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T ocmai când credeam cã
lucrurile încep sã se
miºte, iatã cã o nouã
crizã economicã mon -
dia lã îºi aratã colþii, în

special din cauza problemelor
Statelor Unite, dar ºi celor, din ce
în ce mai acute, din anumite þãri
europene care pãreau a fi scãpat
cu bine de „primul val“.

ªi o datã cu apariþia primelor
semne, se dezvoltã din ce în ce
mai mult noul tip de limbã de lemn
ce se face remarcat în limbajul
celor care deþin frâiele unor orga -
nis me financiare importante la
nivel mondial, cum ar fi ºi cazul lui
Robert Zoellick, preºedintele
Bãncii Mondiale.

Ce-i drept, ºi el, ºi alþii au o
misiune tare grea în ultima vreme,
ºi anume aceea de a menþine con -
trolul asupra... panicii populaþiei.
Cã doar asta nu ne lipseºte. Astfel,
este absolut firesc sã discuþi pro -
ble mele financiare din zona euro
în termeni generali ºi cât mai pre -
caut cu putinþã, deºi poate mulþi
dintre noi ne-am dori sã vorbeascã
domniile lor ceva mai pe limba
noastrã.

Într-o recentã discuþie cu pre -
sa, în Sydney (Australia), preºe -
din tele Bãncii Mondiale a subliniat
fap tul cã intrãm într-o nouã „zonã
de pericol“, în care încrederea în
factorii economici de decizie se
aflã în scãdere. Conform opiniei
sale, „va fi important ca principalii
actori din domeniul economic sã
adopte mãsuri, atât pe termen
scurt, cât ºi pe termen lung, pentru
a recâºtiga aceastã încredere“. 

În opinia preºedintelui Bãncii
Mondiale, principala problemã
este cã pachetele de mãsuri, deºi
coerente politic, nu au trecut testul
nevoilor economice ale þãrilor lu -
mii. ªi în cazul în care factorii de
decizie economicã nu merg cu un
pas înaintea problemelor apãrute,
lipsa de încredere se va lãrgi ºi
asupra jucãtorilor de pe piaþã care
ar fi, altfel, capabili sã îºi susþinã
politica ºi sã facã faþã cu brio
crizei. 

Totuºi, Zoellick aduce ºi o
umbrã de optimism în declaraþiile
sale, subliniind faptul cã Italia
discutã acum despre importanþa

adoptãrii unor politici de dezvol -
tare mai fundamentale, iar Spania
deja a fãcut un pas înainte. Dar, în
acelaºi timp, dacã unele þãri,
precum Grecia sau Portugalia, nu
sunt capabile sã arate semnele
unei creºteri, atunci problema va
persista. 

Una peste alta, optimism sau
pesimism la nivelul forurilor eco -
nomico-financiare internaþionale...
efectele unei noi crize la nivelul
Europei de Vest asupra României
ºi asupra sectorului nostru de
transporturi nu sunt greu de
anticipat, deºi speranþa (cã mãcar
de data asta ne rateazã) moare
ultima. Creºterea noastrã econo -
micã, atâta cât a fost, dezmorþirea
pieþei, s-a datorat, în ultima vreme,
exporturilor, în special cãtre þãri
Vestice care acum încep sã arate
semne de slãbiciune. În cazul în
care consumul de produse din
import va scãdea pe aceste pieþe,
fragila economie româneascã va
primi, inevitabil, o loviturã destul
de serioasã. 

Ce am putea aºtepta în acest
caz? Hai sã o dãm ºi noi în limbã
de lemn ºi sã spunem cã, mãcar
într-al 12-lea ceas, autoritãþile
române ar trebui „sã facã totul“
pentru a relansa economia, prin
mãsuri coerente legislative ºi
fiscale care sã vinã (ºi) în sprijinul
operatorilor economici privaþi din
România ºi prin programe coe ren -
te de dezvoltare a infrastructurii.
Asta în loc sã aºteptãm sã (ne)
rezolve problemele francezii,
italienii ºi spaniolii.

Dar deja visãm cu ochii
deschiºi... 

Raluca MIHĂILESCU
Hoogeveen, Olanda

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Nu zice
„hop“...
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Rezultatele întrebãrii lunii iulie
scot în evidenþã o realitate deloc fa -
vo rabilã patronatelor. Din pãcate, cei
mai mulþi dintre reprezentanþii breslei
transporturilor dau un vot de neîn -
cre dere patronatelor. 73% din rãs -
pun surile la întrebarea „Sunteþi mem -
bru într-un patronat?“ au fost
ne ga tive, iar comentariul „Nu sunt
în nici un patronat, dar nici nu cred
cã m-ar ajuta cu ceva...“ înregistrat

pe site-ul nostru este elocvent pentru
o mare parte a cãrãuºilor. Este, însã,
atitudinea corectã? Mai poþi spera
sã schimbi ceva, chiar ºi într-un viitor
îndepãrtat, dacã nu dai nici o ºansã
pa tronatelor? Sã faci parte dintr-un
patronat ºi sã îþi spui, prin intermediul
lor, punctul de vedere în procesul le -
gislativ este astãzi chiar o atitudine
co rectã din punct de vedere civic.
Membrii activi sunt cei care conferã,

în fond, credibilitatea ºi forþa celor
care intrã în dialog cu autoritãþile!
„Din pãcate, trãim într-o lume imper -
so nalã, «nu avem timp» sã ne intere -
sãm de soarta colegilor, uitãm între
timp cã ajutând pe alþii, într-un fel ne
ajutãm pe noi înºine. Uitãm cã dacã
noi nu ne ajutãm, cu atât mai puþin
se vor interesa guvernanþii de soarta
noastrã. Pentru ei este comod sã ne
ºtie divizaþi, cu frecuºuri mãrunte în -
tre noi. Cui sã te plângi? Cine te va
ajuta la greu? MTI? ARR? CNADNR?
(...) Doar câþiva idealiºti, care se
revoltã din când în cand atunci când
ceva este deja ieºit din comun în do -
me niul transporturilor, nu pot face
faþã multitudinii de probleme ce apar,
apar, apar. (...) Cred cã doar dacã se
va introduce obligativitatea de a fi
membru al unui patronat, doar atunci
se va putea vorbi de o realã apãrare
a intereselor comune! Sper cã atunci
ºi guvernanþii noºtri vor conºtientiza
cã în spatele volanelor sunt oameni
ºi nu vaci de muls! (...) Vã spun toate
acestea, deoarece ºtiu de ce se tem
guvernanþii. Doar noi nu conºti en ti -
zãm cã suntem a doua forþã din stat,
dupã armatã. Noi suntem globulele
roºii ale economiei, fãrã noi nu func -
þio neazã nimic în aceastã þarã“, a co -
mentat Mayer Siegfried, reprezentant
al Asociaþiei Patronale a Transpor -
tatorilor Europa (APTE) 2002. 

Sunteţi membru într-un
patronat?

1. Da. Patronatele apãrã interesele
breslei din punct de vedere legislativ
ºi este datoria oricãrui transportator
sã facã parte dintr-o asemenea
structurã asociativã. (22%)
2. Da. Apartenenþa la un patronat
reprezintã o protecþie vizavi de
controlul exercitat de autoritãþi. (5%)
3. Nu. Indiferent de intervenþia
patronatelor, autoritãþile fac ce vor,
atât din punct de vedere legislativ, cât
ºi al controlului. (73%)
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Spune-]i p`rerea!

DDeesspprree  aacchhiizziiţţiiii

Aveţi în vedere să achiziţionaţi autovehicule (camioane,
microbuze, autocare) în următoarele 6 luni?

Puteþi transmite 
comentariile 

dumnea voastrã direct 
pe site-ul 

www.ziuacargo.ro 
la secþiunea 

„Întrebarea lunii“.

1. Da, autovehicule noi.
2. Da, second-hand.
3. Nu. Vom pãstra flota la nivelul actual.
4. Avem în vedere chiar sã renunþã la o parte din flotã.

