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Sute de elevi eliminaþi din
examen pentru tentativã
de copiere, zeci de licee
în care nimeni nu a reuºit
sã treacã ºi, la final, la

nivel naþional, au picat mai mult de
jumãtate dintre candidaþi. Examenul
de bacalaureat a avut în acest an un
rezultat ºocant... iar acum se cautã
cau zele - lipsa de pregãtire, subiec -
tele prea grele sau, poate, ghinionul.
Dar realitatea o cunoaºtem cu toþii,
iar cauza principalã a rezultatelor
cumplite are o explicaþie banalã -
nu s-a mai putut copia!

La un moment dat, cineva a hotã -
rât cã nu se mai poate aºa ºi s-a
„tãiat în carne vie“. Poate cã nor mal
ar fi fost sã se punã mai întâi ordine
în sistem, sã te asiguri cã se face
ºcoalã, iar bacalaureatul sã fie ultima
etapã de corectat. Ast fel, ar fi suferit
mai puþinã lume, dar ar fi luat ºi mai
mult timp... foarte mult timp. Iar
România nu mai are timp!

Ce s-a întâmplat anul acesta la
exa menul de bacalaureat ilustreazã
nu numai situaþia învãþãmântului, ci
a societãþii româneºti în ansamblul
ei.

Ce s-ar întâmpla în transporturi
dacã, de mâine, controlul s-ar realiza
„la sânge“? O întrebare pe care
mulþi ºi-au pus-o. Probabil cã rezul -
ta tele nu ar fi cu mult diferite faþã
de cele obþinute la bacaureat ºi
multe firme de transport ar dispãrea
sub presiunea unui control sufocant,
în condiþiile legislaþiei actuale.

Opinia mea ºi nu numai a mea
este cã acest moment al marelui
exa men va veni ºi în transporturi ºi
încã destul de repede.

Dar o ºansã existã, mai ales cã,
în acest moment, se pregãteºte o
nouã lege în transporturi. Probabil
cã miza pe care cu toþii o între -
vedem va duce la o implicare majorã
a transportatorilor, care, prin aso -
ciaþiile care îi reprezintã, vor reuºi
sã-ºi impunã punctul de vedere - o
lege modernã, care sã nu oblige fir -
mele sã-ºi dovedeascã ne vino vãþia,
un control organizat, care sã meargã
pe principiul combaterii concurenþei
neloiale ºi nu pe acela al colectãrii
de cât mai multe amenzi la bugetul
statului. În caz contrar...

Dupã 1989, societatea româ -
neas cã a fost motivatã în principal

de o idee care, la un moment dat, a
de venit chiar slogan electoral - „sã
trãiþi bine!“. Poate cã a venit mo -
men tul sã renunþãm sau mãcar sã
es tom pãm acest principiu care ºi-a
do vedit falimentul la nivel social ºi
am putea, de exemplu, sã ne gân -
dim cum sã facem sã trãim demn -
cu siguranþã cã atunci vom trãi ºi
bine.

Iar pentru un om de afaceri mi
se pare demn sã cunoascã legea
care îi va defini activitatea cu mãcar
jumãtate de an înainte. Mi se pare
demn sã aibã acces la discuþii prin
patronatul care îl reprezintã. Mi se
pare demn ca legea sã fie emanatã
pe baza unor principii ºi strategii
enunþate anterior. Mi se pare demn
sã cunoascã etapele parcurse ºi
care urmeazã sã fie parcurse de ori -
ce nou act normativ care, odatã intrat
în vigoare, îl afecteazã în mod direct.

Numai de la începutul acestui
an au apãrut peste noapte câteva
acte normative cu impact major asu -
pra transportatorilor, iar în aceas tã
varã este foarte probabil sã rãsarã
„noua lege a transporturilor“ emisã
sub formã de Ordonanþã de Guvern
ºi cu prevederi surprizã. ªi asta du -
pã ce, încã de anul trecut, se lu -
creazã la textul unei noi legi în
Parlament.

Indiferent de forma sub care va
apãrea, putem spera cã noua lege
va aduce o îmbunãtãþire pe piaþa
trans porturilor rutiere de marfã ºi
persoane. ªi ce mai conteazã dacã,
pentru acest rezultat, este sacrificat
un procent important dintre opera -
torii de transport...

Scopul scuzã mijloacele... dar
un lucru rãmâne: pentru cele
30.000 de firme de transport licen -
þia te, modul în care se face mo der -
nizarea nu este unul demn.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Cine mai
trece BAC-ul?
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H.ESSERS A ALES
TRANSICS TX-
MAGELLAN COLD

Compania belgianã H.Essers îºi
va echipa camioanele frigorifice
cu sistemul Transics TX-
MAGELLAN COLD, un modul
care permite monitorizarea
online a temperaturii fiecãrei

încãrcãturi. În prezent, modulul
este instalat pe 50 dintre
trailerele cu temperaturã dualã
ale companiei ºi încã 20 vor fi
dotate cu COLD în viitorul
apropiat. Trailerele sunt folosite în
special pentru transportul
produselor farmaceutice. Prin
intermediul unor senzori
independenþi de temperaturã,
TX-MAGELLAN COLD verificã
menþinerea condiþiilor necesare
pe tot parcursul transportului ºi
funcþionarea corespunzãtoare a
unitãþii frigorifice. În cazul în care
anumite limite sunt depãºite,
este trimis un semnal de alarmã
atât ºoferului, cât ºi
dispeceratului. 

MARCAJE
REFLECTORIZANTE
STANDARD LA SCHMITZ
CARGOBULL

Schmitz Cargobull a anunþat, în
iunie, cã oferã standard pe toate
trailerele sale noi marcaje
reflectorizante de siguranþã de
contur, îndeplinind deja norma
europeanã 2007/35/EG, care
intrã în vigoare de la data de 10
iulie. Aceste norme stipuleazã ca
toate vehiculele de peste 7,5 t ºi
trailerele de peste 3,5 t sã fie
marcate cu bandã reflectorizantã
de contur. 
Aproximativ o treime din numãrul
total al accidentelor se întâmplã
ca rezultat al unei insuficiente
vizibilitãþi pe timp de noapte.
Banda de contur pe partea din
spate (ºi nu numai) a vehiculelor
le face mai vizibile. 

VEHICULELE GEFCO AU
O NOUĂ IDENTITATE
VIZUALĂ

Grupul GEFCO a dezvãluit noua
identitate vizualã a flotei sale de
autovehicule. Noua graficã este
modernã ºi dinamicã. Vehiculele,
care vor primi o nouã nuanþã de
albastru, vor expune logo-ul
GEFCO împreunã cu friza care
face acum parte din imaginea
Grupului. Semnãtura „Logisticã
pentru producãtori“ este o
caracteristicã esenþialã a acestui
nou design, care ilustreazã
dezvoltarea internaþionalã a
GEFCO. În urmãtoarele luni,
câteva sute de vehicule vor
adopta noua identitate vizualã,
începând din Franþa, Spania,
Marea Britanie, Rusia ºi
Germania.

S-a afirmat despre noul
Mercedes-Benz Actros cã ar
consuma cu între trei ºi ºapte
procente mai puþin
combustibil diesel, în
comparaþie cu cel mai bine
vândut Actros MP 3 curent,
depinzând de nivelul emisiilor.
Aceastã afirmaþie, lansatã de
cãtre producãtor cu ocazia
premierei mondiale ce a avut
loc recent la Bruxelles, a fost
testatã în cadrul testului
comparativ „Record Run
2011“, în perioada 26 iunie - 2
iulie. Ca parte din test, un
Actros 1845 LS nou, ce
respectã standardul de emisii
EURO VI, ºi unul ce întruneºte
standardul EURO V au pornit,
complet încãrcate, pe ceea ce
este cunoscut drept un traseu
tipic european ce strãbate de
la Est la Vest ruta de la
Rotterdam la Szczecin ºi retur.
Baza statisticã pentru
efectuarea comparaþiei este
programatã a fi compusã din
ºase cicluri complete de ºofat,
însumând aproximativ 10.000
de kilometri. 
Camionul de referinþã este
Actros 1844 LS MP 3, campion
al consumului scãzut de
combustibil, în forma numitã
„Nardo“, ce deþine recordul
curent. Acest autovehicul a
atins statutul de campion
mondial în 2008, prin
consumul minim de
combustibil ºi economia
record de CO2 în condiþii de

laborator la circuitul italian de
curse din Nardo, câºtigând
chiar un loc în Cartea
Recordurilor. Deºi traseul
strãbãtut acoperea aceeaºi
distanþã de 10.000 de
kilometri, atât autovehiculul
tractor, cât ºi semiremorca au
fost optimizate aerodinamic
pentru încercarea de doborâre
a recordului. 
Spre deosebire de încercarea
precedentã, cele trei
combinaþii de Mercedes-Benz
camion ºi semiremorcã de
cursã lungã ce iau parte la
„Record Run 2011“ cãlãtoresc
pe ruta pornind din Olanda, via
Germania, spre Polonia ºi
înapoi, toate acestea în condiþii
normale de trafic. 
Rezultatele publicate de cãtre
MB pe data de 3 iulie sunt
clare. Conform mãsurãtorilor
realizate de DEKRA, noul
Actros 1845 EURO VI a obþinut
o economie de combustibil de
7,6% comparativ cu
predecesorul sãu. Consumul
mediu al lui Actros 1844 a fost
de 27,1 l/100 km, 1845 EURO
V a obþinut 25,1 l/100 km, iar
Actros 1845 EURO VI - 25,9
l/100 km.

RECORD RUN 2011

Powered by
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În mod evident, tot mai mulþi ma -
nageri de firme de transport reali -
zea zã importanþa utilizãrii unor ºo -
feri bine pregãtiþi. Criza econo mi cã
a grãbit acest proces, fãcând mult
mai evidente avantajele pre gã tirii ºo -
ferilor - consum redus de car burant,
costuri mai mici privind men tenanþa
vehiculelor, riscuri dimi nuate privind

accidentele rutiere. 40% dintre res -
pon denþi au ape lat la cursuri supli -
mentare orga ni za te pentru ºoferii
firmei, în timp ce 27% preferã sã se
bazeze doar pe cursurile obligatorii.

„Cursurile sunt bune ºi scad
cos turile cu combustibilul... dar nu
mereu e uºor sã investeºti în ele
(mai ales când ai probleme de cash -

flow ºi trãieºti de pe o zi pe alta)“,
a arãtat Marian G.

În plus, nu este totul sã pregã -
teºti ºoferii, ci trebuie sã gãseºti,
tot odatã, modalitãþi de motivare
pen tru ca aceºtia sã punã în aplicare
lu crurile învãþate. În caz contrar, ne -
în þelegerile dintre ºoferi ºi patronii
fir melor de transport se vor acutiza,
adu când pierderi de ambele pãrþi.

Tot mai mulþi sunt cei care cred
cã punerea ºoferilor în aceeaºi „oa -
lã“, fãrã nici o posibilitate de afir -
ma re, nu poate duce la performanþã.
Totuºi, 33% dintre respondenþi con -
si derã cã impunerea unui consum
nor mat reprezintã cea mai eficientã
me todã de menþinere sub control
a costurilor. ªi nici nu este de mirare,
având în vedere cã furtul de moto -
rinã a de venit activitatea principalã
pentru prea mulþi dintre ºoferi.

Pe de altã parte, ºi pãrerea ºo -
fe rilor este importantã. Doar ei sunt
cei care se confruntã cu realitãþile
drumurilor româneºti.

„Impunerea unui consum nor -
mat este avantajoasã numai pentru
patron, pentru cã sunt situaþii în care
trebuie sã ocoleºti, sã stai la cozi,
sã staþionezi cu motorul pornit…
Eu pot fi de acord cã maºina mea
consumã X/100 de km parcurºi,
dar dacã în su ta aia de kilometri
trebuie sã o presc ºi sã pornesc de
nu ºtiu câte ori, consumul meu
normat se duce naibii!“, a arãtat
Laurenþiu Mirea.

Sistemele electronice, moder ne,
utilizate pentru monitorizarea
consumului dar ºi a stilului de con -
dus par a fi soluþia de completare
a cursurilor de pregãtire pentru ºo -
feri. Însã este greu de crezut cã
aces tea vor avea efectele scontate
atâta vreme cât ºoferi vor considera
cã aceste sisteme sunt create ex -
clu siv în defavoarea lor.

iulie 2011 ............................................................................................................................
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Spune-]i p`rerea!

Despre patronate
Sunteţi membru într-un patronat?

Puteþi transmite 
comentariile 

dumnea voastrã direct 
pe site-ul 

www.ziuacargo.ro 
la secþiunea 

„Întrebarea lunii“.

1. Da. Patronatele apãrã interesele breslei din punct de vedere legislativ ºi
este datoria oricãrui transportator sã facã parte dintr-o asemenea structurã
asociativã.

2. Da. Apartenenþa la un patronat reprezintã o protecþie vizavi de controlul
exercitat de autoritãþi.

3. Nu. Indiferent de intervenþia patronatelor, autoritãþile fac ce vor, atât din
punct de vedere legislativ, cât ºi al controlului.

Pregătirea şoferilor - 
pe drumul cel bun

creo




U n adevãrat K.O. realizat
de MTI în ringul unde
s-au purtat negocierile
legate de forma noii
Legi a Transporturilor.

„Am ajuns la o formã a amen -
da men telor care prelua aproximativ
80% dintre cele mai importante op -
þiuni ale patronatelor. Dar repre zen -
tanþii MTI ne-au anunþat, înainte de
in trarea în dezbateri la Co misia de
Industrii ºi Servicii, cã pen tru Minis -
ter proiectul nu mai repre zintã inte -
res ºi vor solicita res pingerea lui.
Anun þul a fost unul ºocant, având în
ve dere cã se solicita prac tic res pin -
ge rea pro priu lui proiect de act nor -
ma tiv ºi având în vedere ºi ce re pre -
zintã. Nu am înþeles de ce, la dis  tanþã
de doar o sãptãmânã, Mi nis terul a
venit cu douã puncte de ve dere
diametral opuse. Iniþial, au sus þinut
anumite amendamente la care au
lucrat împreunã cu re pre zen tanþi ai
Co mi siei de Industrii ºi Ser vi cii,
pentru ca, la interval de doar o
sãptãmânã, sã afirme cã do cu men -
tul nu mai prezintã interes pen tru
Minister“, a arãtat Augustin Hagiu,
preºe din tele Federaþiei Ope ra torilor
Români de Transport (FORT).

Povestea unei
amânări

Încã de la demararea dis -
cuþiilor legate de o nouã lege a
tran spor tu rilor au apãrut difi -
cultãþi. Rea min tim faptul cã OG
27 a fost emisã de cãtre Guvern
pentru a rãspunde unor chestiuni
punctuale ºi urgente, prin cipalul
aspect fiind legat de trans portul
naþional de persoane - pre lungirea
valabilitãþii licenþelor de traseu
pâ nã în 2016, care, ulterior, a de -
venit 2013. În Par la ment, OG 27
a devenit un vehicul pentru o nouã
lege a trans porturilor, ajun gând,
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K.O. la Legea
Transporturilor
După discuţii, care au durat câteva luni de
zile, pe marginea amendamentelor aduse la
OG 27, Ministerul Transporturilor ar putea
veni cu o nouă variantă de Lege a
Transporturilor, ce va fi emisă sub 
formă de ordonanţă 
în luna august.

Augustin Hagiu, 
preşedinte FORT:

„Comisia de Industrii ºi Servicii a fost pusã într-o
posturã dificilã, între MTI ºi reprezentanþii societãþii
civile. A ales calea de mijloc ºi a votat amânarea
pânã în septembrie. Respingerea proiectului ar fi fost
un dezastru, aºa cum tot un dezastru ar fi fost ca
proiectul sã treacã fãrã amendamentele noastre.“

creo
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de la un foarte scurt act normativ,
sã mãsoare peste 140 de pagini
prin amendamentele aduse.

Au urmat luni de zile de dis -
cuþii ºi negocieri ajungându-se,
aºa cum foarte rar s-a întâmplat,
la un con sens între patronate. La
forma finalã a proiectului, au
contribuit ºi depu taþii din Comisia
de Industrii ºi Ser vicii ºi, astfel,
s-au creat premisele pentru a avea
o nouã lege a trans por turilor,
votatã în Parlament.

Pe de altã parte, MTI a fost pus
într-o poziþie ingratã. ªi nu este
vorba doar de faptul cã noua lege
apã rea fãrã concursul direct al
Minis terului. Problema principalã
a fost cã o parte din amendamente
nu se regãseau în viziunea MTI.

„Sunt câteva aspecte cuprinse
în amendamentele aduse la OG 27,
cu care MTI nu a fost de acord.

Prin tre acestea, se numãrã posi -
bi li tatea prelungirii licenþelor de
traseu pentru transportul regu -
lat de persoane pe încã cinci
ani fãrã licitaþie. Probabil,
decizia luatã de MTI va fi de

conti nuare a sistemului de
atribuire a traseelor prin licitaþie

sau se va merge pe liberalizarea
transportului de persoane, aºa cum
este în majoritatea statelor UE. De
asemenea, înfiinþarea unui corp de
control unic, aºa cum era acesta

prevãzut în amendamentele aduse
la OG 27, a reprezentat un alt

as pect cu care MTI nu a fost
de acord. Decizia finalã
privind modul în care va
arãta controlul unic nu a
fost încã luatã la nivelul

MTI“, a precizat Eusebiu
Pistru, secretar de stat MTI.

Pe de altã parte, deputaþii ºi
reprezentanþii patronatelor ºi-au
exprimat nemulþumirea legatã de
întârzierea MTI în a elabora o nouã
lege a transporturilor. Calendarul
ini þial prezentat de Minister presu -
pu nea elaborarea actului normativ
în anul 2009.

Un lucru rãmâne cert, MTI nu
este de acord cu amendamentele
aduse la OG 27 ºi a gãsit pârghiile
pen tru a-ºi impune punctul de
vedere.

Eşec sau victorie

Amânarea discuþiilor în Comisia
de Industrii ºi Servicii a Camerei
Deputaþilor este privitã de cãtre re -
prezentanþii patronatelor cu îngri -
jorare.

„Legea de aprobare a OG 27 a
reprezentat un compromis pe care
patronatele l-au fãcut în relaþia cu
Par lamentul. Amânarea pentru sep -
tem brie a aprobãrii este ca o lan -
sare cãtre neant, atâta vreme cât
Ministerul urmeazã sã emitã o or -
do nanþã care nu ºtim ce va con -
þine“, a precizat William Padina, re -
prezentant al Uniunii Naþionale a
Transportatorilor Rutieri din Ro -
mânia (UNTRR).

Pe de altã parte, fãrã prezenþa
reprezentanþilor patronatelor la
discuþiile purtate în cadrul Comisiei
de Industrii ºi Servicii, lucrurile ar
fi putut arãta ºi mai rãu.

„Ne-am repliat, am reuºit sã
ne punem de acord cele trei
formaþiuni patronale prezente, ni
s-a acordat cuvântul ºi am susþinut
cauza noas trã. Acest act normativ
trebuie sã treacã, cu amen da men -
te. Am câºti gat jumãtate de bã -
tãlie pentru cã în Comisie s-a de -
cis amânarea pânã în septembrie.
Suntem puºi într-o situaþie favo -
ra bilã. Pe de o parte, dacã MTI
încearcã elaborarea unui alt act
nor mativ, vom cãuta sã îl con tro -
lãm pentru ca acesta sã se înscrie
în regulamentul european ºi în
con textul actual al pieþei trans -
por turilor, pe de altã parte, dacã
nu reuºeºte, vom putea duce pânã
la capãt actul normativ dezbãtut
în Par lament“, a arãtat Augustin
Hagiu.

Ministerul Transporturilor pare
decis sã emitã o nouã lege a trans -
porturilor în vacanþa parlamentarã
ºi, în acest context, cei care au lu -
crat la amendamentele aduse la
OG 27 par sã fi depus o muncã
inutilã.

„Dacã va apãrea în timpul verii
o nouã lege a transporturilor sub
formã de ordonanþã emisã de Gu -
vern, OG 27 nu îºi va mai avea
rostul. În aceastã vacanþã parla -
men tarã, vom lucra la noile acte
nor mative care vor fi discutate ºi în
Co misia de Dialog Social“, a de -
cla rat Eusebiu Pistru, secretar de
stat MTI.

Controlul unic reprezintã una
dintre þintele MTI.

„Nu am avut mandat pentru a
discuta pe marginea amenda men -
telor la OG 27. Oricum, se va face
o entitate unicã de control ºi cred
cã, pânã la finalul acestei luni, va
intra în ºedinþã de Guvern“, a de -

William Padina, 
reprezentant UNTRR:

„Aceastã amânare reprezintã modul prin care
Ministerului Transporturilor i se oferã posibilitatea de
a-ºi impune propria formã de lege a transporturilor
printr-o ordonanþã. Ne întrebãm de ce MTI nu a venit
cu o formã a unei noi legi a transporturilor în urmã
cu ºase luni sau un an – așa cum, de fapt, fusese

convenit – pentru a putea discuta pe marginea acesteia ºi a ajunge
la o formã agreatã de toate pãrþile? Apariþia unei noi legi a
transporturilor sub formã de ordonanþã emisã de Guvern va
reprezenta un factor de instabilitate pentru transportatori.“

Eusebiu Pistru, 
secretar de stat MTI:

„Pe legea de abilitare a Guvernului de a emite
ordonanþe, avem legea transporturilor ºi înfiinþarea
corpului unic de control. În acest context, am cerut
amânarea OG 27.“
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clarat Florian Meluº Coman, di -
rector general ARR.

Pe de altã parte, dacã a fost
nevoie de mai mult de jumãtate de
an pentru a se ajunge la o formã a
noii legi, acceptatã de toate pãrþile
în proporþie de 80%, ne întrebãm
cum va fi posibil sã se ajungã la
consens în câteva zile pe un proiect
nou? Astfel, este de aºteptat ca
proiectul de lege propus de MTI (la
care încã se lucreazã) sã fie emis
fãrã acordul patronatelor, urmând
ca acestea din urmã sã încerce
„corectarea“ în Parlament, acolo
unde ordonanþa va trebui sã ajungã,
mai devreme sau mai târziu. 

„Se pare cã MTI are niºte
puncte de vedere total diferite, pe
care nu putea sã le imprime în
forma proiectului discutat în Par la -
ment. Poate fi vorba despre li cen -
þiere, despre transportul de per -
soane, cuantumul amenzilor...
Fap tul cã MTI nu a dorit sã ia parte
la discuþiile privind amendamentele
la OG 27 presupune cã au o altã
formã pe care o considerã mult mai
bunã ºi mai corect de aplicat în Ro -
mâ nia. Apariþia unei ordonanþe poa -
te însemna ori o nouã cârpealã a
OUG 109, ori o lege care sã regle -
men teze în totalitate transporturile
ºi sã abroge OUG 109 ºi, implicit,
OG 27. Astfel, discuþiile din Parla -
ment nu ºi-ar mai avea rostul“, a
arãtat William Padina.

Pentru piaþa de transport, ac -
tualul context trebuie privit cu în -
gri jorare. Aparenta luptã dintre
Parlament ºi MTI poate avea un
singur învins - transportatorii.

În luna august, ar putea apãrea
o nouã lege a transporturilor (Or -
do nanþã emisã de Guvern), iar în

câteva luni, ordonanþa ar ajunge în
Parlament ºi ar fi, fãrã îndoialã,
modificatã. Nu are sens sã comen -
tãm efectele pe care le vor avea asu -
pra pieþei aceste schimbãri suc ce -
sive, în termen scurt, ale legislaþiei.

Ministerul decide

Ultimele luni ºi, mai ales,
ultime le sãptãmâni, au demon -
strat cã realizarea unei noi legi a
trans por turilor nu se poate face
fãrã acordul ºi concursul mi niste -
 ru lui de profil, mai ales dacã Gu -
vernul dispune de majoritate par -
lamentarã.

„Nu înþeleg de ce Parlamentul
a acceptat ca, în legea de abilitare
a Guvernului pentru emiterea de
ordonanþe pe perioada vacanþei
parlamentare, sã existe o ordonanþã
pentru transporturile rutiere, atâta
timp cât la nivelul Camerei Depu -
ta þilor existã un proiect de lege
pentru aprobarea OG 27, care mo -
di ficã complet legea transpor -
turilor“, a spus William Padina.

ªi totuºi, Parlamentul a fãcut
acest lucru, iar MTI a devenit pose -
sor atât al puterii executive, cât ºi
al celei legislative.

Astfel, pentru moment, puterea
de decizie trece în curtea MTI, iar
forma finalã a legii transporturilor
ar putea fi o surprizã de proporþii. 

„MTI a lucrat cot la cot cu
Parlamentul pe amendamentele pe
care am lucrat ºi noi. Mã aºtept ca
o ordonanþã emisã de Guvern sã se
înscrie în parametrii amenda men -
telor pe care le-au lucrat cele douã
pãrþi. Oricum, ar fi foarte dificil ca
în douã luni de zile sã fie realizatã
o ordonanþã care sã ia în consi de -

rare regulamentele europene ºi
con textul pieþei. Aceastã grabã poa -
te duce la un fiasco“, a precizat
Augustin Hagiu.

„Din exterior, este greu de în -
þe les rolul MTI. Cum joacã acelaºi
joc din poziþia ambilor concurenþi.
MTI este iniþiatorul modificãrii legii
transporturilor. MTI a lucrat la pro -
iectul de lege într-un mod atipic -
consilierul personal al ministrului
a lucrat în secret cu ºeful ARR ºi
cu un specialist din opoziþie! Tot
MTI, însã, la momentul adevãrului,
se opune la propria lege atunci
când e arãtatã în Parlament la Co -
misia de Industrii ºi Servicii. De
data aceasta, se opune prin se cre -
tar de stat ºi direcþie de specialitate
- care, în mod nenatural, nu au fost
implicaþi în elaborarea noii legi. Noi
cum ºtim ce vrea MTI pentru a
putea aborda pragmatic aceastã
temã? Pragmatic înseamnã simplu
doar regulamente ºi directive ra -
cor date la legile administrative din
Ro mânia - vedeþi legea trans por -
turilor din Germania“, a arãtat Radu
Dinescu, secretar general UNTRR. 

Iar în cazul în care cineva consi -
d erã cã regulamentele europene
reprezintã bariere de netrecut pen -
tru legislaþia naþionalã, ar putea sã
se înºele grav.

„Regulamentele europene au
aplicabilitate directã la nivelul
statelor membre pentru transportul
internaþional. Se recomandã ca
prevederile din regulamente sã fie
utilizate ºi pentru transporturile
naþionale, însã sunt multe elemente
lãsate la latitudinea fiecãrui stat în
parte“, a subliniat William Padina.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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C onform datelor furnizate de ARR, în
perioada ia nua rie-mai 2011, au fost rea -
lizate 12.767 de con troa le, dintre care
7.255 în trafic, numãrul vehiculelor veri -
fi cate ajungând la 99.342. Dintre

acestea, 82.497 transportau mãr furi generale,
4.541 mãrfuri peri cu loase ºi 10.784 persoane. În
acest context, operatorilor strãini li s-au aplicat
612 procese verbale în valoare de circa 2,6
milioane lei. ARR precizeazã cã, potrivit preve -
de rilor legale, sumele din amen zi le aplicate
operatorilor de trans port strãini sunt încasate în
pro porþie de 100%. 

De menþionat cã sumele din amenzi sunt
venituri la bugetul de stat pentru persoane juridice
ºi venituri la bugetele locale pen tru persoane
fizice, Autoritãþii Ru tie re Române nerevenindu-i
nimic din ele.

