%
încă din a doua lună de activitate,
performanţă menţinută constantă
până în momentul de faţă. British
American Tobacco Romania In-

vestment este un client pretenţios
şi asta pe bună dreptate, având în
vedere veriga în care serviciul pre-
stat de OTZ are impact: producţia.
Astfel, pentru a ne asigura că
parteneriatul cu OTZ este apre ciat
ca fiind decizia optimă, avem încă
de la început implicată o echipă de
specialişti în logistică la dispoziţia
clientului“, a subliniat Carmen Vădan.
„Avem în vedere o serie de ele-
mente pentru dezvoltarea parte ne -
riatului cu British American To-
bacco Romania Investment, e -
xistând mai multe variante care
sunt analizate în acest moment“, a
concluzionat Carmen Vădan, direc-
torul de vânzări şi marketing al OTZ.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro
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L eica Microsystems este
liderul global al pieţei
pro ducătorilor de mi-
croscoape de înaltă pre-
cizie. În Heerbrugg, El -

veţia, compania a dezvoltat şi o
gamă de microscoape destinate
operaţiilor chirurgicale dar şi mi-
croscoape de tip stereo pentru
şcoli, universităţi şi laboratoare sau
aparatură specială pentru diverse
ramuri ale industriei. Fondată în
1849, compania are sediul central
în Germania şi deţine în prezent un
număr de 4.000 de angajaţi în
peste 100 de ţări din întreaga
lume. Procesele logistice ale Leica
Microsystems sunt coordonate
de către sucursala Gebrüder Weiss
din Elveţia. 

Istoricul colabor`rii
- 2 operatori 
logistici diferi]i
pentru 2 divizii ale
aceleia[i companii 

Colaborarea Leica Microsys-
tems cu Gebrüder Weiss datează
din anul 2001. Mai târziu, în 2002,
după ce a cunoscut o dezvoltare in-
tensivă, Gebrüder Weiss şi-a asu -
mat responsabilitatea pentru în-
tregul proces de achiziţii şi distri -
buţie al Diviziei Industriale prin
intermediul nou înfiinţatei Leica
Logistik Centre din St. Margrethen
(Elveţia). Divizia de Aparate Medi -
cale colabora la acea dată cu un alt
operator logistic. În anul 2006, cli -
entul a decis să urmeze o nouă di-

Cum s` jonglezi 
cu fiecare detaliu
pentru a oferi 
o singur` solu]ie
logistic` pentru dou`
divizii diferite [i s`
creezi sinergii în
acela[i timp? 
O întrebare la care
Gebrüder Weiss 
a g`sit r`spunsul
atunci când 
a proiectat o solu]ie
croit` exact 
pe nevoile
produc`torului 
elve]ian Leica
Microsystems.

We supply precision

Solu]ii logistice

INTEGRATE

Sandra Schimpl
Customer service

Michael Pröll
Despatching Germany 

Christine Veit
Data collection

Willfried Leitner
Despatching Western Europe 
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recţie strategică, plan care presu -
pune combinarea proceselor logis-
tice pentru cele 2 divizii şi colabo-
rarea cu un singur furnizor logistic. 

Cea mai mare provocare în im-
plementarea acestui proiect era
aceea că diviziile funcţionau foarte
diferit: Divizia de Aparate Medicale
presupunea nişte soluţii mult mai
complexe decât Divizia Industrială. 

Contractul a fost câştigat de
către Gebrüder Weiss, unul dintre
argumentele care au favorizat
aceasta fiind chiar faptul că termi-
nalul Gebrüder Weiss şi sediul
central al clientului erau foarte
apropiate ca locaţie în Heerbrugg.
Şi experienţa pozitivă pe care
Lei ca o avusese până atunci cu
Gebrüder Weiss a influenţat decizia
finală a clientului. 

Solu]ia - totul
dintr-o 
singur` surs` 

Una dintre primele schimbări
necesare pentru construirea unui
proces logistic comun celor două
divizii a fost aceea de a muta Di-
vizia de Aparate Medicale din de-
pozitul din Schaffhausen la St.
Margrethen, unde Divizia Industri-
ală era localizată încă din anul
2002. Pentru a exploata sinergiile
dar şi pentru a respecta diferitele
priorităţi ale celor două divizii, s-a
luat decizia de a se opera din
două depozite diferite, care să se
afle, însă, în aceeaşi clădire. Un
plus de 1.200 mp au fost închiriaţi
iar în aprilie 2007 s-a făcut trans-
ferul tuturor stocurilor în noua lo-
caţie, fără să fie necesare întreru-
peri ale activităţii clientului. 

În prezent, logistica am belor di-
vizii este coordonată de Gebrüder
Weiss prin intermediul Leica Lo-
gistik Center din St. Margrethen.
În cea mai mare parte, procesele
operative ale celor două divizii au
fost armonizate cu succes într-un
sistem comun, care a adus clien-
tului beneficii legate de eficienţă
şi profitabilitate.

Mulţumită dedicării şi interesu-
lui tuturor celor implicaţi în această
operaţiune, a fost posibilă reunirea
a două domenii distincte într-unul
singur. Gebrüder Weiss, de la data
când a mărit numărul de angajaţi de -
dicaţi pentru contul Leica Microsys-
tems de la 8 la 15, a organizat nu-
meroase cursuri şi workshop-uri
specializate pentru perfecţionarea
acestui personal. Integrarea anga-
jaţilor Gebrüder Weiss în echipa
Leica a decurs fără probleme, aceş-
tia fiind deja acceptaţi de către cli -
ent ca parte a forţei de muncă Leica. 

Avantajele - 
un partener 
pentru toate
nevoile logistice 

De la achiziţii la nivel global,
distribuţie şi până la depozitare, la
controlul calităţii proceselor de
colectare şi împachetare, Gebrüder
Weiss şi-a asumat întreaga res -
ponsabilitate pentru fiecare deta -
liu din lanţul logistic şi furnizează,
de asemenea, soluţii IT inovatoare
pentru eficientizarea proceselor. 

Mai mult decât 
pachetul standard 
de solu]ii

Atunci când vine vorba de ser-
vicii adiţionale, angajaţii Gebrüder

Weiss localizaţi în cadrul Leica Lo-
gistik Centre pot fi, de asemenea,
apelaţi pentru operaţiuni de asam-
blare a componentelor sau pentru
a instala noile versiuni de software
pentru microscoapele din stoc. 

Depozitul este echipat cu sis-
temul Kanban, ceea ce implică o
flexibilitate mare în realizarea pro-
ceselor de inventariere: stocurile
pot fi reduse considerabil, în timp
ce capacitatea de aprovizionare
este îmbunătăţită. 

Lec]ie 
înv`]at` 

Un proces în curs 
de desfăşurare 

Chiar dacă procesul de omo -
genizare a fost finalizat, există o
continuă cercetare pentru identi-
ficarea unor noi soluţii optimizate.
Pentru a avea garanţia că lucrurile
merg pe calea cea bună, lunar
sunt organizate întâlniri între
reprezentanţii Leica Microsystems
şi cei ai Gebrüder Weiss, în care se
evaluează activitatea şi se dis-
cută planurile de viitor pentru
această colaborare.

O planificare flexibilă 
a resurselor 

Ce este clar în acest moment,
în faţa unui proiect de o asemenea
amplitudine şi complexitate, este
faptul că nu este posibilă o antici -
pare a costurilor de personal şi
timp. Ambele părţi trebuie să fie
pregătite pentru apariţia unor fac-
tori neprevăzuţi sau a unor în-
torsături radicale.

Comunicare activă
Leica Microsystems nu doreşte

un partener logistic care încearcă să
mascheze problemele sau să le
găsească numai soluţii de moment.
Atunci când se confruntă cu o situ-
aţie problematică, clientul doreşte
o informare imediată şi sinceră. 

Structura 
companiei - 
un factor 
important al 
planului logistic 

Din 2005, Leica Microsystems
este parte a concernului american
Danaher. Această preluare a impus
noi direcţii de urmat pentru strate-
gia şi cultura organizaţională a
firmei. Gebrüder Weiss a învăţat o
lecţie clară din această experienţă:
soluţile logistice eficiente nu sunt
bazate numai pe date statistice ci
şi pe înţelegerea clară a tuturor
variabilelor implicate.

Johann Hilbrand 
Cargo Transfer 
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C ompania BSH Sprzet
Gospodarstwa Do-
mowego Sp. z o.o. este
o filială a corporaţiei
germane BSH Bosch &

Siemens Hausgerate GmbH şi a
fost înfiinţată în 1993. În general,
Polonia joacă un rol important pe
harta investiţiilor globale. În Lodz,
există 3 fabrici cu centre logistice,
în Bukowiec există un centru
naţional de distribuţie iar sediul
central este în Varşovia. Ultimele
investiţii ale corporaţiei germane
au fost centrul de cercetare şi
dezvoltare şi centrul de servicii in-
formaţionale din Lodz. În timp,
BSH a obţinut o poziţie importan-
tă pe piaţa poloneză. 

BSH Sprzet Gospodarstwa Do-
mowego Sp. z o.o. realizează o
strategie corporativă de business.
BSH utilizează procese logistice
pentru a-şi construi avantajul com-
petitiv la nivel global. Sunt definite
mai multe priorităţi la nivel de cor-
poraţie în managementul logisticii:
nivelul înalt al serviciilor, optimizarea
costurilor, protecţia mediului, ino-
vaţia, cooperarea, susţinerea IMM-
urilor. Managementul excelent al
proceselor reprezintă factorul cheie
de succes al companiei.

În fabricile poloneze, a fost, de
asemenea, dezvoltată excelenţa
operaţională. Una dintre cele mai
bune practici a fost implemen-
tată în fabrica ce producea uscă-
toare de rufe şi în centrul logistic
al acesteia. Fabrica era singura din
grupul BSH din Europa ce pro-
ducea astfel de aparate. Locaţia din
Polonia fusese aleasă pentru
garanţia flexibilităţii privind pro-
ducţia şi sistemele de livrare. 

Ambele sisteme se potrivesc
sezonalităţii cererii, care este carac -
teristică pieţei acestor produse.
Angajaţii BSH au dezvoltat bune
practici pentru îmbunătăţirea efi-
cienţei transportului şi depozitării
în fabrică. În momentul demarării
activităţii, proiectarea produselor
şi ambalajelor s-a schimbat sem-
nificativ. Mai departe, aceste iniţia-
tive au avut un impact major asupra
eficienţei proceselor logistice.

BSH a implementat o practică
de business unică în fabrica de
uscătoare de haine şi în centrul lo-
gistic al acesteia localizate în
Lodz, Polonia. Compania a proiec-
tat produsul astfel încât să pro-
moveze eficienţa în transport şi de-
pozitare. S-au efectuat schimbări
în dimensiunile, greutatea şi amba -
lajele produselor fabricate. 

Această practică reflectă im-
pactul deciziilor luate în cadrul
primei verigi a lanţului valorii
asupra eficacităţii fluxurilor finale
ale produselor în verigile ce
urmează. Mai mult, implementarea
iniţiativelor corespunzătoare pe
mai multe zone în acelaşi timp
aduce beneficii excelenţei ope -
raţionale a companiei. 

Eficien]a 
depozit`rii

Toate produsele finite sunt
transportate din hala de producţie
în zona de depozitare prin con-
veioare automatizate cu benzi
rulante. Bunurile sunt sortate au-
tomat conform direcţiei de livrare.
Uscătoarele sunt aşezate în
aceeaşi zonă pe trei rânduri a câte
4 produse. Ca rezultat al acestei
aşezări, un stivuitor poate trans-
porta 12 uscătoare în acelaşi
timp. Aceasta duce la optimizarea
timpului de lucru al operatorului
şi al echipamentului de manipu-
lare. De asemenea, duce la acce -
lerarea transportului intern al pro-
duselor în zona de depozitare.
Posibilitatea mutării a 12 aparate
în acelaşi timp necesită o a -
daptare corespunzătoare a pro -
iectării produselor, a ambalajelor
acestora şi a utilizării corespun-
zătoare a ambalajelor. 

BSH a dezvoltat, de asemenea,
o soluţie care permite utilizarea
maximă a spaţiului de depozitare.
Capacitatea este folosită în mod op-
tim odată cu plasarea aparatelor în
blocuri. Fiecare bloc implică 8
aparate aşezate unul peste altul.
Astfel, se economisea 25% din
zona de depozitare comparativ cu
blocurile tipice din 6 aparate. Exis-

tau doi factori de bază pentru imple-
mentarea acestei soluţii. În primul
rând, s-a obţinut rezistenţa tehnică
relevantă a aparatelor, greutatea
acestora fiind adaptată (55
kg/articol). În al doilea rând, s-au
folosit partiţionările din carton pen-
tru a separa nivelurile blocului şi
pentru a asigura stabilitatea con-
strucţiei. Ca rezultat, capacitatea
clădirii este utilizată complet, cu ex-
cepţia porţiunii mici dintre ultimul
aparat şi lămpile de iluminat. Aceas-
ta facilitează lucrul efectiv al ope -
ratorilor stivuitoarelor, care preiau
fiecare lot, ridicându-l uşor. Timpul
planificat pentru păstrarea stocului
este de maxim 4 zile. Practicile de
business indică, însă, o durată între
3 şi 3,5 zile. În legătură cu depo -
zitarea, BSH se bazează complet pe
propria experienţă. 

Eficien]a 
transportului

Schimbările aduse produsului şi
ambalajului au dus la sporirea
rezistenţei tehnice la condiţiile de
transport. Rata de încărcare a ve-
hiculelor de transport a crescut
semnificativ. În primul rând, se pot
observa avantajele în organizarea
livrărilor pe căi rutiere şi feroviare. 

În privinţa livrărilor pe căi ru-
tiere, centrul logistic cooperează
cu mulţi cărăuşi. Unicitatea prac-
ticilor BSH se bazează pe folosirea
unui tip special de semiremorci,
aşa-numitele „semiremorci cu
prelată laterală“. Aparatele pot fi
încărcate pe loturi de 24 de unităţi
mulţumită caracteristicilor pro-
duselor. În anumite tipuri de semi-
remorci, există locaţii potrivite lo-
turilor de 18 aparate. Formatul de
încărcare implică utilizarea în pro-
porţie de 100% a capacităţii semi-
remorcii. 