Patronatele au nevoie
de susţinere reală

NOI DIMENSIUNI LA
ANVELOPE
CONTINENTAL 
HTL2 ŞI HTR2

Cea mai nouã generaþie de
anvelope Continental de
17.5 þoli este adecvatã în
special pentru trailerele
de mare volum, având
o înãlþime interioarã a
spaþiului liber pentru
încãrcare de pânã la
3 metri, precum ºi
pentru autovehiculele
de transport cu
platformã joasã. Ca ºi
toate celelalte
anvelope din seria 2
pentru autoutilitare ºi
aceste anvelope se
caracterizeazã prin
performanþe economice

ridicate datoritã rezistenþei
reduse la rulare ºi a unui
randament kilometric sporit.
Noile anvelope HTL2 pentru
transportul de cursã lungã
optimizat în volum sunt
disponibile în dimensiunile
245/70 R 17.5, 215/75 R 17.5

ºi 235/75 R17.5, iar noile
anvelope HTR2 destinate
transportului regional
sunt disponibile în
dimensiunile 205/65
R.17.5, 215/75 R 17.5
ºi 235/75 R 17.5. 
Noile anvelope de trailere
HTL2 pentru transportul
pe distanþe lungi ºi
volum mare ºi noile
anvelope HTR2 pentru
transportul regional au ca
avantaje o înãlþime redusã,
un consum de carburant
diminuat, o siguranþã

ridicatã în exploatare ºi o duratã
de viaþã sensibil mãritã.

FLEETBOARD
STANDARD PE ACTROS

Odatã cu lansarea noului Actros,
Mercedes-Benz este primul
producãtor de autovehicule care
oferã ca dotare standard un
sistem de telematicã. Sistemul
FleetBoard, un proiect intern al
Mercedes-Benz, va fi disponibil
pentru noile camioane Actros din
întreaga Europã, fãrã a
presupune costuri adiþionale
pentru componentele hardware.
Sistemul va funcþiona eficient ºi
în cazul flotelor mixte, compuse
din brand-uri diferite de
autovehicule.
Noii clienþi vor avea oportunitatea
de a testa gratuit serviciile
Managementul vehiculelor ºi
Managementul timpului pentru o
perioadã de patru luni.
FleetBoard oferã, pe durata
acestei faze de testare, un
instructaj gratuit privind practicile
economice de conducere.
Experienþa demonstreazã cã
utilizarea FleetBoard reduce în
scurt timp consumul de
combustibil cu 5% pânã la 15%. 
Companiile care utilizeazã deja
un sistem diferit de telematicã
pot, de asemenea, testa
FleetBoard. Rularea în paralel a
douã sisteme instalate la bord
este posibilã. 
La sfârºitul fazei de testare,
clientul poate decide în mod activ
sã prelungeascã durata
contractului de servicii. Clientul
poate apoi sã selecteze, dintr-un
portofoliu vast, serviciile
individuale pe care doreºte sã le
utilizeze în continuare. Tariful
lunar minim rezultat este de 59
de euro per autovehicul. 
Dupã finalizarea fazei de testare,
poate fi plãtitã o taxã unicã de
utilizare de 800 de euro. Totuºi,
clientul poate evita acest cost
prin optarea pentru un contract
de service complet Mercedes-
Benz pentru camioane, care
acoperã toate operaþiunile de
reparaþii ºi mentenanþã. Aceasta
are ca rezultat o reducere de
50% a costurilor de hardware ºi
servicii, în comparaþie cu oferta
FleetBoard anterioarã - incluzând
de asemenea o gamã mai largã
de servicii.

Peste 20 de procente din
totalul accidentelor în care
sunt implicate camioane au
loc atunci când se formeazã
cozi sau ambuteiaje. Din acest
motiv, Volvo Trucks a dezvoltat
un sistem denumit Automated
Queue Assistance (AquA),
care îl ajutã pe ºofer în
situaþiile de mers încet prin
preluarea controlului
vehiculului. Sistemul a fost
prezentat în timpul
evenimentului dedicat
proiectului HAVEit (Highly
Automated Vehicles for
Intelligent Transport)
desfãºurat la sfârºitul lunii
iunie la Göteborg, în Suedia.
Tehnologia dezvoltatã pentru
AQuA ajutã la minimizarea
riscurilor în timpul mersului în
coloanã. Prin echiparea
camionului cu un numãr de
dotãri tehnice, care pot prelua
controlul asupra direcþiei ºi
vitezei vehiculului,
conducãtorul auto primeºte
ajutor în conducerea
vehiculului ºi menþinerea unui
nivel corespunzãtor de
concentrare. Atunci când se
formeazã o coadã, ºoferul
poate alege dacã sã activeze
sau nu sistemul care opereazã
la viteze reduse. Este posibil

sã reia controlul în orice
moment. În cele din urmã,
conducãtorul auto este
întotdeauna responsabil
pentru vehicul, aºa cã pentru a
asigura o concentrare
corespunzãtoare asupra
traficului, o camerã video
înregistreazã atent modul în
care conducãtorul auto este
vigilent ºi emite o alertã în
cazul în care detecteazã o
lipsã de concentrare.
În cadrul proiectului HAVEit,
Volvo a dezvoltat, de
asemenea, o funcþie
suplimentarã cunoscutã sub
numele de Active Green
Driving (AGD), care pânã
acum a fost testatã pe
autobuze Volvo, precum
tehnologia Brake-by-Wire, un
sistem de frânare în întregime
electro-mecanic, care are
potenþialul de îmbunãtãþire a
performanþelor ºi a stabilitãþii
în timpul frânãrii.

VOLVO TRUCKS - MAI MULTĂ SIGURANŢĂ ÎN
AMBUTEIAJE

Powered by
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Ce aduce nou
noua Lege a
Transporturilor?
Răspunsul poate merge în două direcţii diametral opuse:
mai nimic sau... poate tot. Iar aceasta pentru că foarte
multe dintre punctele importante de discuţie sunt lăsate
pentru a fi rezolvate prin norme. Alături de proiectul de
înfiinţare a inspectoratului unic de control în
transporturi, noile reglementări aduc, însă, unele
schimbări notabile.

CC oncret, proiectul de or -
do nanþã privind trans por -
turile rutiere introduce
licenþele de transport pe
10 ani, în condiþiile în

care copiile conforme rãmân per -
so nalizate pe maºinã ºi vor putea
fi emise pentru o perioadã de mi -
nim un an.

Autorizarea cãrãuºilor se va
face prin înregistrarea acestora în
Registrul electronic naþional al
operatorilor de transport rutier,
þinut de autoritatea competentã,
transportatorul desemnând un
ma nager de transport în condiþiile
respectãrii prevederilor europene
din domeniu. Orice modificare în
ceea ce priveºte managerul de
trans port desemnat se va comu -
nica autoritãþii competente de
cãtre operatorul de transport, în
ma xim 15 zile de la data mo di -
ficãrii. În completare, prin norme
va fi stabilitã modalitatea de înde -
plinire a condiþiilor referitoare la
ce rinþa privind sediul. Potrivit noi -
lor reglementãri, cerinþa privind
buna reputaþie va trebui înde pli -
nitã atât de cãtre întreprindere cât
ºi de cãtre managerul de transport
al întreprinderii.

Normele vor stabili elementele
principale ºi pe acest segment.
Adicã modalitatea de îndeplinire
a condiþiilor referitoare la cerinþa
privind buna reputaþie, procedura

Ordonanþele privind
transportul rutier ºi înfiinþarea
Inspectoratului de Stat pentru
Controlul în Transportul Rutier
ar trebui adoptate de Guvern
în aceastã vacanþã
parlamentarã.
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administrativã prin care se con -
sta tã pierderea bunei reputaþii,
mã surile cu efect echivalent mã -
surii de reabilitare.

Tot normele vor fi respon sa -
bi le ºi pentru modalitatea de în -
deplinire a condiþiilor referitoare
la cerinþa privind capacitatea fi -
nan ciarã. Iar certificatul de com -
petenþã profesionalã a mana ge -
rului de transport se va obþine în
baza pregãtirii profesionale ini -
þiale, urmatã de o examinare, în
condiþiile stabilite tot prin norme.

De menþionat cã deþinãtorii de
certificate de competenþã pro fe -
sionalã vor fi examinaþi la intervale
de cel mult 10 ani, iar cei care nu
au mai condus o întreprindere de
transport rutier timp de 5 ani vor
avea obligaþia de a urma cursuri
de pregãtire profesionalã perio di -
cã și care se finalizeazã tot prin
sus þinerea unui examen.

De asemenea, autoritatea
com petentã va stabili prin norme
criteriile ºi modul de fixare a încãr -
cãturii, precum ºi modalitatea de
verificare a respectãrii acestora.

Capacitate
financiară
obligatorie pentru
casele de expediţii

Pe segmentul activitãþilor co -
nexe transportului rutier, licenþele
vor fi acordate pentru o perioadã
de 5 ani, casele de expediþii tre -
buind sã corespundã criteriilor
pri vind baza materialã, com pe -
tenþa profesionalã, onorabilitatea
ºi capacitatea financiarã. Modul
de îndeplinire a acestor condiþii va
fi însã stabilit prin norme.