Cristina TOBESCU
cristina.tobescu@ziuacargo.ro
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Numãr total controale efectuate 12.767
- în trafic 7.255
- controale sedii operatori de transport 5.512

din care ºcoli de conducãtori auto 390

Numãr total autovehicule 
verificate în trafic 99.342
dintre care:
- mãrfuri generale 82.497
- mãrfuri periculoase 4.541
- persoane 10.784
- autovehicule „ºcoalã“ 1.067
- autovehicule taxi 453

Sancþiuni aplicate
- numãr total procese verbale încheiate 10.109
- valoare totalã procese verbale (lei) 37.550.980

Din care pentru operatori de transport strãini:
- numãr procese verbale încheiate 612
- valoare procese verbale (lei) 2.632.500

Numãr copii conforme suspendate, retrase, anulate 354
Numãr suspendãri a dreptului de utilizare a vehiculului 224
Numãr de imobilizãri autovehicule 543

Amenzi de peste 
37 milioane lei
Inspectorii
Autorităţii Rutiere
Române (ARR) au
aplicat în primele 5
luni ale acestui an
peste 10.000
sancţiuni, valoarea
totală a amenzilor
depăşind 37,5
milioane lei.
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A ºa cum v-aþi obiºnuit,
în aceastã perioadã a
anului, revista Ziua
Cargo lanseazã con -
cur sul Romanian

Trans port Company of The Year.
Ediþia 2011 a competiþiei va adu -
ce din nou în prim plan companii
care pot constitui un exemplu de
bune practici pentru piaþa de
profil. Iar câºtigãtorul va reprezen -
ta pro punerea României de parti -
ci pare în cadrul concursului euro -
pean de profil, unde Ziua Cargo
este membrã în juriu. 

Ca întotdeauna, susþinem cã
transportul rutier de mãrfuri este,
fãrã îndoialã, o activitate respec -
ta bilã, iar concursul Romanian
Trans p ort Company of The Year
are menirea de a scoate cât mai
bine în evidenþã acest lucru.

Un concurs 
în care
profesioniştii au
un cuvânt de spus

Toþi actorii importanþi din do -
meniul transporturilor vor fi impli -

caþi în desemnarea companiei
româ neºti de profil a anului. Au -
to ritãþi, clienþi, asociaþii profe sio -
nale, furnizori pentru industria
transporturilor ºi, bineînþeles,
com panii de transport vor parti -
ci pa în aceastã toamnã la decer -
na rea premiului „Romanian Trans -
port Company of the Year 2011“
ºi vor avea, bineînþeles, un cuvânt
greu de spus în alegerea câºti gã -
to rului.

Acesta va fi stabilit (în propor -
þii egale) atât de cãtre cititorii re -
vis tei Ziua Cargo, cât ºi pe baza
evaluãrii de cãtre un juriu, format
din specialiºti, a unui dosar com -
pletat de toþi candidaþii finaliºti.
Membrii juriului sunt: Florian Meluº
Coman - director general al Auto -
ri tãþii Rutiere Române, co misar ºef
Cristian Cãlin - director adjunct Di -
rec þia Rutierã IGPR, Marin Lepã da -
tu - director general IFPTR (Insti -
tutul de Formare Pro fesionalã în
Transporturi Rutiere), Ionuþ Simion
- partener PricewaterHouse
Coopers, Cris tian Fugaciu - director
general MARSH, Vasile ªtefãnescu
- pre ºedinte COTAR, Augustin
Hagiu - preºedinte FORT, Radu
Dinescu - secretar general UNTRR,
Adriana Pãlãºan - vicepreºedinte
ARILOG (Asociaþia Românã de
Logisticã) ºi Radu Borcescu -
redactor ºef Ziua Cargo.

Piaţa 
în cifre

În paralel cu concursul, revista
Ziua Cargo va realiza în parte ne -

riat cu Supply Chain Management
Center un barometru privind piaþa
de transport ºi logisticã. Vom avea
faþã în faþã rãspunsurile furni zo -
ri lor de servicii de transport ºi ale
clienþilor lor ºi vom putea estima
care sunt tendinþele pe piaþa de
profil. Cum au evoluat tarifele în
pa ralel cu costurile, unde merg
in vestiþiile ºi ce-i de fãcut pentru
a îmbunãtãþi relaþia dintre cãrãuºi
ºi clienþi sau furnizorii lor, vom
afla cu ocazia Galei „Romanian
Trans port Company of the Year
2011“, când vor fi prezentate re -
zul tatele studiului de piaþã. Pentru
cã ne dorim sã avem o imagine
cât mai corectã a pieþei de trans -
port, vã invitãm pe toþi (transpor -
ta tori ºi clienþi) sã rãspundeþi la
chestionarul de pe pagina noastrã
de internet www.ziuacargo.ro.
Pre cizãm cã datele pe care ni le
veþi furniza vor fi confidenþiale ºi
toþi cei care se vor înscrie în
sondaj vor participa la o tombolã
cu premii surprizã.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Romanian Transport Company
of the Year 2011

Intră în concurs!
Conduceţi o afacere de transport de care
sunteţi mândri? Aţi reuşit să găsiţi o cale
de a desfăşura eficient activitatea chiar în
această perioadă dificilă? Vă invităm să
intraţi în concurs. Nu contează dimensiunea
firmei, ci managementul ei.

Accesaþi pe www.ziuacargo.ro
regulamentul de participare la
concursul „Romanian
Transport Company of the
Year 2011“ ºi completaþi
formularul de înscriere. Noi vã
vom contacta ºi vã vom
furniza dosarul pe care va
trebui sã îl completaþi pentru
a intra în competiþie.

Compania care primeºte titlul
de „Romanian Transport
Company of the Year 2011“
va reprezenta þara noastrã,
anul viitor, la concursul
internaþional „European
Transport Company of the
Year“, unde revista Ziua Cargo
este membrã în juriu.
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V aloarea anticipatã a
indexului este în scã -
de re, la rândul sãu, de
la 62 (cât se preco ni -
zase pentru iunie), la

50, pentru iulie, ceea ce înseamnã
cã piaþa estimeazã o stagnare a
volumelor ce vor fi expediate în
aceastã lunã.

Pe segmente de transport, in -
dexul curent a scãzut atât pentru
transportul rutier (de la 64 la 57),
cât ºi pentru expediþiile maritime
(de la 67 la 61), dar, conform
comentariilor specialiºtilor danezi,
încã indicã volume mai ridicate
decât cele estimate în urmã cu
câteva luni. Expediþiile aeriene au
rãmas relativ constante ºi încã se
situeazã sub valoarea de creºtere
realã (50), ceea ce aratã, în mod
evident, o scãdere a volumelor.
ªi estimãrile s-au înrãutãþit, mai
ales pe primele douã domenii
menþionate. 

Geografic, indicele a rãmas
con stant în Benelux (61), în timp
ce în Danemarca s-a prãbuºit,

efec tiv, de la 73 la 54. Europa de
Est a scãzut de la 62 la 53, Fin -
landa de la 67 la 54, Germania
de la 58 la 54, Norvegia de la 67
la 50 (þarã care are niºte variaþii,
de la lunã la lunã, de-a dreptul
spec taculoase), iar Suedia e în
picaj de la 63 la... 46 (o scãdere
realã a volumelor). În aceeaºi si -
tua þie, se aflã ºi Elveþia, cu o cã -
de re de la 56 la 33, în timp ce
sin gura þarã în care indicele a cres -
cut, efectiv, este Marea Britanie
(de la 50 la 68).

Cum se calculează

Studiul, la care participã mari
operatori europeni din domeniul
ex pediþiei de mãrfuri, se cana li -
zeazã pe douã întrebãri principale.
Prima dintre ele se referã la
volumele de mãrfuri operate în
mod curent, comparativ cu ulti -
mele douã luni, cu ajustãrile nece -
sare sezoniere (mai reduse, la
acelaºi nivel, mai mari). Cea de-
a doua întrebare vizeazã aºtep -

tã rile în privinþa volumelor operate
în urmãtoarele douã luni, ºi în a -
cest caz, cu ajustãrile sezoniere
ne cesare (mai puþin, la fel, mai
mult).

Numãrul de participanþi a înre -
gistrat, în iunie, 125 de res pon -
denþi. 41% dintre aceºtia sunt în
domeniul rutier, 31% pe maritim,
12% pe aerian ºi 16% pe alte
moduri de transport. Danemarca
deþine 21% dintre votanþi, 14%
sunt din Europa de Est, 12% din
Marea Britanie, 10% din Ger ma -
nia, câte 9% din Finlanda ºi Sue -
dia, 6% Benelux, 7% alte state,
7% Norvegia ºi Elveþia - 5%. 

Rãspunsurile au fost traduse
de specialiºtii danezi într-un indice
a cãrui valoare variazã între 0 ºi
100, cu valorile peste 50 indicând
o creºtere marcatã de companiile
participante.

Demn de remarcat este faptul
cã, pe tot parcursul anului trecut,
indicele a rãmas peste valoarea de
50, fapt care denotã evoluþia in -
dis cutabil pozitivã a pieþei de ex -
pediþii europene. 

Danske Markets Equities este
Compania de analizã a Danske
Bank (Banca Danezã).

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Scădere sezonieră
cu anticipaţie?
Conform datelor furnizate de Danske
Markets Equities, indexul de expediţii în
luna iunie a înregistrat din nou o scădere
importantă, de la 63 la 54. De menţionat
este şi faptul că indicele real se situează
sub cel preconizat de către specialişti în
urmă cu câteva luni (66).

Indexul european de expediţii
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A m dorit sã aflãm cum
va influenþa noul Cod
de Dialog Social stra -
te gia de viitor a pa tro -
natelor.

Aºa cum am arãtat în revista
lunii trecute, precum ºi pe
www.ziuacargo.ro, la data de 13
mai a intrat în vigoare Legea nr.
62/2011 - Legea dialogului social.

Sunt aspecte interesante pe
care noua lege le are în vedere.
Astfel, organizaþiile patronale pro -
m oveazã concurenþa loialã, de -
sem  neazã reprezentanþi la nego -
cie rea ºi încheierea contractelor
col ective de muncã, la alte tra tative
ºi acorduri în relaþiile cu au toritãþile
publice ºi cu sindicatele, precum
ºi în structurile bipartite ºi tripartite
de dialog social, ela boreazã ºi pro -
mo veazã coduri de conduitã în afa -
ceri, promoveazã principiile res -
pon sabilitãþii sociale, asigurã
pen tru membrii lor infor ma rea, fa -
ci li tarea de relaþii între aceº tia, pre -
cum ºi cu alte orga ni zaþii, promo -
va rea progresului ma nagerial,
ser vicii de consultanþã ºi asistenþã
de specialitate, inclu siv în domeniul
ocupãrii ºi formãrii profesionale,

precum ºi al sãnã tãþii ºi securitãþii
în muncã, elabo rea zã strategii ºi
po litici de dez vol tare economico-
so cialã la nivel sectorial ºi naþional
etc.

Lucrurile sunã foarte bine - mai
mul te responsabilitãþi, mai multã
in flu enþã. Obþinerea repre zen ta ti -
vitãþii este, totuºi, un pas greu de
trecut.

Amintim cã reprezentativitatea
la nivel naþional poate fi obþinutã
de organizaþiile patronale care au
statut legal de confederaþie patro -
nalã, au independenþã organi za to -
ricã ºi patrimonialã, au ca mem bri
patroni ai cãror unitãþi cu prind cel
puþin 7% din angajaþii din eco no -
mia naþionalã, cu excep þia an ga ja -
þilor din sectorul buge tar, au struc -
turi teritoriale în cel puþin ju mãtate
plus unu din jude þele Ro mâniei,
inclusiv în muni cipiul Bucureºti.

Pentru a obþine reprezentati -
vi tatea la nivel de sector de ac ti -
vi  tate, o structurã patronalã tre bu -
ie sã aibã statut legal de federa þie
patronalã ºi sã aibã ca mem bri
patroni ai cãror unitãþi cu prind cel
puþin 10% din efectivul angajaþilor
sectorului de activitate, cu excepþia
angajaþilor din sec torul bugetar.
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Reprezentativitate
şi responsabilitate
Noul Cod de Dialog Social schimbă semnificativ modul de
organizare şi funcţionare a patronatelor şi ar putea
reprezenta punctul de pornire către o normalizare a
relaţiilor patronate-autorităţi, dar şi o modernizare a
raporturilor dintre patronate şi membrii acestora.

Mai multă muncă
pentru patronate

„Trebuie sã privim în per spec -
tivã ºi sã fim optimiºti din punct
de vedere al implicaþiilor pe care
le aduce noul cod de dialog social.
Este clar cã, în momentul în care
se iniþiazã o acþiune pentru do bân -
direa reprezentativitãþii, pe de o
parte se reactiveazã membri care
apãreau doar pe hârtie, dar nu erau
participanþi activi, iar pe de altã
parte se cautã atragerea de noi
membri“, a precizat Augus tin
Hagiu, preºedinte FORT (Fede raþia
Operatorilor Români de Transport).

Se va reconfigura relaþia dintre
trans portatori ºi patronate. Patro -
na  tele au interesul sã obþinã re pre -
zen tativitatea ºi vor cãuta sã con -
vingã cât mai multe firme, iar
trans portatorii ar trebui sã devinã
tot mai conºtienþi de necesitatea de
a fi reprezentaþi de cãtre un patronat.

„Activarea“ unui numãr cât mai
mare de operatori de transport
nu va fi însã o treabã uºoarã.

„Lipsa de reacþie a operatorilor
de transport la apelurile noastre
menite sã îmbunãtãþeascã și condi -
þi ile în care îºi desfãºoarã acti vi -
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tatea este alarmantã. A scãzut
încrederea transportatorilor în re -
zultatele luptei patronale cu auto -
ri tãþile. De asemenea, sunt atât de
preocupaþi în a supravieþui de la o
zi la alta, încât apelurile noas tre par
lupte pentru obiective prea înde -
pãr tate“, a explicat Con stan tin Isac,
preºedinte UNTRR (Uniu nea Naþio -
nalã a Transportatorilor Rutieri din
România).

Pânã acum, patronatele ºi-au
fãcut simþitã prezenþa în special în
momentele de crizã, atunci când
operatorii de transport au trecut
prin situaþii dificile.

„Momentele de interes al trans -
portatorilor faþã de patronate vin
în valuri, în funcþie de conjunc turã.
Cert este cã niciodatã nu am vãzut
un aflux mai mare cãtre FORT ca
în ultimele 12 luni. Ac tua la condu -
cere a MTI instauratã anul trecut a
reuºit sã uneascã trans portatorii“,
a arãtat preºe din tele FORT.

Conform legii, transportatorii
trebuie sã facã dovada numãrului
de angajaþi cu viza de la inspec to -
ra tul teritorial de muncã. Acest as -
pect pune patronatele în situa þia de
a-ºi contacta toþi membri. Iar a ceºtia
din urmã trebuie sã re cu noas cã în
continuare patrona tele care urmea -
zã sã îi reprezinte, altfel, nu vor
transmite tabelele cu angajaþii.

Concurenţă între
patronate

Este de aºteptat ca obþinerea
reprezentativitãþii de cãtre un pa -
tronat sã ducã la o concentrare a
operatorilor de transport în acea di -
recþie. În plus, este greu de cre zut

cã mai mult de douã patronate vor
putea obþine reprezen tati vi tatea în
transporturi. Astfel, este de aº tep -
tat ca patronatele sã îºi in ten si fice
activitatea în perioada urmãtoare.

„Mai mult de douã organisme
pa tronale nu pot obþine repre zen -
tativitatea pe ramura transporturi.
Nu mãrul firmelor active la nivel na -
þio nal din punct de vedere pa tro -
nal nu depãºeºte 3.000. Din cele
30.000 de firme de transport licen -
þia te, la ora actualã, doar apro xi -
ma tiv 20.000 mai desfã ºoa rã efec -
tiv activitatea de trans port. Dacã
dãm la o parte firmele ce desfã -
ºoa rã activitãþi de trans port în cont
pro priu ºi pe cele cu un singur ca -
mion, unde ºoferul este ºi patron,

ajungem la un po ten þial de societãþi
de transport active în zona patro -
na lã de apro ximativ 3.000. La ni -
velul acestor 3.000 de firme, putem
discuta de aproximativ 24.000 de
angajaþi (124.000 de angajaþi existã
la nivel de sector transporturi). Ast -
fel, doar douã patronate au poten -
þialul de a obþine reprezentati vi tate
la nivel de sector transporturi
rutiere“, a explicat Augustin Hagiu.

Unirea patronatelor ar repre -
zen ta, fãrã îndoialã, un mare câºtig
pentru transportatori, dar, având în
vedere experinþa anilor tre cuþi, este
greu de crezut cã acest lucru va fi
posibil.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Augustin Hagiu, 
preşedinte FORT:

„Sub federaþia noastrã s-au înfiinþat asociaþii
patronale judeþene ºi nu filiale. Cei care au mers pe
ideea de filiale, mutând puterea de decizie la centru,
vor avea de pierdut. Va fi dificil pentru aceºtia sã
atragã în zona filialelor multe firme ºi, eventual, sã le
transforme în asociaþii patronale. Noi am sprijinit ºi

încurajat înfiinþarea de asociaþii patronale la nivel judeþean, care,
ulterior, au putut alege cãtre ce uniune, federaþie sau confederaþie se
vor îndrepta la nivel naþional. Independenþa acordatã la nivel local
reprezintã un mare avantaj, dând ºansa de a atrage multe firme. Pe
de altã parte, o federaþie formatã din asociaþii judeþene
independente presupune o muncã mult mai grea pentru a gãsi
numitorul comun ºi a putea reprezenta toate asociaþiile printr-un
punct de vedere comun. Dar aici se regãseºte ºi marele avantaj de
imagine. Îmi doresc ca toate formulele patronale existente sã
formeze o singurã structurã, care sã aibã o voce comunã ºi, ulterior,
sã treacã la obþinerea reprezentativitãþii. Primul pas pe care l-am
realizat cãtre unitatea patronatelor a fost acela al transparenþei
totale. De câteva luni, FORT îºi anunþã acþiunile, neavând nimic de
ascuns faþã de celelalte patronate. Mi-aº dori sã existe o atitudine
similarã ºi din partea celorlalte patronate. Cred cã actualele
patronate ar putea gãsi o formulã reuºitã care sã schimbe istoria ºi
sã grãbeascã ceea ce oricum se va întâmpla peste câþiva ani. Chiar
dacã încercãrile de colaborare eºueazã, reprezentativitatea va fi
obþinutã pe cale naturalã.“

Constantin Isac, 
preşedinte UNTRR:

„La o primã lecturare, legea sunã foarte bine, dar nu
ar fi pentru prima datã când totul rãmâne la nivelul
unor cuvinte frumoase scrise pe o hârtie și care nu
sunt aplicate. Este menirea patronatelor sã depunã
eforturi pentru a rezolva problemele celor pe care îi
reprezintã, însã eforturile depuse sunt înzecite faþã

de rezultate. Singura strategie pe care o putem avea faþã de actualul
cod al dialogului social este sã urmãrim aplicarea acestuia ºi orice
abatere de la litera lui sã o sancþionãm, astfel încât sã fim un
partener incomod atâta timp cât prezenţa noastrã este speculatã.
Societatea româneascã în general ºi-a pierdut încrederea în
autoritãþi. Am irosit jumãtate de an pentru a construi un proiect de
lege, iar în câteva zile Ministerul aruncã totul la gunoi, mergând pe o
altã direcþie. Iatã un alt motiv de pierdere a încrederii pentru
transportatorii cãrora le-am cerut opinii legate de noua lege a
transporturilor. Totuºi, UNTRR conºtientizeazã cã, în lipsa luptei,
înfrângerea ar fi totalã. Trebuie sã urmãrim în continuare obiectivele
propuse cu mai mult pragmatism care sã aducã rezultate concrete.“
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Casele de expediţii
scapă de cei
50.000 de euro
Răsturnare de situaţie în cazul Scrisorii de
garanţie bancară solicitată de ARR caselor de
expediţii, după ce, la sfârşitul lunii iunie,
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anulat,
printr-o decizie irevocabilă, prevederile
Ordinului 1172/2009 privitoare la
obligativitatea prezentării scrisorii de
garanţie bancară pentru menţinerea licenţei.

V ârful de lance în lupta
împotriva acestei impu -
neri a fost Patronatul
Expeditorilor, al cãrui
preºedinte este avo catul

George Iacob-Anca. De alt fel, Casa
de Avocaturã Iacob-Anca &
Asociaþii a fost cea care a
reprezentat în justiþie expeditorii.
„Demersul în justiþie a pornit la ini -
þiativa unor case de expediþii re -
prezentate de Casa de Avoca turã
Iacob-Anca & Asociaþii, Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie anu lând în
data de 22 iunie 2011, prin Decizie
irevocabilã, dispo ziþiile din Ordinul
MTI 1172/2009 privind obliga ti vi -
ta tea prezentãrii documentelor
referitoare la deþi nerea unui capital
propriu în valoare de minimum
50.000 euro pen tru acoperirea
even tualelor daune provocate cli -
en þilor - bilanþ contabil ºi/sau scri -
soa re de ga ranþie bancarã“, a ex -
pli cat George Iacob-Anca. El a
precizat cã soli citarea de anulare
a prevederilor incriminate din OMTI
1172/2009 a început în decembrie
2009 prin formularea ºi depu ne rea
unei plângeri prealabile atât la
Auto ri tatea Rutierã Româ nã
cât ºi la Ministerul Trans -
 porturilor ºi Infra struc turii.

„Ini þia torii acestui de mers au fost
19 case de expediþii din Bucureºti
ºi din þarã. Deoarece plângerea
prea labilã nu a avut efectul scon -
tat, ba, din contrã, au to ritãþile au
insistat în aplicarea dis  poziþiilor
privind scrisoarea de ga ranþie ban -
carã, s-a formulat ºi de  pus acþiune
la Curtea de Apel Bu  cureºti. So -
luþia instanþei de fond a fost ne -
favorabilã. Demersul nu s-a oprit
aici ºi Înalta Curte de Ca sa þie ºi
Justiþie, prin decizia pro nun þatã, a
constatat cã legea a fost în cãl catã
ºi cã prevederile con tes ta te trebuie
anulate“, a con tinuat el.

Urmează şi alte
demersuri juridice

Preºedintele Patronatului Ex -
pe   ditorilor a menþionat cã or ga ni -
za þia are în plan ºi alte demer suri
ju ridice, care trebuie, însã, într-o
pri mã fazã, demarate la or ganele
com petente, adicã la Mi nis terul
Trans porturilor ºi la ARR. „Dacã a -

ces te douã entitãþi juridice re pre -
zen tative pentru stat în do meniul
de activitate al Patrona tu lui Expe -
di torilor nu vor lua decizii de re pa -
rare a erorilor legislative fã cute
pânã în prezent, vom con tinua de -
mer surile în instanþã. Vic toria obþi -
nutã de expeditori la Înalta Curte
de Justiþie ºi Casaþie aratã cã este
posibil ca, atunci când statul emite
acte normative incorecte ºi refuzã
sã le corec te ze, sã se repare gre -
ºe lile cu aju torul instanþei ju de cã -
to reºti. Vom merge în instanþã
pentru toate celelalte prevederi in -
co recte ºi ilegale existente în do -
me niul transporturilor ºi exped i þi i -
lor“. Potrivit lui George Iacob-Anca,
de cizia Înaltei Curþi este funcþio -
na lã în momentul de faþã, ea fiind
deja adusã la cunoºtinþa repre zen -
tanþilor ARR, de cãtre membrii pa -
tronatului, care au fost în si tuaþia
de a-ºi obþine licenþa de func þio -
nare. „ARR cunoaºte exis ten þa ei
ºi chiar cred cã a pus-o în aplicare,
având în vedere cã unii dintre cei
cãrora li s-au expediat adrese de
retragere a licenþei au primit deja
adrese prin care sunt anunþaþi cã
mãsura retragerii a fost revocatã“.

Echipa Iacob-Anca & Asociaþii,
care a reprezentat interesele
Caselor de Expediþii iniþiatoare
atât la Curtea de Apel Bucureºti
- instanþa de fond, cât ºi la
Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie - instanþa de recurs, a
fost formatã din avocaþii
George Iacob-Anca ºi Nicoleta
Iacob-Anca.
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Prejudiciile pot fi
recuperate acum
în instanţă

De menþionat cã, dupã intrarea
în vigoare a Ordinului 1172, ARR
a fãcut demersuri de ridicare ºi
blo care a activitãþii expeditorilor
care aveau deja licenþele. „ARR a
restricþionat activitatea expe di to -
rilor. Unii au fost ºi au predat licen -
þele la solicitarea ARR. Altora, pur
ºi simplu, li s-a refuzat eliberarea
unei licenþe noi. În mod normal,
orice pierdere cauzatã ilegal de
cãtre o autoritate a statului sau de
cãtre altcineva ar trebui acoperitã.
Cei care au suferit aceste pagube
trebuie sã se adreseze întâi amia -
bil autoritãþilor care au cauzat

pen tru recuperarea prejudiciului,
iar dacã acestea refuzã, sã se
adreseze instanþei de judecatã“.

Reamintim cã Ordinul 1172 a
confirmat o tendinþã manifestatã
încã din 2006 privind condiþiile
de licenþiere ºi de menþinere a
licenþelor de cãtre expeditori, nor -
me le de aplicare a OUG 109
creând mediul pentru impunerea

con diþiei privind cei 50.000 de
euro. „La acel moment, s-a soli -
ci tat scrisoarea de garanþie banca -
rã ca o alternativã la asigurarea
pro fesionalã a expeditorilor. Asi -
gu rarea profesionalã este o con -
diþie facultativã, însã ea este, din
punct de vedere juridic ºi practic,
un element care nu ar trebui sã fie
obligatoriu din punct de vedere
legal, ci din punct de vedere pro -
fesional, pentru fiecare expeditor
sau transportator în parte. Fiecare
firmã ar trebui sã beneficieze de
o asigurare proprie, beneficã în
situaþia în care greºeºti ceva.
Exact acelaºi lucru se întâmplã în
cazul asigurãrii RCA pentru un
ºofer“, a concluzionat preºe di n -
tele Patronatului Expeditorilor.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

George Iacob-Anca, preşedinte al
Patronatului Expeditorilor:

Am sesizat Ministerul Transporturilor ºi ARR cã suntem
înfiinþaþi ºi dorim sã participãm la elaborarea actelor

normative din domeniu. Am atras atenþia asupra existenþei unui
cadru legal european, care este aplicabil ºi asupra faptului cã este
necesar ºi obligatoriu sã se þinã seama de aceste prevederi,
indiferent de legislaþia româneascã. Suntem deschiºi oricãrui dialog,
dar nimeni nu a dat vreun semn cã ar dori sã fim implicaþi în aceste
demersuri.“

„

Florian Meluş Coman, 
director general ARR:

Am comunicat în teritoriu pentru a ne conforma deciziei
justiþiei. Practic, în acest moment, este acceptatã asigurarea

de risc pentru licenþierea caselor de expediþie. Dacã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie a spus cã un lucru nu trebuie fãcut, atunci o
asemenea prevedere nu va fi introdusã nici în urmãtoarele acte
normative. Altfel, am ajunge în acelaºi punct“.

„



Ziua Cargo: Se vorbeºte de
mai multã vreme de
necesitatea iniþierii unui
proces de „curãþare” în
cadrul ARR. Cât de uºor
este de realizat acest lucru?
Florian Meluº Coman: Este

foarte dificil de fãcut curãþenie la
ora actualã, pentru cã prevederile
le gale, în lipsa unor dovezi con cre -
te, nu ajutã. Totuºi, rezultatele au
început sã aparã. Am concediat un
ºef de agenþie, mai sunt încã doi
pe lista de aºteptare - este vor ba
despre abateri de la regu la mentele
de funcþionare ºi de la re gulamentul
de ordine internã. Am concediat,
de asemenea, câþi va referenþi, am
suspendat câþiva inspectori,
începând cu cei de la Bi hor care
au fost trimiºi în jude ca tã pentru
presupuse fapte de corupþie, iar
alþii au fost retro gra daþi. Ne-am dorit

sã îmbunãtãþim imaginea ARR, sã
întãrim puterea ºi eficacitatea
actului de control, sã ne organizãm
astfel încât refe renþii sã nu mai aibã
contact direct cu operatorii de
transport rutier, iar când aceste
lucruri se încalcã, intervenim.

Din pãcate, în ciuda percepþiei
negative a unei pãrþi a opiniei pu -
bli ce, totul se opreºte atunci când
se ajunge la concret. Atunci când
sunt solicitate date clare, toatã
lumea tace. 