Mai mult, livrările de produse
finite pe cale feroviară sunt orga-
nizate din centrul logistic din Lodz.
Scala „livrărilor ecologice“ este
ilustrată prin faptul că săptămânal
sunt expediate 24 de vagoane
către un singur client din Germa-
nia. Rata maximă de ocupare a

BEST PRACTICES
BSH - designul 

CONTEAZ~

Continu`m seria
studiilor preluate de

Supply Chain
Management 
Center de pe

www.bestlog.org 
cu un exemplu privind

influen]a designului 
pro dusu lui asupra

eficien]ei depozit`rii [i
transportului.
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acestor vehicule asigură eficaci-
tatea transporturilor. Platforma
feroviară din depozit permite încăr-
carea a 9 vagoane în acelaşi timp.
Livrările pe cale feroviară sunt
trimise în Germania şi Scandi-
navia. În cazul ţării vecine de la
Vest a Poloniei, destinaţia este
centrul de distribuţie Nauen de
lângă Berlin. În cazul Scandinaviei,
majoritatea livrărilor se fac prin
transport feroviar. Principalul mo-
tiv pentru aceasta este preferinţa
cumpărătorilor scandinavi pentru
un transport ecologic. 

Provoc`ri

Provocarea 1: Schimbări ale
sistemelor logistice şi de pro-
ducţie în acelaşi timp. Aparatele şi
ambalajele acestora au parametri
tehnici care promovează obţinerea
eficienţei în transport şi depozitare.

Provocarea 2: Implicarea per-
sonalului. În primul rând, anga-
jaţii trebuiau să înţeleagă obiec-
tivele proiectului. În al doilea rând,
aceştia au depus zilnic efort pen-
tru ca obiectivele să fie atinse. 

Provocarea 3: Cooperarea cu
operatorii feroviari şi rutieri. Sigu-
ranţa acestora determină calitatea

şi punctualitatea livrărilor BSH.
Şoferii ştiu, de exemplu, cum să
pregătească prelatele laterale
lângă platformele de încărcare. 

Provocarea 4: Cerinţe tehnolo -
gice. Echipamentele de manipulare
din centrul logistic sunt adaptate
transportului intern al aparatelor. 

Provocarea 5: Accesul la infra-
structură. Se garantează disponi-
bilitatea numărului de vehicule de
transport necesare. Alte aspecte
critice: calitatea vehiculelor disponi-
bile, reţelele de transport rutier şi
feroviar şi siguranţa livrărilor. 

Lec]ii înv`]ate

Implementarea de bune prac-
tici este adesea condusă de strate-
gia companiei, inclusiv de ele-
mentele dezvoltării sustenabile. 

Succesul proiectelor de supply
chain necesită conştientizarea
schimbărilor necesare şi a im-
plicării resurselor umane. Îm-
bunătăţirea continuă a efectelor nu
este posibilă fără o dezvoltare
continuă a calificărilor şi abilităţii
oamenilor. 

Cele mai bune practici în logis-
tică sunt uneori determinate de ini -
ţiativele care-şi au originea în alte

zone, de exemplu în dezvoltarea
produselor şi producţiei. 

Acest caz demonstrează că
bunele practici complementare în di-
verse zone operaţionale constituie
fundaţia pentru avantajul competi-
tiv pe termen lung al companiei, mai
ales în vremuri de recesiune. 

Factori de succes

Strategia de business a com-
paniei generează identificarea de
soluţii pe baza a trei dimensiuni inte-
grale: economică, socială şi de mediu.

Capacităţile şi experienţa per-
sonalului promovează îm-
bunătăţirea continuă a efectelor.

Cooperarea de succes cu furni-
zori externi pentru a asigura ve-
hiculele necesare pentru transport. 

Excelenţa în managementul
transportului de la începutul creării
de valoare în supply chain. 

Hotărârea fermă de a spori
eficacitatea şi eficienţa proce-
selor logistice pe baza conştien-
tizării faptului că logistica este
generator de avantaj competitiv. 

Adriana P~L~{AN
Managing Partner Supply Chain

Management Center
www.esupplychain.eu
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un singur 

r`spuns corect. Puteţi
răspunde până 

pe 10  noiembrie, 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 octombrie şi variantele
corecte de răspuns 

vor fi publicate în numărul
din noiembrie al revistei

ZIUA CARGO.

GTI

C=[tig`torii
lunii SEPTEMBRIE

Ana Sp=nu, 
Vicen]iu Tuca şi 
Radu Costea

Ei au fost aleşi prin tragere la
sorţi din cei 51 de concurenţi
care au răspuns corect la
întrebările celei de-a zecea
etape a concursului de
logistică. Felicitări merită,
însă, toţi cei 64 de concurenţi
care au răspuns în cadrul
acestei etape.

M~SOAR~-}I
cuno[tin]ele de logistic`! (11)

1. Conceptul de Supply Chain se referă la:
a. reţeaua de servicii, materiale şi fluxuri informaţionale 

care leagă procesele firmei de relaţii cu clienţii, relaţii 
cu furnizorii, realizarea comenzii, de procesele furnizorilor 
şi clienţilor companiei - CORECT

b. reţeaua de servicii, materiale şi fluxuri informaţionale 
care leagă procesele firmei de cele ale furnizorilor săi

c. reţeaua de servicii, materiale şi fluxuri informaţionale 
care leagă procesele firmei de cele ale clienţilor săi

d. reţeaua de servicii, materiale şi fluxuri informaţionale 
şi procese din interiorul organizaţiei

2. Lean Supply Chain este: 
a. un sistem de operaţiuni care maximizează valoarea

adăugată de fiecare dintre activităţile companiei prin

eliminarea resurselor ce nu sunt necesare şi a întârzierilor
pe care ele le produc - CORECT

b. un sistem de operaţiuni prin care sunt eliminate deşeurile
c. un tip de Supply Chain care nu afectează mediul 
d. un sistem de operaţiuni prin care firma se integrează

armonios în mediul său extern
3. Managementul stocurilor reprezintă: 

a. planificarea şi controlul stocurilor pentru a răspunde
priorităţilor competitive ale organizaţiei, analiza stocurilor
expirate - CORECT

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

c. o activitate care nu e specifică managerilor de operaţiuni

1. 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

d. Procesul de comparare a performanţelor
personalului

2. Lead Time-ul de Achiziţionare reprezintă
raportul (exprimat în valori absolute sau
procentual) măsurat pe un anumit interval
de timp, între:

a. Timpul scurs (zile, ore etc) de la momentul iden -
tifi cării necesităţii până la momentul în care marfa
este recepţionată la locul indicat în comandă

b. Timpul scurs (zile, ore etc) de la momentul
comenzii până la momentul în care marfa este
avizată că este la dispoziţia clientului

c. Timpul scurs (zile, ore etc) de la momentul
comenzii până la momentul în care marfa este
recepţionată la locul indicat în comandă

d. Timpul scurs (zile, ore etc) de la momentul
comenzii până la momentul în care marfa este
preluată de transportator

3. Juriul de opinii, ca metodă calitativă în
previzionare, presupune: 

a. Un grup de experţi, chestionaţi în runde succesive
b. Estimări personale ale vânzărilor, realizate de

forţa de vânzare
c. Existenţa unei comisii de înalt nivel
d. Chestionarea clienţilor.

Lista concurenţilor care au răspuns corect: Adrian Nine, Adrian Vlase, Alexandru Maghear, 
Alexandru Popescu, Ana Spanu, Anca Marin, Andrian Carausu, Ani Vrabie, Atila-Levente Pala, Aurelia 
Balan, Catalin Hanganu, Cornel Diaconeasa, Cristian Neagu, Cristian Savu, Cristina Mihalcea, Cristina 
Stancu, Cristina Trancioveanu, Daniel Bogdan, Denes Lakatos, Elena Dragusin, Elena Petre, Gabriela 
Hagianu, Gabriela Minciuna, George Enache, Georgeta Coman, Ghita Aurel, Gyorgy Szilard, Ionut Melinte,
Iuliu Moldoveanu, Laura Alina Turcu, Livia Grindea, Maria Pop, Marian Socoleanu, Mariana Joitoiu, 
Marius Gheorghe, Mihai Burcin, Mirela Penciu, Monica Darabus, Nicoleta Atarnateanu, Radu Costea, 
Radu Paul Alecu, Ramona-Cristina Petcu, Rodica Harangus, Roxana Dumitrascu, Roxana Tudorache, 
Sorin Cervis, Sorin Dan Teriteanu, Valentina Dobre, Vicentiu Tuca, Vlad Ionescu [i Cosmin Coman.
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SECTOR 6: OPT 
MODULE 
SMART PARKING 

La un an de la inaugurarea
sistemului inteligent de
parcare, Primăria Sectorului 6
se poate lăuda cu opt module
Smart Parking amplasate în
spatele blocurilor, ultimele
două fiind recent construite în
Drumul Taberei, pe străzile
Meseriaşilor şi Râmnicel. Pe
18 septembrie 2009, primarul
Cristian Poteraş inaugura
primul sistem de parcare pe
verticală, construcţie unică în
România. De atunci, în
Sectorul 6 a apărut modul
după modul, cetăţenii fiind
atraşi de avantajele acestui
tip de parcare - câte 
24 de locuri fiecare 
(192 de locuri de parcare pe
verticală, în total). 
Patru dintre acestea sunt
situate în Drumul Taberei şi
tot atâtea în Militari. „Datorită
succesului înregistrat de
Smart-Parking-uri în rândul
posesorilor auto, Primăria
Sectorului 6 are în plan să mai
construiască astfel de
module, în funcţie de bugetul
disponibil. Sistemele sunt
silenţioase, nu afectează în
niciun fel mediul înconjurător
şi constau într-un lift circular
cu cod de acces personalizat
pentru fiecare utilizator.
Astfel, pe suprafaţa a două
autoturisme, sunt parcate, pe
verticală, 12 maşini.
Autoturismele sunt, totodată,
protejate de intemperii, praf şi
factori corozivi“, ne-a declarat
primarul Cristian Poteraş.

Pentru a închiria un loc în
parcajele Smart, cetăţenii
interesaţi pot depune o
cerere la Biroul Parcaje, cu
sediul în Aleea Bistra nr. 1.
Tariful, stabilit prin Hotărâre
de Consiliu Local, este de 100
lei/lună, iar plata se face
integral pe perioada con -
tractului - minimum şase luni. 

SECTOR 2: STRAD~
NOU~ DE ACCES 
LA PIA}A OBOR

Inaugurarea noii pieţe Obor,
după un an de lucrări de
reconstrucţie şi modernizare,
a venit cu o surpriză pentru
bucureşteni: străpungerea

străzii Chiristigiilor direct prin
strada Ziduri Moşi şi
transformarea ei într-o arteră
cu circulaţia pe ambele
sensuri. Astfel, cetăţenii veniţi
din cele trei mari cartiere ale
Capitalei - Mihai Bravu,
Colentina şi Pantelimon vor
evita una din cele mai
aglomerate intersec]ii rutiere,
cea de la Bucur Obor,
folosind ruta nouă, ce se
adaugă celor clasice. „Prin
amenajarea noii străzi, am
facilitat accesul la parcarea
subterană a Pieţei Obor, cu o
capacitate de 186 de locuri, la
parcarea de la sol, precum şi
la zona de comercializare a
produselor agricole. Noua
arteră este construită
conform proiectului tehnic: un
strat suport de balast
stabilizat, prin turnarea unui
covor asfaltic de calitate,
înfiinţarea de trotuare
aferente [i reglementarea
traficului rutier, prin aplicarea
de marcaje longitudinale [i
montarea de instalaţii
electrice pentru sema -
forizare“, ne-a declarat
Neculai Onţanu. 
Ambiţia primarului este ca
Piaţa Obor să aibă cele mai
mici preţuri la tarabă, prin
închirierea acestora la numai
15 lei pe zi, tarif cu mult sub
cel practicat în restul zonelor
similare Bucureştiului, şi
perceput numai produ -
cătorilor autentici, 
singurii cărora li s-au
închiriat tarabele. 

Primăria Sectorului 3 a pus
la dispoziţia cetăţenilor, prin
Direcţia de Impozite şi Taxe
Locale, Biroul Unic,
conceput ca spaţiu destinat
exclusiv lucrului cu publicul.
Acesta se adresează
persoanelor fizice plătitoare
de taxe şi impozite locale
arondate sediului DITL
Sector 3 din str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 3-5. Potrivit
primarului Liviu Negoiţă,
peste 15.000 de cetăţeni au
apelat deja, în prima lună, la
serviciile biroului. „Prin
intermediul Biroului Unic,
Primăria Sectorului 3 oferă
posibilitatea rezolvării
rapide a cererilor cetăţenilor
(persoane fizice), reducerea
timpului de soluţionare a

acestora şi prevenirea
aglomerării sau
suprasolicitării
compartimentelor de lucru
cu publicul“, ne-a declarat
edilul. 
În cadrul Biroului Unic
funcţionează cinci ghişee
(dintre care patru pentru
constatare impunere
persoane fizice şi unul
pentru urmărire persoane
fizice) şi patru casierii.
Biroul Unic este situat în
sediul DITL Sector 3, din str.
Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10 şi
are următorul program de
lucru cu publicul: luni, marţi,
miercuri, vineri între orele
8.30-16.30 şi joi 8.30-18.30,
tel. 021. 341.17.60.

Magda SEVERIN

SECTOR 3: BIROU UNIC LA DITL
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Primarul general
Sorin Oprescu
promite c` lucr`rile
de refacere a
infrastructurii
stradale din zona
Aviatorilor -
Constantin Prezan
vor fi finalizate la
jum`tatea lunii
octombrie, atunci
când se va termina
înlocuirea pietrei
cubice cu asfalt. 