Noua Lege a Transporturilor
include un capitol distinct privind
si guranþa rutierã, introducând no -
þiu nea de persoane cu funcþii care
con curã la siguranþa rutierã. În
aceas tã categorie, vor fi incluºi
con ducãtorul auto, persoana de -
sem natã sã conducã permanent
ºi efectiv activitatea de transport
rutier, consilierul de siguranþã ºi
instructorul de conducere auto.
Bine înþeles, prin norme, vor fi sta -
bilite sarcinile ºi responsabilitãþile
pe care trebuie sã le îndepli neas -
cã aceste persoane, în ceea ce
pri veºte siguranþa rutierã.

De precizat cã noile reglemen -
tãri împart sancþiunile în funcþie
de tipul de abateri care vor fi cla -
sificate în foarte grave, grave ºi
minore. Normele vor fi elaborate
în termen de 60 de zile de la pu -
blicarea noii ordonanþe privind
transporturile rutiere ºi vor fi
aprobate prin ordin de ministru.

Inspectoratul unic
de control
devalizează ARR

În paralel, se pregãteºte o or -
donanþã privind înfiinþarea Inspec -
to ratului de Stat pentru Controlul
în Transportul Rutier - ISCTR (sau,
altfel spus, a controlului unic).
Noua entitate ar trebui sã func þio -
neze în subordinea directã a mi -
nistrului de resort urmând sã fie
finanþatã de cãtre ARR (care ar
trebui sã vireze 60% din veniturile
sale noii entitãþi) ºi de cãtre RAR
(care ar trebui sã transfere 30%
din venituri cãtre ISCTR). Trecerea
unui procent atât de mare din
veniturile ARR cãtre inspectoratul
unic de control ar putea echivala
cu un semnal de desfiinþare a
Autoritãþii Rutiere Române, cel
puþin în forma în care ne-am
obiºnuit sã funcþioneze.

Concret, ISCTR va controla
con diþiile de efectuare a transpor -
tu rilor rutiere, a activitãþilor cone -
xe transportului rutier ºi a acti -
vitãþii de pregãtire a persoanelor
în vederea obþinerii permisului de
conducere; condiþiile de siguranþã
a transporturilor rutiere ºi de pro -
tecþie a mediului; starea tehnicã
a vehiculelor rutiere; masele
ºi/sau dimensiunile maxime ad -
mise pe drumurile publice ºi ma -
sele totale maxime autorizate;
tariful de utilizare ºi tariful de tre -
cere pe reþeaua de drumuri naþio -
nale din România. Iar în organi -
za rea ºi luarea deciziilor va fi
in dependent faþã de orice struc -
tu rã juridicã, auto ritate de regle -
men tare sau de siguranþã rutierã,
admi nistrator de infrastructurã ru -
tierã, operator de transport rutier,
precum ºi faþã de orice parte ale
cãrei interese ar putea intra în
conflict cu sar ci nile încredinþate.

Conducerea inspectoratului va
fi asiguratã de cãtre un consiliu de
conducere format din 5 persoane,
al cãrui preºedinte va fi inspec to -
rul de stat ºef. Potrivit proiectului
de or donanþã publicat pe site-ul
Mi nis terului Transporturilor, ISCTR
va avea în structura sa orga ni za -

toricã 8 inspectorate teritoriale,
fãrã personalitate juridicã, con -
du se de câte un inspector ºef.

Inspectorii vor fi
angajaţi prin
concurs

Personalul ISCTR va fi angajat
cu contract individual de muncã
pe duratã nedeterminatã, iar înca -
dra rea inspectorilor se face prin
con curs, în raport cu pregãtirea
pro fesionalã ºi cu aptitudinile can -
di daþilor, ISCTR urmând sã asi -
gure perfecþionarea pregãtirii de
specialitate a personalului propriu.
Cu alte cuvinte, inspectorii care
acum lucreazã în cadrul ARR, RAR
sau CNADNR nu vor fi preluaþi
automat în cadrul noii entitãþi de
control, putându-se întâmpla
orice.

Atribuþiile, regulamentul de
organizare ºi funcþionare, struc -
tura organizatoricã ale ISCTR,
precum ºi atribuþiile ºi obligaþiile
inspectorilor se vor aproba prin
hotãrâre a Guvernului în termen
de 60 de zile de la publicarea în
Monitorul Oficial a ordonanþei de
înfiinþare a inspectoratului. Prin
aceeaºi hotãrâre se vor identifica
ºi se va stabili regimul juridic al
bunurilor din patrimoniul ARR,
CNADNR ºi RAR, necesare în
vederea funcþionãrii ºi desfãºurãrii
activitãþii specifice de inspecþie,
care vor fi preluate cu titlu gratuit,
de cãtre ISCTR.

De menþionat cã inspectoratul
va avea acces, în baza unor
protocoale încheiate cu ARR,
CNADNR ºi RAR, la bazele de
date ºi orice alte informaþii
necesare, în vederea îndeplinirii
atribuþiilor ce îi revin potrivit
legislaþiei în vigoare. Acesta ar
putea reprezenta primul pas pen -
tru unificarea bazelor de date ale
celor trei entitãþi din subor dinea
Ministerului Transporturilor.

Dar în final... normele îºi vor
spune cuvântul.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

La data închiderii ediþiei, proiectul de ordonanþã privind
transporturile rutiere (noua Lege a Transporturilor), ordonanþa
privind înfiinþarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în
Transportul Rutier (controlul unic) ºi ordonanþa privind înfiinþarea
Autoritãþii Metropolitane de Transport Bucureºti urmau sã fie
discutate în cadrul comisiei de dialog social. Proiectele de acte
normative în cauzã au fost recent publicate pe site-ul Ministerului
Transporturilor ºi Infrastructurii (www.mt.ro) la secþiunea
transparenþã decizionalã. Vã vom þine la curent pe site-ul
www.ziuacargo.ro cu privire la toate noutãþile care vor avea loc în
domeniu.
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Prezenţi în consiliile
de administraţie
ARR, CNADNR şi RAR
În urmă cu şase luni, ministrul
Transporturilor a invitat reprezentanţi ai
transportatorilor în consiliile de
administraţie ale ARR, CNADNR şi RAR. Un
gest fără precedent, menit să crească
speranţele privind evoluţia transparenţei în
colaborarea cu autorităţile. Şi totuşi...

IImediat dupã numiri, au în -
ce put discuþii legate de mo -
dul în care acestea s-au fã -
cut, modul de alegere a
persoanelor ºi rolul pe care

acestea îl vor juca în respectivele
con silii. Deschidere cãtre un dia -
log real ºi decizii transparente sau
un mãr al discordiei aruncat în
„grãdina“ transportatorilor?

La jumãtate de an de la numiri,
am obþinut, în exclusivitate, punc -
tul de vedere al celor trei per soa -
ne prezinte în consilii: Ion Lixan dru
- invitat în consiliul de ad mi nis traþie
CNADNR, Dragoº Anastasiu - invitat
în consiliul de admi nis traþie RAR
ºi Sabin Ogreanu - invi tat în consiliul
de conducere ARR.

„Ceea ce reprezentãm noi
acum este urmare a demersurilor

din 2008, când am protestat ºi
s-a înfiinþat Consiliul Naþional Ru -
tier. Tot atunci am realizat o listã
cu nominalizãri pe care se regã -
seau Dragoº Anastasiu ºi Ion Li -
xan dru. Dezideratele de atunci le
susþinem ºi acum“, a arãtat Ion
Lixandru, invitat în consiliul de ad -
ministraþie CNADNR.

Oportunitate
ratată?

Prezenþa reprezentanþilor
trans portatorilor reprezintã, fãrã
îndoialã, o mare oportunitate. ªi
nu este vor ba doar de accesul la
informaþii inac cesibile pânã acum,
ci ºi de ºan sa de a influenþa
schim bãri din interior. Practic, prin
pre zenþa în consilii, dialogul între
trans portatori ºi MTI ar putea de -
veni colegial ºi nu numai anta go -
nic, aºa cum este de regulã. Ar
pu tea duce acest lucru la o îm bu -
nãtãþire a relaþiei cu MTI?

Nu existã nici o garanþie în acest
sens, dar poate cã ar merita fãcutã
o încercare.