ªi cei sancþionaþi se plâng de
fap tul cã este prea multã biro cra -

þie, cã regulamentele ºi procedu -
rile sunt foarte stufoase, iar gradul
de încãrcare este foarte mare. Nu -
mã rul de angajaþi a scãzut ºi sar -
ci nile au fost repartizate supli -
men tar, în timp ce salariile s-au
diminuat, aºa cum se ºtie. Sunt
ar gumente logice, pertinente, dar
tre buie sã avem în vedere cã sun-
tem singura autoritate care face
controlul de stat ºi trebuie sã ne
desfãºurãm activitatea.

O altã chestiune pe care am
atins-o ºi care este greu de probat
este legatã de relaţiile cu anu mite
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Intensificarea controalelor în trafic, dublate de
verificãri mult mai serioase la sediul firmelor relevã

abateri grave, care probabil ar fi fost depistate ºi anii
trecuþi dacã se fãceau controale la fel de serioase.”

„

Semne de
curăţenie la ARR
În ultimele luni, în cadrul
Autorităţii Rutiere Române,
au fost întreprinse acţiuni
având ca ţintă creşterea
funcţionalităţii, dar şi
îmbunătăţirea imaginii. 
Am discutat despre 
efectele acestor demersuri
cu Florian Meluş Coman,
director general ARR.
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centre de formare pro fe sio na lã,
cu anumite ºcoli de condu cã tori
auto, cu anumiþi operatori de
transport de marfã ºi de per soa -
ne. Pe mãsurã ce am primit infor -
maþii în acest sens, am ges tio nat
situaþia cu aparatul propriu. Am
avut trei tipuri de instrumente de
lucru - presa, petiþii venite de la
persoane fizice ºi operatori de
trans port, iar la acestea s-au adãu -
gat informaþiile din propriul sis -
tem.

Au existat multe reclamaþii
din partea mediului privat?
Legate de inspectori, doar

câte va ºi, de obicei, anonime.
Sigur cã ar fi trebuit sã le clasãm,
lu cru care s-a ºi întâmplat. Însã
in formaþia am verificat-o ºi, atunci
când am avut îndoieli legate de
corectitudinea angajatului nostru,
am cercetat în amãnunþime acti -
vi tatea acestuia ºi a agenþiei.

A existat o evaluare 
a activitãþii tuturor
agenþiilor ARR?
Am realizat un control la toate

agen þiile ARR, încheiat în luna iu -
nie. Acest control a avut în vedere
atât partea de licenþiere, atestare
ºi autorizare, cât ºi pe cea de con -
trol. Ca o concluzie, putem spune
cã sistemul este funcþional, dar
per fectibil. Am reprimit auto ri za -
rea pentru sistemul ISO 9001 ºi,
printre recomandãrile care ni s-au
fãcut, se numãrã utilizarea mai in -
tensã a sistemelor informatice.
Astfel, odatã cu semnãtura elec -
tro nicã, vom implementa prelua -
rea în sistem electronic a docu -
men telor, scanate sau sub altã
for mã, pe o parolã unicã pentru
fie care operator de transport. Do -
cu mentele le vom elibera în aºa
fel încât referenþii sã nu se mai
vadã niciodatã cu operatorul, sã
nu mai aibã contact fizic.

Existã o legãturã între
creºterea semnificativã a
numãrului amenzilor
acordate în acest an ºi
controlul desfãºurat în
interiorul ARR?
Cu siguranþã putem stabili o

pa ralelã între procesul de curãþare
ce are loc în ARR ºi numãrul în
creº tere al amenzilor acordate de
la începutul anului, precum ºi a
cuantumului acestora. Am închis
cer cul - faptul cã am verificat cu
aten þie ºefii de agenþie, referenþii
ºi inspectorii a fãcut ca numãrul
con troalelor realizate în trafic ºi
la sediul firmei sã creascã ºi astfel

s-a ajuns la mai multe procese
ver bale de contravenþie. Credem
cã, în acest an, vom ajunge la un
cuantum al amenzilor cu peste
70-80% mai mare faþã de 2010.
Mã rindu-se numãrul de controale,
mare parte dintre cei care se obiº -
nu iserã sã lucreze la negru sau
sã pirateze activitatea de trans -
port i-am adus la luminã ºi lucrea -
zã acum în legalitate.

Printre cele mai problematice
regiuni din punct de vedere al ne -
respectãrii legii se numãrã Galaþi,
Con stanþa, Vâlcea, Hunedoara...
În primul rând, s-au constatat aba -
teri privind accesul la profesia de
transport, nici un fel de docu men -
te, folosirea de ºoferi fãrã con -
tract de muncã, abateri grave de
la legislaþia socialã etc. Cred cã
încã mai existã maºini care cir -
culã fãrã nici un fel de acte, dar
nu mãrul acestora este în scãdere.
Avem peste o mie de seturi de
plã cuþe ºi de certificate de înma -
tri culare ridicate.

Cu siguranþã, sancþiunile acor -
date duc la o mai mare grijã din
partea operatorilor, mai ales cã,
pe lângã amendã, existã ºi mãsuri
complementare, cum ar fi sus pen -
darea persoanei desemnate. Cert
este cã atunci când se anunþã un
control la sediul operatorului de
trans port, deja se constatã un
com portament mult mai serios
din partea acestuia.

Cum caracterizaþi numãrul
mic de sesizãri venite la
ARR privind acte de
corupþie, în condiþiile în
care pe alte canale,
inclusiv în presã, sunt
semnale privind cote
alarmante pe care acest
fenoment le-a atins?
Ca pe o lipsã de rãspundere.

Ori afirmaþiile pe care le fac unii
sunt aruncate fãrã a avea un
suport real, ori au suport, dar nu
sunt asumate. Am descoperit
câte va cazuri de apropieri sus -
pec te între operatori de transport
ºi angajaþi ARR, dar, în ultimele
luni, numãrul acestora s-a subþiat
considerabil. În discuþiile legate
de corupþie, cel puþin în privinþa
ARR, sunt foarte multe neade vã -

ruri ºi de aceea eu le cer tuturor
sã meargã pânã la capãt, cu pro -
mi siunea cã nu li se va întâmpla
nimic, nu îi va abuza nimeni.

Examinãrile reprezintã un
alt subiect asupra cãruia
au planat suspiciuni de
corupþie.
Examinãrile se fac în sistem

informatic, iar comisiile sunt rotite
de aºa manierã încât sã nu se mai
poatã lega prietenii între exa mi -
na tor ºi institutele de formare pro -
fesionalã sau între examinator ºi
cursanþi. Procentajul de pro mo -
va bilitate a scãzut destul de mult.
În scurt timp, vom mãri semni fi -
ca tiv baza de date cu întrebãri,
pen tru cã un procentaj real de
pro movabilitate cred cã ar fi apro -
piat de cel înregistrat la baca la u -
reat anul acesta. La ora actualã,
pro centul de promovabilitate a
scã zut de la 97% la 77%. Un exa -
mi nator nu mai poate merge la
ace laºi institut de douã ori decât
foarte rar, o datã la opt luni.

Noile reglementãri privind
bonurile de cântar au creat
anumite probleme. Cum
vor fi acestea rezolvate?
În agriculturã, sunt cele mai

mari probleme, pentru cã suntem
în campanie de recoltare ºi dis cu -
tãm despre niºte produse care
sunt supuse degradãrii imediate.
Mi nisterul Agriculturii s-a oferit
sã facã un act de derogare pentru
a ceastã campanie la cereale, a -
vând în vedere specificul muncii
lor. Solicitãri pentru un tratament
similar au venit în cadrul comisiilor
de dialog social din partea mai
mul tor patronate, inclusiv ale
trans portatorilor. ªi pe bunã drep -
ta te, având în vedere cã un camion
supraîncãrcat cu grâu, balast sau
fier vechi afecteazã în aceeaºi
mã surã infrastructura ºi creeazã
pe ricol la fel de mare din punct de
ve dere al siguranþei rutiere. Ori -
cum, dupã terminarea actualei
cam panii agricole, se vor aplica
pre vederile în mod nediscri mi na -
to riu pentru toatã lumea.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Curãþenia pe care am pornit-o va continua ºi orice
angajat al ARR care are legãturi cu activitãþi de

transport sau nu îºi face treaba îºi va gãsi de lucru în altã
parte. Dacã vrem sã fim respectaþi ca autoritate, atunci
trebuie sã ne comportãm ca atare.“

„
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Noul Mercedes-Benz Actros

O nouă generaţie
de camioane
Un camion complet nou este ceea ce au
promis reprezentanţii Mercedes-Benz, iar
rezultatul nu este numai un nou camion
Mercedes. De la design şi până la
detaliile tehnice, noul Actros pare
să reprezinte începutul unei noi
generaţii de camioane.

L ansarea noului camion a
avut loc la Bruxeles, eveni -
mentul în sine demon -
strând, din plin, intenþiile
pe care le are construc to -

rul german în privinþa noului Actros.
În primul rând, nu putem sã nu

apreciem organizarea evenimen -
tu lui - un veritabil spectacol - având
ca mioanele Mercedes din toate
tim purile în rolurile principale. ªi
chiar dacã, în general, vehiculele
comerciale nu îºi gãsesc locul
într-un show, de aceastã datã lu -
cru rile au stat altfel, mai ales cã

noul Actros reprezintã un spectacol
în sine.

În plus, greutãþile majore traver -
sate de piaþa de transport la nivel
european în ultima perioadã au dus
la o nouã abordare din partea con -
structorului german. Astfel, cu oca -
zia lansãrii, au fost invitaþi, pe lângã
jurnaliºti, europarlamentari ºi comi -
sari europeni, pentru a strânge
legã tura între autoritãþi ºi trans -
por turi. Este evident faptul cã legis -
laþia joa cã un rol tot mai important
în mo dul în care activitatea de
trans port se dezvoltã. De exemplu,

suc cesul comercial al motoarelor
EURO VI va depinde în cea mai
mare mãsurã, în urmãtorii doi ani,
de taxele stabilite pentru normele
de poluare inferioare. Oficialii euro -
peni au arãtat cã, la ora actualã,
Europa importã aproximativ 80%
din petrolul de care are nevoie,
acesta fiind adus în general din þãri
instabile din punct de vedere po -
li tic. Creºterea gradului de indepen -
den þã din punct de vedere ener -
getic, precum ºi nevoia de reducere
a emisiilor de CO2 vor duce, cel
mai probabil, la implementarea u -
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nor noi politici. Astfel, la nivelul lo -
ca litãþilor, transportul electric se
ve dezvolta tot mai mult, în timp
ce carburantul fosil va fi utilizat în
continuare pen tru transportul pe
dis tanþe lungi. O soluþie pentru
creº terea eficien þei în transporturi
ar putea fi re prezentatã de trecerea
la 44 t masã maximã admisã. 

Eficienţa rămâne
pe primul loc

Nu de multe ori se întâmplã
ca, la lansarea unei maºini, sã ai

sen ti mentul cã ai în faþã un model
care va apãrea abia în viitor. Este
acea senzaþie încercatã cel mai
ade sea în faþa conceptelor. Sigur,
de signul futurist este primul ele -
ment care creeazã acest efect,
dar nici ame najarea interioarã ºi
nici dotãrile tehnice nu se lasã
mai prejos. Este un camion com -
plet nou, dar nu numai din punct
de vedere tehnic, ci ºi din punct
de vedere al ideilor care au stat
la baza conceperii lui. Totul pare
sã contribuie la imaginea unui ca -
mion desprins dintr-un film SF.

Este greu de anticipat care va
fi efectul din punct de vedere co -
mer cial, dar un lucru este cert -
toatã lumea va dori sã vadã noul
Actros ºi eventual sã îl conducã.

Reprezentanþii Mercedes con -
siderã cã marele rival pentru noul
Actros este chiar predecesorul sãu,
care, în cei 15 ani de existenþã, a
depãºit 700.000 de unitãþi co mer -
cia lizate.

Noul Actros este conceput pen -
tru transportul pe distanþe lungi ºi
dis pune de ºapte variante de ca bi -
nã, dintre care cinci au podea platã.

Elegant și funcţional,
noul Actros
impresioneazã nu
numai la exterior ci 
și în interior.

Chiar și presiunea
în anvelope poate fi
monitorizatã 
de la bord.

Zona conceputã
pentru relaxare va fi
apreciatã din plin de
cãtre șoferi în
perioadele de pauzã.

Starea tehnicã a
camionului poate fi

verificatã din cabinã.

Capacitatea de
depozitare a crescut

semnificativ.
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Eficienþa reprezintã un aspect
extrem de important pentru toþi
pro ducãtorii de vehicule comer cia -
le ºi acesta este oglindit în pri mul
rând prin consumul de carburant.

Pentru constructorul german,
acesta a fost unul dintre cele mai
dificile obiective, în condiþiile în
care noul Actros trebuia sã-ºi depã -
ºeascã predecesorul (un camion
care s-a distins prin consumul sãu
redus de motorinã) ºi, în acelaºi
timp, sã facã trecerea la EURO VI.

Rezultatul este notabil - noul
mo del aduce o reducere cu 6% a
consumului în varianta EURO V ºi
cu 3% în varianta EURO VI, faþã
de generaþia anterioarã. Totodatã,
se înregistreazã ºi o reducere de
40% a consumului de AdBlue.

Designul spectaculos despre
care aminteam are ºi o importantã
laturã practicã. Noul model a fost
testat în jur de 2.600 de ore în tu -
ne lul aerodinamic pentru a se ob -

þine rezultatul final. Aerodinamica
este unul dintre aspectele prin -
cipale care au permis reducerea
consumului de motorinã.

Inovaţii în
amenajarea cabinei

Interiorul cabinei are la bazã
concepþii noi menite sã ridice
confortul ºoferului, atât în perioada
de condus, cât ºi în timpul odihnei.

Cabina poate avea o lãþime de
2,3 m sau 2,5 m, existã patru
variante de plafon, iar lungimea
este de 2,3 m.

În premierã a apãrut o nouã
dimensiune de cabinã ca ºi variantã
de top. GigaSpace oferã un volum
de 11,6 mc, podea platã ºi înãlþime
interioarã de 2,13 m. La acestea se
adaugã un spaþiu total de stocare
de 900 l. Interesantã este sepa -
ra rea vizualã dintre zona de lucru
(pos tul de conducere) ºi restul

cabinei. Acest efect a fost obþinut
prin folosirea unor materiale, culori
ºi forme geometrice diferite. Utili -
za rea unor materiale de calitate
nu reprezintã o surprizã, însã, cu
siguranþã, dotarea opþionalã cu
scaun având funcþie de masaj va
stârni interesul multora. Postul de
conducere a fost com plet regândit
ºi, cel puþin la prima vedere, îmbinã
eleganþa cu funcþionalitatea.

Pentru noul Actros a fost dez -
voltat conceptul SoloStar, dispo -
nibil opþional. Acesta creeazã o
zonã pentru recuperare, extrem de
confortabilã, în partea din dreapta
a cabinei.

4 versiuni 
de motorizare

Pentru a se încadra în normele
EURO VI, motorul dezvoltat de
Mer cedes-Benz pentru noul Actros
com binã tehnologia SCR, ce utili -
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zea zã AdBlue, cu recircularea ga -
ze lor de aºapament (EGR) ºi un
fil tru de particule. Intervalele de
ser vice pentru noile motoare pot
ajunge la 150.000 km.

Noile motoare au ºase cilindri
în linie ºi dezvoltã puteri cuprinse
între 421 CP ºi 510 CP, cu un cuplu
maxim cuprins între 2.100 ºi 2.500
Nm. Puterile intermediare sunt de
449 CP (2.200 Nm), respectiv 476
CP (2.300 Nm).

Transmisia complet automatã
este asiguratã de a treia generaþie
a Mercedes PowerShift, iar schim -
ba rea vitezelor se realizeazã mai
rapid ºi mai precis.

Un nou ºasiu, noi suspensii ºi
un nou sistem pentru direcþie sunt
ele mente care contribuie la creº -
te rea siguranþei ºi confortului atunci
când te afli la volanul noului Actros.

De asemenea, autovehiculul
este echipat cu un nou retarder,
mai uºor ºi mai puternic.

O altã inovaþie o reprezintã sis -
temul Proximity Control Assist cu
funcþia stop-and-go, ce controleazã
automat pornirea ºi oprirea în
traficul specific ambuteiajelor,
uºurând astfel munca ºoferului.

Disponibil şi în
varianta EURO V

Pânã în 2014 (atunci când nor -
mele EURO VI devin obligatorii),
noul Actros va fi disponibil atât în
varianta EURO V, cât ºi EURO VI.
De asemenea, în paralel se va
putea achiziþiona ºi modelul an -
terior de Actros. Varianta EURO V
pen tru noul camion înseamnã o
redu cere importantã în ceea ce pri -
veºte consumul de carburant, în
timp ce EURO VI ar putea deveni
in teresant pentru transportatori
înainte de 2014, în funcþie de ta -
xele impuse în Europa pentru
normele inferioare de poluare.

Reprezentanþii Mercedes-Benz
au precizat cã precedentul model
Actros va continua sã fie produs
pentru încã mulþi ani - pânã în 2014
inclusiv pentru Europa ºi apoi
pentru alte pieþe.

În ceea ce priveºte motoarele
ce echipeazã noul Actros, vor apã -
rea în curând ºi alte variante ce le
vor completa pe cele patru dis -
po nibile la ora actualã. Oricum,
atât motoa rele actuale cât ºi cele
viitoare vor avea ºase cilindri în
linie.

Prin numeroasele variante pe
care le oferã, noul Actros va înlocui,
începând cu 2014, inclusiv seg -
men tul deservit la ora actualã de
modelul Axor.

Noul autovehicul va fi prezentat
ºi în România în toamna acestui
an.

Radu BORCESCU
Bruxelles, Belgia

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Frigiderul încãpãtor
completeazã confortul
oferit de cabina noului
Actros

Spectacolul de la lansarea noului Actros a inclus și o paradã a camioanelor
Mercedes-Benz, de la apariţia lor și pânã în prezent

Îmbunãtãţirea
accesibilitãţii în
interiorul cabinei a
reprezentat unul dintre
principalele obiective
ce au stat la baza
realizãrii acesteia.

Comenzile pentru
schimbarea vitezelor au

fost amplasate pe
aceeași manetã care

activeazã și retarderul.

Cheia-telecomandã se
încadreazã perfect în

atitudinea Sci-Fi pe care
o emanã noul Actros.

25
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La un an de la începerea discuţiilor privind un
parteneriat cu Scania Romania şi la 20 de ani
de la înfiinţare, firma Rolex a inaugurat o
nouă clădire administrativă în cadrul actualei
locaţii din Suceava şi a primit oficial
certificarea potrivit căreia îndeplineşte
condiţiile cerute de standardele Scania.

Î n cei 20 de ani de la înfiinþa -
re, Rolex a devenit una din -
tre firmele cu tradiþie în Su -
cea va, ajungând la un
por tofoliu impresionant de

clienþi. Cei 48 de angajaþi pe care
îi numãrã astãzi pot asigura toatã
gama de servicii auto pentru orice
tip de autocamion ºi pot derula
activitãþi la 10 autovehicule si -
mul tan. În plus, activitãþile Rolex
in clud comerþul cu piese de
schimb originale Scania, anve lo -
pe, servicii de alimentaþie publicã
ºi spãlãtorie auto.

De ce Suceava?

„Suceava are pentru Scania o
importanþã strategicã în zona de
nord a României, pe aici trecând
ºi traficul internaþional cãtre Ucrai -
na, Rusia, Polonia ºi Belarus. Þi -
nând cont de reputaþia foarte bu -

nã a companiei Rolex în indus tria
transporturilor, de faptul cã sunt
cu adevãrat pasionaþi de ceea ce
fac ºi cã sunt un partener extrem
de serios, suntem convinºi cã îm -
pre unã vom putea oferi cli en þilor
Scania din zona Suceava cele mai
bune ºi mai prompte ser vicii“, a
de clarat Mihai Paºol, di rec tor de
marketing Scania Ro ma nia. În
cadrul conferinþei de pre sã, Rolex
a anunþat ºi dema ra rea lucrãrilor
la un nou proiect lo calizat pe noua
ºo sea de cen tu rã a Sucevei. Pro -
iec tul va cu prin de un nou punct
de service Sca nia, parcare pentru
apro xi mativ 150 de ansambluri
auto, ho tel, benzinãrie ºi spã lã -
to rie, pe o suprafaþã de peste
50.000 de mp. Proiectul se esti -
mea zã a fi fi nalizat la sfârºitul
anu lui 2012. La inaugurarea nou -
lui punct de service Scania, au
participat peste 150 de invitaþi -

clienþi Scania, oficialitãþi sucevene
ºi parteneri din industrie.

Despre Scania
Romania

Scania este unul dintre cei mai
importanþi producãtori de autoca -
mioane ºi autobuze pentru apli -
ca þii de mare tonaj, precum ºi de
mo toare industriale ºi marine, fiind
reprezentatã în aproximativ 100
de þãri ºi având peste 35.000 de
angajaþi. În prezent, reþeaua Sca -
nia din România cuprinde nouã
puncte de service, în Bu cu reºti,
Bra ºov, Cluj-Napoca, Cr a iova, Con -
stanþa, Arad, Sibiu, Galaþi ºi cel
mai nou punct de la Su cea va, exis -
tând planuri de extindere în cel
mai scurt timp ºi în alte zone.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Service certificat
Scania la Suceava
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Noutăţi de la
Continental
Povestea de succes a anvelopei Continental HD Hybrid
continuă şi în anul 2011. Acest tip de anvelopă cu utilizare
mixtă, atât pentru traficul regional cât și pentru cel de mare
distanţă, a înregistrat un mare succes pe piaţa europeană a
transporturilor imediat după lansarea sa de anul trecut.
Dar nici transportul de distribuţie nu a fost uitat. Acum sunt
disponibile noi tipuri de anvelope LSR1+ pentru puntea de
direcţie precum şi LDR1+ pentru puntea motoare. 

Cu combinaþia de profil ca -
nelat ºi profil bloc, anve -
lopa HD Hybrid acoperã în
mod ideal toate condiþiile
de utilizare pentru autoca -

mi oane grele. Structura tridimen sio -
nalã preformatã a benzii de rulare
se bazeazã pe un concept de con -
strucþie unic, cu o pondere uniformã
a modelelor de profil. De la starea
nouã ºi pânã la ultimul kilometru,
combinaþia de profil canelat/profil
bloc a anvelopei HD Hybrid atinge
maximul posibil în ceea ce priveºte
rezistenþa redusã la rulare ºi, im -
plicit, consumul minim de carburant. 

De-a lungul duratei sale de
viaþã, structurile iniþiale de profil
ca nelat se transformã în lamele
cu aderenþã foarte mare. Pe de
altã parte, lamelele având iniþial
forma de picãturã se transformã,
pe mãsurã ce cauciucul se uzea -
zã, în caneluri. În felul acesta, ra -
por tul dintre lamelele aderente ºi
pro filul lin de rulare rãmâne iden -
tic pe întreaga duratã de viaþã a
anvelopei HD Hybrid. Structura
de profil bloc preformatã supli -
men tar transformã HD Hybrid
într-o anvelopã universalã, de înal -

tã performanþã, cu excelente
proprie tãþi de tracþiune chiar ºi în
afara autostrãzii sau în condiþii
meteorologice vitrege. 

Noi generaţii de
anvelope pentru
distribuţie

Cu introducerea noilor tipuri
de anvelope LSR1+ pentru puntea
de direcþie precum ºi LDR1+ pen -
tru puntea motoare, Continental
oferã rãspunsul perfect la pro vo -
cãrile multiple din traficul de dis -
tri buþie regional ºi interregional.
Noi le anvelope, în format de 17,5
þoli ºi lãþimi între 205 ºi 265 mili -
metri în secþiune transversalã de
75, îºi demonstreazã calitãþile în
condiþiile exigente din transportul
de distribuþie, atât în oraºe cât ºi
în cursele lungi de pe ºosele sau
autostrãzi.

Cu un amestec de materiale
com plet nou, s-a putut reduce re -
zis tenþa la rulare cu pânã la 10
pro cente, fãrã a se afecta com -
por tamentul de rulare ºi durata de
viaþã. Cu noile tipuri de anve lo pe
se reduc astfel consumurile de

carburant între 3 ºi 4 procente în
condiþiile creºterii parcursului total
de utilizare în practica de zi cu zi. 

Anvelopa pentru puntea de
direcþie LSR1+, cu designul spe -
ci fic al profilurilor 3 plus 2, pre -
zintã proprietãþi deosebit de bune
în ceea ce priveºte conducerea
au tovehiculului. Structura închisã
a umãrului face ca anvelopa nouã
pentru autocamioane de distri bu -
þie sã fie stabilã la forþele de for -
fecare laterale care apar în curbe. 

Replica anvelopei LDR1+ pe
puntea motoare a fost conceputã
consecvent, cu multe orificii trans -
ver sale ºi cu o bazã înaltã a pro -
fi lului la tracþiune optimã, în con -
di þiile unei rezistenþe reduse la
rulare. 

Structura consacratã a am be -
lor tipuri de anvelope cu talon
stabilizator din oþel, suporturile
tri unghiulare de centurã ºi teh no -
lo gia AirKeep® brevetatã, des ti -
na tã contracarãrii pierderilor lente
de aer comprimat, asigurã carac -
te rul rezistent al noilor anvelope.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Continental HD Hybrid
Continental HD Hybrid poate fi livratã ºi în
varianta ContiRe reºapatã în urmãtoarele
dimensiuni: 295/60 R 22.5, 315/60 R 22.5,
295/80 R 22.5, 315/70 R 22.5 ºi 315/80 R 22.5.

Continental LSR1+ și LDR1+
Noile anvelope Continental LSR1+ pentru puntea de direcþie
ºi LDR1+ pentru puntea motoare sunt disponibile în
urmãtoarele dimensiuni: 205/75 R17.5, 215/75 R17.5,
225/75 R17.5, 235/75 R17.5, 245/75 R17.5 ºi 265/75 R17.5.
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„D upã ce am în ce -
put sã montez
sistemul furni -
zat de com pa -
nia Tell ºi am a -

juns acum la 60% din parc, ºo ferii
mai vechi au început sã îºi dea de -
misia, din motive personale, la ve -
ni rea din cursã. În mai puþin de o
lunã, ºi-au dat demisia 7 ºo feri,
dintr-un total de 20“, a afir mat Ion

Lixandru, subliniind cã, în plus (pro -
ba bil de fricã), ºoferii au început
sã vinã cu economii faþã de progra -
mul de urmãrire a consu mului de
combustibil din calcula tor. „De când
am început sã mon tez sistemele
de monitorizare ºi am pus presiune
pe ºoferi, consumul a scãzut cu
6-7% ºi mã aºtept ca reducerea sã
ajun gã, în timp, undeva la 15%“, a
continuat el.

Sonda care a
speriat şoferii

Potrivit lui Vincze Emil Csaba,
director comercial România al
firmei Tell, definitorie pentru pro -
dusul de monitorizare al consu -
mu lui este sonda litrometricã, care
mãsoarã nivelul de carburant din
re zervor. Concret, dupã ce se
mon  teazã sonda, se face o etalo -

A pus lacătul
pe rezervor
Simplu, ieftin şi
exact la ţintă... adică
direct la rezervor.
După o perioadă
lungă de încercări
privind controlul
scurgerilor de
carburant din
rezervor, patronul
Itia Sped, Ion
Lixandru, a optat, la
recomandarea unui
coleg de breaslă,
pentru un sistem
care, cel puţin în
prima fază, a avut un
efect dramatic:
demisii în lanţ în
rândul şoferilor.