„S
untem în lucru de
câteva luni bune şi
am vrut să văd cum
merg lucrările. Am
vrut să văd dacă se

poate termina în toamna asta, şi
constat că se poate, că o să termi -
năm. Până la jumătatea lunii oc-
tombrie ieşim cu totul din B-dul Avi-
atorilor, până la Guvern, inclusiv Pia -
ţa Victoriei, până atunci fiind gata re-
abilitarea căii de rulare. Şi B-dul
Mareşal C-tin Prezan va fi dat în folo -
sinţă la jum`tatea lunii octom brie;
pe partea stângă, Distrigaz mai are
de reînnoit racordările, iar Net City de
realizat canalizaţiile. După a ceea, se
trece la marcaj“, a declarat edilul-şef,
aflat în inspecţie pe şantier.

În această zonă din plin centrul
Bucureştilor, toată vara s-a circu-

lat cu restricţii, dar tot e bine că nu
s-a oprit total traficul auto. Astfel,
maşinile au putut circula în sens u -
nic dinspre Piaţa Victoriei spre
Pia ţa Charles de Gaulle, pe trei
benzi de mers, pe partea stângă a
arterei. Spre Piaţa Victoriei însă,
şoferii au fost nevoiţi să ocolească
prin Bd. C-tin Prezan şi Bd. Kise -
leff. „Obiectivul meu este să termin
calea de rulare pe Bd. Aviatorilor,
pentru că porţiunea de la Charles
de Gaulle până la Parcul Bordei şi
Bd. Mareşal Prezan au fost fina -
lizate şi urmează să se execute
bretelele în vederea montării
pietrei cubice. Piaţa Charles de
Gaulle o să rămână din beton,
pentru a se putea circula normal pe
ea“, ne-a explicat edilul-şef.

Sorin Oprescu s-a putut lăuda
că, aşa cum a promis,  până la
sfârşitul lui septembrie, a încheiat
lucrările deschise pe bulevardul
Aviatorilor - adică cele din infra-
structură şi de înlocuire a reţelelor
edilitare. 

Din [antier în
[antier: începe
parcarea din Pia]a
Charles de Gaulle

Dacă reabilitarea bulevarde-
lor Aviatorilor şi Mareşal Prezan va
fi complet încheiată - cu intro-
ducerea reţelelor edilitare noi, as-
faltarea carosabilului şi pavarea cu

piatră cubică a trotuarelor -, nu ace-
laşi lucru se va întâmpla şi cu Pi-
aţa Charles de Gaulle, care va fi
amenajată temporar, până la în-
ceperea construirii parcării subte -
rane. „Lucrările la parcarea subte -
rană nu vor deranja circulaţia, pen-
tru că săpătura este în interior“,
ne-a precizat Oprescu.

Primarul Capitalei mai are, însă,
un hop de trecut: el trebuie să
convingă Consiliul General al Mu-
nicipiului Bucureşti să-i aprobe
revizuirea indicatorilor tehnico-
economici aferenţi proiectului.
Adică, mai pe româneşte, să-i
aprobe modificarea costului in-
vestiţiei, care - culmea! - va fi mai
mic, dar va avea şi cu 230 de
locuri de parcare mai puţine. Îns`
va avea în plus un pasaj rutier, ceea
ce nu e de ici, de colo. Acţiunea lui
Sorin Oprescu nu va fi tocmai
uşoară, întrucât consilierii gene rali
vor putea invoca faptul că se um-
blă la proiect. De altfel, membrii
CGMB au şi amânat, în şedinţa din
28 septembrie, discutarea pro -
punerii edilului-şef, motiv de mânie
pentru el, care i-a acuzat că se
opun investiţiilor prin parteneriat
public privat. Căci aşa ar urma să
fie realizat parkingul subteran. 

Însă Oprescu nu se va lăsa. Fi-
nanţarea, proiectarea, lucrările de
construire şi operarea obiectivului
de investiţii ar urma să fie realizate
de către un investitor privat, care
va fi selectat de municipalitate.

Oprescu: În

OCTOMBRIE
ie[im cu totul
din Aviatorilor 
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Oprescu vrea 
investi]ia 
cu 25% mai ieftin`

În urma definitivării deciziilor de
ordin urbanistic, prin aprobarea
Planurilor Urbanistice Zonale, au
fost identificate diferenţe faţă de
ipotezele iniţiale, care au dus la re-
vizuirea proiectului de investiţie
„Parcaj Subteran Piaţa Charles
de Gaulle“, se arată în expunerea
de motive ce însoţeşte iniţiativa lui
Oprescu. „În urma aprobării, în
anul 2009, a PUZ-ului aferent par-
cajului, a fost necesară reconfigu-
rarea acestuia pentru includerea în
proiect a tunelului necesar unui vi-
itor pasaj rutier. În aceste condiţii,
la nivelurile subterane 2 şi 3 adia-
cent liniei de metrou existente, a
fost prevăzut respectivul tunel
prin renunţarea la 228 locuri de par-
care. Raportând la indicatorii
aprobaţi în anul 2006, numărul de
locuri a fost micşorat cu 28%, iar
valoarea estimată a investiţiei, cu
25%. Considerăm că, pentru Bu-
cureşti, încheierea acestui con-
tract de concesiune este foarte
avantajos, deoarece, pe lângă con-
struirea parcării subterane, investi-
torul va realiza şi o importantă
parte din viitorul pasaj subteran“,
argumentează Sorin Oprescu.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PAL{U

„Parcaj Subteran Pia]a Charles de Gaulle“

Cifrele investiţiei iniţiale,
aprobate prin 
HCGMB nr. 213/2006:

- Valoarea totală (exclusiv TVA):
58.780.105 euro (209.721.540
lei), din care lucrări de
construcţii montaj (CM)
48.873.039 euro (174.374.120
lei).
- Eşalonarea investiţiei:
- anul I: 16.800.000 euro
(59.940.720 lei)
- anul II: 22.220.000 euro
(79.278.740 lei)
- anul III: 19.760.105 euro
(70.502.080 lei)
- Locuri de parcare: 831
autoturisme
- Număr niveluri: 3
- Suprafaţa construită: 18.990
mp
Precizăm că indicatorii tehnico-
economici (adică preţul
parcajului) iniţiali datează din
2006, când cursul euro era
3,5679 lei, iar actualizarea este
calculată la cursul de 4,1641 lei,
din luna mai.

Cifrele investiţiei propuse 
de Sorin Oprescu:

- Valoarea totală (exclusiv TVA):
187.192.670 lei (44.953.934
euro), din care lucrări de
construcţii montaj (CM) -
151.735.810 lei (36.439.040
euro).
- Eşalonarea lucrărilor (exclusiv
TVA): 
- anul I - 53.534.330 lei
(12.856.158 euro), din care CM
43.394.220 lei (10.421.032
euro); 
- anul II - 70.120.440 lei
(16.839.280 euro), din care CM
56.838.650 lei (13.649.685
euro); 
anul III -  63.537.900 lei
(15.258.496 euro), din care CM
51.502.930 lei (12.368.323
euro)
- Număr locuri de parcare: 603
autoturisme
- Niveluri: 3 
- Suprafaţa construită
desfăşurată totală - 36.239 mp
- Suprafata construită
desfăşurată aferentă Nivel 2 şi
NiveI 3 -  23.000 mp
- Suprafaţa construită
desfăşurată aferentă spaţiului
comercial şi circulaţiei
pietonale, Nivel 1 -  13.529 mp
- Suprafeţe construite
desfăşurate rezervate Pasajului
Rutier Auto la Nivel 2 şi Nivel 3 -
5.916 mp
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A vând o greutate de
până la 20 t şi o pu -
tere mai mare a mo-
torului cu până la 7%
faţă de predecesorul

său, noul excavator pe şenile
PC190-8 aduce pe şantierele de
construcţii mai multă performanţă
şi versatilitate.

Nout`]i 
de ordin 
tehnic

Braţul monobloc al excavatoru-
lui, care măsoară 200 mm, are un
nou design şi este dotat cu o cupă
de capacitate maximă 1,14 mc, îm-

bunătăţeşte semnificativ produc-
tivitatea echipamentului. De
asemenea, PC190-8 oferă mai
multă versatilitate comparativ cu
PC180-7, capacitatea de ridicare a
noului excavator fiind mai mare cu
mai mult de 1 t faţă de modelul an-
terior. Forţa de rupere a cupei
este de 12.500 kg şi oferă perfor-
manţe remarcabile de excavare
chiar şi în cele mai solicitante
condiţii de lucru. Disponibil cu
braţ de diferite lungimi şi opţio nal
cu şasiu îngust sau în configuraţii
cu braţ articulat din 2 piese, acest
nou excavator Komatsu este uşor
de configurat pentru diverse apli-
caţii. În plus faţă de specificaţiile
standard pentru excavatorul

PC190-8, Komatsu oferă opţional
filtru diesel de particule, gresare
automată centralizată şi proiec-
toare suplimentare de lucru, dând
astfel operatorului posibilitatea
să adapteze utilajul conform cu
cerinţele specifice fiecărei activităţi
în parte.

Modurile 
de lucru  

Posibilitatea de a alege din
cele 5 moduri de lucru permite o -
pe ratorului să optimizeze perfor-
manţele excavatorului în funcţie de
fiecare aplicaţie în parte, indiferent
de configuraţia utilajului folosită la
momentul respectiv. Modul „Eco -

dde la Komatsu

Monitorizare
Komtrax

Sistemul exclusiv Komatsu de
management şi monitorizare
a utilajelor prin satelit,
Komtrax, este în standard la
noul PC190-8. Toate
informaţiile despre utilaj,
inclusiv timpul de lucru al
acestuia, capacitatea de lucru
sau cantitatea de combustibil
consumată, sunt foarte uşor
accesibile prin intermediul
internetului. Proprietarii sau
managerii de proiect sunt
informaţi despre statusul
operaţional al utilajului fără a
fi nevoie să intre pe site-ul
oficial al Komtrax. Sistemul
Komtrax poate fi configurat
astfel încât să trimită un e-
mail persoanei desemnate ori
de câte ori utilajului i s-a
declanşat o alarmă de
atenţionare sau dacă a fost
activat în afara timpului de
lucru cunoscut. 

Constructorul 
asiatic de utilaje
anun]` 
lansarea pe pia]` 
a noului 
excavator 
pe [enile 
PC190-8, 
care va înlocui
modelul 
PC180-7. 

UN NOU
EXCAVATOR
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nomie“ oferă performanţă foarte
bună la nivelare şi pentru activităţi
de excavare a materialului afâ-
nat, la un raport optim între pro-
ductivitate şi consum de com-
bustibil. Pe de altă parte, atunci
când e necesară o putere mare de
lucru, spre exemplu la lucrările
terasiere, modul de lucru „Putere“
al noului PC190-8 asigură o pro-
ductivitate ridicată.

Nivel ridicat 
de confort 
[i siguran]`

Cabina este dotată cu scaun
încălzit, cu spătar înalt, care asi -
gură o poziţie corectă şi confor -

tabilă operatorului. Sistemul de
climatizare automat, în standard,
cu funcţiile integrate în panoul de
control TFT, permite operatorului
să îşi optimizeze condiţiile de lu-
cru. Nivelul de zgomot în interiorul
cabinei este de 68 dB. Pentru
mai multă versatilitate şi uşu rinţă
în operare, Komatsu a instalat pe
PC190-8, în standard, un circuit
hidraulic adiţional cu control pro-
porţional glisant şi un circuit supli-
mentar pentru cuplarea rapidă
hidraulică a ataşamentelor de lu-
cru. PC190-8 păstrează standard-
ele înalte de siguranţă pentru
care Seria 8 de excavatoare Ko-
matsu este recunoscută. Acesta
este dotat cu cabina cu protecţie

în caz de răsturnare, caracteristic`
lui Komatsu, special concepută
pentru excavatoare hidraulice.
Komatsu a investit peste 1 milion
de euro pentru a testa acest sis-
tem şi pentru a fi sigur că schele-
tul tubular din metal integrat al
cabinei oferă protecţie excelentă
operatorului în cazul în care utila-
jul s-ar răsturna. În plus, pentru
siguranţa persoanelor din a -
propierea sa, PC190-8 este com-
plet echipat în standard cu alarmă
de mişcare,  suprafeţe anti-a -
lunecare şi cameră de filmat în
spatele utilajului.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

de la KomatsuUN NOU
EXCAVATOR
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CENTRUL GEORGES

POMPIDOU
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Una dintre cele mai
impresionante cl`diri
moderne ale
Parisului, Centrul
Georges Pompidou
g`zduie[te galeria
de art` modern` 
[i o bibliotec`
european` 
[i a stârnit, în cei
aproape 40 de ani
de existen]`, [i ceva
controverse privind
stilul arhitectural,
care, zice gura lumii,
nu se potrive[te
deloc cu
romantismul 
[i istoria 
capitalei franceze. 

D enumit, la început,
„Centrul Beaubourg“,
a fost construit la mij -
locul anilor 70 pe un
teren viran, situat în i -

ni ma Parisului, între cartierul
Marais, Ile de la Cite şi cartierul
Halelor. Numele platoului
Beaubourg vine de la un fost să-
tuc medieval de pe acele locuri,
Beau-Bourg. După ce, în secolul
XIX, zona era una dintre cele
mai insalubre din tot oraşul, în anii
30 ai secolului trecut, clădirile
din vecinătate au fost demolate,
iar terenul a rămas neocupat pen-
tru o vreme, fiind utilizat ca par-
care neamenajată de clienţii şi
vânzătorii din Hale. 

În anii 60, au loc transformări
şi modernizări ale zonei, pentru a
adapta Parisul la evoluţia soci-
etăţii, context în care Georges
Pompidou, preşedintele din acea
vreme al Republicii Franceze, de-
cide crearea unui centru naţional
de artă şi cultură. Iar terenul viran
dintre Marais şi Hale este ales
pentru construcţia centrului, da-
torită poziţiei sale privilegiate în
inima metropolei. Proiectul a
debutat în 1969, \n ideea de a găz-
dui Muzeul Naţional de Artă Mo -
dernă, Centrul de creaţie industri-
ală, Institutul de Cercetări şi Co-
ordonare Acustică/Muzicală şi
Biblioteca Publică de Informare. 