„În momentul în care au venit
no minalizãrile de la doamna mi nis -
tru, prima acþiune pe care noi am
dorit sã o realizãm a fost ace ea de
a chema breasla (preºedinþii asocia -
þiilor patronale) la o întâl ni re. În
afara UNTRR, nimeni nu a dat curs
acestei invitaþii. Au apãrut discuþii
le gate de persoanele in vi tate în
con silii, în loc sã folosim ceea ce

am obþinut. Practic, re pre zentanþii
pa tronatelor nu au dorit sau nu au
pu tut sã ne pre zin te probleme pe
care am putea încerca sã le re zol -
vãm în cadrul consiliilor RAR, ARR
ºi CNADNR. Dialogul în cadrul con -
si liilor este con structiv ºi nu ne pla -
sea zã în tot deauna pe poziþii adver -
se. În plus, avem un ministru care
vrea sã facã treabã, sã schimbe lu -

cru rile. Întâlnirea pe care am pro -
pus-o reprezentanþilor patronatelor
avea scopul de a prezenta acti vi -
tatea persoanelor desemnate în
con  silii ºi, în particular, de a ac cen -
tua «limitãrile statutului de invi tat»
la aceste ºedinþe.  Mai mult decât
atât, preºedinþii patro na te lor ne
puteau cere rezolvarea unor pro -
ble me, acordând, eventual, ºi un

Invitaţie la dialog
Prin intermediul Ziua Cargo, reprezentanþii transportatorilor
în consiliile de administraþie ARR, RAR ºi CNADNR aºteaptã
propuneri din partea transportatorilor privind probleme ce
pot fi rezolvate în legãturã cu cele trei instituþii.
Aºteptãm propunerile prin e-mail la adresa
redactie@ziuacargo.ro

august 2011 ........................................................................................................................ 13
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TT ahograful digital a de ve -
nit obligatoriu pentru ve -
hi culele noi în anul
2006, iar aceastã nouã
pro punere are ca scop

ac tualizarea cadrului juridic care
dateazã din 1985.

Cele mai
importante
noutăţi

Noile reglementãri presupun
în registrarea locaþiei prin inter -
me diul sistemului de navigaþie
prin satelit, ceea ce va permite
înlo cuirea sistemelor de înre gis -
trare manualã cu sisteme auto -
mate. Reprezentanþii CE susþin cã
aceastã mãsurã va înlesni între -
prinderilor de transport ºi ºoferilor
acestora sã economiseascã anual
349 milioane de euro, va asigura
o monitorizare mai bunã ºi va
furniza informaþii importante pen -
tru organizarea lanþului logistic. 

Se urmãreºte eficientizarea
controalelor în trafic prin inter me -
diul comunicãrii la distanþã, veri -
ficãrile putând sã se concentreze
asupra vehiculelor susceptibile de
încãlcarea legislaþiei. Astfel, ºoferii
care respectã legislaþia nu vor mai
fi opriþi pentru controale atât de
frecvent, sarcina adminis trativã
putând fi redusã cu 34,5 mi lioane
de euro pe an, conform CE. Exe -
cu tivul european susþine cã rea -
lizarea unei interfeþe specifice va
permite integrarea în sistemele de
transport inteligente, res pec tân -
du-se, totodatã, legis laþia apli cabilã
privind protecþia datelor.

Pe de altã parte, se aºteaptã ca
stabilirea unor standarde mai ridi -
ca te pentru atelierele care se ocu -
pã de instalarea ºi calibrarea taho -
grafelor sã contribuie la re du cerea
cazurilor de fraudã ºi ma nipulare.

În paralel, se are în vedere fu -
zio  narea permisului de condu cere

cu cardul conducãtorului auto
utilizat pentru tahograf. CE afirmã
cã aceastã mãsurã va con tribui la
reducerea sarcinii admi nistrative a
conducãtorilor auto cu 100 de mi -
li oane de euro pe an, reducân -
du-se, de asemenea, incidenþa
cazurilor de utilizare frauduloasã
a cardurilor de taho graf, care, în
prezent, pot fi mult prea uºor
transmise de la un ºofer la altul.

În acelaºi timp, actualizarea
continuã a specificaþiilor tehnice
pen tru tahografe ar garanta men -
þi nerea unui nivel ridicat de se -
curitate ºi reducerea riscului de
fraudã ºi manipulare. Noile regle -
mentãri vor permite statelor mem -
bre sã acorde anumitor utilizatori
derogãri de la obligaþia de a utiliza
tahograful pentru deplasãri pe
distanþe uniform stabilite (o redu -
cere a sarcinii administrative de
52,8 milioane de euro pe an), mã -
surã propusã de Grupul la nivel
înalt privind sarcina administrativã,
constituit din pãrþi interesate
independente.

Propunerea legislativã a fost
înaintatã Parlamentului European

ºi Consiliului în vederea adoptãrii.
Comisia Europeanã se aºteaptã
ca Parlamentul ºi Consiliul Euro -
pean sã adopte regulamentul pro -
pus pânã în 2012, pentru ca spe -
cificaþiile tehnice sã poatã fi
dez voltate în 2013 ºi 2014. Indus -
trializarea noului tahograf ar putea
avea loc în 2015 ºi 2016, astfel
încât produsul sã poatã fi lansat
pe piaþã în decembrie 2017. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Cardul tahograf ar putea
fuziona cu permisul
de conducere
Comisia Europeană a anunţat, la
jumătatea lunii iulie, că va revizui
legislaţia privind tahograful pentru a
putea beneficia pe deplin de noile
tehnologii, precum sistemele de
localizare prin satelit.

IRU se opune
Uniunea Internaþionalã a
Transporturilor Rutiere (IRU)
se opune acestor
reglementãri, susþinând cã ar
trebui avutã în vedere
îmbunãtãþirea securitãþii prin
elemente având costuri
rezonabile, pentru a preveni
fraudele, precum ºi prin
sancþiuni mai severe pentru
cei care se dovedesc vinovaþi
de fraudarea tahografului. IRU
susþine cã CE se bazeazã prea
mult pe o tehnologie din ce în
ce mai complexã ºi
costisitoare, cum ar fi
poziþionarea obligatorie prin
satelit, care nu asigurã
neapãrat rezultate, subliniind
cã aceia care vor dori sã
fraudeze tahograful nu vor
ezita sã blocheze semnalul
satelitului.

anumit termen de timp. Ar trebui sã
lãsãm orgoliul la o parte ºi, înainte
sã criticãm, am putea încerca sã
fim constructivi. Lucru rile se schim -
bã din interior“, a precizat Dragoº
Anastasiu, invitat în consiliul de
administraþie RAR.

Trebuie avut în vedere ºi faptul
cã actualul Guvern ºi, implicit, ac -
tualul ministru al Transporturilor au
un mandat limitat în timp, iar ga -
ranþii nu existã în privinþa pre zenþei
ulterioare în consilii a unor repre -
zen tanþi ai transportatorilor.

„Trist este faptul cã am pierdut
deja foarte mult timp ºi nu am venit
cu strategii pe care sã le propunem
consiliilor, care sã ducã la o îmbu -
nã tãþire a activitãþii. Mem brii în con -
siliu reacþioneazã pozitiv, mai ales
dacã propunerile sunt bine argu -
mentate. Din pãcate, ºi timpul este
limi tat. Practic, mai avem maxim 15
ºe din þe pânã la sfârºitul acestui
man dat. Întâlnirile au loc o datã pe
lunã, iar pe perioada verii au fost
chiar mai rare“, a spus Sabin Ogrea -
nu, invitat în consiliul de conducere
ARR.

Influenţe posibile

Chiar dacã prezenþa în consilii
nu a presupus ºi puterea de a de -
ci de, dialogul bun cu membrii aces -
tora, dar mai ales dialogul direct cu
ministrul creeazã posi bi li tatea
pentru reprezentanþii trans por -
tatorilor sã influenþeze lucrurile.

„În aceastã varã, sunt aº tep tate
numeroase modificãri. Am fãcut la
rândul nostru niºte pro pu neri ºi
avem promisiuni cã aces tea vor fi
ac ceptate. Lumea este scepticã
pentru cã, în general, existã opinia
cã cele care are un dialog bun cu
un mi nistru încearcã sã obþinã avan -
taje per sonale. De-a lungul timpului,
am arãtat cã, în ceea ce mã priveºte,
aceastã «re gulã» nu este valabilã ºi
amintesc despre susþinerea mutãrii
au to rizaþiilor de transport inter na -
þio nal de la Ministerul Trans por tu -
ri lor la IGCTI, despre taxa de la Giur -
giu sau despre mitingul din 2008.
În continuare, rezultatele sunt cele
care vor confirma atitu di nea al -
truistã“, a precizat Ion Lixandru.