Ion Lixandru:
Nu ºtiu dacã se pot rezolva pierderile de motorinã, dar cert
este cã de trei ani lucrez la un sistem prin care sã pot

controla ce se întâmplã în rezervor, pentru cã ºi sistemele de
descãrcare a datelor sau calculatorul maºinii dau uneori erori. În
momentul de faþã, ori se furã, ori se merge dezordonat. Atunci, nu
trebuie sã bonific ºoferul, ci sã îl dau afarã. Trebuie sã îl plãtesc
corect pentru munca pe care o depune, dar nu sã îl bonific pentru
cã merge aºa cum trebuie sã meargã. Pe de altã parte, pentru a
favoriza condusul economic, am optat pentru profesioniºtii de la
Mercedes ºi de la Renault, iar rezultatele au fost clare: dupã o zi de
curs, ºoferul obþine pânã la 20% economie de combustibil, pe
aceeaºi maºinã, pe acelaºi parcurs. Apoi, le-am limitat viteza de
deplasare de la 90 la 85 km/h, iar celor care vor merge economic
le-am promis bonusuri.“

„

Vincze Emil Csaba
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Informaþiile transmise de son -
da litrometricã sunt dublate de
ur mã rirea prin GPS pe baza unei
hãrþi Google licenþiate. „Sunt foar -
te puþine firme în România care
folo sesc aceastã hartã licenþiatã,
dar pentru a putea sã obþii infor -
maþii corecte privind consumul ºi
sã vezi în timp real exact unde
sunt maºinile, trebuie sã rulezi pe
o hartã licenþiatã. Existã hãrþi vec -
toriale care nu sunt exacte, iar va -
riaþiile de distanþã, chiar ºi numai
cu câþiva kilometri, influenþeazã
consumul mediu“. Reprezentantul
Tell a subliniat cã furturile pot a -
vea loc în mai multe feluri. „Una
dintre modalitãþi este sã se scoatã
mo torina din rezervor dupã ali -
men tare. Dar ºoferii au trecut deja
de acest nivel. Nivelul urmãtor:

merg la staþia de alimentare, pun
cardul, alimenteazã 75% din can -
ti tatea de combustibil, vine un alt
client (un prieten), pun pompa pe
partea cealaltã, sã îi facã plinul ºi

nare a fiecãrui rezervor, þinând
cont de faptul cã fiecare camion
poa te avea un rezervor diferit.
„Du pã etalonare, datele sunt
trans  mise cãtre un sistem de mo -
ni  torizare ºi apoi cãtre server. Da -
te le de la sistemul de monito ri -
zare în server se transmit din
se  cundã în secundã, dar dis pe ce -
rul sau clientul are un refresh la
fie  care 3 secunde. Astfel, se poa -
te ve dea imediat dacã se fac mo -
di  ficãri de cantitate în rezervor.
Se pot evidenþia alimentãrile, fur -
tu  rile, consumurile în staþionare,
con sumuri pe orã. Pe de altã par -
te, uneori pot avea loc furturi din
exterior de motorinã, iar ºoferul
poate, astfel, sã ºi demonstreze
unde ºi când s-a întâmplat“, a arã -
tat Vincze Emil Csaba. 

Am descoperit cã ºoferii
gãsiserã inclusiv o

modalitate de fraudare a
computerului camionului,
astfel încât la relanti înregistra
un consum similar celui din
mers. Interesant este cã astfel
de intervenþii pot fi fãcute atât
de bine încât, într-o primã
fazã, nu au putut fi
identificate nici mãcar la
service-urile autorizate de
producãtori.“

Ion Lixandru

„
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apoi îºi continuã plinul lor. Clientul
respectiv le plãteºte cash lor ºi
ºo ferii de camion, la final, trag
car dul. Dacã vehiculul nu are son -
dã de combustibil, ºoferul îºi poa -
te scoate consumul mediu pe cur -
sã ºi totul pare în regulã“.

Investiţii reduse

Vincze Emil Csaba a subliniat
cã sistemul nu este costisitor, cos -

tul de achiziþie pentru echipament
putând fi amortizat într-o singurã
lunã. În plus, abonamentul lunar
ca re se plãteºte pentru fiecare ca -
mion monitorizat este la un tarif
scã zut. „Utilizatorul are con tul lui,
cu user ºi parolã, iar datele privind
fie care camion în parte pot fi vi -
zua li zate inclusiv de pe telefonul
mo bil. Întotdeauna, îna in tea achi -
zi þionãrii unor sisteme, se pune în -
trebarea dacã meritã in vestiþia. În
acest caz, întrebarea este cât anu -
me au reuºit ºoferii sã fure pânã la
montarea sa. Abia apoi ad minis tra -
to rul va afla cu adevãrat cât s-a fu -
rat pe kilometru ºi care este consu -
mul real. De exem plu, de la un
consum de 43-44 l/100 km, s-a
ajuns la un 30-32 l pe plin, prin in -
troducerea sistemului“. Mon ta rea

unei sonde cu sistem GPS dureazã,
conform de cla ra þi i lor re pre -
zentantului fir mei Tell, aproxi ma tiv
o orã ºi 20 de minute, iar calibrarea
între o ju mãtate de orã ºi trei ore.
„În me die, echipãm 8 camioane pe
zi, dar am avut ºi ca zuri în care am
echipat 23“, a mai arãtat Vincze
Emil Csaba, adã u gând cã sistemul
a fost montat in clusiv pe autocare
care fac in ter naþionalul ºi func þio -
neazã foar te bine. De ase me nea,
au fost echi pate ºi flote de uti laje,
unde con sumul se cal cu lea zã la
orã, nu la kilometru.

Compania Tell a fost înfiinþatã
în anul 1998, având obiect princi -
pal dezvoltarea ºi producþia siste -
me lor de securitate electronice.
Fa brica este amplasatã în De bre -
cen, echipamentele folosite pen -
tru producþie fiind de ultimã gene -
ra þie, în condiþiile în care este
cer tificatã ISO 9001.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Activitatea de transport
pe comunitate se miºcã,

dar cu greutate, cel puþin
pentru noi. Ca sã fim corecþi,
trebuie sã aºteptãm
rezultatele privind consumul.
În momentul în care o sã am
un consum ºi o exploatare
corectã, atunci o sã pot sã am
realizãri corecte. Ultimele
ºapte luni au marcat pentru
mine bãtãlia pentru motorinã
ºi conducere economicã.“

Ion Lixandru

„

Am fãcut ºi achiziþii
anul acesta. Am

comandat 20 semiremorci noi
ºi, pânã la sfârºitul anului,
vom mai cumpãra cinci
capete tractor.“

Ion Lixandru

„

creo




iulie 2011 ............................................................................................................................

L
A

N
S
A

R
E

31

X MultiWay 3D

Noua gamă pentru
camioane de la Michelin
Michelin a lansat pe
piaţa din România
noua gamă de
anvelope pentru
camioane X MultiWay
3D. Anvelopele din
noua gamă sunt
sigure, rentabile şi
ecologice şi oferă
garanţia unor
condiţii optime de
condus pe toate
tipurile de drum.

Michelin România şi Balcani
Grupul Michelin ºi-a început activitatea în România în august 2001
ºi a cunoscut o dezvoltare rapidã. Începând cu ianuarie 2005,

România a devenit centru regional pentru activitãþile comerciale
ale Grupului din Albania, Bosnia Herþegovina, Bulgaria, Croaþia,
Macedonia, Muntenegru ºi Serbia. Michelin deþine în România
trei fabrici, douã la Zalãu ºi una la Floreºti, un atelier de
reºapare ºi o reþea comercialã. Activitãþile Grupului în România
constau în producþia de diferite tipuri ºi mãrci de anvelope,
comercializarea de anvelope noi ºi reºapate printr-o reþea
naþionalã de distribuþie, exportã anvelope ºi cord metalic în
Europa ºi America de Nord. Anul acesta, Michelin aniverseazã

10 ani de activitate în România cu investiþii de peste 265
milioane euro, aproape 3.000 de angajaþi ºi trei unitãþi de producþie
la cele mai înalte standarde internaþionale ale Grupului Michelin.

X MultiWay 3D este pri -
ma gamã de anvelope
pentru traficul regional
care ajutã la econo mi -
sirea energiei. Aceasta

aduce, în premierã în gama Miche -
lin, anvelopa de direcþie cu mar -
caje M + S, asigurând aderenþã în
toate condiþiile meteorologice da -
toritã noilor Michelin Durable
Techno logies. Noua gamã vine cu
douã produse distincte, care asi -
gurã camioanelor o soluþie com -
pletã prin X MultiWay 3D XZE
pentru puntea faþã ºi X MultiWay
3D XDE pentru puntea spate.

Companiile de transport, în
special transportatorii regionali,
întâmpinã în prezent obstacole
majore. Clienþii le solicitã sã trans -
por te cantitãþi mai mari, mai rapid
ºi la un preþ mai redus, deºi cos -
turile de exploatare se aflã în con -
tinuã creºtere. Solicitãrile sunt cu
atât mai numeroase cu cât, în Eu -
ropa de Vest, transportul regional
reprezintã 62% din transportul

rutier. În plus, provocãrile sunt, de
multe ori, contradictorii. Com pa -
niile de transport trebuie sã facã
economii într-un domeniu în care
costurile înregistreazã per ma nent
creºteri. Michelin a inves tit masiv
în cercetare ºi dezvoltare, alocând
aproape 500 milioane euro anual
în Centrul sãu tehno logic, cu
scopul de a oferi soluþii inovatoare.
În acest caz, soluþiile ajutã com -
pa niile de transport sã depãºeascã
problemele pe care le întâmpinã.
Noua anvelopã re pre zintã un
exemplu în acest sens, da toritã
optimizãrii perfor manþelor. 

Polivalenţă

Michelin X MultiWay 3D este,
în primul rând, o gamã de an ve lo -
pe polivalentã. Ea poate fi fo lo sitã
pe orice tip de carosabil, in diferent
de condiþiile me teo ro lo gice, asigu -
rând economie de timp ºi de car -
burant, fiabilitate ºi si guranþã. Pe
scurt, ea oferã trans por tatorilor ga -

ran þia unei depla sãri sigure pe toate
ti purile de ca rosabil. Însãºi denu -
mirea gamei de anvelope - Michelin
X MultiWay 3D - reflectã misiunea
a cesteia, mai exact, tracþiune op -
ti mã pe toate tipurile de carosabil.
Anvelopa a fost conceputã pentru
rularea pe drumuri judeþene, dru -
muri naþionale ºi autostrãzi ºi poa -
te fi folositã în orice anotimp. Eco -
no miile realizate cu X MultiWay 3D
trebuie vãzute ca un întreg. Da toritã
scãderii consumului de car burant,
longevitãþii ºi faptului cã poate fi
reºapatã, aceastã an ve lopã ajutã
la diminuarea im pac tu lui asupra
me diului înconjurãtor. Prin consu -
mul redus de carburant ºi randa -
men tul kilometric sporit, com paniile
de transport pot de veni mai produc -
ti ve. În plus, dato ri tã tracþiunii îmbu -
nã tãþite indife rent de condiþiile de
rulare, activi ta tea transportatorilor
devine mai eficientã ºi mai sigurã. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Arnaud Potiron, Director
Comercial Anvelope de
Camion, Anvelope
Industriale ºi Agro Michelin
România ºi Balcani, a
arãtat cã prin aderenþa sa
sporitã, noua gamã de
anvelope pentru camioane
reduce riscul incidentelor
care pot încetini livrãrile.
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Iveco şi FPT Industrial au anunţat, recent, că
sunt pregătiţi să îndeplinească noile reguli
EURO VI, prin intermediul unei tehnologii SCR
unice, care va fi introdusă pe cele două noi
game de motoare Cursor şi Tector pentru
vehicule comerciale de transport marfă şi
pasageri.

Iveco este gata
pentru EURO VI

N oile motoare, echipate
cu tehnologie în ex clu -
sivitate SCR, dezvol ta -
tã în colaborare cu FPT
Industrial, vor propune

sisteme de combustie ºi de post-
tratare optimizate, pentru a men -
þine un nivel scãzut al consumului
de combustibil, oferind, în acelaºi
timp, un grad mai înalt de pro tec -
þie a mediului, datoritã tehnologiei
patentate de control. În cadrul

acesteia, a fost obþinutã o efi cien -
þã foarte înaltã a conversiei emi -
siilor de NOx (peste 95%). 

Giovanni Bartoli, CEO al FPT
Industrial, a declarat: „Activitatea
noastrã este îndreptatã în mod
con stant cãtre creºterea pro duc -
ti vitãþii clienþilor ºi cãtre reducerea
emisiilor. De aceea, luãm în con -
si derare orice soluþie care ne poa -
te permite sã atingem aceste o -
biective. Tehnologia SCR Only

este o dovadã a capacitãþii noas -
tre tehnologice ºi a dedicãrii noas -
tre în a satisface necesitãþile unei
pieþe din ce în ce mai exigente.”

La rândul sãu, Alfredo Atavilla,
Iveco Chief Executive Officer, a
spus: „Am fost primii care au
anun þat strategia pentru tehno -
logia EURO VI în luna aprilie
2010, în cadrul Zilei Analiºtilor ºi
Investitorilor, de la Torino. Am
spus atunci cã vom fi capabili sã
în deplinim standardele EURO VI
fãrã EGR. Aceastã tehnologie are
locul ei în sectorul transporturilor,
dar pentru vehiculele comerciale
grele care pot depãºi un milion
de km parcurºi de-a lungul vieþii
lor, tehnologia care reduce consu -
mul de combustibil ºi costurile
adi þionale de operare este cea
mai corectã alegere tehnicã.

creo
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Tehno logia SCR Only dezvoltatã
de FPT Industrial îndeplineºte
aceastã importantã necesitate.
Este clar cã vehiculele EURO VI
vor fi mai scumpe; tehnologia are
un preþ ºi o valoare. Noi vom intro -
du ce vehicule echipate cores -
punzãtor atunci când clienþii noºtri
ne-o vor cere.” 

SCR Only

Iveco are deja o tradiþie înde -
lun gatã în ceea ce priveºte ino va -
þiile tehnologice destinate redu -
ce rii costurilor de operare, în
rân dul cãrora consumul de com -
bus tibil deþine un rol important.
Pentru standardele EURO IV/V,
in troduse în 2005, Iveco a ales
teh nologia SCR, iar aceastã ale -
gere a avut la bazã tocmai costul
de operare al vehiculelor. 

Pentru EURO VI, nici cerinþele
clienþilor, nici strategia Iveco nu
s-au schimbat. În faþa concepþiei
generale cã nu se poate realiza o
pliere pe norme ºi în acelaºi timp
pe aceste cerinþe privind eficienþa
vehiculelor numai intervenind la
nivelul camerei de combustie sau
al sistemului de evacuare, Iveco
rãspunde prin intermediul tehno -
lo giei dezvoltate de cãtre FPT
Industrial, SCR Only.

Realizarea unui sistem SCR atât
de eficient este posibilã da toritã
sistemului de management în care
dozarea de AdBlue ºi pro prie tãþile
termice ale sistemului de post-
tratare sunt controlate precis. A
fost introdusã o nouã ge neraþie de
hardware de post-tratare a gazelor
de eºapament, care este rezultatul
cercetãrilor intensive ale FPT
Industrial. FPT pro pune o serie de
soluþii pa tentate, printre care se

numãrã o modelare dinamicã op -
timizatã a gazului de eºapament ºi
a injecþiei de AdBlue în catali zatorii
SCR, un sistem de control care
permite o dozare precisã a AdBlue,
o teh no logie cu senzori pentru
amoniu ºi NOx, pentru detectarea
cu acu rateþe a nivelurilor acestora
în gazul de eºapament, permiþând
adap tarea dozajului de AdBlue
pentru a compensa orice uzurã a
catalizatorului SCR. Nu în ultimul
rând, este vorba ºi despre o teh -
no logie de mixer cu tub izolat pen -
tru a permite o hidrolizã omo ge nã
de uree ºi distribuþia în fluxul de
gaz de eºapament într-o miº care de
spiralã. 

Noi motorizări
Cursor şi Tector

Pentru EURO VI ºi cu ajutorul
noii tehnologii, Iveco dezvoltã noi
generaþii de motoare Tector ºi
Cursor care, la rândul lor, propun
câteva modificãri tehnice impor -
tan te. Cheia optimizãrii eficienþei
com bustiei o constituie o pre siune
înaltã la nivelul cilindrilor ºi, de
asemenea, presiuni înalte de
injecþie. Pentru a îndeplini aceste
ce rinþe, au fost, printre altele, adu -
se importante modificãri cape te -
lor de cilindru, pentru o mai mare
rigiditate structuralã, o capacitate
mai mare a fluxului de rãcire ºi un

Motoarele Tector
Motor Numãr Capacitate Turboîncãrcãtor Putere Putere Cuplu

cilindri (l) (kW/rpm) (CP) (Nm/rpm)

cu waste-gate 118/2500 160 580/1250
Tector 4 4 4,5 cu waste-gate 137/2500 186 680/1250

cu waste-gate 152/2500 206 750/1400
cu waste-gate 162/2500 220 800/1250

Tector 6 6 6,7
cu waste-gate 184/2500 250 850/1250
cu waste-gate 206/2500 280 1000/1250
cu waste-gate 235/2500 320 1100/1250
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Motoarele Cursor
Motor Numãr Capacitate Turboîncãrcãtor Putere Putere Cuplu

cilindri (l) (kW/rpm) (CP) (Nm/rpm)

cu waste-gate 228/2200 310 1300/1200

Cursor 9 6 8,7
cu waste-gate 243/2200 330 1400/1200
cu waste gate 265/2200 360 1650/1200

geometrie variabilã electronicã 294/2200 400 1700/1200
geometrie variabilã electronicã 309/1900 420 1900/1050

Cursor 11 6 11,1 geometrie variabilã electronicã 338/1900 460 2150/1050
geometrie variabilã electronicã 353/1900 480 2250/1050

cu waste gate 302/1900 410 2100/1000

Cursor 13 6 12,9
cu waste gate 331/1900 450 2200/1000

geometrie variabilã electronicã 368/1900 500 2300/1000
geometrie variabilã electronicã 412/1900 560 2500/1000

volum mai mare dislocat la nivelul
pistoanelor. Atât motoarele Tector
cât ºi cele Cursor sunt echipate cu
injecþie common-rail cu pre siuni
maxime de pânã la 2.200 bar. 

A fost introdusã o nouã unitate
electronicã pentru a þine sub
control atât parametrii motorului,
cât ºi acurateþea sistemului de
post-tratare. Noua unitate de con -
trol a fost proiectatã pentru o opti -
mi zare maximã ºi o integrare tota -
lã a funcþiunilor motorului ºi ale
sistemelor SCR ºi DPF. Pentru
mo toarele Cursor, care folosesc
tur boîncãrcãtorul cu geometrie
va riabilã, controlul electronic a
fost introdus pentru optimizarea
rãs punsului de încãrcare la turaþii
joase ºi pentru creºterea efi cien -
þei frânei de motor. 

Motoarele Tector ºi Cursor au
fost echipate cu un sistem de ven -
ti laþie cu circuit închis încã de la ni -
velul EURO IV-V, iar aceastã func -
þiu ne este menþinutã ºi pentru
EURO VI. 

Sistemul de
post-tratare

Un aspect fundamental al com -
bustiei diesel este nivelul emi siilor
de NOx ºi de particule, care rezultã
în urma schimbãrilor chimice din
cauza presiunii din ci lindri ºi a tem -
peraturii de com bus tie. Reducerea
NOx la nivelul ci lindrilor implicã
mãsuri de re du cere a temperaturii
maxime ºi a pre siunii, ceea ce
conduce, para do xal, la creºterea
nivelului de par ticule ºi la reducerea
eficienþei ar derii ºi, deci, la un
consum mai mare de combustibil.
O datã ac cep tatã necesitatea post-
tratãrii ga zelor de eºapament, este
clar cã sistemul trebuie fãcut sã lu -
cre ze în aºa fel încât sã nu com pro -
mitã eficienþa procesului de com -
bustie. Iar aici intervine op þiunea
Iveco ºi FPT Industrial pentru noul
sistem SCR Only. 

Emisiile de particule sunt co -
bo râte la nivelurile necesare prin
intermediul unui filtru de particule

cu regenerare continuã, aceasta
fiind obþinutã prin intermediul ni -
ve lurilor de NOx ºi a temperaturii
ridicate a gazelor. Regenerarea
forþatã a filtrului nu este necesarã,
în condiþii normale de operare.

A fost proiectatã o nouã ge -
ne raþie de sistem SCR Zeolite
per fect optimizatã ca formã ºi ma -
sã, care constã dintr-o cutie com -
pac tã, conþinând DOC (cata li za -
torul de oxidare diesel), DPF
(fil trul de particule), SCR (cata li -
za tor de reducere selectivã) ºi
CUC (catalizatorul de curãþare).
În aceeaºi unitate, se aflã ºi dis -
po zitivele de injectare/mixaj de
AdBlue, precum ºi senzorii de gaz
de evacuare menþionaþi anterior. 

Rezultatul... este un vehicul
comercial greu pe cât se poate
de prietenos cu mediul încon ju -
rã tor... ºi cu legile care vor intra
în vigoare în 2014. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihăilescu@ziuacargo.ro
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Teoremă: oamenii se
împart în trei
categorii - oameni
buni, oameni răi şi
şoferi.
Demonstraţie: la
Grupul Şcolar Auto
din Drobeta Turnu
Severin, judeţul
Mehedinţi, nici un
elev nu a promovat
examenul de
bacalaureat în
sesiunea iunie 2011!
Q.E.D.!
Chestiunea expusă
în teoremă a
„beneficiat“ de
contestarea mea
permanentă de-a
lungul anilor. Nu mai
este cazul!...

I o stau în Bucureºti ºi pe la
mine pe stradã „ieste“ mulþi
„copi“. Unii dintre ei „este“
triºti pentru cã „nare“ bani.
Pã rinþii lor „ieste“ ºomeri

de mai mult timp ºi „daia“ nu
„poa te“ sã le cumpere mâncare
ºi altele. Da’ iei „ie“ șmecheri ºi
se descurcã. „Ie“ ºi unii mai proºti
care nu se descurcã... ºi mai „ie“
ºi unii care „citeºte“ cãrþi cã cicã
o sã fie mai „dãºtepþi“ decât noi
ºi o sã se facã poliþiºti ºi avocaþi.
Ete, „daia“ nu mai pot io! Io sã
fac opt clase ca sã pot sã iau per -
misu’, cã nu ne mai lasã ãºtia acu’
fãrã opt clase, ºi dup-aia plec în
Ger mania sau în Spania cã mã
descurc io p-acolo. Ce ãia „nare“
ºi ei proºtii lor? Cum fac optºpe
ani „marc“ banu’ ºi-mi iau per mi -
su’ „cãmi ia“ ai mei un „bemve“
dã moare lumea ºi „pormã“ îi vãd
io „pãia“ de ziceau dã mine… Ce
parcã numai io vorbesc aiurea?
O reporteriþã zicea dã ãºtia cu
bacu’ de anul asta cã rezultatele
a fost „labe“... Cre’ cã voia sã zicã
sla be. Labe „ie“ ãia de ne „con -
duce“... ce mare „bisnis“ sã ºtii
carte?! Dac-arãþi ca cruduleasa,
poþi sã fii tâmpit cu caru’, cã te

bagã la tembelizor sã faci ceva
acolo, ca sã sã uite toþi tâmpiþii
la tine ºi sã caºte gura ca tembelii.
Sau poþi sã joci în filme ºi sã-þi
tragi banu’ sã-þi iei þoale sã moarã
duºmanii... Ete ºcoalã... cât am
fãcut mi-ajunge, ºtiu sã scriu, ºtiu
sã mã semnez, banu’ îl numãr cu
cal culatoru’, cã mi-a luat tata de
toa te, de „ceam“ nevoie mã uit
pã net... ce altceva mai trebuie?...
Vã place?

Genu’ neutru

Domnul ministru al Învãþã mân -
tului din þara asta de tot rahatul
(scuzaþi expresia!) numitã Româ -
nia declara sus ºi tare cã numitul
cuvânt „coleg“ este neutru. Dom -
nule ministru, cuvântul „coleg“
este de gen masculin, dupã cum
ne învaþã gramatica limbii române,
aia care nu se mai învaþã de mult

în ºcolile româneºti ºi bãnuiesc
cã nici în locurile din strãinezia
pe unde aþi absolvit dumnea voas -
trã ilustrele studii cu care vã mân -
driþi, ºi anume: UN coleg, DOI co -
legi! Numai cã eu fac parte din
cea de-a treia categorie dintre
cele în care se împart oamenii, iar
dum neavoastrã faceþi parte din
cea numitã involuntar de repor -
te riþa amintitã mai sus, ca atare
lu mea nu mã vede pe mine, ci pe
dom nia voastrã! Nu-i aºa cã ne
stã bine analfabeþi? 

Unii o feºtelesc cu istoria ºi di -
plomaþia, ca onor prezidentul nos -
tru, prilejuind gigantului de la rã sã -
rit ocazia de a ne mai trage un ºut
în fund, iar aliaþilor noºtri tra diþionali
întrebarea dacã Ro mâ nia este chiar
în barca în care ar trebui sã fie. Alþii
ºi mai inte li genþi ºi mai cu bac-ul
luat o feº te lesc cu cifrele, con fun -
dând 31% cu 36%, ca domnul nos -

BAC

creo




iulie 2011 ............................................................................................................................

D
E
-A

L
E
 Ş

O
F
E
R

IL
O

R

37

tru prim ministru pe linia de centurã
a ora ºu lui natal. Desigur, putem
spune cã este o omisiune. La fel
de bine, pu tem sã spunem însã cã
ºi min ciu na prin omisiune este tot
o min ciunã, dar ne luãm de toate
nimicurile? Zãu aºa!

Insule şi cuiburi
de barză

Mai sunt unii care o feºtelesc
cu drumurile pe care le tot con -
struiesc ºi le modernizeazã de mai
mare dragul. Luând exemplul bor -
du riadei bucureºtene, con struc torii
care au reabilitat sec to rul de drum
dintre Sibiu ºi Fã gã raº, de exemplu,
au desenat aºa de bine insule pe
asfalt la in ter secþiile de pe traseu,
încât au simþit nevoia sã-ºi su bli -
nieze rea lizãrile ºi, ca atare, au ri -
dicat peste respectivele insule de -
se nate cu vop sea alte insule din
pietriº ºi bor duri. Cel mai interesant
lucru care ar putea sã þi se întâmple
pe sectorul respectiv de drum
atunci când te afli într-o depãºire
ar fi acela sã-þi aparã brusc în faþã
o ase menea insulã. Ai destul de
mul te variante. Una dintre acestea
ar fi sã ajungi cu maºinã cu tot
într-unul din nenumãratele cuiburi
de barzã aflate pe traseu, dar ãsta
ar fi un atentat la ecologie, pentru
cã ar afecta existenþa berzelor, pre -
cum ºi la integritatea stâlpilor de
beton aparþinând companiilor ener -
ge tice, ceea ce ar duce la pro ce se
ne sfârºite cu acestea, fãrã ºan se
de câºtig bineînþeles ºi, ca ata re, ar
trebui logic sã te înfigi într-un zid
din multele aflate pe mar ginea dru -
murilor, întrucât vechii locuitori ai
zonei, în speþã saºii, aveau prostul
obicei de a-ºi construi casele în
apro pierea cãilor de comunicaþie.
Unde mai pui cã le fãceau ºi
trainice! Vedeþi un de duce analfa -
be tismul? Pro cen tele de promo va -
bi litate rapor ta te anul acesta cu
ocazia exa me nului de bacalaureat
sunt ca tas trofale, ceea ce înseamnã
ori cã generaþiile succesive de ro -
mâni apãrute de la balamucul din
decembrie 89 încoace tind sã se
idiotizeze în mod accelerat, ori cã

generaþiile succesive de profesori
existente de la aceeaºi datã tind
spre un tembelism absolut. Pã re -
rea mea este cã nici una dintre va -
riante nu este cea corectã ºi, da cã
trebuie sã cãutãm un idiot no toriu
sau un tembel absolut res ponsabil
de ceea ce s-a întâmplat cu siste -
mul de învãþãmânt din Ro mâ nia, nu
o putem face decât în interiorul
clasei politice pentru care cuvântul
„coleg“ este de gen neutru.