Pentru proiect, a fost organi-
zat, în 1971, un concurs inter-
naţional de arhitectură, în cadrul
căruia au participat nu mai puţin
de 681 echipe de arhitecţi din în-
treaga lume. Juriul a desemnat ca
şi câştigător proiectul echipei
tinerilor arhitecţi Renzo Piano şi



IN
E
D

IT

.................................................................................................................. octombrie 201056

Richard Rogers, un italian şi un en-
glez, proiect considerat foarte
provocator, mai ales pentru centrul
Parisului. Proiectul revizuit cu
câteva adaptări rămâne foarte fidel
liniilor directoare ale variantei ini -
ţiale. Printre colaboratorii care lu-
crează, alături de cei doi, la elabo -
rarea proiectului final se numără
alţi arhitecţi şi inginerii din cadrul
biroului Ove Arup and Partners.
Proiectul reflectă cele două prin-
cipii fundamentale ale programu-
lui: coexistenţa diferitelor activităţi
în aceeaşi clădire şi favorizarea în-
tâlnirii cu publicul. Alte elemente
care au stat la baza arhitecturii cen-
trului au fost deschiderea către
spaţiile largi din jur (piazza din faţa
clădirii) şi ideea că totul trebuie să
fie la vedere, nu ascuns, o parte din
schelet şi elementele constructive
fiind expuse în aer liber. 

„Scheletul“ cl`dirii

Aşa zisa „osatură“ a clădirii a
fost concepută, conform datelor de
pe website-ul oficial al Centrului

Georges Pompidou, ca un uriaş joc
de construcţii. Metalică şi pictată
în alb, este constituită din ele-
mente repetitive, care se asam-
blează pentru a crea o formă
neregulată. Restul structurii are la
bază piloni metalici, piese de legă-
tură care se aseamănă cu nişte
chei (gerberette), cu grinzi inter-
conectate şi, la nevoie, cabluri de
tracţiune, ancorate la sol, pentru
asigurarea contragreutăţii. Ansam-
blurile de pilon-cheie-grindă per-
mit aşezarea panourilor orizontale
care formează podelele nivelelor.
Faţadele sunt ca nişte foi de hâr-
tie transparentă care separă inte-
riorul de exterior. Pilonii, piesele
gerberette şi cablurile de tracţiune
rămân la exterior. 

{antierul

Lucrările pentru construcţia
Centrului Beaubourg au început în
luna mai 1972 şi au durat nu mai
puţin de 5 ani. Pe o suprafaţă de
16.000 mp, a fost săpată o fundaţie
cu o adâncime de 16 până la 20 m,

ranforsată cu ziduri de susţinere.
Fundaţiile pentru piloni sunt gata
în decembrie 1972, iar infrastruc-
tura, realizată din beton armat pe
patru nivele, este concepută să
adăpostească un parking, localuri
tehnice şi administrative, spaţii
de depozitare şi săli pentru public.
Astfel, din toată clădirea, numai
subsolurile sunt din beton. 

Piesele necesare montajului
structurii metalice sunt fabricate în
Germania. Piesele-cheie au fiecare
o lungime de 8 metri şi o masă de
aproximativ 10 t. Grinzile au 45 m
lungime, 2,85 m înălţime şi o masă
de 75 t, toate piesele fiind aduse la
Paris cu trenul şi transportate de la
gară pe trailere agabaritice, pe
timpul nopţii. Pilonii, cu diametru de
85 cm, au fost livraţi în trei lungimi:
5, 21 şi 23 m şi au fost fabricaţi din
oţel turnat centrifugat. În octombrie
1974, începe montajul structurii
metalice, care va dura 9 luni.

Podelele/panouri sunt fabri-
cate din beton armat şi, o dată
structura metalică asamblată, s-a
trecut la montajul instalaţiilor de
aer, apă, electricitate, scări ru-
lante, ascensoare etc. 

Nu există ziduri, ci doar panouri
de faţadă, cu înălţimea de 7 m, vi-
trate sau opace, plasate în interi-
orul structurii.

Astfel, Centrul Georges Pom-
pidou reuşeşte să sfideze timpul şi
istoria, dar, în acelaşi timp, să
completeze idealul artei contem-
porane, în prezent servind cu brio
scopului pentru care a fost con-
ceput. Muzee, galerii de expoziţii,
săli de cinema, de spectacole sau
de conferinţe, biblioteci... totul
pentru a servi necesităţilor artistice
şi culturale ale omului modern. 

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Atelierul Constantin Brâncu[i

Dacă ajungeţi cumva prin Paris şi
mergeţi să îl vizitaţi, vă reamintim
că, în imediata apropiere a
Centrului Georges Pompidou, de
fapt chiar parte a complexului, se
află, reamenajat, atelierul marelui
nostru sculptor Constantin
Brâncuşi, care a creat marea
parte a operelor sale de
maturitate la Paris. După ce a
fost refuzat de statul român,
Brâncuşi a lăsat prin testament
statului francez o parte dintre
operele sale de artă şi toate
uneltele sale de lucru. Muzeul
Brâncuşi recreează identic
atelierul sculptorului din Paris,
fiind proiectat de către însuşi
Renzo Piano, unul dintre creatorii
Centrului Pompidou.
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HOREZU
Re]ete locale, 
probleme generale
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... Chiar în pofida
legii. Despre
abuzurile consiliilor
jude]ene, care
interpreteaz` legea
dup` bunul plac, am
scris în mai multe
rânduri în paginile
revistei. Iar cazul din
Prahova pe care îl
prezent`m în
aceast` lun` nu se
abate de la aceast`
regul`.

M ărul discordiei a fost
constituit în această
situaţie de către
contractele de de -
legare de gestiune,

o găselniţă folosită de către apro -
ximativ un sfert din consiliile
judeţene pentru a ţine sub control
cărăuşii care au câştigat curse
judeţene de transport regulat de
persoane. Aceasta, cu toate că
încheierea unor astfel de con-
tracte nu este legală, conform

Normelor de aplicare a Legii 92,
atribuirea traseelor prin procedu-
ra de delegare a gestiunii nefiind
posibilă în cazul transportului
judeţean de persoane prin servicii
regulate, ci doar în cazul servici-
ului de transport public local de
persoane prin curse regulate
efectuat cu autobuze. Afirmaţia
este întărită printr-o adresă ofi-
cială de Ministerul Administraţiei
şi Internelor - Direcţia pentru
Relaţia cu Comunităţile Locale,
care precizează, de asemenea, că
astfel de prevederi privind con-
tractul de delegare de gestiune
nu se aplică serviciului de trans-
port public judeţean de persoane
prin servicii regulate.

Protagoni[tii

Protagonişti în scandalul din
Prahova sunt Grup Atyc şi Girueta,
pe de o parte, şi Consiliul Judeţean
pe de alta. Pentru că primii au de-
cis să nu semneze contractele de
delegare de gestiune, preşedintele
Consiliului Judeţean Prahova a
hotărât să anuleze (chiar dacă nu
avea legal acest drept) rezultatele
licitaţiei din 2008, prin care celor

două firme li se atribuiseră trasee
în zonă. Iar aceasta în ciuda re-
zoluţiilor date de Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, care men -
ţionează că „Ordinul nr. 353/2007
pentru aprobarea Normelor de
aplicare a Legii nr. 92/2007 nu a
conferit comisiilor paritare înfi-
inţate prin hotărâri ale Consiliilor
Judeţene, ca entităţi fără persona -
litate juridică ce desfăşoară o ac-
tivitate temporară, atribuţii privind
stabilirea rezultatelor procedurii de
atribuire şi a câştigătorilor parti -
cipanţi la licitaţie şi nici competenţa
de a emite acte în regim de putere
publică, ci numai pe aceea de a ma-
terializa prin hotărâre, exclusiv
rezultatele atribuirii electronice
comunicate de organizatorul şe -
dinţei de atribuire“.

Filmul unui abuz

Revenind la filmul evenimen -
telor, Consiliul Judeţean Prahova in-
vită Grup Atyc şi Girueta să sem-
neze contractele de delegare de
gestiune, conducerile firmelor re-
fuză, iar, în consecinţă, autoritatea
locală decide anularea licitaţiei şi
transmite o adresă către ARR, prin

Consiliul Jude]ean

face legea
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care solicită acestei autorităţi re-
tragerea licenţelor de traseu.

În replică, ARR arată că nu
poate fi anulată, pe acest motiv, li -
citaţia electronică realizată prin
sistemul electronic la nivel naţio nal,
conform Legii 92, precizând că
dispoziţia preşedintelui Consiliului
Judeţean Prahova, prin care s-ar fi
anulat atribuirile electronice ale
traseelor respective, şi rularea apli-
caţiei electronice pentru o nouă
atribuire pe traseele în cauză ar fi
determinat obligarea Autorităţii
Rutiere Române să elibereze noi li-
cenţe pe trasee pentru care există
licenţe valabile, operatorul de trans-
port deţinător fiind, conform legii,
unicul titular al drepturilor şi obli -
gaţiilor pe care acestea i le conferă:
dreptul de a executa traseul şi
obligaţia de a respecta întocmai
caietul de sarcini conform progra-
mului de transport.

În plus, pentru a evita implicarea
într-un litigiu care să atragă după
sine răspunderea patrimonială,
ARR a solicitat Centrului Naţional
de Management pentru Societatea
Informaţională (CNMSI - fostul
ASSI) să blocheze o nouă atribuire
pentru traseele în cauză, ţinând

cont că nu erau întrunite condiţiile
pentru retragerea licenţelor, care au
produs deja efecte juridice şi care
au intrat în circuitul civil. În acest
context, atribuirea electronică nu
poate fi anulată decât de către in-
stanţa de judecată (şi automat şi li-
cenţele). Aceasta mai ales în
condiţiile în care Grup Atyc şi
Girueta şi-au rea lizat traseele fără
abateri de la ca ietele de sarcini.

În consecinţă, CNMSI a blocat
atribuirea. 

Ultimul cuvânt 
nu s-a spus înc`

Dar lupta continuă, inclusiv
prin memorii adresate de către
Consiliul Judeţean ministrului
Transporturilor, căruia i se solicită
sancţionarea ARR.

Se pare că miza o constituie Re-
gia de transport local Ploieşti, Con-
siliul Judeţean intenţionând să ex-
tindă atribuţiile acesteia pe o
suprafaţă de 30 km în jurul oraşu-
lui, pentru a rotunji intrările la buget.

Meda BORCESCU

meda.borcescu@ziuacargo.ro
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Transportul public 
de persoane este 
o activitate esen]ial`
pentru func]ionarea
[i dezvoltarea 
unei metropole 
cum este
Bucure[tiul, 
în condi]iile în 
care fenomenul
aglomer`rii traficului
auto a crescut
enorm. Adrian Cri],
directorul general 
al Regiei Autonome
de Transport
Bucure[ti, a preluat
în urm` cu dou` 
luni conducerea
institu]iei, iar
sarcina sa este 
una dintre cele mai
dificile, atât timp cât
marile ora[e ale lumii
au demonstrat 
c` eficientizarea
serviciului public 
de transport este
unica solu]ie viabil`
de ameliorare 
[i de rezolvare 
a ambuteiajelor 
de la orele de vârf.
La întreb`rile 
Ziua Cargo despre
planurile de
dezvoltare a
serviciilor oferite
bucure[tenilor 
de c`tre Regie, dar [i
despre modul în care
aceast` institu]ie
traverseaz` criza
economic`, 
Adrian Cri] a avut
amabilitatea 
s` r`spund`
cititorilor nostri,
într-un interviu. 

Ziua Cargo: Reînfiinţarea
traseelor preorăşeneşti 
a presupus achitarea
datoriilor pe care CJ Ilfov 
le avea către RATB? Cum
au decurs negocierile 
cu primăriile ilfovene 
şi care sunt noile trasee
preorăşeneşti?
Adrian CRIŢ: Consiliul Judeţean

Ilfov nu şi-a îndeplinit obligaţiile de
plată pe care şi le asumase faţă de
Consiliul General al Municipiului
Bucureşti prin Protocolul privind
transportul public de călători. Faţă
de această situaţie, Primăria Mu-
nicipiului Bucureşti s-a adresat
instanţei judecătoreşti, pentru re-
cuperarea datoriilor acumulate.

La solicitarea primăriilor din
Comunele Chitila, Chiajna, Dom-
neşti şi Mogoşoaia, Primăria Mu-
nicipiului Bucureşti şi Regia Au-
tonomă de Transport Bucureşti au
încheiat contracte direct cu aces-
te primării. Astfel, începând din 13
septembrie 2010, RATB a înfiinţat
liniile 406, 422, 408, 428 şi 460.

Ce investiţii are progra-
mate RATB pentru anul
2010, având în vedere
perioada de criză, dar, mai
ales, bugetul mai redus
decât în anii trecuţi, propus
de Primarul General Sorin
Oprescu şi aprobat de
CGMB pentru anul în curs?
Ce obiective de investiţii
începute anul trecut şi 
continuate anul acesta vor
fi finalizate?
Proiectele de investiţii au la

bază strategia de dezvoltare a
serviciului public de transport de
suprafaţă în Municipiul Bucureşti,
strategie care prevede moder -
nizarea şi extinderea infrastructurii
reţelei de tramvai şi troleibuze, în-
locuirea şi mărirea parcului de au-
tobuze, troleibuze şi tramvaie.

Planul de investiţii pentru anul
2010 prevede modernizarea a 6
tramvaie V3A şi construirea a 4
tramvaie Bucur LF, în cadrul Uzinei
de Reparaţii RATB, precum şi con-
tinuarea lucrărilor de înlocuire a

pieselor de cale la reţeaua de tram-
vaie, lucrare începută în anul 2009. 