Unificarea bazelor de date pre -
cum ºi liberalizarea transportului
regulat de persoane în trafic naþio -
nal sunt aspecte ce ar putea fi
prinse în noua lege a trans por turilor.

„Unificarea bazelor de date ale
celor trei instituþii reprezintã un
deziderat mai vechi. De ase me nea,
în cadrul întâlnirilor cu doam na mi -
nis tru, am discutat despre ne ce si -
tatea de a avea mai multe portaluri
fixe pe drumuri ºi la intrarea ºi ieºi -

rea din þarã, care sã colecteze date
pe baza numã rului de înmatriculare,
date despre rovinietã, ITP, valabi -
li tate licenþe, autorizaþii de transport
pentru ca mioanele în tran zit, ve hi -
cu le furate etc - toate acestea ridi -
când gradul de concurenþialitate.
De aseme nea, þinând cont de pozi -
þionarea excepþionalã a gãrilor CFR,
cu ac ces la drumuri, am propus un
cen tru pilot de autogarã la Gara de
Nord, cu conexiune ºi cãtre Gara
Basarab“, a explicat Ion Lixandru.

În ceea ce priveºte libe rali za -
rea transportului de cãlãtori...

„Nu existã alternativã la libera -
li zare. Când ºi cum o facem sunt
aspecte care pot fi discutate, dar
cu cât s-ar face mai repede, cu atât
mai bine ar fi pentru transpor tatori
ºi pentru pasageri. Piaþa tre buie sã
se consolideze, pentru cã, în acest
moment, este toxicã, iar evaziunea
a atins cote foarte ridicate. Libe ra -
lizarea va duce la crearea de stra -
tegii, ieftinire a ser viciului ºi creº -
terea calitãþii“, a declarat Dragoº
Anastasiu.

„De ce transportul de marfã
este liberalizat ºi cel de cãlãtori
NU? Oare nu pentru a-i proteja pe
cei care nu sunt concuren þiali?“, a
completat Ion Lixandru.

Este greu de anticipat dacã ºi
viitorii miniºtrii ai Transporturilor

vor invita reprezentanþi ai trans por -
tatorilor în consiliile ARR, CNADNR
ºi RAR ºi, de aceea, indi ferent de
discuþiile contradictorii existente în
cadrul breslei, ar trebui sã se
depunã eforturi pen tru ca prezenþa
transportatorilor în consilii sã fie
oficializatã.

„Important este cã am avut ac -
ces într-o zonã închisã, iar pre zenþa
noastrã în consilii a adus o anumitã
schimbare de atitudine. Prezenþa
mea în consiliul de admi nis traþie a
fãcut ca CNADNR sã devinã mai
des chisã, sã participe la conferinþe
cu transportatori ºi chiar sã orga -
ni zeze în premierã o întâlnire cu
re prezentanþi ai ope ratorilor de
trans port. Oficializarea pe termen
ne de terminat a prezen þei în con si -
liile de administraþie ale celor trei
instituþii a unor repre zen tanþi ai
trans portatorilor de pinde în mare
mã surã ºi de pres taþia noastrã ºi
de verticalitatea noastrã“, a precizat
Ion Lixandru.

În ceea ce priveºte îmbu nã tã -
þirea dialogului cu conducerile pa -
tro natelor, reprezentanþii transpor -
ta toriulor în consilii au un singur
rãs puns - realizarea unui singur
patronat.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Ion Lixandru, invitat în consiliul
de administraţie CNADNR:

„Am prezentat ministrului o serie de propuneri ale
transportatorilor care probabil vor fi acceptate.
Practic, am devenit niºte intermediari între minister
ºi patronate. Ne-am folosit de faptul cã suntem
acceptaþi ºi respectaþi de cãtre MTI. Din pãcate, nu

existã o educaþie în sensul de a utiliza persoanele prezente în
zonele de interes. În permanenþã se manifestã o suspiciune.“

Sabin Ogreanu, invitat în
consiliul de conducere ARR:

„La nivel conceptual, patronatele din România nu mai
sunt dispuse la concesii, mergând permanent pe
mesajul cã totul este un dezastru ºi nimic bun nu se
realizeazã. Aceste exprimãri categorice, lipsite de
nuanþã, sunt în mare mãsurã legitime. Fãrã un dialog

constructiv însã, ne vom trezi, mai devreme sau mai târziu, în izolare.“

Dragoş Anastasiu, invitat în
consiliul de administraţie RAR: 

„Deschiderea noastrã cãtre transportatori este totalã
ºi aºteptãm propuneri din partea acestora. Pare a fi
momentul dialogului. Nu pot da garanþii cã vor urma
rezultate concrete, dar simt cã existã deschidere. În
plus, odatã precedentul creat, va fi foarte greu,

indiferent de ministru, sã se revinã asupra deciziei, mai ales cã
prezenþa noastrã în consilii este apreciatã.“
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CC onform datelor furnizate
de CNADNR, în momen -
tul de faþã sunt ampla -
sa te pe reþeaua de dru -
muri na þionale din

România 11 punc te fixe de control
(toate fiind presemnalizate prin
panouri de informare) ºi 14 puncte
mobile de control (echipaje de
con trol ale CNADNR care au mon -
tate camere video pentru înregis -
trare). Elibera rea rovinietelor se
face prin inter me diul a circa 1.500
puncte de distribuþie aparþinând
companiei naþio nale de drumuri
ºi distribui to rilor cu care au fost
încheiate con venþii în acest sens,
CNADNR precizând cã simpli fi ca -
rea proce du rii de achitare a ta -
rifului de utilizare a drumurilor ºi
creºterea eficienþei controlului au
avut ca efect imediat majorarea
ve niturilor companiei faþã de pe -
rioada simi larã a anului anterior.
Ast fel, în con textul actual al dimi -
nuã rii volumului de transport
rutier, în perioada 1 octombrie
2010 - 31 mai 2011, din achitarea
ro vinietei au fost realizate venituri
cu aproximativ 26% mai mari faþã
de perioada 1 octombrie 2009 -
31 mai 2010. În acest rãstimp, au
fost eliberate 10.111.330
roviniete, din care 5.609.079
pentru autoturisme.

Un început
de dialog

De menþionat cã reprezen tan -
þii CNADNR manifestã în ultimul
timp mai multã deschidere la dia -
log faþã de cãrãuºi. Dupã ce direc -
torul ge ne ral adjunct CNADNR,
Con stantin Grigoroiu, a participat
la eveni men tul dedicat transpor -
tu lui de marfã, organizat de Ziua
Car go la sfârºitul lunii mai la Po -
iana Braºov, directo rul comercial
al companiei de dru muri, Cosmin
Popescu, a convocat o întâlnire
cu reprezentanþii ARTRI, FORT ºi
UNTRR, la care au partici pat ºi

reprezentanþii presei de spe cia -
litate ºi în cadrul cãreia au fost
puse pe tapet problemele indus -
triei de profil. În final, a rezul tat
o listã cu 45 de puncte pe care
di rec torul comercial CNADNR a
promis cã le va analiza ºi la care
va propune soluþii în cadrul urmã -
toa rei întâlniri progra mate în luna
septembrie.

Iatã în continuare lista proble -
melor puse în discuþie de trans -
por tatori ºi de reprezentanþii
CNADNR.