În umbra marelui
URSs

Nu pot caracteriza sistemul de
învãþãmânt comunist, pentru cã nu
am termen de comparaþie, necu -
nos când un altul. Sistemul de învã -
þã mânt promovat în Româ ni ca dupã
’89 este tot ceea ce doriþi dumnea -
voas trã sã fie, numai un sistem
capa bil sã scoatã copiii din ne cu -
noaº tere nu este! Eu am trecut, ca
orice animal idiot care se naºte la
nouã luni în cadrul spe ciei umane,
prin creºã, grã di niþã, ºcoala gene -
ra lã ºi, pe urmã, m-am oprit pentru
cã sistemul prevedea cã, pentru a
merge mai departe, este necesar
un examen. Nu eºti capabil sã-l pro -
movezi, rãmâi cu alea opt clase sau
înveþi o ºcoalã de meserii. Eºti ca -
pa bil sã promovezi examenul, mergi
la liceu. Eu am promovat examenul!
ªi am ales sã merg la un liceu in -
dus trial de transporturi, asemãnã -
tor cu ãla de la Turnu Severin, în
care anul ãsta nici unul dintre elevi
nu a ºtiut cã 1+1=2. Numai cã în
ºco lile comuniste, aºa comuniste
cum erau ele, învãþai carte! Acolo
am învãþat tot, sau aproape tot, din
ceea ce trebuia sã ºtiu despre
viitoarea meserie aleasã, acolo
mi-am luat permisul de conducere
dupã o practicã de un an ºcolar ºi
dupã un examen care n-a avut nici
un fel de legãturã cu viitorul „exa -
men de tip Piteºti“  din zilele noas -
tre, acolo am putut sã fac sport
ade v ãrat, ºi nu sã fiu scutit pentru
cã mã doare în cot, ºi tot acolo am
învãþat limba francezã, istoria ro -
mâ nilor ºi a altor nea muri, matema -
ticã, fizicã, chimie, limba ºi literatura

românã, logicã, adicã aia care-i
lipseºte domnului Boc atunci când
confundã 31 cu 36, precum ºi multe
altele. Bineîn þe les cã am învãþat sã
fac ºi multe prostii, dar alea erau
inerente vârstei. Unii le fac ºi la
vârste mai înaintate ºi din posturi
de mare rãs pundere, precum
preºedintele nos tru care s-a apucat
sã zgân dãre cu un bãþ ascuþit un urs
care hiberneazã ºi nu prea!... 

Ca să înţelegi...

Dupã ce am terminat cu bac-ul,
cu ãla de-l ratarã tipii ãºtia de astãzi,
am susþinut un alt exa men ºi mi-am
continuat studiile la un institut po -
li tehnic pe care l-am terminat cinci
ani mai târziu, pentru cã un an l-am
avut ocupat cu satisfacerea sta giu -
lui militar. Cu Armata! Adicã aia pe
care anal fabeþii noºtri conducãtori
se luptã s-o desfiinþeze ºi s-o dezo -
no reze pentru cã n-o înþeleg. Tre -
buie spus cã numai proºtii aruncã
lu crurile pe care nu le înþeleg! Ca
sã înþelegi Armata, trebuie sã-þi cu -
noºti istoria. Ca sã-þi cunoºti isto -
ria, trebuie sã ºtii sã citeºti. Ca sã
ºtii sã citeºti, trebuie sã mergi la
ºcoalã, unde trebuie sã ai niºte pro -
fesori interesaþi sã te înveþe. Ca sã
ai profesori buni, tre buie sã ai o
eco nomie sãnã toa sã, care sã-i sus -
þinã, întrucât aceº tia nu creeazã ni -
mic pe mo ment, iar rezultatele
muncii lor se vãd peste ani. Ca sã
ai o economie sãnãtoasã, trebuie
sã ai niºte conducãtori politici care
sã nu fie indiferenþi la soarta þãrii
lor, niºte manageri excelenþi, un
mediu de afaceri sãnãtos ºi un
popor pentru care indiferenþa ºi in -
do lenþa sã nu fie carte de cã pe te -
nie. Avem noi aºa ceva?...

Nu numai aceºti copii au ratat
examenul de bacalaureat de anul
acesta, ci întreaga noastrã socie -
ta te, în frunte cu rataþii care ne
con duc. Au ratat absolut toate
exa menele. Au ratat la construcþia
de autostrãzi, au ratat la elabo ra -
rea unor legi normale ºi echi li bra -
te, care sã fie valabile mulþi ani
fãrã modificãri, interpretãri sau
dis cuþii interminabile din cauza
unei virgule puse greºit de un ra -
tan giu la limba românã, au ratat
la dezvoltarea unui sistem sanitar
efi cient, au ratat peste tot ºi la
toa te materiile. 

N-au ratat, însã, la pricopsirea
proprie. Vã mai aduceþi aminte?... 

„Da’ iei ie ºmecheri ºi se
descurcã!“  

Ei da, dar noi?

Laurenţiu MIREA,
şofer Electrica
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P otrivit unui comunicat
Archicom, calculând pe
o perioadã de 10 ani, în
cazul în care transportul
este (re)direcþionat prin

România, valoarea economiilor va
atinge în medie 74 milioane de
euro pe an. Volumul de mãrfuri
prognozat de 1,47 milioane TEU
va reprezenta în 2020 doar apro -
xi mativ 10% din volumul total de
mãrfuri destinat pentru Europa
Cen tralã ºi de Est. „Luând în con -
si derare poziþia strategicã a
Româ niei ºi a portului Constanþa,
acest volum trebuie considerat ca
fiind nivelul minim realizabil“, pre -
ci zeazã Archicom. Raportul ana -
li zeazã atât Costurile Totale Ex -
terne, precum ºi consecinþele
emi siilor de CO2 în cazul redirec -
þio nãrii fluxurilor de mãrfuri din
Asia în Europa Centralã ºi de Est,
prin România.

Þara noastrã, prin Portul Con -
stan þa ca punct de intrare, este
bine poziþionatã, având costurile
to tale de operare avantajoase (to -
tal cost of operation - TCO) ºi este
atractivã din perspectiva activi tã -
þi lor de asamblare sau a celor de
tip VAL (Value Added Logistics) ºi
VAS (Value Added Services). Po -
zi þia geograficã a României ºi for -
þa de muncã (calitate la costuri
ac cesibile) reprezintã douã ele -
men te forte, conform Archicom. 
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România poate juca
o carte importantă

Redirecţionarea fluxului de
mărfuri înspre Europa
Centrală şi de Est prin
România, prin Portul
Constanţa, va determina
câştiguri substanţiale în
ceea ce priveşte costurile
externe totale la nivel
european (incluzând emisiile
de carbon), conform
raportului „CO2 Reduction“,
emis de către European
Gateways Platform.
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Constanţa stă
bine la calcule

Costurile logistice totale de
debarcare pentru produsele care
trebuie sã fie distribuite în Europa
Centralã ºi de Est indicã faptul cã
România (prin Constanþa, ca punct
de intrare a mãrfurilor) are un
avan taj competitiv faþã de alte
por turi, cum ar fi Portul Koper din
Slo venia (vezi tabelul). Calculele
au fost realizate în baza rezul ta -
te lor analizelor efectuate de in -
sti tute europene de renume ºi în
func þie de evaluãrile detaliate ale
flu xurilor de transport, care pot fi
redirecþionate în Europa Centralã
ºi de Est printr-o rutã directã, prin
intermediul portului Constanþa. 

„Portul Constanþa trebuie sã
îºi maximizeze eficienþa, cu sco -
pul de a-ºi menþine ºi dezvolta
po ziþia sa competitivã. Toate acti -
vitãþile portuare sunt prognozate
sã creascã, iar cea mai mare creº -
tere se aºteaptã în sectorul con -
tai nerelor, dezvoltare anticipatã
odatã cu implementarea proiec -
tu lui European Gateways Plat -
form“, considerã Gerard Kuijs,
CEO Archicom. 

Existã costuri diferite în funcþie
de nivelul de poluare, în confor -
mi tate cu standardele Uniunii Eu -
ropene. În transporturi, costurile
totale externe vor creºte. Deoa -
rece emisiile de CO2 ocupã un loc
special în cadrul Acordului de la
Kyoto, se considerã cã este im -
por tant sã se calculeze, de ase -
menea, efectele emisiilor de CO2

în cadrul configuraþiilor specifice
fiecãrui lanþ de aprovizionare.
Rezul tatele globale sunt semni fi -
cative ºi reprezintã motive foarte
puternice pentru Europa sã ac ce -
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reprezintã o amânare a plãþii, nu
anularea acesteia. Este o mãsurã
care faciliteazã comerþul de pro -
duse cu destinaþii finale necu nos -
cute (trendul este de a poziþiona
componentele/piesele în apro -
pie rea pieþei de distribuþie ºi de
a asambla produsele finale în ulti -
mul moment). Important este sã
se asigure cã, atunci când se apli -
cã amânarea TVA-ului, companiile
nu încearcã sã se sustragã de la
plata acestuia. Introducerea aces -
tei mãsuri legislative va permite
întreprinderilor sã aleagã ruta
Constanþa ca poartã de intrare pe
piaþa europeanã. România va înca -
sa sume importante provenite din
taxele vamale“, a declarat Gerard
Kuijs. În consecinþã, fluxurile de
mãrfuri care intrã acum în Europa
prin porturile din Nord-Vest, vor
intrã în Europa prin România.
Acest lucru va duce la câºtiguri
semnificative pe plan european,
în ceea ce priveºte costurile exter -
ne (inclusiv emisiile de CO2), aºa
cum rezultã ºi din analiza detaliatã
a studiului „CO2 Reduction“. 

Archicom este o companie
româno-olandezã, specializatã în
domeniul logisticii ºi al lanþurilor
de aprovizionare, cu o experienþã
de 20 de ani în susþinerea ºi con -
si lierea companiilor din Europa,
Asia ºi Statele Unite în domeniul
logistic ºi imobiliar. Expertiza lo -
gis ticã Archicom variazã de la
design, în cazul depozitelor, pânã
la studii complexe de (re)proiec -
tare ºi distribuþie pentru actorii
din supply chain. Portofoliul
nostru de clienþi este format din
com panii internaþionale, active în
dome niul en-gros, producþie,
retail, depozitare, transport ºi dez -
voltare imobiliarã.

Mai multe informaþii pe
www.archicom.nl.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

European Gateways Platform
European Gateways Platform (EGP) este un parteneriat
public privat dintre guvernul olandez ºi companiile
româno-olandeze active în domeniul infrastructurii ºi
logisticii. EGP considerã cooperarea româno-olandezã ca
pe un parteneriat foarte puternic, capabil sã genereze
servicii logistice ºi comerciale eficiente Europei.
Activitãþile EGP din România sunt gestionate de Robin
Martens, Director General al Archicom.

Costurile logistice totale de debarcare
(euro/100.000 TEU)

Port Rotterdam Port Koper Port Constanþa
Port 300.000 150.000 300.000
Depozitare 332.750 132.000 77.450
Distribuþie 1.768.775 1.295.235 1.036.825
Total 2.401.525 1.577.235 1.414.275
Diferenþã 824.290 987.250

Costurile totale de debarcare combinã toþi factorii de cost din supply
chain de la furnizor la client. Sursa: Archicom

le reze investiþiile în infrastructurã,
în România. 

2,1 milioane TEU
până în 2025

Specialiºtii Archicom consi de -
rã cã România poate atrage pânã
în 2025 un volum de mãrfuri de
aproximativ 2,1 milioane TEU, vo -
lum de marfã destinat acti vi tã þilor
comerciale ºi de distribuþie, folosind
þara noastrã drept hub. Este im por -
tant de menþionat faptul cã aceste
valori fac referire la un nou trafic ºi
noi activitãþi ºi nu la activitãþile
existente. Între anii 2011-2012
volumul de mãr furi preconizat se
limiteazã la 50.000 TEU, cu o
majorare de pânã la aproximativ
400.000 TEU în 2015. Prognoza
presupune cã mãsurile legislative
de susþinere care fac referire la
comerþ ºi logis ticã sunt puse în
aplicare în 2011, cum este cazul
amânãrii TVA-ului, subiect discutat
acum cu auto ritãþile de resort. 

„Amânarea TVA-ului este o
practicã comunã în cadrul UE ºi
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Un proiect cât
20.000 de camioane

700 de trenuri între 2008 şi
2011, 200.000 de vehicule
expediate şi mai mult de

20.000 de camioane înlocuite
de pe ruta România-Italia.

Sunt cifre care rezumă
parteneriatul de succes

dintre Gefco şi Dacia.

A niversarea a fost mar -
ca tã în mod original
printr-o cãlãtorie a ofi -
cialilor celor douã com -
pa nii cu cel de-al 700-

lea tren expediat în comun, unde
a fost organizatã inclusiv o con -
ferinþã de presã. Trenul trans por -
ta 276 de vehicule de pe plat for -
ma industrialã Mioveni cãtre por tul
comercial Constanþa. De men þionat
cã logistica este una dintre cele
mai importante acti vi tãþi din indus -
tria auto, asigurând atât materia
primã pentru fluxul de fabricaþie,
cât ºi transportul cãtre des tinaþia
finalã a maºinii, în mâi nile clientului,
Direcþia Logisticã fiind a treia en -
ti tate ca mãrime în cadrul com pa -
niei Dacia. „Direcþia Lo gisticã este
esenþialã pentru Da cia. Cei 600
angajaþi ai acestei direc þii gestio -
nea zã atât furni za rea de piese pen -
tru producþie, cât ºi distribuirea

maºi nilor cãtre cli enþi. În 2010, Di -
recþia Logisticã a expediat 341.872
vehicule ºi alte peste 412.000 sub
formã de co lec þii CKD, Dacia fiind
uzina sursã care furnizeazã piese
pentru cele lal te 9 uzine care
asambleazã ga ma entry“, a de cla -
rat Jérôme Olive, Director General
Auto mo bile Dacia.

Dacia, parte a Grupului
Renault, a devenit un veritabil
succes la nivel mondial în de cur -
sul a ºapte ani. În 2010, pro du -
cãtorul român a vândut 348.723
vehicule în toatã lumea, iar în Ro -
mânia ºi-a adjudecat din nou po -
ziþia de lider, cu o cotã de 31,7%
din piaþã. 

Christophe De Korver:
Un tren cu 20 de
vagoane are 700 metri

ºi poate transporta 270 de
maºini, putând fi descãrcat în
douã ore. Formalitãþile pentru
el dureazã în total 10 ore din
momentul în care a sosit,
pentru cã maºinile sunt
verificate dacã au suferit
daune atât pe tren, cât ºi dupã
ce au fost parcate“.

„
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Profesionalism,
cariera, succes!

Un pas inainte pentru
viitorul tau si al
companiei tale!

Cursuri de perfectionare
Managementul logisticii si supply chain-ului

Managementul achizitiilor si stocurilor
Managementul depozitarii

Managementul trasportului si distributiei
Managementul operatiunilor

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

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

*) Perioada de valabilitate a codului 15 iulie – 15 august 2011
Se poate utiliza un singur cod de discount /per curs 

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

la un curs de
perfectionare de lunga

durata*

Dacia şi-a „luat“
bilet de tren

Transportul multimodal a de -
venit esenþial pentru Dacia dupã
majorarea substanþialã a ex pe di -
þi ilor internaþionale, oferind în pri -

mul rând o soluþie fiabilã de con -
so lidare a acestora. În plus, po -
tri vit lui Christophe De Korver,
Di rector Ge neral Gefco România,
cos turile pe unitate transportatã
sunt mai mici decât în cazul trans -
por tului rutier, iar starea precarã

a infrastructurii rutiere pune într-o
luminã mai bunã infrastructura
feroviarã, în ciuda faptului cã ºi
aceasta este deficitarã la ca -
pitolul ca litate. „GEFCO a fost
prima so cietate din România care
a pus în practicã aceastã soluþie
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Gefco gestionează în prezent 200 de
fluxuri active pe cale ferată, asigurând o

acoperire geografică extinsă pentru
soluţiile multimodale

– O legãturã feroviarã zilnicã Vesoul-Kaluga, ce tranziteazã
Germania ºi Polonia (GEFCO a obþinut susþinerea pentru
implementarea acestei legãturi prin programul de fonduri
europene Marco Polo)

– Crearea unui joint-venture EMMA între Franþa ºi Letonia pentru o
soluþie de transport multimodal între Letonia ºi Asia Centralã

– Transport combinat rutier-maritim-rutier, similar rutei Vigo - Saint-
Nazaire

– Soluþie de transport rutier-feroviar-rutier pentru fluxurile de piese
de schimb între Paris ºi Madrid

– Legãturã între Koper din Slovenia ºi Rusia, via Dobra în Slovacia
– Legãturã tur/retur Germania - Turcia

Logistica Dacia pe scurt
– Direcþia Logisticã are 600 angajaþi care asigurã: programarea ºi

organizarea industrialã; securizarea aprovizionãrilor; organizarea
livrãrilor de la furnizori; transportul pieselor ºi vehiculelor; expedierea
colecþiilor cãtre siturile de asamblare a modelelor din gama Entry.

– Renault Industrie Roumanie - International Logistics Network (RIR
- ILN), centrul de logisticã de la Mioveni echivaleazã cu o investiþie
pe 22,3 milioane euro, fãcutã de Renault între 2005 ºi 2008; 

– Cifra de afaceri RIR - ILN a fost în 2010 de 573 milioane euro; în
2010 a expediat 837.036 mc de piese, echivalentul a 412.018
vehicule

– Flux aval piese: 125 camioane ºi 250 containere pleacã în fiecare
zi cãtre cele 9 uzine care produc X 90 din Maroc, Rusia, Iran
(douã uzine), Columbia, Africa de Sud, India ºi Brazilia.

– Flux amont piese: 1.750 camioane/sãptãmânã
– Tipuri de fluxuri pentru transport aval vehicule: 

– Camion - România, Turcia, Europa Centralã ºi de Est (550
camioane/sãptãmânã)

– Tren - Europa de Vest (13 trenuri/sãptãmânã)
– Multimodal (tren - vapor) - Europa de Vest, Orientul Mijlociu,

Þãrile Golfului ºi Africa

fe ro viarã pentru Dacia în 2008,
soluþie ce oferã mai multe avan -
taje: capa ci  tate, mediu (impactul
CO2 ºi po lua rea sonorã sunt
diminuate), so luþie adaptatã ne -
voi lor cli en tu lui. Sunt foarte mân -
dru sã vãd zi de zi know-how-ul
ºi expertiza câºtigate de cãtre
echi pa localã, din punct de vedere
teh nic, ca li tate ºi mediu. Toate
aces tea fac din acest proiect un
veritabil suc ces, reprezentând un
exemplu în cadrul grupului
GEFCO, în con cor danþã cu valo -
rile sale“, a afir mat Christophe
De Korver. Potrivit directorului
general Gefco Româ nia, cele
200.000 de autoturisme trans -
por tate pe tren ºi nu pe cale ru -
tierã reprezintã o eco nomie de
17.000 tone CO2. 

De menþionat cã Gefco pregã -
teº te pentru Dacia ºi o soluþie de
aprovizionare cu piese de schimb
pe calea feratã. Grupul francez
dis pune în prezent de o flotã de
3.500 de vagoane ºi din 2011 ºi
în anii urmãtorii va achiziþiona câte
200 de vagoane noi în fiecare an. 

În plus, în 2012, GEFCO va
im plementa lanþuri de aprovi -
zionare pentru CKD (Completely
Knocked Down, piese mecanice
com plet de mon tate), care îi vor
per  mite sã ob þi nã fluxuri globale.
Piese de schimb fabricate în în -
trea ga lume - Eu ropa, Asia ºi
America de Sud - vor fi expe diate
cãtre uzinele din afara Eu ropei pe
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tro lea zã com plexitatea fluxurilor
multi-busi ness, inter-domenii ºi
inter-þãri. Grupul oferã un serviciu
de control centralizat al proiec -
tu lui, care permite clientului sã
aibã o singurã persoanã de con -
tact ºi implemen tea zã fluxuri de
transport mul timodal dedicate,
proiectate în mod special pentru
clienþii sãi, aºa cum este legãtura
între Madrid ºi Paris pentru Uni -
lever. Principalii clienþi ai GEFCO
sunt Renault, Dacia, L'Oréal, Ikea,
Michelin, Philips, PSA.

Cristina TOBESCU
cristina.tobescu@ziuacargo.ro

calea feratã ºi maritimã, toa te
acestea în sistemul „Just-in-Time“.

GEFCO este prezent pe piaþa
din România începând din 2005.
La nivel global, GEFCO este pre -
zent în 150 de þãri din lume ºi se
claseazã între primele 10 grupuri
europene de logisticã, cu o cifrã
de afaceri de 3,4 miliarde euro în
2010. În prezent, grupul utilizeazã
în procent de 25% soluþii alter -
na tive la transportul rutier, si tuân -
du-se peste media europeanã
(17%). Spe cia lizat în logistica auto
ºi în cea industrialã, GEFCO con -

Istoric & cifre cheie Dacia
1966: Construcþia Uzinei de Automobile Mioveni 
1968: Semnarea contractului de licenþã între Dacia ºi Renault;

Lansarea modelului Dacia 1110 (licenþa Renault R8) 
1998: Obþinerea certificãrii ISO 9001; Fabricarea autoturismului cu

numãrul 2.000.000 
1999: Dacia devine o marcã a Grupului Renault
2004: Lansarea modelului Dacia Logan 
2005: Record absolut de producþie: peste 172.000 de unitãþi;

Inaugurarea Centrului de Export CKD 
2008: Lansarea modelului Dacia Sandero
2009: Lansarea Declaraþiei de Mediu Dacia
2010: Lansarea primului vehicul de teren Dacia, Dacia Duster
2011: Fabricarea a 4.000.000 de vehicule la Uzina Dacia de la

începutul activitãþii sale
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P otrivit lui Andrei Rusu,
General Manager White -
land Logistics, ser viciul
de grupaj ar tre bui sã
devinã func þio nal din

iarnã ºi va fi construit pe baza
reþelei grupului german. „Reþeaua
noastrã funcþioneazã în 16 þãri.
Oferim un sistem unic la nivel euro -
pean, cu patru niveluri de expediþie
a mãrfurilor, sub pa tru regimuri de
temperaturã. Pu tem expedia un

carton, un palet, camion parþial sau
complet, pe patru categorii de tem -
peraturã: mãr furi congelate, mãrfuri
proas pete, mãrfuri sub temperaturã
con trolatã (cum ar fi ciocolata ºi
mar garina) ºi la temperaturã am -
bien talã“, a afirmat Bernhard Hein -
rich, CEO Nagel Group, pre ci zând
cã existã inclusiv po si bi litatea de
urmãrire a mãrfii pe inter net de
cãtre client. „Par te ne riatul dintre
cele douã companii înseamnã pen -

tru Nagel Group oportunitatea de
intrare pe piaþa ro mâneascã, iar
pentru Whiteland Logis tics - uti li -
za rea reþelei euro pe ne a grupului
ger man. Astfel, re þeaua de dis tri -
bu þie a acestui par teneriat se întin -
de de la Marea Nea grã pânã în
Spania ºi din Si ci lia pânã în Nordul
Europei. Pot fi importate produse
din Vestul Eu ropei pânã în Est, iar
produ cã torii din Vest au posi bi li ta -
tea sã aducã produsele, sub tem -
pe raturã controlatã, în România, ºi
exis tã o soluþie logisticã pentru a -
ceas ta“, a mai arãtat Bernhard
Heinrich. 

Istoria
parteneriatului

Reprezentanþii Nagel Group
au admis cã au primit deja cereri
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Nagel Group acţionar la Whiteland Logistics

Grupaj sub
temperatură
controlată pe cai mari

Whiteland Logistics pregăteşte un serviciu
de grupaj de mărfuri sub temperatură
controlată către destinaţii din întreaga
Europă, după ce un pachet de 25% din
acţiunile companiei a fost preluat de Nagel
Group. Conducerile celor două companii au
anunţat tranzacţia în cadrul unei conferinţe
de presă desfăşurate la începutul lunii iulie.
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concrete din partea unor clienþi
privind crearea unei reþele de
distribuþie în România, dar nu au
dorit sã precizeze numele lor pânã
la încheierea contractelor.

De altfel, Andrei Rusu este
optimist cu privire la rezultatele
pe care le va înregistra Whiteland
Lo gistics în urma schimbãrii struc -
turii acþionariatului, miºcare de la
care se aºteaptã la o majorare a
numãrului clienþilor. „Estimãm o
creºtere uºoarã, de aproximativ
10%, a cifrei de afaceri datoritã
atra gerii de noi clienþi. Dar la fel
de bine se poate întâmpla ca
dintr-un singur client sã reuºim o
dublare a cifrei de afaceri“, a
apreciat el. 

Potrivit lui Peter Haak, mem -
bru în boardul Nagel Group, co -
la borarea dintre cele douã com -

pa nii a început în 2004 pentru ca,
în 2008, sã fie demarate ne go cie -
rile privind preluarea acþiunilor. În
toatã aceastã perioadã, au fost
fã cute însã expediþii comune.
Peter Haak nu a exclus majorarea
în viitor a participaþiei pe care gru -
pul german o are la Whiteland Lo -
gis tics, subliniind cã 25% este o
ci frã bunã pentru început. „În ca -
drul negocierilor, am discutat o
serie întreagã de aspecte. Suntem
foarte mulþumiþi de colaborarea
cu aceastã companie din Ro mâ -
nia. Astfel, avem acces la piaþa
ro mâneascã. Iar pe de altã parte,
rea lizãm o legãturã pentru firmele
ro mâneºti cu reþeaua noastrã din
Eu ropa. Pentru început, vom ve -
dea cum putem sã întãrim aceastã
reþea comunã, dupã care vom
decide dacã vom mãri participaþia
sau nu, dacã va fi cazul.“ 

ªi directorul general White -
land Logistics a menþionat, în
acelaºi context, cã va fi dezvoltatã
o strategie comunã de abordare

a pieþei, în continuarea celei avute
pânã acum, dar, de data aceasta,
cu extensii europene. Vom trece
de la nivel naþional la acþiunea
comunã la nivel european. 

Whiteland
Logistics 
şi Nagel Group

Whiteland Logistics este parte
a grupului Whiteland înfiinþat în
1994, fiind lider pe piaþa româ neas -
cã în logistica integratã la tem pe -
ra turã controlatã. Compania a în -
re gistrat în 2010 o cifrã de afaceri
de 7 milioane de euro, are 280 de
angajaþi ºi opereazã, pe lângã de -
pozitul din Bucureºti, un numãr de
11 platforme cross-dock ing ampla -
sate strategic în þarã, asigurând un
lanþ frigorific de aprovizionare ºi
distribuþie neîntrerupt. Whiteland
Logistics opereazã conform
cerinþelor HACCP, fiind în curs de
certificare TUV ISO 22.000.

Nagel Group a înregistrat în
2010 o cifrã de afaceri de apro -
ximativ 1,4 miliarde de euro ºi dis -
pune de 90 de locaþii proprii în
Europa ºi de 9.600 de angajaþi,
su prafaþa totalã de depozitare ope -
ratã de grupul german ridi cân du-se
la 710.000 mp. Grupul a miºcat,
anul trecut, în fiecare zi, circa 4.400
de camioane, numãrul ex pediþiilor
ridicându-se la 85.000. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Bernhard Heinrich, 
CEO Nagel Group:

„Schimbul de mãrfuri între Europa de Vest ºi Europa
Centralã ºi de Est a crescut foarte mult iar România
este a doua þarã ca mãrime în Europa de Est dupã
Polonia. Considerãm cã piaþa româneascã are foarte
multe oportunitãþi ºi un potenþial foarte ridicat ºi cã
va avea loc o relansare a ei.“ 

James Kodor, 
acţionar Whiteland Logistics:

„Nu existã date certe privind piaþa de logisticã sub
temperaturã controlatã. Ceea ce putem face este sã
estimãm la modul general pieþele de vânzãri. De
exemplu, piaþa de lactate este de 1,2 miliarde, iar cea
de carne este de trei ori mai mare. În funcþie de
aceste vânzãri, putem estima în medie ºi niºte
cantitãþi de marfã.“

Andrei Rusu, director general
şi acţionar Whiteland Logistics:

„În domeniu, dominã serviciile logistice asigurate în
cont propriu de cãtre producãtori, cu o medie de
70%. Au existat foarte mulþi producãtori care au
apelat la fonduri europene pentru producþie ºi în
cadrul proiectului au inclus ºi partea de depozitare ºi
distribuþie. ªi-au cumpãrat maºini ºi, pânã când nu
expirã perioada de 5 ani prevãzutã în condiþiile de

alocare a fondurilor europene, sunt obligaþi sã nu facã nimic altceva
cu maºinile decât sã îºi transporte propriile produse. Au o capacitate
de transport substanþialã, dar gradul de încãrcare a acestor vehicule
este minim ºi total ineficient. Dacã ar apela la noi, ca prestatori de
servicii, cu siguranþã cã i-ar costa mult mai puþin. Dar sunt
constrânºi încã de obligaþiile contractuale pentru banii europeni.“
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P roiectul denumit „Re -
pro iectare pentru dublã
utilizare a autovehiculu -
lui“ a fost caracterizat
de membrii juriului ca

pre zentând un „nivel ridicat de ino -
vare“, o „soluþie foarte origi na lã“,
care permite „reducerea sem ni fi -
cativã a costurilor, fapt de mon -
strat“, sau - într-un singur cu vânt
- „genial“. Concret, este vor ba
despre un vehicul care poate asi -
gura, cu modificãri minime, trans -
port de marfã combinat, lichid ºi
paleþi, ceea ce duce la o îmbu nã -
tãþire a raportului cost-eficacitate,
emisii mai mici de CO2 ºi des con -
ges tionarea autostrãzilor.