Cum decurge activitatea
liniilor turistice la 
mănăstirile din jurul
Bucureştiului, la două luni
de la înfiinţare? Există 
suficiente solicitări din
partea bucureştenilor?
Autobuzele funcţionează 
la capacitate maximă?
În baza unui parteneriat între

Regia Autonomă de Transport Bu-
cureşti şi Ministerul Dezvoltării şi
Turismului, începând din data de 1
august 2010 au fost înfiinţate nouă
trasee turistice către mănăstiri şi
obiective de interes din jurul Bu-
cureştiului. Având în vedere că
este vorba de un proiect pilot,
funcţionarea acestor trasee a fost
monitorizată permanent în vederea
adaptării ofertei la cererea de
transport. 

Cel mai atractiv traseu, care a
necesitat în mod repetat supli-
mentarea parcului de autobuze,
este T9, care funcţionează de la
terminalul Piaţa Presei Libere -
Ghencea - Mănăstirea Comana -
Parcul Natural Comana. 

Lipsa de interes a călătorilor
pentru traseele spre Mănăstirea

ADRIAN CRI}: Moderniz`m 
[i construim tramvaie 
în Uzina de Repara]ii a RATB 
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Ciorogârla şi Biserica Sf. Voievozi
din Hulubeşti a determinat desfi-
inţarea acestora.

Ne puteţi oferi detalii
despre introducerea
cartelei unice pentru 
călătoria cu metroul şi
mijloacele de transport
public de suprafaţă: cos-
turi, cum colaboraţi cu
Metrorex, având în vedere
că directorul general 
Gheorghe Udrişte a condus
mulţi ani Direcţia de 
Transporturi din Primăria
Capitalei şi cunoaşte 
necesităţile de transport
ale bucureştenilor?
Sistemul de transport în co-

mun din Bucureşti are unul dintre
cele mai moderne şi complexe sis-
teme de taxare din lume, pe bază de
carduri contactless. Utilizatorii
transportului în comun benefici-
ază de multiple posibilităţi de
reîncărcare a cardurilor, prin POS -
la centrele RATB, e-commerce
(reîncărcare prin Internet) şi prin
ATM-urile BCR. 

Majoritatea utilizatorilor trans-
portului în comun se află în posesia
unui card ACTIV, pe care au posi-
bilitatea să încarce oricare din ti-
tlurile de călătorie din oferta RATB,
abonamentul Metrorex, portofel
electronic sau diverse combinaţii
ale acestora. În prezent, în sistem
există circa 980.000 de carduri
ACTIV care se adresează, în egală
măsură, atât călătorilor fideli ai

RATB (utilizatori de abonamente),
cât şi celor ocazionali (utilizatori de
portofel electronic). 

Relaţia cu Metrorex este una
de colaborare, firească, între doi
operatori de transport public. 

Credeţi că această criză
economică poate fi
benefică pentru transportul
public bucureştean, în 
sensul că publicul călător
va opta (sau a optat deja)
pentru mijloacele de 
transport ale RATB, în
defavoarea autoturismelor
proprii, lucru ce va duce 
la fluidizarea traficului? 
Pentru a convinge cetăţenii să

folosească mai mult mijloacele de
transport public, RATB trebuie să

ofere servicii care să reprezinte o
alternativă viabilă şi convenabilă
pentru deplasările urbane. În acest
sens, ne propunem creşterea ca -
lităţii şi atractivităţii transportului
public, asigurându-se o îmbu nă -
tăţire a condiţiilor de transport,
creşterea siguranţei în exploatare,
reducerea duratei deplasărilor, îm-
bunătăţirea ritmicităţii mijloacelor
de transport. În colaborare cu Con-
siliul General al Municipiului Bu-
cureşti şi Primăria Municipiului
Bucureşti, vrem să continuăm mo -
dernizarea infrastructurii căii de ru-
lare, modernizarea parcului de au-
tobuze, troleibuze şi tramvaie, pre-
cum şi instituirea de benzi proprii
de circulaţie pentru vehiculele de
transport public.

Traseele unice pentru
mijloacele RATB - în
puţinele zone în care au
fost introduse - şi-au
demonstrat eficienţa până
acum?
Culoarele unice reprezintă cel

mai bun mod de a îmbunătăţi rit-
micitatea şi punctualitatea mij -
loacelor de transport în comun de
suprafaţă. Organizarea culoarelor
unice pe Bd. Elisabeta şi Bd. Da-
cia, pentru traseele de autobuze şi
troleibuze, precum şi pe liniile de
tramvaie 41 şi 32 (tronsoanele
Str. Antiaeriană - Str. Mărgeanului
şi Str. Buzoieni - Piaţa Coşbuc),
şi-au demonstrat eficienţa.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Obiective 
de investi]ii RATB 
pentru perioada 

2011-2013

- modernizarea şi
retehnologizarea Uzinei de
Reparaţii RATB pentru
construcţia de tramvaie;
- modernizarea depoului de
tramvaie Titan;
- modernizarea liniilor de
tramvai pe Bd. Camil Ressu,
Bd. Gloria şi Str. Nicolae
Teclu;
- achiziţia a 300 autobuze,
150 troleibuze şi construirea
a 16 tramvaie Bucur LF. 
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P entru Normandia, 2009
a fost un an mai bun
decât 2010, atât pe
segmentul de curse
regulate cât şi pe cel

de curse ocazionale. „Scăderea a
continuat în 2010 şi cred că aceeaşi
tendinţă se va manifesta şi în
2011“, a apreciat Gabriel Paveles-
cu. El a precizat că o explicaţie în
ceea ce priveşte evoluţia cererii
pentru curse ocazionale constă în
faptul că baza excursiilor cu auto-
carul o constituiau bugetarii, căro-
ra li s-au diminuat veniturile. „Pe
cursele de Grecia, de exemplu,
foarte mulţi dintre cei care merg pe

litoral în sezonul estival sunt pro-
fesori, cadre medicale, bugetarii
care îşi permit, cât de cât, o va-
canţă ieftină cu autocarul“, a ară-
tat Gabriel Pavelescu, menţionând
că Normandia colaborează cu
agenţii de turism din toată ţara. 

De altfel, cursele ocazionale,
care reprezintă în prezent 30% din
activitatea companiei, au constitu-
it alternativa pentru ca, în condiţi-
ile reducerii interesului pentru
cursele regulate, să poată fi traver-
sată această perioadă cu fruntea
sus. Iar în câştigarea interesului
agenţiilor de turism un rol important
l-au jucat autocarele performante.

„Atunci când am făcut investiţiile
pentru cursele regulate, le-am avut
în vedere şi pe cele turistice, unde
ne-am propus să ne îmbunătăţim
prezenţa pe piaţă şi să fim compe -
titivi. Mai ales în cazul curselor tu -
ristice este foarte important să ai
un autocar performant“, a subli niat
directorul Normandia.

Compania deţine astăzi un parc
de 24 autocare Setra, 3 autocare
Mercedes Tourismo, 2 autocare
Cobra Man, 4 autocare ISUZU şi 4
microbuze Mercedes Sprinter.

Normandia 
mai a[teapt` 
cu investi]iile...

„Anul acesta nu am făcut nici o
investiţie în parc. Iar dacă 2013
rămâne în picioare în ceea ce
priveşte licitaţia traseelor regu-
late, nu preconizăm investiţii mari
până la acel moment. Trebuie să
aşteptăm să vedem ce se întâmplă,
să fim pregătiţi să investim. Acum
avem leasinguri, avem datorii, dar
suntem la zi şi firma merge bine în
momentul de faţă. Ne-au ajutat
foarte mult cursele turistice, care

Horezu
Re]ete locale,

PROBLEME 
GENERALE

Horezu nu este doar un ora[ interesant 
din punct de vedere turistic, ci [i un centru
cu tradi]ie pe harta transporturilor de
persoane. Tocmai de aceea am încercat 
s` vedem cum se simte criza aici, ce m`suri
s-au luat pentru dep`[irea acestei situa]ii
dificile [i ce-i de f`cut în perioada
urm`toare. Interlocutori ne-au fost 
Maria C`pitanu, director executiv 
al firmei Co]ofana, [i Gabriel Pavelescu,
director general Normandia.
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au venit suplimentar faţă de cele
regulate. Dacă vom investi, va fi
ceva în domeniul turistic. De
asemenea, deţinem două autogări
(una în Horezu şi alta în Petroşani)
şi o agenţie de turism în Horezu“,
a mai explicat Gabriel Pavelescu,
adăugând că, în acest an, cel mai
bine a lucrat cu două agenţii de tu -
rism din Timişoara şi Bucureşti,
pentru care a dislocat 3 autocare,
care, pe toată perioada verii, au fă-
cut circuite în interiorul Uniunii
Europene. „Ei făceau transferul
turiştilor cu avionul, în diferite
aeroporturi din Europa, de unde îi
preluam noi pentru circuite. Plata
transportului se face pe bază de
contract, la kilometru, iar grupurile
au fost legate astfel încât nu au e -
xistat perioade moarte. Pentru o
astfel de colaborare trebuie să ai,
însă, şoferi foarte buni, care cunosc
bine oraşele“. Pe de altă parte, în
opinia directorului general Nor-
mandia, autogările nu reprezintă ac-
tivităţi neapărat rentabile, ci, mai
degrabă, de supravieţuire şi nece-
sare pentru confortul călătorilor.

... face economie
consistent` 
la combustibil...

În toată această perioadă, în
cadrul Normandia, s-a manifestat
o grijă crescută pentru reducerea
costurilor. „De exemplu, dacă în
ceea ce priveşte piesele de schimb
aveam înainte stocuri peste nevoi,
acum realizăm o gestiune mai
atentă. În plus, am făcut un studiu
privind consumul de motorină,

stabilind targeturi noi pentru
fiecare maşină în parte. Apoi, am
chemat conducătorii auto la dis-
cuţii şi le-am explicat situaţia, sub-
liniind faptul că trebuie să aducem
economii la consumul de motorină.
Iniţial, şoferii au spus că nu se în-
cadrează. Dar am început să îi iau
pe fiecare în parte, m-am aşezat la
volan şi, timp de 4 zile, am făcut,
de exemplu, cursa de Timişoara.
Maşinile care consumau 35 la sută
le-am scos la 29. Le-am spus că nu
îi grăbeşte nimeni pe drum, le-am
explicat să schimbe viteza la turaţia
necesară, să nu treacă de zona
verde... iar rezultatul a fost foarte
bun. Au respectat obiectivele. În

plus, ceilalţi, când au văzut că mă
urc personal la volan pentru a sta-
bili consumul, n-au mai susţinut că

nu se pot încadra. În urma acestor
măsuri, am câştigat 360 l de moto -
rină pe zi, adică aproximativ 20-30
l la fiecare cursă interjudeţeană.
Rezultă o economie de aproxima-
tiv 10.000 l de motorină pe lună.
Am putut face asta însă pentru că
sunt şi eu şofer. În plus, atunci
când am impus obiectivele de
consum, în primăvară, am profitat
şi de faptul că aveam prea mulţi
şoferi şi le-am spus că oricum
trebuie să dau afară 10, iar vizaţi
vor fi cei care nu se încadrează în
consum, care au reclamaţii din
partea călătorilor sau nu au ţinută
corespunzătoare“, a argumentat
Gabriel Pavelescu. 

... [i introduce
plata online

Pentru a îmbunătăţi relaţiile
cu clienţii, Normandia imple-
mentează, în prezent, un sistem de
plăţi online a curselor, care permite
atât rezervarea locurilor cât şi
achitarea contravalorii transportu-
lui direct pe internet. „Deja este
funcţional sistemul de rezervări on-
line, dar, deocamdată, lumea e
obişnuită să sune. În plus, lucrăm
ca să se şi poată plăti online“, a
arătat Gabriel Pavelescu, apreciind,
însă, că piaţa nu este, pentru mo-
ment, educată în acest sens. 

În opinia directorului Norman-
dia, viitorul este al firmelor cu o
bază solidă. „Pe viitor, nu mai
merge să te dezvolţi, mai bine îţi
creezi o firmă cochetă, mică, av=nd
o bază solidă, modernă şi cu oa-
meni capabili“, a concluzionat el.
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Co]ofana - o
afacere de familie

Coţofana şi-a început activi-
tatea în 1992, având iniţial ca dome-
niu de activitate şcoala de şoferi,
pentru ca, în 2000, să achiziţioneze
primele autocare. „Am început cu
o cursă Horezu - Cluj, iar apoi am
prelungit-o până la Oradea. De
asemenea, am făcut şi curse de Bu-
cureşti, legând Capitala de Oradea
prin două curse. Din păcate, cu
ocazia licitaţiei din 2008, am pierdut
cursele de Bucureşti. Programasem
lucrurile de aşa manieră încât legam
şi Horezu de Bucureşti prin inter-
mediul celor două curse cu trecere
prin Vâlcea. Practic, coboram oa-
menii dintr-un autocar şi îi urcam în
altul. În 2008, nu am achiziţionat
decât două autocare noi, pe care
le-am alocat cursei de Oradea,
pentru că pe Bucureşti nici nu ne
aşteptam să mai liciteze şi altcine-
va, ţinând cont că era moartă cursa
fără Oradea. A câştigat-o însă Ale-
gro Maxi Taxi, care n-a făcut-o
decât vreo 7 luni, pentru ca apoi să
renunţe. S-a licitat din nou, a luat-o
cineva din Târgovişte, dar am înţe-
les că nici licenţa nu şi-a ridicat-o,
iar cursa e nefăcută. În final, călă-
torii au cel mai mult de pierdut din
toată situaţia asta“, a explicat Maria
Căpitanu, menţionând că, momen-
tan, Coţofana deserveşte pe seg-
mentul de transport regulat doar

cursa de Oradea, compania închiri-
ind în rest autocarele, mai ales
vara, când există o cerere ridicată
din partea agenţiilor de turism.