Problemele au fost
puse pe tapet... se
aşteaptă soluţiile

1. Restricţiile de
circulaţie/sem nalizarea
rutieră
a. Restricþia de la podul de la

Oituz - a fost semnalatã o necon -
cor danþã între înãlþimea realã pe
variantã de ocolire ºi semnalizarea
rutierã instalatã (pasajul cu sem -
nalizare de 3,8 metri înãlþime). A
fost solicitatã refacerea mãsurã -
torilor pentru ruta ocolitoare;

b. Încã existã indicatoare care
nu sunt actualizate în urma lucrã -

de consolidare a viaductului.
h. Introducerea în pctf de indi -

catoare rutiere de presemnalizare
pentru reducerea vitezei, precum
ºi limitatoare de vitezã;

i. Montarea pe toate drumurile
cu 4 benzi de circulaþie de separa -
toare din beton, nu din plastic;

j. Pentru restricþia de pe DN1
sectorul Bucureºti - Ploieºti - Bra -
ºov a fost solicitatã analiza posi -
bilitãþii de:

I) majorare a limitelor maxime
admise pe DN 1A, astfel încât sec -
torul Bucureºti - Ploieºti - Braºov
sã permitã circulaþia cu 11,5 t/
axa simplã motoare;

II) reducere a intervalelor orare
în care este instituitã restricþia;

III) eliminarea autorizaþiilor
pentru circulaþia pe DN 1;

IV) simplificarea Metodologiei
de eliberare a autorizaþiei nomi -
nale de circulaþie pe DN 1;

V) modificare a perioadei de
valabilitate (minim 6 luni);

VI) uniformizarea condiþiilor
conform cãrora anumite transpor -
turi sunt exceptate, cu cele prevã -
zute în cazul transporturilor ex -
cep tate conform HG 1777/2004;

VII) informarea Direcþiei Poli -
þiei Rutiere cu privire la faptul cã
trans portul în trafic internaþional
implicã trecerea unei frontiere ºi
deci poate fi efectuat ºi de opera -
torii de trans port români, nu numai
de cei strãini.

VIII) analiza posibilitãþii de
aplicare alternativã a restricþiei,
pe sensuri de circulaþie, funcþie
de valorile de trafic.

2. OMTI 355/2010
pentru apro barea
listelor cuprinzând
drumurile publice, cu
masele şi di mensiunile
maxime admise 
A fost solicitatã încadrarea

DN1A în categoria celor pentru
care se aplicã limitele prevãzute
pentru drumurile reabilitate;

3. HG 1777/2004 privind
intro du cerea restricţiei
de circulaţie pe une le
sectoare de autostrăzi
şi de drumuri naţionale
europene (E) pentru
vehiculele rutiere, în
zilele de vineri,
sâmbătă şi duminică
a. analizarea listelor cu dru -

muri re stricþionate ºi analizarea
po si bili tãþii de reducere a nu mã -
rului acestora;

b. reducerea intervalelor orare
în care este instituitã restricþia;

4. OG 43/1997,
republicată, privind
regimul drumurilor
a. reducerea cuantumului a -

men zilor aplicate;
b. clasificarea gradualã a

amen zilor în funcþie de gravitatea
faptei sãvârºite (minore, medii,
majore);

c. plata, în termen de 48 h, a
ju mãtate din minimul contravalorii
amenzii aplicate;

d. eliminarea obligativitãþii în -
scrierii numãrului de înmatriculare
pe Autorizaþiile Speciale de Trans -
port;

e. posibilitatea de a transporta
cu acelaºi vehicul (semiremorcã)
ºi douã containere de 20 de
picioa re;

f. modificarea procedurii de
în soþire a vehiculelor agabaritice;

g. eliminarea obligativitãþii în -
so þirii vehiculelor cu depãºiri de
cã tre reprezentanþii poliþiei
rutiere;

h. analiza prevederii de dimi -
nua re a tarifelor aplicate pentru
vehi culele cu suspensie mecanicã
ºi roþi nejumelate la nivelul celor
aplicate pentru cele cu suspensie
pneumaticã ºi roþi jumelate.

5. OG 15/2002 privind
aplicarea tarifului de
utilizare şi a tarifului
de trecere pe reţeaua
de drumuri naţionale
din România
a. eliminarea dublei sancþio -

nãri pentru lipsa rovinietei valabile
(amendã ºi tarif de despãgubire);

b. reducerea cuantumului tari -
fu lui de despãgubire (la echiva -
lentul tarifului pentru rovinieta de
30 de zile);

c. transmiterea datelor privind
achitarea tarifului în timp real;

d. eliminarea discriminãrii pro -
du se în urma verificãrii rovinietei
de cãtre echipajele mobile de
con trol faþã de verificãrile auto -
mate efectuate de camerele video
(în cazul vehiculelor depistate în
trafic de cãtre echipajele mobile,
pânã la achitarea tarifelor datorate
CNADNR ºi a amenzii contraven -
þio nale este reþinut ºi certificatul
de înmatriculare);

e. introducerea seriei de ºasiu
ºi pentru perioadele de valabilitate
a rovinietei mai mici de un an;

f. neaplicarea de sancþiuni pen -
tru vehiculele în trafic inter na þional
pentru depãºirea perioa dei de va -
la bilitate a rovinietei cu 30/60 mi -
nute, datoratã staþionãrii în ACI/ptf
sau montarea de ca me re video la
ieºirea din ultima loca litate înainte

de ptf/la o dis tanþã re zo nabilã de
locaþia în care realizeazã controlul
salariaþii CNADNR (ex. ptf Nãdlac
- insta larea unei camere fixe la
ieºirea din localitate);

g. oprirea camerelor video pe
toatã perioada de nefuncþionare
a SIEGMCR (opriri/disfuncþio na -
litãþi mai mari de 30 minute)

6. Achitarea tarifului
de trecere pentru
utilizarea podurilor
peste Dunare -
introducerea POS-urilor
şi analizarea
posibilităţi ca
operatorii de transport
să achite tarifele
datorate CNADNR cu
ajutorul cardurilor de
combustibil.

7. A fost solicitat
numărul de PVCC emise
furnizorilor şi
beneficiarilor pentru
nerespectarea
prevederilor HG nr.
1373/2008 pri vind
reglementarea
furnizării şi
transportului de bunuri
divizibile. De
asemenea, au fost
solicitate infor maţii
privind numărul de
PVCC emise pentru
nerespectarea
prevederilor legale (OG
15/2002 şi OG 43/1997),
pierdute în instanţă de
către CNADNR.

8. Deschiderea unei
linii telefo nice
permanente de tip
hotline, pentru
informaţii cu privire la
rovi niete, AST,
restricţii.

9. Realizarea hărţii
electronice care să
permită operatorilor de
transport, funcţie de
masele şi dimensiunile
vehiculelor, de
caracteris ticile
traseului/drumului
naţio nal şi de
restricţiile de circulaţie
instituite, obţinerea de
informaţii privind
traseul de urmat. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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230.000 de amenzi
pentru rovinietă
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
din România (CNADNR) a emis începând din octombrie
2010 un număr de 230.000 de procese verbale pentru
lipsa rovinietei, ca urmare a instalării punctelor fixe şi
mobile de control, după intrarea în vigoare a prevederilor
privind rovinieta electronică.

rilor (de reabilitare) efectuate, în
spe cial din punct de vedere al ma -
selor pe axe maxime admise;

c. Lipsa unui drum care sã per -
mitã circulaþia cu 11,5 t/ axa sim -
plã motoare între Piatra Neamþ ºi
Ba cãu. A fost solicitatã analiza
po si bilitãþii de majorare a limitelor
maxime admise pe DN 15: Bacãu
- Piatra Neamþ, la nivelul unui
drum reabilitat (R).

d. Restricþia instituitã de admi -
nis traþia Municipiului Timiºoara
prin care se interzice vehiculelor
cu MTMA mai mare de 7,5 tone
sã tran ziteze municipiul, utilizând
DN 6.

e. Restricþia instituitã (semnali -
zar ea instalatã) pe A1 ºi A2 pentru
ve hiculele grele de transport mar -
fã privind obligativitatea de a utili -
za numai banda I, fapt ce face im -
po sibilã depãºirea vehiculelor
lente.

f. Deschiderea pctf CENAD
pentru traficul de marfã de pânã
la 12,5 t. 

g. A fost semnalatã circulaþia
cu dificultate pe DN 7 (Rm. Vâlcea
- Sibiu) 200+615-201+251 Cãciu -
la ta (VL)-Brezoi (VL) din cauza
restricþiilor impuse pentru lucrãrile
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Noua gamă

Opel Combo 
iese la rampă
În luna iulie a acestui an, constructorul
german Opel a prezentat publicului noua
generaţie Combo. Aceasta oferă soluţii
inteligente pentru segmentul de furgoane
compacte.

NN oua generaþie de Opel
Combo este dispo ni -
bilã într-o gamã extinsã
de variante, prevãzutã
cu tehnologie avansa -

tã, caracterizatã printr-un consum
redus de carburant ºi un nivel op -
tim de funcþionalitate.