Transportă
şi lapte vrac,
dar şi paleţi 

Cu aceastã inovaþie, inventa to -
rul ºi omul de afaceri Urs Badert -
scher a câºtigat Premiul Eu ropean
pentru Excelenþã în Lo gis ticã 2011
acor dat de ELA, or ga nizaþia um -
bre lã a asociaþiilor eu ropene logis -
ti ce naþionale. Nou tatea constã în
fap tul cã utili zând doar câteva ajus -
tãri, în mai puþin de 3 minute, unei
semi re morci i se poate schimba
uti litatea de la transportul de lichide,
la trans portul de paleþi. Un astfel de
ve hicul s-ar integra perfect în lan -
þul logistic, în condiþiile în care vo -

Premiul European pentru Excelenţă în
Logistică 2011

Semiremorca
2 în 1
European Logistics
Association (ELA)
a acordat în 2011
premiul pentru
soluţii
inovatoare în
logistică firmei
Badertscher Badi
Transport AG
pentru o invenţie
revoluţionară: o
semiremorcă ce
poate transporta
şi lichid şi paleţi.
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este imens, pentru cã, în fiecare
an, cantitãþi mari, de peste 130 de
milioane de tone de lapte, pe an,
sunt transportate în sistem vrac pe
distanþe lungi. ELA pre ci zea zã cã
Premiul European pentru aceastã
semiremorcã cu dublã utilizare
confirmã faptul cã poþi face mult
cu puþin. Practic, semi re morca re -
pre zintã un „doi în unu“ - o investiþie
extrem de eficientã, reducând cos -
tu rile ºi poluarea la aproape ju mã -
ta te. De menþionat cã un raport
ideal cost-eficienþã poate fi realizat
la un numãr de 150.000 - 180.000
km pe an. 

Important succes
economic

Ca urmare a unei astfel de in -
ves tiþii, perioadele de ram bur sare
sunt îmbunãtãþite, riscurile legate
de investiþii sunt mai mici ºi vor re -
zul ta ºi creºteri de lichi di tãþi. Semi -
re morca cu dublã uti lizare face par -
te din inovaþiile lo gistice care se
vor vedea în viitor pe autostrãzile
europene. Un ast fel de vehicul poa -
te înlocui o cis ternã dar ºi o semi -
re morcã pentru paleþi, investiþiile
fiind reduse substanþial fãrã ca
acest lucru sã se vadã în calitatea
serviciului de transport. Fãcând o

lumul de investiþii s-ar reduce sem -
nificativ. În plus, raportul cost-efi -
cacitate poate fi îmbunãtãþit în mod
substanþial, cu pânã la 40%, în com -
paraþie cu transportul tra di þional,
conform câºtigãtorilor pre miului
ELA. Majorarea per ma nentã a pre -
þu rilor la combustibili ºi a taxelor,
co roboratã cu ne ce si tatea de a
redu ce masiv emisiile de CO2 fac
din aceastã invenþie o soluþie pe
ter men lung pentru trans portatori,
mai ales cã, da to ritã ei, se reduce
numãrul kilo me tri lor parcurºi fãrã
încãrcãturã. Dupã mai mulþi ani de
operaþiuni de testare încheiate cu
succes la compania de transport
Ba dert scher, specialiºtii în logisticã
ºi transporturi din Europa sunt de
pãrere cã acest nou sistem poate
fi implementat ºi la nivelul altor
companii de profil. Potrivit ELA, în
Europa, potenþialul acestei in venþii

comparaþie cu o semiremorcã
normalã, pier de rea capacitãþii de
încãrcare de aproximativ 2,5 t
reprezintã un factor minor. 

Provocarea

Urs Badertscher deþine de peste
20 de ani o companie de transport
lapte. „Când te loveºti zi de zi de
greutãþi, este nevoie sã vii cu astfel
de idei pentru a face faþã“, a afirmat
el. „În Elveþia, se trans por tã multe
produse lac tate ºi lapte cãtre centre
de pre lu crare din Euro pa de Est ºi
de Vest, dar problema era la în toar -
cere când camioanele nu puteau sã
vinã decât goale îna poi, pentru cã
foarte rar se gãsea marfã lichidã de
transportat, aºa cã era ne cesarã o
soluþie pentru a putea în cãrca paleþi
la întoarcere.“ So  luþia a fost gãsitã
de cãtre Urs Ba dertscher prin
montarea unui re  zervor în formã
dreptunghiularã într-un recipient din
plastic solid ºi apoi dezvoltarea unui
sistem de ridicare a acestuia care
sã fie uºor de uti li zat, sã aibã
pierderi de spa þiu mici ºi totul sã
se des fã ºoare în sigu ranþã, indife -
rent de condiþiile meteo.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Exemplu de calcul de
eficienþã, conform Badertscher
Badi Transport AG: 
• Investiþia în douã vehicule -

aproximativ 500.000 euro
• Investiþia în semiremorca cu

dublã utilizare - aproximativ
310.000 euro 

• Avantajul este de 190.000
euro, adicã aproximativ 38%
din investiþia clasicã.

Performanţele semiremorcii
- Poate transporta 20 - 23 de tone de lapte pe zi,

pe o distanþã de 250 km 
- Poate transporta 33 de paleþi cu produse lactate

pe o distanþã de 350 km în fiecare zi 
- Poate opera peste 300 de zile pe an

Fişă tehnică
Greutatea totalã: 40 t 
Capacitate de încãrcare (inclusiv echipament): 22 t
Volum rezervor lapte: 24.000 l
Zona de marfã: 13.360 x 2.470 mm (33 paleþi) 
Înãlþimea zonei de marfã: 2.700 mm
Înãlþime cu cisterna ancoratã: 1.800 mm
Dispozitiv de rãcire: Maxima 1.300 Micros
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- Industrie fragmentatã cu un
numãr mare de agenþi

- Capacitatea de manipulare a
unor volume maxime de trans por -
turi containerizate

- Conformitatea cu reglemen tã -
rile de securitate ºi sigurantã

- Nevoia de informaþii precise
în planificare ºi operaþiuni.

Standardizarea lipsea, în ge ne -
ral, ºi în cazul sistemelor utilizate
de agenþi. Mai mult, creºterea con -
siderabilã a traficului de containere
a atras dupã sine creºterea volu mu -
lui de servicii logistice ºi a ope ra -
þiunilor din port. Pentru a fluidiza
pro cesele ºi operaþiunile, portul Va -
lencia a decis sã creeze un nou sis -
tem IT pentru coordonarea tuturor
agenþilor ce opereazã în port. 

valenciaportpcs.net reprezintã
o platformã web de servicii creatã
pentru coordonarea tuturor agen -
þi lor implicaþi în procese logistice
maritime. Aceastã platformã IT
integreazã urmãtoarele: 

1. Serviciile EDI furnizate de
plat forma portuarã

2. Serviciile oferite de SIC (sis -
temul de informaþii ºi comunicaþii)

3. Serviciile maritime oferite de
cãrãuºi.

Pe scurt, platforma oferea o
gamã de opþiuni disponibile tuturor

agenþilor implicaþi în logistica
portuarã.

Era necesar sã se întâmpine ce -
rinþele agenþilor ºi utilizatorilor. Uti -
li zatorii au nevoie de procese sim -
pli ficate de business, care sã nu-i
oblige la schimbãri în cadrul sis te -
me lor pe care le utilizeazã ºi care
sã nu le schimbe relaþiile cu
partenerii. 

Soluţia

valenciaportpcs.net reprezenta
rezultatul unei game largi de pro -
ce se menite sã îmbunãtãþeascã
pro ductivitatea comunitãþii portuare
ce utiliza sistemul IT. Platforma web
dezvoltatã pentru a satisface ne -
vo ile portului Valencia reprezenta
o dezvoltare ºi îmbunãtãþire a SIC
(Sistemul Comunitar de Informaþii)
ºi aplicaþiile bazate pe EDI pentru
schimbul de informaþii între agenþii
comunitãþii portuare ºi a Autoritãþii
portuare din Valencia. 

valenciaportpcs.net își propu -
nea sã devinã principalul instrument
su port pentru operaþiunile între
agenþii menþionaþi mai sus prin:

- Modernizarea mana ge men -
tului logisticii: angajarea în schim -
buri standardizate de informaþii
pentru a facilita procedurile ad mi -
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R elaþiile dintre diferiþi
agen þi din port pot fi
une ori complicate. Ju cã -
 torii implicaþi în pro ces
sunt agenþi de în cãr care

ºi expediþii precum ºi di verºi alþi
operatori (case de ex pe diþie, agenþii
maritime, cãrãuºi etc). În general,
lipseºte standar di zarea în zone
precum rapor ta rea, sistemele IT ºi
procedurile utilizate de aceºti agenþi.
Mai mult, procesele sunt ine ficiente
ºi, uneori, se realizeazã ma nual, vi -
zibilitatea în supply chain este re -
dusã semnificativ, neexis tând in -
tegrare cu sistemele back-office.

Pe de altã parte, creºterea con -
stantã a traficului de containere din
portul Valencia a atras o creºtere
paralelã a volumului de servicii
conexe ºi, în special, a transportului
rutier. 

Aceastã situaþie schimbãtoare
a atras suprataxarea procedurilor
an terioare ºi a practicilor ºi a evi -
denþiat cât de necorespunzãtoare
erau ducând la dorinþa de înlocuire
a acestor practici prin alte metode,
în cadrul cãrora soluþiile tehno lo -
gi ce sã joace un rol cheie în iden -
tificarea zonelor cu potenþial de
perfecþionare. 

Aceste noi metode trebuiau sã
se adreseze nevoilor ºi sã rezolve
probleme precum:

- Managementul complexitãþii
- Concurenþa agresivã între por -

turile maritime de top, cauzatã de
nu mãrul ridicat de companii ce
utilizau rutele de transport maritim 

Un nou studiu de
caz, preluat de
Supply Chain
Management Center
de pe
www.bestlog.org
pentru revista Ziua
Cargo, arată cât de
importantă este
configurarea unui
sistem IT eficient
pentru întreaga
activitate
desfăşurată în
Portul Valencia.

BEST PRACTICES

Sistemul de integrare
IT în Portul Valencia

Transferabilitate
Aceastã tehnicã poate fi utilizatã în orice industrie
deoarece constã în integrarea ºi comunicarea cu
toþi agenþii implicaþi în supply chain. Aceºtia au
nevoie de o modalitate comunã de comunicare (de
exemplu, EDI). În general, aceastã modalitate de
lucru poate fi utilizatã în orice zonã geograficã.
Este foarte relevantã în porturi datoritã distanþei
între diverºi agenþi. Nu existã probleme privind
utilizarea tehnicii în companiile mici, însã, uneori,
poate fi prea costisitoare.
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nis trative ºi de business ºi opera -
þiu nile cu privire la transporturile
de mãrfuri din portul Valencia.

- Optimizarea integrãrii port
maritim-terestru: prin dezvoltarea
integrãrii existente între comu ni ta -
tea portuarã ºi serviciile de trans -
port rutier atât pe partea de „teres -
tru“ (cu operatorii de transport
rutier) ºi pe partea de „mare“ prin
integrarea cu cãrãuºii de top ai lumii
prin intermediul INTTRA ºi GT
Nexus. Aceasta însemna ca utiliza -
torii sã poata vizualiza întregul lanþ
al transporturilor pe website. 

- Interconectarea porturilor aso -
ciate: crearea de opþiuni de inte -
gra re cu alte porturi asociate mai
acce sibile, facilitând astfel opera -
þiunile ºi schimbul de informaþii
între comunitãþile portuare. 

Faptul cã valenciaportpcs.net
acoperea business-ul ºi tranzacþiile
maritime, portul ºi operaþiunile a
constituit un alt pas înainte în evo -
luþia sistemelor informaþionale
portuare. 

Noul sistem IT integra toþi agen -
þii implicaþi în operaþiunile lo gis tice
din port, rezolvând proble me le de
coordonare din zona încãr cã rii ºi
descãrcãrii mãrfurilor. In strumentul
ofe rã informaþii cu pri vire la pro ce -
sele logistice precum:

- Maritime: lansarea ºi confir -
ma rea documentaþiei conform pro -
cedurilor, cu privire la tranzacþii,
con firmarea rezervãrilor ºi instruc -
þiuni la livrare. 

- Portuare: procesele electro ni -
ce implicate în port cu privire la co -
men zi telefonice, produse peri cu -
loa se, declaraþii de expediþie
pre-încãrcare ºi declaraþii cen tra li -
zate. 

- Terestru: procesarea comen -
zi lor de transport, acceptarea trans -
por turilor ºi livrarea comenzilor pre -
cum ºi comenzile de încãrcare
pen tru transport feroviar. 

Provocări

Provocarea 1: Integrarea tuturor
agenþilor ce operau în port.

Provocarea 2: Necesitatea cre -
ãrii unei noi aplicaþii pentru integra -
rea sistemelor IT utilizate de agenþi
cu noul serviciu web pentru a trans -
fe ra ºi pentru a include informaþia
oferitã de agenþi.

Provocarea 3: Dezvoltarea pe
ter men lung ºi acceptarea pro ce -
se lor nu putea demara înainte ca
sis temul sã fie implementat, ceea
ce însemna cã urma sã dureze o pe -
rioadã pânã când comunitatea sã
recunoascã valoarea noului sistem.

Provocarea 4: Portul Valencia
este o instituþie publicã; aceasta
însemna cã pentru implementarea
proiectului PAV trebuia sã de pã -
ºeascã aspecte procedurale, ad -
minis trative ºi legale, care au
adãugat complexitate procesului
de dezvoltare a software-ului. 

Pe lângã serviciile admi nis tra -
tive, valenciaportpcs.net oferea, de
asemenea, opþiuni de naturã ope -
raþionalã. Aceste servicii ope ra þio -
na le ºi logistice includeau:

- Urmãrire ºi trasabilitate com -
ple tã: acest serviciu permitea utili -
za torilor platformei sã obþinã infor -
maþii privind livrãrile precum
sta tusul transporturilor, trans bor -
dare sau documente procesate.
Sis temul le permitea, de asemenea,
in tegrarea informaþiilor în propriile
sis teme, pentru a le putea pune la
dis poziþia clienþilor. Pe lângã acce -
si bilitatea din aplicaþia client ºi prin
me saje electronice, serviciul era
dis ponibil pentru secþiunea privatã
a paginii web valenciaportpcs.net,
permiþând utilizatorilor sã obþinã
informaþii privind livrãrile lor, oricând
ºi de oriunde. 

- Controlul calitãþii: serviciul ofe -
rea informaþii de la diferiþi agenþi im -
plicaþi în transport cu privire la con -
formitatea cu garanþiile oferite de
Portul Valencia ºi, de asemenea, cu
managementul calitãþii oferit chiar de
utilizatorii platformei. O se rie de
rapoarte de activitate a fost, de ase -
menea, creatã pentru a furniza gra -
fice privind volumele uti lizate pentru
fiecare serviciu ºi privind numãrul
tranzacþiilor între prin se prin in ter -
mediul valenciaportpcs.net. 

Lecţii învăţate şi
factori de succes

Lecþia 1: Integrarea tuturor
agen þilor ce opereazã în port duce
la îmbunãtãþirea productivitãþii ºi
ajutã la sporirea eficienþei.

Lecþia 2: Procesele fãrã erori
ajutã la reducerea costurilor.

Lecþia 3: Integrarea diverselor

sis teme ºi asigurarea bunei func -
þio nãri a acestora înseamnã sigu -
ranþã ºi rapiditate. 

Beneficii

Înlesnirea accesului la toate
infor maþiile logistice integrate (mari -
tim, portuar, terestru) a dus la îmbu -
nãtãþirea performanþei opera þiu nilor
(îmbunãtãþirea calitãþii ºi a ser viciilor
oferite clienþilor), tran zac þii eficiente,
acces de la o sin gu rã sursã ºi co -
mu nicarea cu cãrã u ºii ca ºi carac -
te ristici cheie ale pro iectãrii mo der -
ne a portului din Valencia. Sistemul
a devenit mai uºor de utilizat mul -
þu mitã celor douã metode de inte -
gra re: mesa ge rie electronicã în
cadrul aplica þi ilor destinate utili za -
to rilor într-o a plicaþie exclusivã adre -
satã clien þi lor. 

- Portul a devenit mai eficient
ºi flexibil, iar customer service-ul s-a
îmbunãtãþit. Serviciile portuare au
devenit mai valoroase, informaþiile
fiind furnizate mai rapid ºi cu mai
multã siguranþã. 

- Productivitatea s-a îmbunãtãþit
da toritã standardizãrii tuturor agen -
þi lor; mai mult, ºoferii de camioane
ºi alþi agenþi ºi-au sporit produc ti -
vi tatea datoritã informaþiilor mai
exacte, timpii de aºteptare ºi erorile
s-au redus.

- Sistemul a dus la îmbu nã tã þi -
rea proceselor ºi la reducerea do -
cumentaþiei. În plus, disponibilitatea
unor informaþii mai exacte a dus la
reducerea costurilor. Optimizarea
proceselor a avut, de asemenea,
un impact pozitiv asupra costurilor. 

Din punct de vedere al me -
diului

- Informaþiile devenind sigure,
s-au putut reduce sau optimiza tim -
pii de aºteptare ºi numãrul de ca -
mi oane, micșorându-se, de ase me -
nea, emisiile de gaze cu efect de
serã. 

- De câte ori un port sporeºte
nu mãrul de operaþiuni ºi numãrul
de containere deplasate, este nece -
sar sã se construiascã mai multe
do curi ºi clãdiri. Aceastã nevoie a
fost redusã mulþumitã optimizãrii
uti lizãrii locaþiilor existente.

Din punct de vedere social 
- Reducerea timpilor de aºtep -

ta re la terminale ºi a congestionãrii
au dus la scãderea emisiilor poluante

- Reducerea poluãrii fonice da -
to ritã scãderii numãrului de ca mi -
oa ne din port ºi a congestionãrii.

Adriana PĂLĂŞAN
Managing Partner Supply Chain

Management Center
www.esupplychain.eu

Limitări
Nu existã limitãri din punct de vedere al eficienþei ºi integrãrii
companiilor. Problemele apar în momentul în care aceastã tehnologie
este abordatã de o companie micã. Aºa cum am menþionat mai sus,
companiile trebuie sã investeascã sume importante pentru a obþine
acest nivel al tehnologiei ºi, uneori, nu au aceastã posibilitate.
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N oua locaþie se aflã tot
în sudul capitalei, în
zo na Berceni, ºi este
destinatã activitãþii de
cross-docking, care se

desfãºura pânã acum în depozitul
din Popeºti-Leordeni. Totodatã,
în aceastã nouã locaþie, au fost
mutate ºi birourile firmei.

Specificaţii

„Ideea noului depozit ne-a venit
pentru cã acela vechi s-a cam um -
plut ºi nu am mai avut loc sã facem
cross-docking. A trebuit sã cãutãm
urgent un depozit nou ºi a fost sin -

gurul disponibil rapid. Este destul
de greu sã gãseºti un spaþiu aºa
repede ºi, mai ales, în aceastã zonã.
Nu am dorit în zona Militari pentru
cã majoritatea clienþilor noºtri im -
por tanþi sunt în aceastã zonã, de
Sud, ºi atunci nu avea rost sã mer -
gem în zona de vest sau nord-vest
ca sã mãrim costurile de operare.
În urmã cu doi ani, am început sã
fa cem ºi operaþiuni logistice, ºi
acolo a fost creºterea. La nivel de
cross-docking, lucrurile s-au dus
un pic în faþã, cu 5-6 procente, în
comparaþie cu anul trecut“, ne-a
spus Mihai Iancu, director general
GTI Logistic. Noul depozit are ºapte

............................................................................................................................ iulie 201150

Într-o perioadă în
care lumea priveşte
investiţiile cu mare
reticenţă, cei de la
GTI Logistic şi-au
mărit suprafaţa utilă
în Bucureşti de la
2.500 la 5.500 mp
prin achiziţia unui
nou depozit.

GTI Logistic 
s-a extins

Mihai 
Iancu
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docuri ºi o uºã la nivelul so lu lui,
lucru foarte important pentru cã
multã marfã soseºte în timpul zi lei,
cu dube de 1,5 t. Ca suprafaþã, noua
locaþie are 3.000 mp, fiind mai
mare decât cea din Popeºti-Le -
ordeni (2.500 mp). La aceºti 5.500
mp din Bucureºti se adaugã încã
1.000 mp în þarã, mai exact 500 mp
în Bacãu ºi 500 mp în Deva. 

Viitorul apropiat

Optimismul este cuvântul de
ordine în cadrul GTI Logistic, iar ex -
pansiunea nu se opreºte la acest
nou depozit. „Sperãm sã reuºim
anul acesta sã demarãm un proiect
la care ne-am gândit în urmã cu doi
ani, ºi anume sã acoperim ºi zona
de nord a Transilvaniei. Clujul este
destul de scump, dar în zona Turda
sau Alba cred cã putem gãsi ceva.
Distribuþia o facem prin hub-ul din
Deva ºi acoperim zona pânã la
Oradea, dar ºi nordul þãrii ºi deja
este cam aglomerat“, a spus Mihai
Ian cu. Lichiditãþile reprezintã o pro -
ble mã în continuare pentru cã „s-au
mãrit termenele de încasare, clienþii

plãtesc din ce în ce mai greu, dupã
multe insistenþe ºi notificãri. În urmã
cu 3-4 ani, lucram cu 7 zile termen
de platã, iar acum trebuie sã fii prea
optimist sã speri cã obþii 30 de
zile“, a continuat directorul general
GTI Logistic. Aceastã dublare a
spaþiului de depozitare a atras dupã
sine mai multe lucruri - s-au fãcut
ºi se fac în continuare angajãri; a
fost dublat numãrul de utilaje. „Prin
aceastã nouã locaþie, aducem a -
vantaje ºi clienþilor noºtri. Mai exact,
nu se va mai sta la cozi pen tru în -
cãrcare/descãrcare. De la 4 ore, sã
nu stai nici 5 minute... este un mare
plus, pentru cã toþi ne luptãm, de
fapt, cu timpul - vrem ca totul sã se
desfãºoare imediat. În principiu,
acest nou depozit ne-a împãrþit în
douã, mãrind un pic costurile. Plã -
nuiesc ca la anul sã ne mutãm
într-un depozit de 10.000 m. Nu e
simplu, va trebui sã ne facem niºte
calcule sã fim siguri cã nu îl luãm
sã îl þinem gol, dar pânã atunci mai
este timp. Momentan, trebuie sã
tre cem cu bine peste acest an. De
ase menea, vrem sã demarãm ºi
acti vitatea de casã de expediþii.

Anul acesta, am început sã facem
ºi rute de internaþional, am ieºit ºi
în Ungaria ºi în Bulgaria“, a afirmat
Mihai Iancu.

Gânduri de flotă
nouă

Pentru a putea face o compa -
raþie corectã, cei de la GTI Logistic
au avut un proiect pilot, vizavi de
cele douã hub-uri din þarã. „Pentru
unul dintre ele am folosit camioa ne -
le proprii ºi pentru celãlalt închi riate.
Deºi am ieºit cu niºte costuri ceva
mai mari la camioanele proprii, este
mai convenabil per total, pen tru cã
astfel putem asigura o cali tate mai
bunã a serviciilor. Noi avem în plan
ºi achiziþia de camioane, dar sã ve -
dem cum o sã ne descur cãm finan -
ciar. O sã începem achizi þionarea de
camioane proprii pentru hub-ul din
Bacãu. Este o investiþie bunã în ca -
mi oane proprii, þinând cont cã lunar
intrã clienþi noi. Am încercat sã men -
þinem acelaºi nivel de servicii, în
ciuda crizei, ºi astfel oamenii au aflat
de noi. De exem plu, ºi dintre colabo -
ratorii noºtri vechi, când cineva se
mutã la altã companie, automat ºi
firma nouã va lucra cu noi. Încercãm
acum sã des chidem niºte rute zilnice
în Mol dova, care vor avea livrarea a
doua zi“, a spus Mihai Iancu. Pla nu -
rile celor de la GTI Logistic sunt pline
de optimism ºi pe seama majorãrii
pieþei faþã de anul trecut, chiar dacã
procentajul creºterii este destul de
mic, sub 10%.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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L ogistica pentru industria
farmaceuticã ºi îmbu nã -
tã þirea continuã a ser vi -
ci ilor de logisticã au re -
pre zentat punctele pe

care s-a pus accentul cu ocazia
zilei clienþilor organizatã de FM
Lo gistic la Clubul Diplomaþilor, în
cadrul unui eveniment care a in -
clus, de asemenea, momente de
divertisment.

„FM Logistic a intrat pe piaþa
lo gisticii pentru industria far ma -
ceuticã în România ºi în Polonia“,
a arãtat Cãtãlin Olteanu - Heel, pre -
ci zând cã, pentru a acumula ex -
perienþã în acest domeniu atât de
specializat, grupul francez a preluat
în 2010 unul dintre jucãtorii majori

europeni din distribuþia de me -
dicamente, Aexxdis. De altfel, Jean
Francois Fusco, Pharmaceutical
General Manager Europe al Aexxdis
FM Health Supply Chain, a pre zen -
tat la Bucureºti o serie de studii de
caz, care scot în evidenþã know-
how-ul pe care compania îl deþine
în acest domeniu atât de spe -
cializat.

Aexxdis FM Health Supply
Chain este prezent în 14 þãri, dis -
pune de 60 de centre de distribuþie,
care totalizeazã 2,22 milioane mp,
ce permit depozitarea produselor
din industria farmaceuticã la tem -
pe raturã ambientalã sau controlatã,
în condiþii de securitate 24/7.
Aexxdis asigurã servicii de logisticã

atât pentru producþie, cât ºi pentru
clinici, spitale, laboratoare, farmacii,
cabinete medicale ºi chiar livrãri
direct cãtre pacienþi. De asemenea,
compania acoperã toate modurile
de transport în condiþiile de trasa -
bi litate ºi securitate pe care le im -
pune industria farmaceuticã.

FM Logistic România asigurã
în prezent servicii logistice pentru
Sanofi Aventis ºi Roche. 

Clienţi noi,
expertiză
europeană

„Îi avem deja clienþi pe Sanofi
Aventis ºi Roche ºi ne pregãtim
pen tru un al treilea ºi un al patrulea

FM Logistic Customer Day Event

Industria farmaceutică
externalizează logistica
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client. Noi le asigurãm, din punct de
ve dere al calitãþii serviciilor de lo -
gisticã, un standard mult mai ridicat
decât wholesalerul“, a arãtat mana -
gerul general FM Logistic, subliniind
cã tendinþa la nivel global este de
externalizare a activitãþii logistice,
producãtorii de medicamente fiind
mult mai atenþi cu privire la recu -
pe rarea investiþiilor ºi optând pentru
variante în care sã îºi facã singuri
managementul afacerii ºi care sã
ofere un control bun al livrãrilor de
me dicamente în mod direct cãtre
spi tale, clinici sau lanþurile de far -
macii. „Atunci când îl eviþi pe whole -
saler, ai nevoie de cineva cãtre care
sã externalizezi logistica. În acest
context, am apãrut noi pe piaþã“, a

precizat Cãtãlin Olteanu - Heel, su -
bliniind încã o datã importanþa ex -
pertizei pe care Aexxdis o furni -
zea zã FM, care face posibilã
dez voltarea pe acest segment.