Vara e salvat` de
cursele ocazionale

„Avem 6 autocare, dintre care
două le folosim pe curse regulate.
În rest, facem de toate: agenţii,
şcoli, Primării. Ce-mi cade şi-mi
convine ca preţ iau. Vara întotdeau-
na este bine, nu sunt probleme, dar
păcat că vara are doar 3 luni - 4
maxim. De asemenea, mai există
două perioade mai aglomerate: de
Paşte şi de Crăciun. În rest, ne con-
fruntăm cu aceleaşi probleme pe
care le întâmpină toate firmele
de transport persoane. Anul aces-
ta a fost slăbuţ, toată lumea a avut
turişti puţini. Am avut, de exemplu,
o excursie de Franţa, unde agenţia
a ieşit mai mult în pierdere - cu 28
de plătitori într-un autocar de 50 de
locuri. În prezent, lucrăm cu agenţii
de turism din toată ţara“, a precizat
Maria Căpitanu, adăugând că ul-
timii doi ani au fost dificili. „În 2009
şi 2010, am avut cam acelaşi volum
de activitate, şi, din fericire, vara
autocarele nu au stat acasă. În
2010, a existat însă o tendinţă de
reducere a tarifului plătit pe kilo-
metru, lucru pe care noi nu l-am ac-
ceptat, mai ales în condiţiile în care
nu am umblat la diurna şoferilor“. 

Cheltuielile 
în prim plan

Pe de altă parte, şi în cadrul
firmei Coţofana s-au redus chel-
tuielile, începând de la abona-
mentele la telefoane, care nu au
mai fost prelungite, fiind înlocuite
cu cartele. De asemenea, a fost
redus consumul de combustibil.
„Altădată, mergeam cu rezer-
vorul plin, fără să ne uităm la au-
tocare. Acum, facem calculul în
funcţie de kilometru şi alimentăm
la cap de linie. Am redus şi targe-
tul de consum la suta de kilo-
metri, iar şoferii nu au avut de
ales. Bineînţeles, am scăzut con-
sumul acolo unde ştiam că este
loc“, a arătat Maria Căpitanu.

Ea a precizat că ultimele ma şini
au fost achiziţionate în 2008, după
care 2009 şi 2010 au dat toate cal-
culele peste cap, mai ales în
condiţiile în care nu s-au mai pri -
mit subvenţiile de la stat. „Din
păcate, în aceste condiţii, în perioa-
da iernii, am acumulat restanţe,
care implică penalităţi, dobânzi
de întârziere, taxe de somare etc.
Este foarte greu. Noi am făcut
leasingul direct în Germania şi nu

Nici Coţofana, nici Normandia
nu au majorat tariful
călătoriilor odată cu creşterea
TVA la 24%.



octombrie 2010 .................................................................................................................. 65

ne-au oferit nici o variantă de
reeşalonare, de reducere, motiv
pentru care am avut decalaje
destul de mari la plată“.

Rezerv`ri 
pe internet

În ceea ce priveşte clienţii,
Coţofana a introdus posibilitatea
de realizare a rezervărilor on-
line, opţiunea de achiziţie a
biletelor prin intermediul interne-
tului fiind încă în studiu. „Pe viitor,
mi-ar plăcea dacă am putea avea
traseele pe care le-am deservit i -
ni ţial, adică Bucureştiul. Pentru
noi este suficient. Este o afacere
de familie, de care ne ocupăm eu
şi tatăl meu. În total, suntem 18
angajaţi, cu mecanic, cu sudor, cu
tot ce ne trebuie, inclusiv şcoala
de şoferi. Banii pe care îi
câştigăm trebuie să ne ajungă să
ne întreţinem. Să trăiască toată
lumea cât de cât bine. Nu ne in-
teresează să avem un parc de 30
de autocare. Dacă ne menţinem
cu ce avem, pentru noi e în re gulă.
Ne-am format clienţii în ani de
zile. Sunt persoane care circulă
cu noi pe traseu lung de 2-3 ori pe
lună şi le întreb cum se comportă
şoferii, nu numai de preţ. Din
fiecare cursă se vine, se spală au-
tocarul, se bagă pe canal, se
face revizie şi abia apoi pleacă
într-o altă cursă.“ 

Schimb 
de genera]ii

În firma Coţofana, asistăm în
prezent la un schimb de generaţii,
Maria Căpitanu preluând conduce -
rea operaţională a afacerii de la
tatăl său. „Atunci când am venit în
firmă mă ocupam de cupoane,
pentru ca apoi tatăl meu să paseze

atribuţiile principale către mine. El
se ocupă, în prezent, de piese
auto şi de reparaţii, iar eu am pre-
luat uşor, uşor frâiele. Dar nu de
tot. El este şeful. Îi spun tot ce fac
şi îl respect. Dar dacă el s-ar fi limi -
tat la cursa regulată, eu am dez-
voltat partea de colaborare cu
clienţii pe segmentul de curse
ocazionale. Primele excursii le-am
făcut la un an şi jumătate după ce
am venit în firmă. Iniţial, nu ştiam
nici măcar la câţi kilometri se face
un schimb de ulei. Dar, în timp, to-
tul se rezolvă. M-au adoptat şi
şoferii. Mi-au spus multe lucruri.
S-au obişnuit şi ei cu mine şi eu cu
ei. Ei ştiu că este literă de lege
ceea ce le spun eu, pentru că, alt -
fel, intervine şeful şi atunci este
mai rău pentru ei. Pe mine mă sună
de câte ori au o problemă; pe el nu
îl mai stresează cu probleme mici.
El se ocupă de problemele mari.
Dacă, de exemplu, se strică maşi-
na pe drum şi rămâne acolo şi tre-
buie să găsim o variantă să o
aducem acasă, el intervine“, a ex-
plicat Maria Căpitanu, care în -
cearcă să ia lucrurile pas cu pas în
această perioadă. „Intenţionăm
să traversăm criza zi cu zi. Dacă
reuşim să trecem şi de 2011, în
2012 ar trebui să se aşeze cumva
lucrurile“, a concluzionat ea.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Schimb de generaţii 
în afacerea familiei C`pitanu
se face treptat, 
de la tat` c`tre fiic`.
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I AA Hanovra 2010 a oferit, şi
din punctul de vedere al au-
tovehiculelor destinate trans-
portului de pasageri, ace-
laşi spectacol interesant cu

care ne-a obişnuit la fiecare ediţie.
Tendinţele semnalate la ediţia

precedentă s-au păstrat, chiar dacă,
în ultimii doi ani, piaţa a traversat
perioada de criză. Astfel, pe lângă
constructorii europeni consacraţi,
am putut remarca prezenţa consis-
tentă a producătorilor chinezi şi
turci. Departe de a mai reprezenta
doar o pată de culoare în cadrul ex-
poziţiei, aceştia îşi dispută astăzi
segmente tot mai consistente din
piaţa europeană de profil.

În ceea ce priveşte tehnologi-
ile alternative pentru motorizare,

lucrurile au părut mai clare ca
niciodată la această ediţie a IAA.
Tehnologia hibridă pare a fi
câştigătoare pe moment, avanta-
jele fiind importante: reducerea
consumului de carburant cu apro -
ximativ 30%, a emisiilor, a zgomo-
tului... Această tehnologie este
testată de câţiva ani, iar în cazul a -
numitor constructori a intrat în
producţia de serie... 

Ne-am obişnuit ca, la fiecare
ediţie a IAA, Daimler să realizeze
unul dintre cele mai spectaculoase
standuri ale expoziţiei, şi nici în
acest an nu a fost altfel - o întreagă
hală a găzduit numeroasele ve-
hicule expuse. Pe segmentul trans-
portului de persoane, am remarcat

modelul Mercedes-Benz Sprinter
City 77, un autovehicul de 8,7 m
lungime, adaptat pentru transportul
urban, cu trei punţi, podea coborâtă
şi o capacitate de 40 de pasageri.
Sprinter City 77 are un motor ce
dezvoltă 163 CP şi 360 Nm.

Producătorul german a realizat
un posibil autobuz al viitorului, care
să asigure emisii poluante zero. Este
vorba despre un autobuz hibrid,
hidrogen-electric. Rezervoarele
montate pe acoperiş au o capacitate
de 35 de kg de hidrogen, iar bateri-
ile de litiu-ion au o capacitate de 26
kWh. Autobuzul are o autonomie de
peste 250 km. Mercedes-Benz va
realiza o serie restrânsă de 30 ast-
fel de autobuze, primele 10 intrând
în teste începând cu anul viitor.

Defilarea 
AUTOBUZELOR
HIBRIDE

Autobuzele cu
motorizare hibrid`
nu mai reprezint` 
un plan de viitor 
ce urmeaz` a fi
definitivat. Ast`zi,
marii produc`tori
primesc deja
comenzi pentru
asemenea
autovehicule, 
pe care sunt gata 
s` le onoreze.
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Pentru sectorul dedicat Setra,
noutatea a constituit-o prezentarea
noii generaţii de scaune, mai con-
fortabile, mai uşoare şi disponibile
într-un mare număr de variante.

Având 61% din totalul expor-
turilor turceşti de autobuze mici,
Anadolu Isuzu a expus în standul
său modelele Novo Ultra, Novo citi
Ultra, Citimark şi Turquoise.
Mo delul Novociti Ultra, dedicat
transportului public, a fost prezen-
tat în premieră cu ocazia IAA 2010.
Familia de autovehicule Novo de 7,5
m lungime reprezintă soluţii eco-
nomice pentru transportul urban.

Anul acesta, Iveco Irisbus a
lansat gama de autobuze hibride
Citelis, disponibile în variante de la
12 la 18 m lungime şi echipate cu
motoare Tector 6, ce corespund
normelor de poluare EEV. În cadrul
expoziţiei, a fost prezentat un
model de 12 m, care, cu ajutorul
noii tehnologii, poate obţine o re-
ducere a emisiilor cu până la 30%.

Vorbeam la începutul materi-
alului despre prezenţa consisten-
tă a producătorilor din China, dar,
mai mult decât numărul acestora,
în creştere, este impresionantă

senzaţia pe care o creează şi
anume aceea că pot realiza orice
fel de autobuz sau autocar, indife -
rent de regulamentele ce trebuie
respectate pentru omologare sau
de cerinţele speciale ale clienţilor.
Iar preţul continuă să fie mult mai
mic decât cel al producătorilor
europeni. În aceste condiţii, apar
şi rezultatele. În cadrul confe rinţei
organizate de către King Long, a
fost anunţată semnarea unui con-
tract între constructorul chinez şi
compania Arriva. Este vorba des -
pre asigurarea transportului pu -
blic în Malta, pentru care vor fi
achiziţionate până la 200 de au-
tobuze. Toată lumea vorbeşte
despre fragilitatea autobuzelor şi
autocarelor din China, dar este
evidentă evoluţia rapidă pe care
o cunosc acestea în ultimii ani
din punct de vedere al designu-
lui, al finisajelor, al componen-
telor utilizate.

La standul MAN, a fost prezen-
tat modelul Lion’s City Hybrid, ce
a intrat în producţia de serie. Prac-
tic, la ora actuală, orice operator
european poate comanda acest
autobuz. MAN Lion’s City Hybrid
este echipat cu două motoare
electrice, fiecare având 75 kW. Îm-

preună, motoarele asigură un cu-
plu maxim de 3.000 Nm. Motorul
diesel porneşte doar atunci când
energia stocată a fost consumată
şi, cu ajutorul unui generator, pro-
duce curentul necesar propul-
soarelor electrice. Este utilizat un
motor EEV, cu şase cilindri, o ca-
pacitate de 6,9 l şi 250 CP.

O premieră a constituit-o
prezentarea noii generaţii de auto-
care supraetajate Neoplan Sky-
liner. Noul model va putea fi livrat
începând cu 2012, iar printre ino-
vaţiile propuse se numără un de-
sign cu o mai bună aerodinamici-
tate, o capacitate mai mare de
transport (83+2 scaune şi un volum
mai mare pentru stocarea baga-
jelor), un nou concept privind sis-
temul de aer condiţionat... Auto-
carul va fi echipat standard cu un
motor de 505 CP, ce îndeplineşte
normele EEV fără a necesita aditivi,
are 13,99 m lungime şi 4 m înălţime.

Tot în cadrul IAA 2010, MAN a
prezentat un nou motor pe gaz.
Acesta are o capacitate de 6,9 l, iar
în viitor MAN va decide ce model
de autobuz va putea echipa noul
motor. Gama motoarelor CNG pro-
duse de MAN s-a extins astfel,
putând oferi puteri cuprinse între
220 CP şi 310 CP.
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Prezentată în premieră, TERRI-
TO reprezintă o nouă serie de au-
tobuze marca Otokar. Aceste au-
tovehicule cu lungimi cuprinse în-
tre 12 m şi 12,8 m sunt destinate
transportului urban, precum şi ser-
viciilor de shuttle. În cadrul expo -
ziţiei, a fost prezentat TERRITO U,
ce poate ajunge la 55 de scaune,
având 12 m lungime, un motor
Deutz de 7.150 cmc, şase cilindri,
290 CP şi 1.200 Nm.

Toţi marii producători privesc
China ca pe o oportunitate de
dezvoltare şi chiar mai mult decât
atât. Scania a început colabo-
rarea cu firma chineză Higer pen-
tru realizarea unui autocar desti-
nat pieţelor europene. Touring
este un autocar turistic ce respec-
tă toate standardele Scania, be -
neficiind, totodată, de întregul su-
port de piaţă al constructorului
suedez. În plus, la standul Scania,
a mai fost prezentat un autobuz
urban Scania OmniCity cu struc-
tură din aluminiu. Aceste auto-
buze pot fi livrate cu motoare
diesel/biodiesel, gaz/biogaz sau
etanol. 

Producătorul polonez Solaris
este deja unul dintre expozanţii

tradiţionali ai IAA şi este firesc să
fie aşa având în vedere evoluţia pe
care a cunoscut-o pe pieţe impor-
tante din Europa, Germania fiind
una dintre cele mai însemnate.
Vedeta standului Solaris a fost un
autobuz articulat hibrid proiectat
să funcţioneze în centrele urbane
doar electric, asigurând astfel
emisii zero.