Varietate

Noul Opel Combo este dispo -
nibil în douã tipuri de caroserie,
auto turism ºi panel van. Acesta din
urmã poate fi cu douã ampa ta men -
te ºi douã variante de înãl þimi, cu
douã, cinci sau ºapte lo curi, din
punct de vedere al mo to rizãrii exis -
tând cinci variante dis ponibile. La
acestea, se adaugã unul dintre cele
mai bune volume de încãrcare din

clasa sa, de pânã la 4.600 l ºi o
sar cinã utilã de pânã la o tonã. Ver -
siunea panel van este disponibilã
cu ampa ta ment de 2.775 ºi 3.105
mm ce con ferã o lungime totalã a
auto ve hiculului de 4,39 respectiv
4,74 m, înãlþimea putând fi de 1,85
sau 2,1 m. Noul Combo va putea
fi achi ziþionat ºi în varianta versatilã
auto turism-furgon, cu cinci sau
ºap  te locuri ºi caroserie cu pa nouri
sau vitratã. Pentru a asigura acce -
sul uºor la spaþiul de marfã, varian -
te le de furgon pot fi co man date
op þional cu una sau douã uºi gli -
san te. Versiunea de autoturism
este dotatã standard cu douã uºi
glisante ºi hayon. Sunt dispo ni bi -
le, de asemenea, uºi duble, asi me -
trice. Pentru unele configuraþii de
panel van, poate fi instalatã o trapã

suplimentarã în partea din spate a
aco periºului, pentru trans portul
scã rilor, de exemplu.

Spaţiul pentru
marfă

Cu un volum de încãrcare de
pânã la 3.800 de litri, în varianta
cu ampatament scurt (cu scaunul
complet rabatat) ºi 4.600 de litri,
în cea cu ampatament mai lung,
mo delul Combo oferã printre cele
mai mari volume de încãrcare din
cadrul ambelor clase. Înãlþimea
redusã a pragului de încãrcare, de
54,4 cm, ºi numãrul de opþiuni pen -
tru sarcina utilã, de pânã la o tonã,
re prezintã unele dintre cele mai bu -
ne valori din clasa sa, în timp ce lã -
þi mea deschiderii uºii gli sante este,
de asemenea, un ele ment no tabil
în cadrul seg men tului din care face
parte. Versiunea cu am pa tament
scurt oferã, de ase me nea, o plat -
formã pentru încãrcãturã cu cele
mai mari valori ale lungimii, înãlþimii
ºi lãþimii, între pasajele roþilor.

Motoare economice
şi puternice

Sunt disponibile cinci variante
de motorizare, patru diesel ºi una
pe benzinã. Gama de motoare
diesel porneºte de la versiunile
1.3 CDTI ºi 1.6 CDTI, fiecare dez -
vol tând o putere de 90 CP, exis -
tând ºi o variantã 1.6 CDTI cu
pute rea de 105 CP. Versiunea de
top din punct de vedere al perfor -
manþei este propulsorul 2.0 CDTI,
care dezvoltã o putere de 135 CP.

Pe benzinã avem motorizarea de
1.4 l, ce dezvoltã o putere de 95
CP. Motoarele pe benzinã ºi va -
rianta diesel 1.3 CDTI sunt dotate
cu o transmisie manualã cu cinci
trepte de vitezã, iar unitãþile CDTI
mai puternice sunt prevãzute cu
o transmisie manualã cu ºase
trep te de vitezã. Toate sistemele
de propulsie sunt disponibile op -
þio nal cu funcþia Start/Stop, care
reduce suplimentar consumul de
carburant ºi nivelul emisiilor po -
luante. Noul Opel Combo permite

diminuarea costurilor de utilizare,
nu numai prin consumul redus de
com bustibil ci ºi datoritã inter -
valelor lungi de întreþinere. 

Echipare standard
generoasă

Chiar ºi varianta de bazã a noii
generaþii Combo include un nu -
mãr mare de echipamente stan -
dard, precum închiderea centrali -
zatã, servodirecþia, coloana de
direcþie reglabilã în înãlþime ºi
adâncime, geamurile cu acþionare
electricã ºi scaunul ºoferului re -
glabil în patru direcþii (opþional,
este disponibilã ºi posibilitatea
reglãrii în înãlþime), precum ºi un
airbag pentru ºofer, sistem de
frânare cu ABS ºi un kit pentru
re pa rarea pneurilor. Varianta
Combo pentru pasageri este dis -
ponibilã cu nivelul de echipare
Essen tia, Enjoy sau Cosmo. Prin -
tre dotãrile opþionale se numãrã
telecomanda pentru închiderea
centralizatã, geamurile spate cu
acþionare electricã ºi airbaguri
laterale în faþã. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Un model cu istorie
Opel oferã gama de modele Combo încã din anul 1985, generaþia
actualã fiind prezentã pe piaþã din 2001. Strategia de a oferi un
autovehicul versatil de recreere, de familie ºi utilitar a fost primitã cu
entuziasm, luând în consideraþie vânzãrile anuale din Europa, de
pânã la 72.000 de unitãþi, de la lansarea gamei. Chiar dacã se
apropie de sfârºitul ciclului de viaþã, predecesorul noului Combo
rãmâne pe primele trei locuri în segmentul sãu pe multe pieþe. Timp
de peste 25 de ani, modelul Combo a primit o listã lungã de premii,
de la poziþiile excelente ocupate în clasamentul „International Van of
the Year“ ºi pânã la cel mai bun raport calitate/preþ în cadrul testului
comparativ efectuat de revista germanã de specialitate „Auto Bild“
pentru segmentul furgoanelor compacte. Noul Opel Combo va fi
oferit spre vânzare la începutul lunii februarie 2012. Acesta se
bazeazã pe modelul de furgon Doblo (care a fost ales „International
Van of the Year 2011“), creat prin colaborarea mãrcii Opel cu
partenerul sãu Fiat, ºi va consolida prezenþa din ce în ce mai mare a
modelelor Opel în cadrul segmentului de autovehicule utilitare.



for mã de 13 m, cu o extensie de
10 m, axele sunt viratoare hidra -
u lice, iar trei sunt ºi liftante. Faþã
de generaþiile anterioare, Fay mon -
ville a realizat o serie de îmbu nã -
tãþiri, un exemplu în acest sens
fiind inelele de ancorare care
acum sunt incluse în ramã. 

Pentru anul acesta, CTE Trai -
lers intenþioneazã sã depãºeascã
20 de unitãþi vândute din gama
pro duselor Faymonville.

„Avem încredere în noul nos tru
partener în România. CTE Trai lers
este un dealer dinamic pe a cest
sector de piaþã ºi are o pre  zenþã
naþionalã. În plus, au me ca nici foarte
buni, ceea ce este ne cesar pentru
ope raþiunile post-vân zare“, a de cla -
rat Christoph Prüm mer, repre zen -
tant Fay monville.

Piaţa îşi revine

Producþia Faymonville este de
aproximativ 1.400 unitãþi pe an,
dintre care cel puþin 30-35% este
reprezentatã de trailere speciale.

„La nivel internaþional, pentru
2008 ºi 2009, am avut suficiente
comenzi în portofoliu pentru a ne
acoperi producþia. De altfel, 2009
a fost cel mai bun an din istoria
Faymonville, datoritã contractelor
semnate în 2008, dar livrãrile au
încetat la jumãtatea anului 2009.
2010 a fost un an foarte dificil
pentru compania noastrã. Am
reuºit sã trecem peste aceastã
perioadã prin lucru part-time, prin
a acorda vacanþe suplimentare,
fãrã platã, angajaþilor. Dar nu am
stat degeaba. În acest timp, am
lucrat foarte mult la produsele

noastre, pentru a le dezvolta, pen -
tru a aduce îmbunãtãþiri, pentru
a analiza aspectele liniilor de pro -
duc þie ºi a le eficientiza“, a expli -
cat Christoph Prümmer, repre zen -
tant Faymonville.

Finanþarea pare sã fie princi -
pa lul motiv de îngrijorare, iar acest
as pect se manifestã în toate þãrile
din Europa de Est.

„În Europa de Est, nu numai în
România, companiile de leasing
sunt încã reticente ºi asta este
una dintre principalele probleme.
Sunt multe companii care au ne -
voie de un trailer, au ce transporta

cu el, dar nu pot obþine un con -
tract de finanþare. Ultimii ani au
fost foarte dificili ºi dacã o com -
pa nie de leasing solicitã bi lan -
þurile unei firme, acestea nu aratã
foarte bine“, a spus Christoph
Prümmer. 

Amintim faptul cã CTE Trailers
este unul dintre cei mai importanþi
dealeri de semiremorci din Ro -
mâ nia, distribuind mãrci precum
Krone, Meiller, Faun, Schmidt,
Rohr ºi Faymonville.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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FF aymonville a intrat în
portofoliul CTE Trailers
din luna aprilie a acestui
an ºi a ajuns deja la un
numãr de 8 unitãþi comer -

cia lizate, dintre care o parte au
fost livrate. 