Reamintim, Sanofi-Aventis ºi
FM Logistic în România au
încheiat în 2010 un parteneriat
ce include servicii de mana ge -
ment al plat for mei de depozitare
în conformitate cu cerinþele ºi nor -
mele europene GSP (Good Sto -
rage Practices) ºi GDP (Good
Distribution Practices) co res pun -
zãtoare produselor far ma ceutice,
incluzând servicii logis tice de re -
cepþionare, depozitare, manipu -
lare ºi pregãtire pentru expediþie,
precum ºi gestionarea in formaticã

a fluxurilor de produse. Platforma
specializatã FM din Chiaj na, unul
dintre cele mai mo derne centre
de distribuþie de pe piaþa far ma -
ceuticã din România, este în
prezent singurul depozit uti lizat
pentru distribuþia produselor Gru -
pului Sanofi-Aventis fabricate în
România, precum ºi a celor fa bri -
cate în Uniunea Europeanã ºi
Turcia. Valoarea investiþiei Aexxdis
FM Health Supply necesarã adap -
tãrii depozitului FM Logistic con -
form reglementãrilor ºi standar -
delor farmaceutice a fost de peste
700.000 de euro.

Cristina TOBESCU
cristina.tobescu@ziuacargo.ro

Externalizarea activităţii de logistică este
un subiect discutat cu mare atenţie în
industria farmaceutică, unde presiunea pe
costuri a crescut în ultimul timp. 
„În această perioadă, au loc tenderuri în
domeniu, mult mai multe decât în alte
sectoare. Noi am participat la 3-4 de la
începutul anului“, ne-a declarat Cătălin
Olteanu - Heel, General Manager FM
România.

Invitaþii FM Logistic au putut
cãlãtori, timp de câteva ore, în
Mexic, prin intermediul picturii
ºi al dansului, Customer Day
Event dovedindu-se o zi în
care utilul ºi plãcutul s-au
îmbinat perfect.
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Concursul de cunoştinţe generale în
domeniul logisticii lansat de ZIUA CARGO
şi compania de consultanţă şi training în

logistică Supply Chain Management
Center continuă cu etapa a 20-a.

În fiecare lună, publicăm 3 întrebări tip
grilă, pentru ca, în luna următoare, să
dăm publicităţii variantele corecte de

răspuns. Câştigătorii sunt stabiliţi prin
tragere la sorţi dintre persoanele care

răspund corect.

Întrebările lunii IULIE (etapa 20)

Întrebările lunii IUNIE (etapa 19) şi răspunsurile corecte:

Premiile sunt oferite de

OTZ URSUS BREWERIESIFPTR

Fiecare întrebare are un
singur răspuns corect. 

Puteţi răspunde până pe
10 august, prin e-mail la adresa

redactie@ziuacargo.ro,
menţionând variantele de

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

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

dedicată concursului.
Câştigătorul ediţiei din

iulie şi variantele corecte de
răspuns vor fi publicate în

numărul din august al revistei
ZIUA CARGO.

GTI

Câştigătorii 
lunii IUNIE

Oana Laura Mărculescu, Marlena Feraru 
şi Cristi Dobrişan
Ei au fost aleşi prin tragere la sorţi din cei
17 concurenţi care au răspuns corect la întrebările
lunii iunie. 41 de persoane au participat la etapa a
19-a a concursului de logistică.
Lista concurenţilor care au răspuns corect:
Adrian-Năstase Vlase, Marlena Feraru, Elena
Drăguşin, Oana Ciortea, Oana Laura Mărculescu,
Cristi Dobrişan, Livia Grindea, Sorin Cervis, Ion Surcel,
Alexandra Buzoianu, Elena Petre, Mihai Burcin, Sorin
Dan Teriteanu, Carmen Marinache, Sabina Farcas,
Mugurel Florin Ungureanu şi Roland Jorz.

M~SOAR~-}I
cuno[tin]ele de logistic`! (20)

1. Care este scopul contractului de
depozit?

a. Preluarea mărfii depozitate
b. Vânzarea mărfii depozitate la

momentul oportun
c. Conservarea mărfii depozitate, în

vederea restituirii ei, în natură, la
cererea deponentului - CORECT

d. Conservarea mărfii depozitate, în
vederea vânzării ei de către
depozitar

2. Care este scopul asigurării
calităţii în activitatea de
depozitare?

a. Creşterea productivităţii
b. Atingerea celui mai bun 

nivel de calitate a serviciului -
CORECT

c. Satisfacerea angajaţilor
d. Minimizarea 

personalului implicat

3. Regula 6:1 se aplică pentru:
a. Pardoseli perfecte în plan

orizontal - CORECT
b. Pardoseli cu denivelări uşoare
c. Pardoseli înclinate

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

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

2. Ca un obietiv să fie SMART, acesta
trebuie să fie: 

a. Specific, Măsurabil, Abordabil,
Relevant, Încadrat în Timp

b. Specific, Motivant, Adevărat,
Realizabil, Temporar

c. Stimulant, Măsurabil, Abordabil,
Realist, Tangibil

d. Nici unul din cele de mai sus

3. În ce etapă a proiectului putem
vizualiza progresul proiectului. 

a. Iniţierea
b. Planificarea
c. Execuţia
d. Monitorizarea şi controlul
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Oprescu are 3 variante

de autostradă
suspendată
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9 OFERTE PENTRU
CENTURA DE SUD A
CRAIOVEI

La licitaþia pentru construirea
Variantei de Ocolire a
municipiului Craiova-Sud, au
depus oferte 9 firme ºi asocieri: 
1. Puentes Y Calzadas
Infraestructuras SLU
2. Asocierea Grupo Impresarial
Magenta SA - Assignia
Infraestructuras SA - Confort SA
3. Alpine Bau GmbH
4. Asocierea SECOL - Societa
Edile Construzioni e Lavori SpA
- SECOL Romania SRL
5. Romstrade SRL
6. Asocierea Monteadriano
Engenharia e Construcao SA -
Erpia SA
7. Asocierea Viales Y Obras
Publicas SA - Trustul de
Autostrãzi, Drumuri ºi Poduri AG
SRL
8. Asocierea Delta ACM 93 -
Lena Engenharia e Construcoes
9. Asocierea Constructii Erbasu
SA - Az Virt LLC
Valoarea estimatã a contractului

este de 47.261.211 lei, fãrã TVA.
Lungimea ºoselei de centurã
este de 6,28 km (1 x bandã/
sens) ºi va face legãtura între
DN6 Bucureºti-Craiova-
Timiºoara-Cenad ºi DN65
Piteºti-Slatina-Craiova. Proiectul
este finanþat de cãtre Fondul
European de Dezvoltare
Regionalã (FEDR) - 69,25% ºi
de Guvernul României - 30,75%.

9 CONSTRUCTORI SE
BAT PENTRU CENTURA
MIHĂILEŞTI

CNADNR anunþã cã urmãtoarele
firme au depus oferte în cadrul
licitaþiei pentru contractul de
execuþie lucrãri Varianta de
Ocolire Mihãileºti:
1. Contrat Ingenieria Y Obras SA
2. Asocierea Strabag SRL -
Straco Grup SRL
3. Asocierea Sociedade de
Construcoes Soares da Costa
SA - Dimar SRL
4. PA & CO International SRL
5. Alpine Bau GmbH
6. Asocierea Imob Lux Construct

SRL - Arcion SA Construcciones
- Eurovia Construct International
SA
7. Excover SL
8. Asocierea Constructii Erbasu
SA - Az Virt LLC
9. Asocierea Viales Y Obras
Publicas SA - Trustul de
Autostrãzi, Drumuri ºi Poduri AG
SRL
Valoarea estimatã a contractului
este de 44.258.659 lei, fãrã TVA.
Proiectul are ca scop realizarea
unei variante de ocolire cu o
lungime de 3,18 km (2 x
benzi/sens) pentru DN6
Bucureºti-Alexandria. Proiectul
este finanþat de cãtre Fondul
European de Dezvoltare
Regionalã (FEDR) - 69,25% ºi
de Guvernul României - 30,75%.

10 OFERTE PENTRU
DN6 FILIAŞI -
CIOCHIUŢA

La licitaþia pentru contractul de
execuþie a lucrãrilor de finalizare
a reabilitãrii secþiunii de drum
DN6 Filiaºi - Ciochiuþa, km
268,3 - km 297 ºi km 297,3 -
km 298, au depus oferte
urmãtorii constructori: 
1. Asocierea Confort SA -
Monteadriano Engenharia e
Construcao SA
2. Asocierea Puentes Y
Calzadas Infraestructuras SLU -
Contrat Ingenieria Y Obras SA
3. Copisa Constructora
Pirenaica SA
4. Alpine Bau GmbH
5. Asocierea SECOL - Societa
Edile Construzioni e Lavori SpA
- SECOL Romania SRL
6. JV Porr Technobau Und
Umwelt AG - Hidroconstructia
SA
7. Romstrade SRL
8. Asocierea Imob Lux Construct
SRL - Arcion SA Construcciones
9. Asocierea Doprastav - CCCF
10. Asocierea Constructii
Erbasu SA - Az Virt LLC
Valoarea estimatã a contractului
pentru reabilitarea celor 29,2
km este de 103.273.431,15 lei,
fãrã TVA. Proiectul este finanþat
de la Bugetul de stat.

SUPERVIZAREA CONSTRUIRII AUTOSTRĂZILOR

Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România a
semnat 3 contracte de
supervizare a unor
tronsoane de autostradă de
pe Coridorul IV
Pan-european. Astfel,
Asocierea SC VIA DESIGN
SRL - OMICRON-AMEPRO
SA - SC CONSITRANS SRL a
câştigat licitaţia pentru
supervizarea lucrărilor de
construire ale Autostrăzii
Nădlac - Arad şi drum de
legătură. Valoarea
contractului este de
20.701.075,48 lei, fără TVA.
Asocierea SC SEARCH
CORPORATION
SRL/CONSULGAL -
CONSULTORES DE

ENGENHARIA E GESTAO SA
a câştigat licitaţia pentru
supervizarea Autostrăzii
Lugoj - Deva Lot 1 km 0 - km
27,4. Valoarea contractului
este de 18.356.577,68 lei,
fără TVA. Asocierea S.C.
CONSITRANS SRL/SC VIA
DESIGN SRL/OMICRON-
AMEPRO SA a câştigat
licitaţia pentru supervizarea
lucrărilor de proiectare şi
execuţie a tronsonului de
autostradă Orăştie - Sibiu,
Loturile 1,2,3 şi 4 pe o
lungime de 82 km. Valoarea
contractului se ridică la
31.590.226,51 lei fără TVA.
Finanţarea celor 3 contracte
este asigurată prin Fondul de
Coeziune (85%) şi de către
Guvernul României (15%).
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C ea mai spectaculoasã - ºi
mai scumpã, de 1,4 mi li ar -
de de euro - dintre variante
cuprinde un tunel de 2 km
pe sub parcul Herãstrãu,

iar cea mai simplã, cu tot traseul la
sol, cu ocolirea parcului, costã 500
de milioane de euro.

„Cine vorbea cu neîncredere
despre autostrada suspendatã,
acum are la dispoziþie un proiect cu
trei variante concrete, pe care îl

lansãm în dezbatere publicã. Îl voi
începe în primul mandat ºi îl voi
termina, cu sprijinul bucureºtenilor,
în al doilea“, a declarat Sorin
Oprescu la lansarea proiectului.

La rândul sãu, Sorin Gabrea,
pre ºedintele Comisiei de Urbanism,
a declarat cã este nevoie de con -
sul tare publicã, fiind vorba despre
o investiþie complexã. „Acest sis -
tem va prelua aproximativ 60.000
de vehicule pe zi, dintre care 8.000

de pe inelul principal, reprezentând
circa 15% din traficul care tran zi -
teazã zona centralã“, a spus ar hi -
tec tul.

Închiderea inelului median pe
partea de nord presupune con -
stru i rea de pasaje supra ºi sub te -
rane, cãi de rulare la sol cu 3 benzi
pe sens, buclãri, noduri rutiere ºi
tu ne luri. Dezbaterea publicã se
referã, de fapt, la Planul Urbanistic
Zonal (PUZ) ºi a studiului de pre -
fe za bi litate privind închiderea ine -
lului median pe arcul nordic, între
ªos. Colentina ºi ªos. Virtuþii,
unde va fi construitã autostrada
suspendatã. La elaborarea acestor
documentaþii au lucrat cinci firme:
SC Ecoterra SRL, SC Proiect
Bucureºti, SC Metroul SA, SC
Western Outdoor SRL ºi Alpha
Studio, cãrora Pri mã ria Capitalei

Oprescu are 3 variante
de autostradă
suspendată

Sorin Oprescu a lansat în dezbatere publică
trei variante ale autostrăzii suspendate pe
care a promis-o bucureştenilor în 2008.
Artera va închide inelul median de circulaţie
pe zona de nord a oraşului, va avea o
lungime de 16,5 km şi va face legătura cu
autostrăzile A1, A3, cu DN1 şi DN7.
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în mare parte acelaºi, indiferent de
cele 3 variante.

Traseu la nivelul
solului,
suprateran şi pe
sub Herăstrău 

Prima variantã prevede ca între -
gul inel median pentru zona de nord
a Capitalei sã se realizeze la nivelul
solului, cu ocolirea par cului Herã -
strãu ºi construirea de pasaje su -
praterane în principalele intersecþii. 

A doua variantã presupune con -
stru irea unei autostrãzi suspendate
ºi subtraversarea parcului Herãstrãu
printr-un tunel de 2 km. Intrarea în
subteran se va face în zona Aero -
gãrii, iar ieºirea, în spatele Casei
Presei, aproape de strada Tipogra -
filor. În zona Lacul Morii se ia în
calcul fie supratraversarea caii fe -
rate, fie construirea autostrãzii pe
lângã lac. Amplasarea autostrãzii
suspendate se va face de-o parte
ºi de alta a cãii ferate, cu 3 benzi
de circulaþie pe sens. 

A treia variantã implicã trecerea
ºoselei pe sub parcul Herãstrãu ºi
DN1, cu amplasarea ambelor sen -
suri ale inelului median la nord de
calea feratã, iar la sud cu moder -
nizarea arterelor existente. 

Soluþia agreatã de arhitecþi este
varianta de ocolire a parcului Herã -
strãu prin zona de nord, la sol.
„Inelul sã fie paralel cu calea feratã
ºi sã se despice în douã, cu trei
benzi cãtre nord ºi trei benzi cãtre
sud“, susþine arh. Vlad Carnavali.
Aceasta este, de altfel, ºi cea mai
puþin costisitoare, de numai 500
mi lioane euro. Însã, indiferent de
varianta aleasã, lucrãrile de con -
stru ire nu pot începe decât dupã
apro barea, de cãtre Consiliul Ge -
neral, a PUZ-ului ºi a studiului de
fezabilitate. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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le-a plãtit 15.797.000 de lei (a -
proa pe 3,8 milioane de euro). Vor
fi ºapte tronsoane care urmeazã
sã închidã inelul median în zona
de nord a Bucureºtiului.

De la 12 km 
la 55 km 

Iniþial, primarul general anun -
þase cã viitoarea autostradã sus -
pen datã va avea 12 km, va fi con -
struitã pe tronsoane, iar „realizarea
primelor douã tronsoane va începe
de unde îºi varsã maºinile autostra -
da Ploieºti-Bucureºti, ºi de acolo
trece peste DN1 ºi se duce pânã
undeva în spatele Casei Presei,
pânã la Poligrafiei, unde se uneºte
cu Jiului. De aici urmeazã al doilea
modul, care trece peste Chitila Triaj
ºi peste Giuleºti. Autostrada sus -

pen datã se va opri la Lacul Morii,
unde va face legãtura cu autostrada
A1“. În vara lui 2010, Consiliul Ge -
neral al Municipiului Bucureºti a
aprobat scumpirea investiþiei cu
aproximativ 4 milioane de euro, de
la 15.750.000 de lei la 33.347.320
de lei, bani necesari comandãrii
unor PUZ-uri ºi studii de feza bi -
litate.

Însã vizita din China, de la înce -
putul acestui an, i-a schimbat pla -
nurile lui Sorin Oprescu. În primul
rând, autostrada suspendatã s-ar
putea numi „drum expres“, deoa -
rece „legea nu dã voie sã con -
struieºti o autostradã în interiorul
oraºului“. Consorþiul chinez Shan -
ghai Construction Group s-a arãtat
interesat sã investeascã în tot inelul
median al Capitalei, a anunþat pri -
marul general. Oprescu estima
atunci costurile investiþiei la 700-
800 de milioane de euro, banii
urmând a fi recuperaþi din exploa -
ta rea autostrãzii suspendate, cal -
culaþi pe un anumit numãr de ani.
Întregul inel median va avea o lun -
gime de 55 km ºi va fi situat la o
distanþã de circa 8-10 km faþã de
centrul Bucureºtiului, iar „drumul
expres va fi ºi suspendat, ºi pe pã -
mânt, pãstrându-ºi acelaºi traseu“,
mai spunea Sorin Oprescu în
martie.

Pentru finalizarea lucrãrilor la
inelul median mai trebuie realizate
strãpungerile Nicolae Grigorescu-
Olteniþei, Alexandriei - Strada Bra -
ºov ºi supralãrgiri pe strada Turnu
Mã gurele-Luicã ºi Fabrica de Glu -
cozã. Porþiunea pentru zona de
nord a Capitalei - adicã autostrada
sus pendatã - va avea traseul pe
ªos. Colentina, Str. Gherghiþei, Strã -
pun gerea A3, ªos. Pipera, B-dul
Aerogãrii, DN1 - Chitila sau Calea
Griviþei, B-dul Constructorilor sau
Chiajna, cu punct final în ªos. Vir -
tu þii. Dacã va trece prin Chiajna, ºo -
seaua va trebui construitã suspen -
dat. Însã, practic, traseul va rãmâne
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A u fost prezentate douã
modele din noua serie
C, E265C ºi E305C,
cu o greutate opera -
þio nalã cuprinsã între

27 ºi 31 t, ce duc productivitatea
dar ºi performanþele la un alt nivel.

Inovaţiile noii 
serii C

Noile motoare cu tehnologie
Tier 4 oferã mai multã putere ºi
o îmbunãtãþire de pânã la 10% în

ceea ce priveºte eficienþa con su -
mului de combustibil. Totodatã,
avem ºi un nou sistem hidraulic
care îºi pune ºi el amprenta asu -
pra productivitãþii, reuºind sã
creas cã nivelul acesteia cu pânã
la 10%. Un alt element de noutate
este cabina ce are sistemul de
pro tecþie ROPS/FOPS, dar ºi un
grad mai ridicat de confort graþie
noilor joystick-uri de comandã.
Nici ºasiul nu a scãpat de mo di -
ficãri, acesta fiind ranforsat pentru
a-i creºte fiabilitatea.

Caracteristicile
noii tehnologii
Tier 4

Cele douã noi modele oferã
o combinaþie între tehnologia
SCR ºi noul motor, dezvoltatã
de FPT Industrial, ºi care se poa -
te traduce ca un sistem de post
tratare a gazelor ce descompune
no xele în azot ºi apã printr-o re -
ac þie chi micã, folosindu-se
AdBlue. Pro ce sul de ardere a
fost optimizat ast fel încât sã nu
fie nevoie ºi de mon tarea unui
filtru de particule. Rata medie a
consumului de AdBlue este de
5% din combus ti bil, astfel încât
re zervorul de AdBlue trebuie
um plut cam la 4-5 plinuri ale re -
zer vorului de com bus tibil. În ca -

Noua Serie C
New Holland

de la

La expoziţia de la Samoter de la
începutul acestui an, cei de la
New Holland şi-au lansat noua Serie C
de excavatoare pe şenile.
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bi nã existã un aver tizor acustic
ºi unul vizual, pe noul display
co lor prin care operatorul utila -
ju lui poate fi anunþat când nivelul
de AdBlue scade. Tehno logia
SCR optimizeazã procesul de
com bustie pentru eficienþã maxi -
mã, permiþând motorului sã op -
ti mizeze ceea ce face el cel mai
bine, sã genereze putere. 

Sistemul 
hidraulic

Reproiectarea sistemului hi -
dra ulic a cuprins pompele prin -
 ci pale, bobina solenoid ºi supa -
pe le, fapt care a crescut sem -
ni ficativ manevrabilitatea uti  la -
jului precum ºi eficienþa hi dra -
ulicã. Noul sistem foloseºte

pom pa hi draulicã 100% în toate
aplicaþiile ºi minimizeazã pier -
de rile da torate frecãrii dar ºi
scã  derilor de presiune, rezul -
tând o pro ductivitate mai mare.
Randa men tul hidraulic ridicat
împreunã cu noile motoare
cresc produc ti vi ta tea cu pânã la
10% în ter meni de metri cubi
pe orã. In tro du cerea unui nou
mod de func þionare, ECO, îmbu -
nãtãþeºte ºi mai mult economia
de com bus tibil, cu 10% com pa -
rativ cu seria B.

Noua cabină 
Evo

Aceastã cabinã a primit o
serie de îmbunãtãþiri în ceea ce
pri veºte ergonomia ºi controlul,

un display color ºi un joystick
mai receptiv. Noile amortizoare
de cabinã reduc vibraþiile cu
30% în timpul mer su lui ºi cu
50% în timpul utilizãrii efective.
ªi izolarea fonicã este una de
excepþie, confortul opera to rului
fiind mult îmbunãtãþit. Da toritã
noii forme a geamului de pe par -
tea dreaptã a cabinei ºi a ca -
merei montate în spate, vizi bi li -
tatea nu reprezintã vreo
pro  blemã pentru noua Serie C.
Cele douã noi modele din a ceas -
tã serie sunt disponibile într-o
varietate de configuraþii, cu pro -
tecþii ºi ranforsãri, pregãtite de
aplicaþii de carierã sau demolãri.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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E265C/E305C
Tehnologie Tier 4:

SCR/SCR
Putere:

193/207 CP
Greutate operaþionalã:

27.900/31.600 kg
Capacitatea cupei:

0,58-1,40/0,60-1,65 mc

Display-ul color, amplasat
ergonomic, sporește confortul

operatorului.
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Faţă în faţă
Pentru mai bine de 50 de ani, podul Lake
Pontchartrain Causeway din Louisiana (SUA) a
deţinut recordul de cel mai lung pod deasupra apei
din lume. Dar chinezii nu puteau să nu îşi bage şi ei
coada, mai ales că, în ultima vreme, au căpătat şi
experienţă, şi gust pentru mega-structuri.
La data de 30 iunie 2011, a fost inaugurat, în China,
un pod peste golful Jiaozhou, omologând un nou
record de lungime, conform Guinness Book of World
Records. Dar americanii au ceva de comentat în
sensul ăsta şi nu recunosc noul record, susţinând că
lungimea efectivă peste apă a podului chinezesc
este mai mică decât a celui american.

Jiaozhou Bay Bridge
Tip: rutier
Traverseazã: golful Jiaozhou
Conexiune: între districtele Qingdao 

ºi Huangdao, China
Designer: Shandong Gaosu Group
Design: pod pe cabluri 
Material: beton pretensionat
Lungime totalã: 42,58 km 
Data inaugurãrii: 30 iunie 2011
Trafic zilnic anticipat: 30.000 vehicule
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Jiaozhou Bay
Bridge

Jiaozhou Bay Bridge este
loca li zat în Estul provinciei chi -
neze Shangdong ºi traverseazã
golful Jiaozhou. Deschis la data
de 30 iunie 2011, podul reduce
distanþa ru tierã dintre Qingdao
ºi Huang dao. Are o lungime de
42,5 km, ceea ce a atras omo lo -
garea Gui ness World Records
pentru cel mai lung pod peste
apã din lume. 

Construcþia acestui pod a
durat numai patru ani, peste
10.000 oameni fiind implicaþi în
lucrãri, în mai multe schimburi.
Au fost folosite 450.000 t oþel
ºi 2,3 milioane mc de ciment.
Conform celor declarate de
designer, Jiao zhou Bay Bridge
poate suporta cutremure de mag -
nitudine mare, taifunuri ºi coli -
ziuni cu nave de mari dimensiuni.
Podul este sus þinut de 5.000
piloni ºi are o lãþime de 35 m,
dispunând de ºase benzi de

circulaþie ºi douã benzi laterale
de urgenþã. 

Acest proiect a reprezentat,
confom presei de afaceri chineze,
o investiþie de peste 10 miliarde
yuan (1,5 miliarde USD). 

În aceeaºi zi, a fost inaugurat,
în apropiere, ºi tunelul Qing-
Huang, care este considerat par -
te a proiectului general dezvoltat
în zonã, sub denumirea de Jiao -
zhou Bay Connection Project.
Acesta are o lungime de 9,47 km
ºi are o porþiune subacvaticã.
Con struc þia acestui tunel a înce -
put pe data de 27 decembrie
2006.

Lake
Pontchartrain
Causeway

The Lake Pontchartrain
Cause way constã din douã po -
duri pa ra lele, care traverseazã
lacul Pont chartrain, din Sudul
statului Loui siana, SUA. Cel mai
lung din tre cele douã poduri este

de 38,45 km ºi a fost listat, aºa
cum am precizat, de câteva zeci
de ani, ca deþinãtor al recordului
de lungime la categoria sa. 

Ideea unui pod peste acest
lac dateazã din secolul 19, în zo -
nã func þionând, pânã la jumãtatea
ani lor '30 ai secolului trecut, o
linie de feribot. În anii '20 a apã -
rut ideea de a se crea o insulã ar -
ti  fi cialã conectatã de „uscat“
prin tr-o serie de poduri. Finan -
þa rea proiectului trebuia sã se
realizeze prin vânzarea de locuri
de casã pe aceastã insulã. Pro -
iectul începe sã ia formã în 1948,
prin crearea unei comisii speciale
de cãtre autoritãþile locale. 

Podul original era un arc cu
douã benzi de circulaþie, în lun -
gi me de 23,86 mile (aproximativ
38,30 km), deschis circulaþiei în
1956 ºi reprezentând o investiþie
de 30,7 milioane USD. Pe 10 mai
1969, a fost deschis un al doilea
pod paralel, cu 150 m mai lung
decât cel original, cu un cost de
26 milioane USD. 
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Causeway a avut întotdeauna
o taxã de pod. Pânã în 1999, au
fost colectate taxe pe ambele di -
rec þii. Pentru a descongestiona
ma lul sudic al lacului, au fost eli -
mi nate taxele pe podul nordic,
taxele fiind schimbate de la 1,5
dolari pe ambele sensuri, la 3
dolari pe podul sudic. Des chi -
derea portului a fost de naturã
sã reducã timpul de tranzit cãtre
New Orleans cu 50 de minute. 

Dupã Uraganul Katrina, de pe
29 august 2005, podurile au su -
ferit stricãciuni, dar numai su per -
ficiale, fundaþiile structurale ale
complexului rãmânând intacte.
Traficul normal s-a reluat pe data
de 19 septembrie a aceluiaºi an. 

Duelul celor două
poduri

Dupã cum am amintit ºi în
des chiderea acestui material,
ame ricanii, deþinãtori ai re cor -
dului de lungime la categoria po -
duri peste apã de peste o ju mã -
tate de secol, nu sunt gata sã
re nunþe la acest titlu fãrã „luptã“.
Lake Pontchartrain Causeway
contestã decizia Guinness ºi încã
se foloseºte de acest titlu, având
la bazã un argument desprins din
însãºi definiþia categoriei. Astfel,
ame ricanii susþin cã ar trebui lua -
tã în considerare lungimea efec -
ti vã a podului PESTE apã, fãrã a
fi socotite la calculul recordului

lungimile de pod care se arcuiesc
peste uscat. Astfel, Jiaozhou Bay
Bridge se pare cã are o lungime
peste apã de 25,5 km, în timp
ce Lake Pontchartrain Causeway
are nu mai puþin de 38,28 km de
lichid la „picioare“. Totuºi, lungi -
mea de 25,5 km pre tin sã de re -
pre zentanþii Causeway nu a fost
confirmatã de cãtre chi nezi ºi nu
se ºtie cum au ajuns a me ricanii
la o asemenea cifrã. 