Temsa a lansat un nou midiau-
tocar, MD 9, iar caracteristicile
tehnice ale acestuia sunt cât se
poate de interesante: structură
din oţel inoxidabil, capacitate de
până la 40 de scaune, suspensie in-
dependentă pe faţă, transmisie
automată, 9,34 m lungime, motor
de 250 CP... Cu acest model, Tem-
sa speră să acopere cererea în creş-
tere pentru autocare de capacitate
medie ce pot fi utilizate pentru
transport regulat dar şi turistic.

VDL Bus & Coach are, în-
cepând cu IAA 2010, un nou logo,
care marchează o nouă generaţie
de produse şi, în acelaşi timp, fi-
nalizarea integrării tuturor struc-
turilor de producţie şi vânzări. To-
todată, cu ocazia expoziţiei, a fost
lansat noul Futura, un autocar cla-
sic, disponibil în numeroase vari-



octombrie 2010 .................................................................................................................. 69

ante cu două şi trei punţi, cu lun -
gimi cuprinse între 12,2 m şi 14,8
m. Masa proprie redusă, o bună
aerodinamicitate, motorizare DAF
sunt câteva dintre atuurile noului
model. De asemenea, trebuie a -
mintit faptul că VDL a câştigat cu
modelul Citea titlul de „Bus of the
Year 2011“.

Volvo Buses şi-a lărgit gama de
produse prin lansarea a două noi
autocare. Modelul 8900 este des-
tinat curselor interurbane, con-
structorul suedez concentrându-se
pe obţinerea unor costuri de ex-
ploatare şi mentenanţă cât mai
scăzute pentru noul autovehicul.
Structura autocarului este rea -
lizată din mai multe tipuri de ma-
teriale precum aluminiu, oţel, fibră
de sticlă, rezultatul fiind obţinerea
unei mase proprii reduse şi, astfel,
creşterea capacităţii de transport
şi îmbunătăţirea consumului de
carburant. Noul autocar va putea fi
produs în oricare din cele două
fabrici din Europa, aparţinând Vol-
vo Buses (Finlanda şi Polonia).
Volvo 8900 este disponibil într-o
gamă largă de variante, cu două şi
trei punţi (de la 12 la 14,7 m
lungime), cu podea normală şi
coborâtă şi motoare de 7 litri, de
290 CP sau 380 CP. Motoarele

sunt adaptate pentru a putea
funcţiona cu până la 100%
biodiesel.

Multifuncţional, economic, ro-
bust, Volvo 9500 întăreşte poziţia
Volvo pe segmentul autocarelor,
putând fi utilizat pentru trans-
portul de linie precum şi pentru
curse ocazionale. Este echipat cu
un motor de 9 litri şi şase cilindri
şi cutia de viteze I-shift. Volvo

9500 are 12,3 m lungime şi o ca-
pacitate de transport ce variază în-
tre 49 şi 55 pasageri, în funcţie de
specificaţia aleasă. Autocarul va fi
produs în fabrica din Polonia, iar
primele unităţi vor fi livrate la în-
ceputul anului viitor.

Radu BORCESCU
Hanovra, Germania

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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S criam într-unul dintre
numerele trecute ale
revistei despre faptul
că autobuzele se vând
în România de către a -

vocaţi în justiţie şi nu, aşa cum ar
fi normal, de către dealeri specia -
lizaţi, în urma unor licitaţii finalizate.

Am urmărit subiectul prezentat
atunci şi iată că, după doi ani de
procese în justiţie, Solaris a câşti-
gat procesul împotriva regiei de
transport local din Oradea.

Între timp, tergiversarea primei
licitaţii a făcut ca autorităţile oră-
dene să organizeze o nouă licitaţie,
ce s-a concretizat prin livrarea u -
nor autobuze.

Astfel, finalizarea procesului în-
ceput de către Solaris a pus regia
de transport din Oradea în situaţia
de a cumpăra alte 20 de autobuze
- o situaţie extrem de complicată,
mai ales având în vedere criza
economică pe care o traversăm.

Reprezentanţii regiei de trans-
port au trebuit să încerce o rene-
gociere.

„Pot împărţi această perioadă
de doi ani în două etape, în funcţie
de conducerile regiei de transport
care s-au succedat. Vechea con-
ducere a refuzat orice dialog, în

timp ce noua conducere a prelu-
at o moştenire pe care a trebuit să
o gestioneze. Într-un fel, au fost
prizonieri ai deciziilor luate înainte.
Apreciez noua conducere pentru
deschidere şi pentru modul în
care au ştiut să ţină cu dinţii de tot
ceea ce îşi doreau pentru aceste

Solaris
a spart ghea]a
Dup` ce a câ[tigat,
în urm` cu doi ani, 
licita]ia pentru
livrarea 
de autobuze 
urbane în Oradea, 
în urma mai multor
procese lungi 
[i costisitoare, 
Solaris va livra 
în România primele
10 autobuze. Dan Ciolan



octombrie 2010 .................................................................................................................. 71

autobuze. Ne-am aşezat la masa
negocierilor la doi ani de la licitaţie
şi cu decizia judecătorească în
favoarea noastră. Discutăm despre
20 de autobuze. Reprezentanţii
regiei ne-au spus că bugetul de
care dispun nu le permite să
plătească mai mult de 10 auto-
buze, chiar dacă acest lucru ne
putea îndreptăţi să cerem daune,
însă nu ne-am dorit să escaladăm
conflictul şi mai mult. De altfel, în
permanenţă, am dorit să ajungem
la o înţelegere, dar nu am putut
avea nici un fel de dialog cu fos-
ta conducere a regiei. În plus,
preferinţa vechii conduceri pentru
o anumită marcă a fost evidentă,
iar avocaţii noştri ne-au avertizat
că orice încercare a noastră de a
discuta putea fi interpretată drept
o schimbare a ofertei şi astfel
putea reprezenta un motiv de a ne
descalifica, chiar dacă modifi-
carea ar fi fost în avantajul lor“, a
precizat Dan Ciolan, director ge -
neral IAC Management, reprezen-
tant Solaris pentru Rom=nia.

Garan]ie pentru
240.000 km

Oficial, conflictul a plecat de
la faptul că era punctată cu 8
puncte garanţia minimă cerută în
caietul de sarcini al licitaţiei,
adică doi ani şi 120.000 km şi
orice garanţie superioară ca şi du-
rată era punctată suplimentar.

„Noi am acordat patru ani fără
a mări numărul de km, iar conduce -
rea regiei nu a dorit să ne acorde
punctajul cuvenit pe motiv că
oricum cei 120.000 km urmau să fie
parcurşi în primii doi ani. Am res -
pectat caietul de sarcini şi era
firesc să fim declaraţi câştigători,
însă, pentru a demonstra bunele

noastre intenţii, primul lucru pe
care l-am acceptat în urma discuţi-
ilor cu noua conducere a fost su-
plimentarea numărului de km în
care autobuzele sunt în garanţie de
la 120.000 la 240.000 km, fără ca
acest lucru să însemne bani în plus.
Mai mult decât atât, motorul va fi
EURO V. De asemenea, sunt nu-
meroase dotări pe care le-am ac-
ceptat. Am agreat şi reducerea
cantităţii la 10 autobuze şi am a -
cordat şi un discount de 1% din va -
loarea contractului. Cred că mai
multă deschidere din partea Solaris
nu se putea şi acest lucru în con di -
ţiile în care puteam cere des  pă -
gubiri consistente. În stadiul în
care ajunsesem, obţinerea despă -
gubirilor ar fi fost doar o ches tiune
de timp, dar nu acesta este sco pul
nostru“, a explicat Dan Ciolan.

Totuşi, regia de transport şi,
până la urmă, banul public va avea
de suferit. Regia va trebui să
plătească toate cheltuielile de
judecată acumulate în cei doi ani,
iar sumele nu sunt mici.

„Procesul a avut loc între So-
laris şi regia de transport şi, la un
moment dat, între Solaris şi consi -
liul local, care a dat o hotărâre prin
care aproba decizia regiei de anu-
lare a licitaţiei. Am câştigat tot, dar
procesele au durat doi ani de zile,
iar costurile totale sunt aprecia-
bile“, a completat Dan Ciolan.

Garanţia de patru ani şi 240.000
km demonstrează încrederea pro-
ducătorului polonez în calităţile au-
tovehiculelor realizate. Operaţiu-
nile de mentenanţă şi reparaţii
vor fi asigurate de către un service
local, ce va fi echipat de către So-
laris cu toate echipamentele nece-
sare, iar garanţia include toate
costurile de service ale auto-
buzelor în perioada specificată.

Preţul pentru un autobuz a fost de
208.000 euro.

Precizăm faptul că, autobuzele
ce vor fi livrate sunt modelul
Urbino 12, un autobuz urban cla-
sic, cu podea complet coborâtă, 12
m lungime şi o capacitate de trans-
port de 100 de călători, având
dotări precum sistem de climati-
zare, agregat pentru încălzire în
staţionare etc.

„Experienţa Solaris şi calitatea
autovehiculelor realizate au permis
acceptarea acestor condiţii dificile.
Sunt primele autobuze Solaris pe
care le livrăm în România şi ne
dorim să reprezinte un succes.
Solaris vrea să-şi întărească poz-
iţia şi pe piaţa din România, aşa
cum a procedat şi pe alte pieţe -
Germania, Franţa, ţările nordice,
Italia, Grecia, Bulgaria etc. În plus,
în Polonia este lider de piaţă.
Astăzi, Solaris traversează o pe-
rioadă de consolidare pe piaţa
europeană. Sunt consolidate
reţelele comerciale, de service şi
pentru piese de schimb. În plus, e -
xistă un nou proiect care a prins
contur - tramvaiele, iar noua fa brică
va fi finalizată în această iarnă,
primul contract pentru realizarea a
40 de unităţi fiind deja semnat“, a
arătat Dan Ciolan.

Solaris, la fel ca şi alţi producă-
tori, va continua să participe la li -
citaţiile organizate în România,
dar, din păcate, cu toţii resimt
greutăţile ridicate de către un sis-
tem încă departe de a fi funcţio nal.
Cazul de la Oradea ilustrează o re-
alitate în care toată lumea pierde
- bani publici irosiţi, întârzieri mari
la achiziţionarea mijloacelor noi de
transport, blocarea unei pieţe şi
aşa restrânse...

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

10 autobuze Solaris
Urbino 12 

pentru or`deni

Urbino 12: 

- autobuz urban clasic

- podea complet coborâtă

- 12 m lungime 

- capacitate de transport: 
100 de călători

- dotări: 
sistem de climatizare,
agregat pentru încălzire 
în staţionare etc.
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Ziua Cargo: În ce stadiu se
află producţia noului film?
Geo Saizescu: Pot să spun că

am intrat în linie dreaptă cu
încheierea muncii artistice, după ce
am trecut prin vâltoarea filmărilor
de anul trecut, în Elada - la Atena,
în Insula Spetses şi la Naflion.
Mă felicit că, dacă nu reuşeam
atunci să filmez, acum, cu criza
economică internaţională, o în-
curcam. Grecii au un stil negus-
toresc de a vedea lucrurile - fie că
e politică, artă, ştiinţă. Numai în re-
ligie nu fac politicale, deşi, dacă mă
gândesc acum - că tot am fost în
Insula Spetses şi am filmat o
scenă într-o biserică ortodoxă -, ei
ar vrea să fie purtătorii de stindard
ai ortodoxiei. Faptul că lumea gre-
cească s-a întins în Mediterană, iar
creştinismul s-a împrăştiat prin ei
şi cu ei este un fapt recunoscut. De
aceea, cu ani în urmă, când m-am
apropiat eu de povestea „Iubirii
elene“ scrise de Kostas Assi-
makopoulos, am şi înfiinţat, după
nişte simpozioane pe care le-am
ţinut acolo pe diverse teme cultu -
rale, Liga Culturală Româno-Elenă
pentru Arte, Ştiinţă, Filosofie şi Re-

ligie. Iar părintele Galeriu, când a
ţinut discursul la deschiderea ligii,
a vorbit enorm şi consistent despre
ceea ce înseamnă filosofia orto-
doxă, avându-l ca mentor pe pro-
fesorul Dăniloaie, care a însemnat
pentru ortodoxia internaţională
un punct de reper. 

Este şi un conflict religios?
Este un curent subteran al fil-

mului, pentru că, de fapt, marea
pictoriţă Eleni Altamoura, care
pleacă de tânără să înveţe pictura
în afara Greciei, în Italia, ajunge să
trăiască zbuciumul şi conflictul
din familie cu lumea grecească, o -
pu nându-se tradiţiei. În numele
dragostei pentru Altamoura, omul
care îi deschidea orizontul spre
artele plastice, ea se rupe de orto-
doxie şi trece la catolicism. Or, în
secolul XIX, o asemenea ruptură
era de neînchipuit. Mama pic-
toriţei este interpretată superb
de Ileana Stana-Ionescu, în conflict
cu soţul ei - un corăbier care a par-
ticipat la revoluţia grecească şi
care o ajută pe fiica sa -, căruia îi
spune: „Tu comanzi pe mare, dar
aici, în casă, eu comand!“. Mama
nu a înţeles niciodată că o evadare

a fiicei ei din ortodoxie ar fi o îm-
plinire a unicei lor fiice - mai aveau
doi băieţi -, iar starea conflictuală
este pe această temă: ortodoxie
sau catolicism.