Dar, pânã una-alta, cu toate con -
troversele, Guinness stã tare pe
poziþii, iar trofeul rãmâne la chinezi:
Jiaozhou Bay Bridge cu 42,58 km.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Lake Pontchartrain Causeway
Tip: rutier
Traverseazã: lacul Pontchartrain
Conexiune: între Metairie, Louisiana 

ºi Mandeville, Louisiana, SUA
Concesionat de: Greater New Orleans 

Expressway Commission
Design: rame rigide cu semi-arce
Lungime totalã: 38,45 km
Inaugurare: 30 august 1956 (partea sudicã), 

10 mai 1969 (partea nordicã)
Trafic zilnic: 43.000 vehicule

creo
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PRODUSELE
EXXONMOBIL SUNT
CERTIFICATE CU
LICENŢĂ DEXOS™

ExxonMobil a anunþat cã
principalele sale produse,
inclusiv Mobil 1, sunt certificate
la nivel global cu licenþã
dexos™. Noile produse
ExxonMobil cu licenþã dexos™
sunt în conformitate cu
specificaþiile General Motors
pentru uleiuri de motor.
Consumatorii le vor putea
recunoaºte dupã logo-urile
dexos1™ ºi dexos2™
inscripþionate pe etichete.
Produsele îndeplinesc cerinþele
motoarelor diesel ºi pe benzinã

utilizate în automobilele GM din
întreaga lume. 
În plus, ExxonMobil a anunþat
cã a semnat un acord prin care
va continua sã fie furnizorul de
lubrifianþi pentru reþeaua din
SUA a comercianþilor General
Motors în urmãtorii 5 ani,
prelungind relaþia de peste 20
de ani a celor 2 companii de
pe continentul american.
Produsele ExxonMobil
certificate dexos™ asigurã o
ofertã solidã de produse în
ceea ce priveºte uleiurile de
motor. Mobil 1, liderul pe piaþa
mondialã a uleiurilor de motor
sintetice, este parte a acestei
oferte cu uleiul Mobil 1 5W-30
certificat dexos1™ ºi Mobil 1
ESP 0W-40 cu licenþã dexos2™. 

TREI PREMII PENTRU
MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz a primit trei
premii în urma studiului
german aplicat posesorilor
germani de autovehicule cu o
vechime de peste doi ani.
Astfel, Mercedes-Benz a primit
premiu pentru Clasa C
(automobil compact); pentru
Clasa E (automobil de lux) ºi
pentru Clasa M (SUV), fiind
singurul producãtor auto care a
înregistrat reuºite în trei
categorii diferite de automobile. 
Studiul se bazeazã pe mai mult
de 17.000 de evaluãri ale
posesorilor ºi dealerilor asupra
unui numãr de 67 de aspecte
specifice grupate în patru
categorii de criterii de mãsurare
a satisfacþiei: atractivitatea
autovehiculului (32%), care
include performanþa, designul,
confortul ºi funcþiile; calitatea ºi
fiabilitatea autovehiculului
(26%); costurile de întreþinere
(22%), unde sunt incluse
consumul, asigurarea ºi
costurile de service/reparaþie;
ºi calitatea serviciilor oferite în
centrele de service ale
dealerilor (20%).

DOUĂ OFERTE PENTRU
METROREX

Metrorex a primit douã oferte,
de la companiile CAF (Spania)
ºi Bombardier (Canada), pentru
achiziþia a 16 trenuri noi,
valoarea estimativã a
contractului fiind de 107,2
milioane euro. Anunþul de
licitaþie a fost lansat în aprilie,
iar noile trenuri urmeazã sã
circule pe Magistralele 1, 2 ºi 3.
Contractul are o duratã de 38
luni ºi este finanþat printr-un
credit de la Banca Europeanã
de Investiþii ºi bugetul de stat.
Trenurile au în total 96 de
vagoane ºi vor înlocui
garniturile vechi de tip IVA.
Achiziþia celor 16 trenuri este
inclusã, alãturi de alte 21 de
garnituri, în acordul de
împrumut încheiat în 2009 de
Guvern cu Banca Europeanã
de Investiþii (BEI), de 395
milioane euro, pentru
construcþia Magistralei V
Drumul Taberei-Universitate.
În prezent, parcul de metrouri
al Metrorex numãrã 44 de
trenuri noi de tip Bombardier ºi
31 de trenuri de construcþie
veche de tip IVA. 

Între 7 iulie şi 4 octombrie
2011, cumpărăturile la OMV
aduc clienţilor puncte bonus şi
posibilitatea de a achiziţiona
sistemul de băuturi şi
accesoriile NESCAFE® Dolce
Gusto® la preţuri reduse cu
până la 46%, în toate staţiile
OMV din România. Colecţia
include şase produse
elegante, de cea mai bună
calitate. În afară de designul
deosebit, toată gama de
sisteme de băuturi
NESCAFE® Dolce Gusto® se
distinge prin presiunea
profesională de 15 bar, care
are ca rezultat mai multă
spumă şi o cafea mai
cremoasă.

Noua promoţie se adresează
tuturor clienţilor care
achiziţionează produse şi
servicii din staţiile OMV în
perioada 7 iulie - 4 octombrie
2011. La fiecare 50 de lei
cheltuiţi la o singură tranzacţie
pentru autoturisme, clienţii
primesc un autocolant cu un
punct bonus şi talonul de
participare la promoţie. Mai
mult, pentru fiecare alimentare
de minim 50 de lei cu
motorină OMV MaxxMotion
Diesel sau benzină OMV
MaxxMotion 100, se va acorda
un număr dublu de puncte
bonus. În cazul camioanelor,
valoarea minimă a tranzacţiei
este de 200 de lei.

COFFEE SHOP LA TINE ACASĂ
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DACIA DUSTER
NO LIMIT - LOCUL
TREI LA PIKES PEAK

Condus de experimentatul pilot
francez Jean-Philippe Dayraut,
modelul unicat Dacia Duster
No Limit a reuºit sã obþinã un
timp foarte competitiv în cadrul
binecunoscutei curse de
ascensiune Pikes Peak Hill
Climb din SUA, care s-a soldat
cu ocuparea locului trei pe
podium. Performanþa este cu
atât mai impresionantã cu cât
proiectul a debutat în luna
decembrie a anului trecut, iar

maºina a fost pregãtitã în
numai trei luni de cãtre Dacia ºi
Renault Sport Technologies. 
Pilotul a avut numai trei zile la
dispoziþie sã se pregãteascã
pentru cursã ºi sã se
familiarizeze cu terenul,
acoperind cei 20 km ºi cele
156 curbe ale traseului. 
Modelul este propulsat de un
motor tunat Sodemo cu o
putere maximã de 850 CP, pe
baza unui propulsor Nissan GT-
R de 3,8 l, V6. ªasiul vehiculului
a fost construit de Tork
Engineering (design, asamblare
ºi dezvoltare) în asociaþie cu
Renault Sport Technologies.

ÎNMATRICULĂRILE
DACIA ÎN SPANIA 
AU SCĂZUT

Criza economicã îºi spune
cuvântul: înmatriculãrile Dacia
au scãzut în Spania cu 39% în
primele ºase luni ale anului, de
la 11.900 de autovehicule în
prima jumãtate a anului trecut,
la 7.250 unitãþi. Cãderea este
mai rapidã decât piaþa
spaniolã, care a înregistrat un
declin de aproape 27%.
Dacia a vândut în primul
semestru în Spania
aproape 3.700 de SUV-uri
Duster, 3.040 de Sandero
ºi numai 520 Logan.
În iunie, Dacia a înregistrat
un declin al înmatriculãrilor
de 54%, de la 3.200 de
autovehicule, la aproape
1.500. Vânzãrile din iunie
au constat din 771 de
modele Sandero,
620 de Duster ºi 91 de
autovehicule Logan. Cota de
piaþã a scãzut de la 2,6% în
iunie anul trecut la 1,8%, iar
Dacia ocupã poziþia a 17-a în
topul mãrcilor dupã vânzãri.
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„Liberalizarea“ - 
mai aproape ca niciodată

S tadiul incert în care se
aflã noua lege a trans -
por turilor ºi modul în
care aceasta va fi emisã
reprezintã aspecte pe

care le-am prezentat pe larg la în -
ceputul revistei.

Transportul rutier de cãlãtori
se aflã, însã, într-o situaþie spe -
cia lã, care trebuie comentatã
separat.

Crearea unui corp de control
unic, modificãri privind cuantumul
amen zilor, valabilitatea copiilor
con forme sunt câteva dintre posi -
bilele schimbãri aduse de o nouã
lege a transporturilor, care însã
vor putea fi „digerate“ (chiar ºi în
ter men scurt) de operatorii de
transport, fãrã modificãri majore
în modul de organizare a firmelor.

„Liberalizarea“, însã, înseamnã
o schimbare majorã în însãºi
filozofia de funcþionare a firmelor
de transport cãlãtori. Organizare

ac tivitate, optimizare costuri, poli -
ticã de investiþii, securizare cotã
de piaþã - toate aceste aspecte
ca pãtã noi înþelesuri.

Ar fi „liberalizarea“ un lucru
bun sau rãu?

Greu de spus în condiþiile în
care nici mãcar nu ºtim ce în seam -
nã. Pânã acum, nu am vãzut un
proiect de lege în acest sens, ce
sã mai vorbim de un studiu de
impact...

Supărarea MTI

Ordonanþa privind transpor tu -
rile rutiere va fi emisã în aceastã
varã, dar, cu doar câteva sãp tã mâni
înainte, operatorii de trans port nu
ºtiu ce va cuprinde aceasta.

„Probabil, decizia luatã de MTI
va fi de continuare a sistemului
de atribuire a traseelor prin lici -
ta þie sau se va merge pe libe ra -
lizarea transportului de persoane,

aºa cum este în majoritatea sta -
telor UE“, a declarat Eusebiu
Pistru, secretar de stat MTI.

Este, din nou, folositã libe ra -
li zarea ca o sperietoare sau chiar
va deveni realitate? De multe ori,
acest cuvânt a fost utilizat de
autoritãþi ca un fel de mustrare ºi
avertisment la adresa trans por ta -
torilor. Am putea face o legãturã
între amendamentele propuse de
reprezentanþii patronatelor la OG
27 ºi vehicularea „liberalizãrii“ de
cãtre MTI.

Un lucru este cert - relaþia dintre
patronate ºi Ministerul Trans por -
turilor este departe de a fi atins
un nivel firesc, funcþional. Rezu l -
tatul îl avem în faþã: predic ti bilitate
legislativã zero, com ple ta tã de o
atmosferã conflictualã, care face
imposibilã orice cola borare.

Mesajul MTI pare unul de forþã
ºi exprimã faptul cã, indiferent cu
cine se poartã discuþii, cheia

Ordonanţa privind transporturile rutiere,
pe care Guvernul o va emite în această
vară, ar putea prevedea liberalizarea
transportului naţional de călători.
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privind transporturile rutiere, in -
clusiv din punct de vedere legis -
lativ, se aflã la Minister.

Totuºi, pentru transportatori
aceste „jocuri“ pot fi extrem de
periculoase. Sã presupunem cã
ordonanþa privind transporturile
rutiere emisã de Guvern în aceas -
tã varã va introduce „libera li za -
rea“. Câþi dintre operatorii de
trans port vor trece la o reorga ni -
zare a activitãþii conform noilor
pre vederi legale? Mai degrabã,
majoritatea se va concentra pe
exercitarea de presiuni pentru ca
atunci când ordonanþa va ajunge
în Parlament sã fie modificatã ºi
„liberalizarea“ sã disparã.

Sigur, putem spera cã or i zon -
tul 2013, de valabilitate a li cen -
þelor de traseu rãmâne în picioare.
Dar frãmântãrile ce vor urma dupã
apariþia ordonanþei vor face ca
majoritatea firmelor de trans port
sã fie nepregãtite pentru ce va

urma dupã 2013 - libera li za re sau
licitaþie. A fi pregãtit pen tru
ambele variante nu pare posibil.

Fraude oriunde
este posibil

Am dezbãtut pe larg moda li -
tã þile pe care unii transportatori
le-au gãsit în trecut pentru a frau -
da, depunând deconturi false
privind transportul pensionarilor
ºi veteranilor.

Între timp, au fost descoperite
ºi alte modalitãþi. Este vorba de -
spre transportul elevilor.

„La sfârºitul lunii iunie, a
apãrut Ordinul de Ministru 471,
prin care ni se ordonã sã verificãm
transportatorii care au depus de -
conturi pentru transportul elevilor.
Am descoperit foarte multe ne -
re guli. Practic, se furã bani. Sunt
operatori de transport marfã care
transportã elevii cu auto tu ris mul,

depun deconturi ºi pri mã ria sau
ºcoala plãtesc. De ase menea,
sunt agenþi economici, ne licenþiaþi
ca transportatori, care fac ase me -
nea transporturi. Existã ºi ope -
ratori de transport licenþiaþi, dar
care practicã o dublã mãsurã -
dacã pentru un cetãþean obiºnuit
abonamentul este de 100 lei, pen -
t ru un elev pretinde 180 lei. În
asemenea cazuri, suntem obli gaþi
sã anunþãm organele fiscale. Au
fost deja controlaþi peste 350 de
operatori de transport dintre cei
aproximativ 500 care au depus
de conturi pentru trans por tul ele -
vi lor. Vom realiza, în curând, o se -
rie de propuneri privind mo dificãri
legislative menite sã aducã acest
tip de transport în lega li ta te“, a
arãtat Florian Meluº Coman, di rec -
tor general ARR.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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N u cu multã vreme în ur -
mã, a fost realizat un
a vion alimentat doar cu
energie solarã, iar dacã
astfel s-a putut zbura,

era doar o problemã de timp ca
o tehnologie similarã sã fie uti li -
zatã ºi pentru transportul rutier.

Primul autobuz electric se nu -
meº te Tindo, ceea ce în limbajul fo -

losit de tribul Kaurna înseamnã „soa -
re“ ºi a fost creat de Design line
International din Noua Zeelandã.

Economie de
energie

Autobuzul nu este echipat cu un
motor cu ardere internã, ceea ce îl
face sã fie extrem de silenþios ºi

cu emisii zero de noxe. O altã
caracteristicã importantã este
sistemul de frânare cu proprietãþi
regenerative, reuºind astfel sã
economiseascã cu pânã la 30%
con sumul de energie. Compo nen -
tele autobuzului au un nivel ridicat
calitativ, provenind de la im por tanþi
producãtori din industria au to -
motive precum MAN ºi electronicã

Consiliul Municipal din Adelaide, Australia, a
ridicat ştacheta în ceea ce priveşte
transportul „verde“, introducând în sistemul
public primul autobuz electric din lume
alimentat cu energie solară.

Primul autobuz
solar din lume

Fişă tehnică
Dimensiuni (L/l/h): 10,42 m/2,48 m/3,06 m
Greutate: 11.480 kg
Capacitate locuri: 25 pe scaune/13 în picioare/2 pentru persoane

cu handicap locomotor
Sistemul de baterii: Type 11 Zebra Z36-371-ML3C-64
Autonomie: 200 km (regim urban)
Putere: 218 CP
Vitezã maximã: 76 km/h



marca Siemens. Sis temul de celule
fotovoltaice care capteazã energia
solarã este ºi el demn de laudã,
fiind cel care face ca autobuzul sã
nu aibã emisii de carbon.

Caracteristici

În echiparea standard, se regã -
seºte un sistem de aer condi -
þionat, care face faþã cu succes
celor 40 de pasageri pe care îi
poate trans porta Tindo. Au fost
create 25 de locuri pe scaune,
douã locuri sunt destinate per -
soa nelor cu dizabi li tãþi loco mo -
to rii ºi un spaþiu de 13 locuri în
picioare. În cei 55.000 km par -
curºi în primul an de utili zare, au -
to buzul a economisit apro xi mativ
14.000 de litri de combus tibil ºi
a scutit mediul de o poluare de
peste 70.000 kg de CO2. Auto -
nomia lui Tindo este de 200 km

în regim de transport urban. Toto -
da tã, pasagerii acestuia pot be -
neficia de internet wireless în
timpul cãlãtoriei, gratuit. Reîncãr -
ca rea cu energie a autobuzului se
face printr-un sistem fotovoltaic
fur nizat de cãtre cei de la BP So -
lar, montat în Adelaide Central Bus
Station. Investiþia în aceastã insta -
la þie solarã a fost suportatã de cã -
tre Consiliul Municipal ºi Gu ver nul
australian prin programul Ade laide
Solar City. Aceasta a fost o inves -
tiþie pentru un viitor du rabil al
oraºului, fiind una dintre opþiunile

importante ºi pentru sis temul de
transport public din ora ºele Aus -
tra liei. Tindo a fost au to buzul care
a plimbat prin Adelaide oameni de
diferite categorii so cia le ºi cultu -
ra le, dar a avut ºi invitaþi speciali
pre cum Primul Mi nis trul al Aus tra -
liei ºi vice-pre mie rii aces tu ia. Toto -
datã, autobuzul a parti ci pat la
diferite evenimente pre cum Heri -
ta ge Bus Tour, Solar City Conven -
tion ºi Global Green Challenge.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziucargo.ro
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G ândit ca un „activity van“
modern, conceptul KV7
reprezintã o pro vo care
aruncatã ideii cã van urile
sunt strict pen tru trans -

por tul familiilor nume roa se ºi ex -
primã o viziune a unui vehicul cu
capacitatea funcþionalã de a trans -
porta mai multe per soa ne ºi ba -
ga jele lor, fiind, în ace laºi timp, ºi
un „social hub“ pentru grupuri de
prieteni ºi cãutãtori de aventurã.

Ideea de la baza
conceptului

În procesul regândirii vanului
ºi a ceea ce imaginea acestuia ar
putea fi, echipa de design Kia din
California a imaginat un interior
care sã rãspundã necesitãþilor unei
niºe noi de consumatori de nu mitã
„Ringleaders“. Mai de gra bã decât
de a folosi un van pentru trans por -
tul copiilor ºi persoanelor înso þi -
toare, Ringleaders sunt pre o cu paþi
sã organizeze excursii, cau tând
aventura pentru ei ºi prie tenii lor,
cuvântul de ordine fiind „îm -
preunã“. De aceea, conceptul de
interior implicã patru scaune pi -
votante, inclusiv cel al ºoferului, ºi

un mini-lounge cu scaune pen tru
trei persoane în partea din spate.

Futuristică
în design

Designul de la baza lui KV7 este
în contrast cu ºablonul deja exis -
tent în acest segment ºi se ba zeazã
pe aceeaºi filosofie ca ºi crosso -
ver-ul urban Soul, pentru a crea un
limbaj unic de design, care aduce
influenþele SUV în acest segment.
Aspectul maºinii pare a fi unul lat,
lucru evidenþiat de montantul A ºi
de designul par brizului, mai puþin
vertical decât cel al minivanurilor

tradiþionale. As pectul exterior ºi
roþile de 20 de inch impun un look
mo dern, inspirând încrederea ºi pu -
terea unui SUV. Cea mai ne obiº -
nu itã do tare este portiera tip „aripã
de pes cãruº“ a pasagerilor, care
cre ea zã un spaþiu generos de acces
cãtre interior atunci când e de schi -
sã împreunã cu uºa pasage rului
faþã. Partea frontalã este de finitã de
o interpretare aparte a grilei Kia,
cu faruri tip led verticale, integrate
în linia de design. KV7 prezintã
câteva elemente cu lu mini tip led,
pe care echipa de de sign le ia în
cal cul pentru dezvol ta rea viitoa re -
lor produse de serie, inclusiv linia
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Viitorul
în viziunea Kia
În ultima vreme,
producătorul
coreean Kia Motors
a realizat vehicule
cu un design aparte,
cum ar fi modelele
Soul, Forte Coup,
Sorento şi Sportage,
ce nu s-au
îndepărtat foarte
mult de conceptele
care le-au precedat.
La North American
International Auto
Show 2011, studioul
de design Kia din
USA a prezentat
ultima sa creaţie,
conceptul KV7.

Design demn de filmele Science Fiction



continuã de lãmpi de ceaþã tip led,
care se în tin de în partea frontalã
pe toatã lã þimea vehiculului ºi sem -
na liza toa rele de pe oglinzi ºi din
spa te, care pulseazã în direcþia
sem  na latã. În ciuda aspectului non-
tra di þional, dimensiunile lui KV7
sunt reprezentative pentru segmen -
tul van ºi permit configurarea fle-
xi bilã a scaunelor, oferind ºi o
multitu di ne de posibilitãþi de de -
pozitare.

Avangardism

Interiorul este deschis, re la -
xant, iar tema lui KV7 este bazatã

pe o paletã de culori moderne pre -
cum bejul estompat, tonurile de
verde dar ºi pe utilizarea unor ma -
teriale aparte atât pentru scau ne
cât ºi pentru alte suprafeþe. Sunt
folosite multe materiale ne conven -
þio nale, cum ar fi lemnul pen tru
par tea de podea, dar ºi lâna ºi fetrul
care creeazã o at mosferã caldã.
La acþionarea bu to nului de pornire,
planºa de bord se miºcã spre ºofer,
facilitând ac cesul la comenzi ºi la
dis play-ul multifuncþional care in -
te greazã in fotainmentul, clima ºi
sis temul de navigaþie într-o singurã
in ter faþã intuitivã, controlatã de un
mouse trackball, montat în bord.

Pa sagerii din spate au interfaþa lor
separatã, sub forma unui dis play
touch-screen. KV7 este pre gãtit
Wi-Fi, ambele display-uri având co -
nec tivitate internet. În pre lungirea
folosirii experimentale a tehno -
logiei led la exterior, inte rio rul
prezintã multe accente ilu minate ºi
o linie de contur cu leduri verzi,
care delimiteazã bor dul, panoul de
instrumente ºi dis play-ul din spate. 

Elementul final care separã
con ceptul KV7 de restul mini va -
nu rilor este noul motor de 2.0 litri
turbo GDI, capabil sã dezvolte
285 CP, cuplat la o cutie auto ma -
tã în 6 trepte. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

iulie 2011 ............................................................................................................................ 73

P
R

E
Z
E
N

T
A

R
E

Fişă tehnică
Motor: 2.0 turbo GDI
Putere: 285 CP
Cutie: 6 trepte, automatã
Lungime: 4.873 mm
Lãþime: 2.033 mm
Înãlþime: 1.729 mm
Ampatament: 3.100 mm
Jante: P255/45R20
Pneuri: 20 inch

Planșa de bord gãzduiește
display-ul multifuncţional. 

„Jucãria pasagerilor“: 
display cu touch-screen.

Modularitatea interiorului sporește
senzaţia de spaţialitate.

Habitaclul este 
extrem de luminos și primitor.
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BERBEC 
(21 martie 

- 20 aprilie)

Vitalitatea
caracteristică acestei

perioade, având ca manifestări
extreme agitaţie şi neastâmpăr,
se poate transforma foarte uşor
în stări de profundă iritabilitate.
Este foarte important să ţineţi sub
control aceste stări şi să profitaţi
de eficienţa, puterea de
convingere şi spiritul inovator
prezente în plan profesional. Veţi
călători mult: conduceţi preventiv.

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Din ce în ce mai multe
responsabilităţi vă bat la

uşă, dar optimismul caracteristic
şi starea de spirit excelentă vă
ajută să treceţi cu brio peste toate
provocările. Nici profitul nu se
lasă prea mult aşteptat, mai ales
că stăpâniţi în mod desăvârşit
informaţiile, comunicarea şi
tehnicile de negociere. Atenţie la
drum lung: nu apăsaţi prea tare
pedala de acceleraţie.

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

Este momentul pentru
acţiune în toate planurile.

În special în plan profesional şi
financiar se vor vedea imediat
rezultatele. Totuşi, un pic de
prudenţă nu strică. Cu atât mai
mult cu cât veţi călători destul de
mult în această perioadă. În trafic,
faceţi tot posibilul să eliminaţi
stările de agresivitate. Conduceţi
preventiv şi respectaţi toate
regulile de circulaţie.

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Perioada este mai
potrivită pentru

concediu decât pentru
activităţi profesionale. Dar
dacă nu puteţi beneficia de
vacanţă acum, căutaţi să vă
concentraţi asupra planului
profesional, menţinând
echilibrul şi evitând frustrările
care vă încearcă. Călătoriţi
moderat - drumuri scurte în
general. Totuşi, la volan,
încercaţi să fiţi cât mai prudenţi.

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

Este momentul să vă
concentraţi intens asupra

dezvoltării activităţii profesionale,
care va atrage ulterior mari
câştiguri financiare. Veţi călători
foarte mult, atât în interes de
serviciu, dar, mai ales, în interes
personal. Profitaţi de călătoriile de
relaxare pentru a vă încărca
bateriile, însă aveţi mare grijă în
trafic să nu încălcaţi regulile de
circulaţie.

FECIOAR~ 
(23 august

- 22 septembrie)

Perspectivele
profesionale şi financiare

sunt înfloritoare. Iniţiativa şi forţa
decizională sunt elementele care
vă caracterizează în această
perioadă. Vă definiţi teritoriul de
influenţă şi poziţia, beneficiind de
sprijinul prietenilor şi al
colaboratorilor actuali. Călătoriţi
mult, motiv pentru care este
important să ţineţi sub control
agresivitatea determinată de stres.

BALAN}~ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Este o perioadă foarte
bună pentru

dumneavoastră din toate punctele
de vedere, în special în plan
profesional. Dar şi în plan
personal lucrurile stau foarte bine,
mai ales dacă aţi hotărât să vă
petreceţi acum concediul. Dacă
plecaţi în vacanţă, aveţi grijă să
nu vă întindeţi mai mult decât vă
e plapuma şi să verificaţi din timp
traseul pe care îl abordaţi.

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Ceea ce vă
caracterizează în

această perioadă este o forţă
uriaşă de muncă. Păcat, însă, că
nu vă foloseşte prea mult: începe
vremea concediilor şi nivelul
activităţilor profesionale scade.
Păstraţi resursele energetice
pentru momentul reîntoarcerii din
vacanţă şi, pentru că aveţi
tendinţa de a cheltui peste
posibilităţi, evitaţi să faceţi
împrumuturi fără acoperire.

S~GET~TOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

Este o perioadă
favorabilă pentru lucru în

echipă şi colaborări la distanţă.
Veţi călători moderat, în special în
interes de serviciu, dar şi vacanţa
bate la uşă, aşa că nu veţi rata
nici o ieşire cu prietenii. Atenţie în
trafic: aveţi tendinţa să vă lăsaţi
duşi de valul agresivităţii, motiv
pentru care riscaţi implicarea în
incidente de nedorit, mai ales cu
autorităţile.

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Se anunţă o perioadă
de efervescenţă în plan

profesional şi personal. Tot ceea
ce întreprindeţi acum vă va aduce
beneficii pe termen lung, în
special în plan financiar. Dar
principalele satisfacţii vin din
randamentul cu care rezolvaţi
problemele curente. Veţi călători
moderat, atât în interes de
serviciu, dar mai ales pentru
relaxare. Conduceţi cu prudenţă.

V~RS~TOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

Dispuneţi de resurse
energetice de invidiat şi

treceţi printr-o perioadă în care
cuvintele de ordine sunt inspiraţia
şi creativitatea. Nu lăsaţi să treacă
ocaziile favorabile pe lângă
dumneavoastră, creionaţi-vă
cu grijă obiectivele şi strategiile
şi implicaţi-vă total în ceea
ce întreprindeţi. Rezultatele
vor fi incredibile. Sporiţi atenţia
la volan.

PE{TI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Indiferent că veţi
pleca în concediu sau

că veţi rămâne pe baricade la
serviciu, lucrurile vor merge ca pe
roate pentru dumneavoastră în
această perioadă. Nici pe plan
financiar nu întâmpinaţi greutăţi.
Veţi călători destul de mult.
Înarmaţi-vă cu răbdare - traficul
poate fi infernal uneori. Nu vă
lansaţi în depăşiri riscante şi
purtaţi întotdeauna centura de
siguranţă.

15 iulie - 15 august 2011