Acţiunea se petrece în
două lumi diferite?
Da. În Grecia asistăm la ce se

întâmplă în Atena, în Insula Spet-
ses şi în Naflion - prima capitală a
Greciei libere -, în sudul Pelo-
ponezului. Adică, în lumea asta cu-
rată a sudului Greciei - cum ar fi
munţii noştri, un Maramureş sau un
nord de Oltenie - nu se merge cu
jumătăţi de măsură: ori eşti, ori nu
eşti! Am ţinut la acest tablou vivant
al lumii elene cum am ţinut şi la
tabloul vivant al lumii italice, ro-
manice. Pentru că eroina ajunge în
Italia, întâlneşte idealul ei de maes-
tro în Napoli - care este nu numai
un mare oraş al sudului Italiei, ci şi
un mare oraş din antichitate,
străbătut de fiorii catastrofelor.
Pompei este acolo, Vezuviu este
acolo, nu ai cum să nu simţi ceea
ce a fost odată. Este o lume mai
deschisă, mai destinsă, mai lumi-
noasă, pentru că de aceea s-au
născut acolo Eduardo de Filippo,

Replica din cel mai
recent film al

regizorului Geo
Saizescu, „Iubire

elen`“, poart` cu sine
starea sufleteasc` a
eroilor [i l-a urm`rit

pe maestru 
din momentul în care

a citit povestirea
scris` de Kostas

Assimakopoulos. Este
povestea vie]ii pline
de dramatism a unei
pictori]e din secolul

XIX, Eleni Bukura,
care, prin c`s`toria

cu un maestru italian,
renun]` la ortodoxie

[i trece la catolicism,
lucru de neconceput

în acele vremuri.
Drama se petrece în
paralel cu o poveste

contemporan` de
iubire, între Filipos,
negustor [i critic de

art`, [i Beatrice,
de]in`toarea

ultimului tablou 
al pictori]ei.

Geo Saizescu, 
un nou film: 
„Dragostea mea, 
cât cerul [i p`mântul“ 
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Sophia Loren, Vittorio de Sica şi
Sordi. Adică lumea artelor provine
din sudul Italiei. 

Ajungând la Roma, Citta Eter-
na, eroinei i se impune modelul pe
care l-au urmat civilizaţiile poste-
lenice, postromanice. N-aveai cum
să nu ţi se impună; pe lângă ataşa-
mentul nostru pentru Columna lui
Traian, Colosseumul, San Pietro,
Vaticanul, acestea comunică nişte
lucruri pe care un artist sensibil,
cum era pictoriţa, le filtra prin pro-
pria gândire şi simţire, iar asta se
va vedea în decursul poveştii filmu-
lui. Maestrul Altamoura nu este un
pictor care trăieşte în turnul de
fildeş, el este părtaş la eveni-
mentele socio-politice ale patriei
lui, participă la unificarea Italiei. El,
un fost garibaldist urmărit, perse-
cutat, părăseşte Napoli, iar ea
pleacă pe urmele lui, ascunzân -
du-şi identitatea, căutându-l prin
Roma şi descoperindu-l la Firenze. 

Dacă judec Napoli, Roma şi
Firenze, la Firenze este broderia
artistică a umanităţii, a Renaşterii.
Eroina s-a adăpat aici la ceea ce
înseamnă Renaşterea dominată
de marile figuri ale umanităţii. Aici
am fost tentat să ajut la por -
tretizarea unei lumi nordice re-
nascentiste italiene, purtătoare
de drapel fiind această cetate su-
perbă, Firenze. În acest cadru se
consumă şi capătă acutizare dra-
ma pictoriţei, când familia decide,
în ciuda opoziţiei mamei, ca ea să
treacă la catolicism. Sigur că filmul
nu este o bătălie între ortodoxie şi
catolicism, dar asta este drama
eroinei, ceea ce a marcat-o pe ea,
la plecarea dintr-o lume, venind
într-o altă lume, şi care va avea un
final răscolitor pentru publicul
care va asista la spectacol.

„Lumea asta a fost, este 
şi va fi aceeaşi“ 

Nu este numai povestea aces-
tei Eleni Altamoura, ci povestea se
împleteşte cu două destine ale
vieţii contemporane. Unghiul de
vedere asupra secolului XIX, în
care vieţuiesc protagoniştii, ajunge
la noi prin intermediul unui scriitor
critic, ce redactează o poveste a
celei care a fost Eleni Altamoura.
Dar nu este o zicere la ecran în
prim-plan, ci prin intermediul unei
poveşti spuse unei doamne - ulti-
ma posesoare a unei opere sem-
nate de pictoriţă. Deci contactul cu
destinul eroinei este prin inter-
mediul unor oameni care răscolesc
un trecut, şi atât scriitorul, cât şi
posesoarea tabloului au în viaţa
modernă similitudini de destin de

familie, de îndepărtare de familie.
M-am străduit ca această împletire
a destinelor să ajungă la ideea că
lumea a fost, este şi va fi aceeaşi,
cu dureri, cu suferinţe, cu aspiraţii,
cu fericiri, cu nefericiri - cum
spunea Lao Tze, că în fericire e -
xistă nefericirea şi în nefericire e -
xistă fericirea. 

Echipa

La capitolul eroi şi personaje, eu
beneficiez de o interpretare strălu-
cită pe care Maia Morgenstern o dă
doamnei păstrătoare a ultimei
opere semnate Eleni Altamoura.
Scriitorul este Mircea Rusu - are un
stil rafinat ultramodern de joc. Pic-
torul este Adrian Păduraru, iar
Georgiana Saizescu este la al pa-
trulea film personal, dar acum are
o partitură de mare consistenţă în
rolul Eleni Altamoura. Prezenţe
remarcabile sunt Eusebiu Ştefănes-
cu, Ileana Stana-Ionescu, ca şi
apariţiile picturale ale Ruxandrei
Sireteanu sau a lui Alecu Croitoru
- în rolul unui preot ortodox. Nu

este o descărcare de nume sau de
număr de actori, este un concentrat
ideoartistic ce mi-aş dori să ajungă
la public, aşa cum doreşte şi pro-
ducătorul Alexandru Iclozan, de la
Casaro Film, şi Ioana Cantuniari,
scenografa filmului. La fel gân-
deşte şi Dumitru Lupu, compozi-
torul filmului, care a apelat cu
dragoste la Temistocle Popa, cel ce
ne-a oferit şansa ca unul din cân-
tecele lui - „Iubirea ta“ - să fie leit-
motivul de dragoste al filmului,
melodie care va fi cântată în gre-
ceşte, de o tânără cântăreaţă gre-
coaică, pe genericul filmului şi la fi-
nal. Marian Stanciu, directorul de
imagine al filmului, şi-a dat măsura
talentului lui, reuşind portrete femi -
nine de excepţie. Coloana sonoră
o lucrez acum cu un tânăr monteur
- Mădălin Cristescu - şi cu in-
ginerul de sunet cu care am făcut
8-10 filme - Mihai Orăşanu.

Cătălin Saizescu, 
regizorul secund 
cu mână de fier

Un tânăr actor, care este stu-
dent la Universitatea Hyperion -
Avram Iclozan - joacă rolul fratelui
pictoriţei, iar un alt frate, mai mare,
este chiar băiatul meu, regizorul
Cătălin Saizescu, care mi-a făcut
muncă de secundariat de mare ex-
cepţie. A muncit enorm, ca asistent
şi ca secund, pentru că munca de
regie este o muncă organizatorică,
o muncă concepţională - da, a
maestrului, dar trebuie să fie şi un
creier, care să domine umanitatea
aia pe care o ai la îndemână.
Gândiţi-vă: mergi la munte şi la
mare, iar echipa crede că e în va-
canţă. Dar dacă mergi în Grecia şi
în Italia, cum crezi că e o echipă?
Într-o supervacanţă! Şi atunci spun
că m-a ajutat Cătălin, pe lângă
faptul că şi-a făcut rolul respectiv,
dar a ţinut în mână echipa, benefici-
ind de un scaun regizoral pe care
scria „Regizor“, în amintirea
scaunului pe care l-am luat eu de
la Paramount. Am amintit de Para-
mount pentru că, până în primă-
vară, dau gata o carte personală
„Mascatul din Santa Fe“, jurnalul
şederii mele în America, un cock-
tail american. 

Când va fi lansarea 
filmului?
Nu cred că filmul este bine de

lansat în miez de iarnă. Mi-ar
plăcea ca evenimentul să aibă loc
de Mărţişor, ca un cadou dat lumii
feminine. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Pe 14, 15, 16, 17 octombrie,
Geo Saizescu este omagiat 
la Festivalul Internaţional 
de Film Comedy de la Cluj,
unde va fi însoţit de trei mari
vedete ale filmelor sale: 
Ion Lucian, Ileana 
Stana-Ionescu şi Sebastian
Papaiani. La această
manifestare s-au organizat
câteva seri dedicate
maestrului şi filmelor lui, aşa
că va prezenta „Doi vecini“,
„Balul de sâmbătă seara“,
„Secretul lui Nemesis“ 
şi „Păcală“.
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BERBEC 
(21 martie 
- 20 aprilie)

Resursele de energie
sunt pe terminate, motiv

pentru care e foarte important să
vă planificaţi cu atenţie timpul şi
activităţile. În plan financiar, se
anunţă veşti bune. Se întrevăd şi
ceva călătorii, majoritatea în
interes de serviciu. În trafic,
respectaţi cu stricteţe regulile de
circulaţie şi evitaţi să apăsaţi prea
tare pedala de acceleraţie.

TAUR 
(21 aprilie 
- 21 mai)

Este o perioadă în
care aveţi multe idei

bune şi luaţi decizii
corecte. Doar în plan

relaţional trebuie să aveţi un pic
mai multă grijă: pentru a evita
orice neînţelegere, este nevoie de
o comunicare clară şi calmă. Nu
veţi călători prea mult în acest
interval de timp şi, oricum, nici nu
e prea indicat: plecaţi la drum lung
doar dacă este absolut necesar.

GEMENI 
(21 mai 
- 20 iunie)

Cariera se află în
continuare sub
semnul schimbării. Din

păcate însă, în plan
financiar lucrurile nu stau

prea grozav. În plus, sunteţi
obligaţi să faceţi multe drumuri în
această perioadă, majoritatea
foarte lungi, iar starea de stres se
accentuează pe fond de oboseală.
Conduceţi preventiv şi nu uitaţi să
vă puneţi centura de siguranţă.

RAC 
(21 iunie 

- 22 iulie)

Se anunţă o
perioadă foarte
agitată din punct de

vedere al călătoriilor
pe care trebuie să le

faceţi, atât în interes de
serviciu, cât şi în interes
personal, alături de familie. În
continuare, energia este la cote
maxime. În trafic, încercaţi să
ţineţi sub control tendinţa de a
apăsa prea tare pedala de
acceleraţie şi respectaţi regulile
de circulaţie.

LEU 
(23 iulie 
- 22 august)

Atât în plan financiar
cât şi profesional, se

întrevăd progrese deosebite. Veţi
călători foarte mult şi veţi încheia
parteneriate extrem de
fructuoase. Şi în plan personal
lucrurile se anunţă la fel de
favorabile. Totuşi, la drum lung,
dacă sunteţi nevoiţi să conduceţi
pentru a ajunge la timp la o
întâlnire, concentraţi-vă toată
atenţia asupra traficului.

FECIOAR~ 
(23 august
- 22 septembrie)

Este o perioadă
favorabilă în plan

profesional. Totuşi, nu
vă grăbiţi atunci când trebuie să
luaţi decizii pe termen lung. Veţi
călători destul de mult, iar
drumurile pe care le veţi face
vor fi, de regulă, scurte, dar
stresante. Conduceţi cu
prudenţă, nu uitaţi să vă puneţi
centura de siguranţă şi evitaţi
conflictele cu ceilalţi participanţi
la trafic.

BALAN}~ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Debordaţi de energie şi
lucrurile par să meargă

ca pe roate pe toate planurile. În
special în carieră vor apărea noi
motivaţii şi oportunităţi reale. În
această perioadă, aveţi timp să
faceţi tot ceea ce v-aţi propus. Nu
veţi călători foarte mult, însă toate
drumurile vor fi încununate de
succes în plan profesional şi extrem
de agreabile în plan personal. 

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Nu staţi bine la
capitolul energie şi se

anunţă o perioadă
aglomerată. Totuşi, dacă

vă dozaţi cu grijă eforturile, este
posibil să lucraţi eficient. Evitaţi
să plecaţi în călătorii lungi sau
faceţi acest lucru doar dacă este
necesar, însă luaţi-vă toate
măsurile de precauţie: odihniţi-vă
bine, verificaţi starea tehnică a
autovehiculului şi conduceţi cu
prudenţă.

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

În plan financiar,
lucrurile par să treneze,

însă perspectivele sunt grozave:
se întrevăd succese profesionale
deosebite, care, mai târziu, vor
aduce şi câştiguri pe măsură. Este
o perioadă liniştită în ceea ce
priveşte călătoriile pe care le aveţi
de făcut, motiv pentru care vă veţi
odihni mai mult ca de obicei şi
veţi acumula resurse de energie.

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Energia şi ambiţiile
profesionale sunt la

cote maxime.
Atitudinea pozitivă,

iniţiativa şi puterea de muncă de
asemenea. Iar rezultatele vor fi pe
măsură. Nimic nu vă mai stă în
cale şi veţi înregistra succese
după succese. Nu se întrevăd
călătorii lungi, ci numai pe
distanţe scurte. Conduceţi cu
prudenţă şi purtaţi întotdeauna
centura de siguranţă.

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

„Premiul“
dumneavoastră în

această perioadă este o călătorie
de relaxare la distanţă, pe care o
veţi gusta din plin, alături de
prieteni foarte dragi. Dar şi în plan
profesional şi financiar apar veşti
bune. Încercaţi să nu cheltuiţi
foarte mult - va fi foarte greu să
vă echilibraţi apoi bugetul. La
drum, evitaţi să apăsaţi prea tare
pedala de acceleraţie.

PE{TI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Vitalitatea care vă
caracterizează în

această perioadă vă va
ajuta să obţineţi câştiguri

importante din activităţile
profesionale. Dar pentru că în
plan personal lucrurile nu stau la
fel de bine, drumurile lungi vă vor
ajuta să reflectaţi asupra relaţiilor
incomode şi să luaţi cea mai bună
decizie pentru dumneavoastră.
Atenţie la volan: nu lăsaţi
gândurile să vă conducă maşina! 

15 octombrie - 15 noiembrie 2010