„Companiile din România au
început sã se echipeze cu trailere
ceva mai speciale. La licitaþii,
preþurile sunt în continuare foarte
mici, bugetele sunt ºi ele mici, iar
acolo nu poþi participa cu un
trailer complet utilat cu toate op -
þio nalele de care ai avea nevoie
în mod normal pentru transport

aga baritic. Dar lucrurile par a în -
cepe sã meargã mai bine“, a pre -
cizat Codruþ Negrei, director vân -
zãri CTE Trailers.

Deºi discutãm despre niºte
produse speciale, configurate în
funcþie de cerinþele ºi necesitãþile
clien þilor, Faymonville oferã ter -
me ne de livrare scurte.

„Se poate spune cã aceste
trailere se fac la comandã, dar
avem termene foarte bune de li -
vrare. De exemplu, cel de 7 axe a
avut termen de livrare douã luni.
Cli entul care l-a achiziþionat do -
reºte sã transporte o forezã de

69 t. Pe partea de finanþare, lu -
cru rile merg destul de greoi, dar
se gãsesc soluþii. Firmele de leas -
ing din România nu au un specia -
list care sã evalueze adevãrata
va loare de piaþã a unui trailer, iar
clien þii de multe ori îºi pun între -
barea dacã nu cumva preþurile
sunt supraevaluate. Dar, de fapt,
nu sunt, ci sunt aproape la limitã.
Acest trailer cu 7 axe a costat
185.000 EUR, un preþ mai mult
decât rezonabil“, a explicat Codruþ
Negrei. 

Trailerul cu 7 axe prezentat cu
ocazia evenimentului are o plat -
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Faymonville
a trecut la
CTE Trailers
La sfârşitul lunii iulie, CTE Trailers a prezentat, în cadrul
unui eveniment, primul trailer Faymonville cu 7 axe
vândut în România. Cu această ocazie, CTE Trailers şi
Faymonville au anunţat debutul parteneriatului lor.

Codruţ Negrei, director
vânzări CTE Trailers:

„Din punctul de vedere al transporturilor agabaritice,
consider cã lucrurile o sã înceapã sã meargã foarte
bine, având în vedere dezvoltarea parcurilor eoliene.
Iar posibilitãþile de transport sunt destul de limitate la
ora actualã. Criza a dus la învechirea parcului, multe

firme au dat faliment, în special cele foarte mici, unele trailere au
rãmas pe piaþã, dar altele au plecat din România.“

Christoph Prümmer,
reprezentant Faymonville:

„Piaþa îºi revine încetul cu încetul. În timpul vizitei
mele, am avut ocazia sã vãd cã sectorul
construcþiilor începe sã se miºte din nou în România,
iar cererea pentru trailere este în creºtere. În ultimii
doi ani, nu am vândut foarte multe produse în

România. Anul acesta, începem revenirea pe piaþã. De la sfârºitul lui
2008 ºi pânã la începutul lui 2011, am vândut 4-5 unitãþi. Oricum, nu
suntem axaþi exclusiv pe anumite pieþe, ci acþionãm la nivel global.
Încercãm sã reacþionãm la ceea ce se întâmplã în piaþã, dacã apar
cereri pentru produse speciale, ne concentrãm producþia pe acestea,
dacã cererea se mutã dinspre Germania spre Franþa sau spre
America de Sud, urmãrim aceastã tendinþã.“
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Campania Naţională
pentru Siguranţa
Rutieră a ajuns
în Craiova
Asociaţia Română pentru
Securitate şi Sănătate în Muncă
(ARSSM) a organizat la Craiova
cel de-al doilea Workshop din
cadrul Campaniei Naţionale
pentru Siguranţa Rutieră şi
Mentenanţa Autovehiculelor.

EE venimentul, desfãºurat la
sfârºitul lunii iulie în inima
Olteniei, i-a avut ca orga -
ni za tori pe cei de la
ARSSM, Consiliul Inter -

mi nis terial pentru Siguranþa Ru -
tierã (CSIR), Asociaþia Europeanã
pen tru Securitate în Muncã ºi In -
stitution of Occupational Safety
and Health (IOSH). La Workshop,
în prezidiu, au fost prezenþi re -
pre zentanþi ai IPJ Dolj, ITM Dolj,
ISU Dolj, IOSH ºi ai ARSSM iar
temele de discuþii au fost „Cos -
tu rile reale ale unui accident rutier
vs. Deciziile de reducere a chel -
tu ielilor de men tenanþã a auto ve -
hiculelor“, „Ati tudinea ºoferilor în
trafic - Cât costã pentru com pa -
nie?“ ºi „Managementul riscurilor
specifice transportului de mãrfuri
ºi persoane“. Acestea au fost dez -
bãtute împreunã cu reprezentanþii
transportatorilor rutieri ºi ai ser -
vi ciilor de transport din cadrul în -
tre prinderilor din Oltenia.

Concluzii

Dacã primele douã teme sunt
con stante, fiind prezentate ºi la
prima ediþie a Workshop-ului, cea
de a treia a reprezentat elementul
nou. Statisticile prezentate în ca -
drul evenimentului au arãtat cã din
anul 2000 pânã acum, în ac ci -
dentele rutiere, ºi-au pierdut viaþa
aproximativ 12.000 de oameni. Iar
riscurile de a se produce un ac ci -
dent rutier sunt mai mari în Româ -
nia decât în Comunitatea Euro -
peanã. Acest risc este mai mare
cam de ºapte ori decât în þãri

precum Norvegia, Germania sau
Franþa. Printre factorii care contri -
buie la accidentele rutiere s-a pus
un mare accent pe vitezã, aceasta
fiind urmatã de lipsa de experienþã
a tinerilor ºoferi, de consumul de
bãuturi alcoolice, în acest context
fãcându-ºi loc ºi oboseala la volan.
Reprezentanþi ai Ministerului Mun -
cii ºi Protecþiei Sociale, ai insti tu -
þiilor publice din sfera de interes a
proiectului au evidenþiat avantajele
unei politici eficiente de mente -
nan þã a autovehiculelor ºi ale unui
pro gram de instruire a ºoferilor în
cadrul firmelor. Ca sã-ºi atingã
obiec tivul de reducere a numãrului
de victime în accidente rutiere ºi
de menþinere a unui climat de sigu -
ranþã în timpul deplasãrii pe dru -
murile publice, campania trebuie sã
ajungã la toate categoriile de par -
ticipanþi la trafic, nu doar la anga -
ja tori ºi ºoferi. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Dan Marius
Andreescu,

preşedinte ARSSM:
Dacã nu suntem educaþi
în spiritul respectãrii

regulamentului rutier, fiecare
dintre noi reprezintã un factor
de risc. Toatã populaþia
trebuie educatã, de la copii,
pietoni, bicicliºti, motocicliºti,
conducãtori auto, astfel încât
sã poatã sã existe un trafic
normal.“

„

Paul Boruz,
reprezentant al

Serviciului Rutier
al IPJ Dolj:

În primul semestru al
anului înregistrãm,

paradoxal, o uºoarã creºtere a
numãrului de accidente ºi de
victime pe drumurile din judeþ.
Vom continua acþiunile
punctuale de impunere a legii,
supraveghere a traficului prin
amplasarea de aparate radar
ºi dispunerea agenþilor de
circulaþie pe drumurile
publice, dar mergem mai
departe ºi cu activitãþile de
educaþie rutierã în unitãþile
ºcolare pentru a preveni astfel
de evenimente.“

„

Florin Truşcă, Manager Proiect - Campania
Naţională pentru Siguranţă Rutieră şi

Mentenanţa Autovehiculelor:
Campania, care îºi propune educarea ºi conºtientizarea
comunitãþii transportatorilor din România cu privire la

costurile evenimentelor rutiere, se bazeazã pe workshop-uri
organizate în întreaga þarã. Dupã Craiova, urmeazã Suceava, Arad,
Sibiu, Timiºoara, Constanþa, Bucureºti, posibil Oradea ºi Cluj, unde
se vor aborda tematici diferite, acoperind astfel toate posibilele
cauze ale accidentelor rutiere pentru a avea mai multe puncte de
vedere ºi soluþii de reducere a numãrului acestora. La finalul
campaniei, vom elabora ghidul de bune practici, instrument de lucru
util angajatorilor, care sã gestioneze mai bine riscul de accident în
companiile din care provin“.

„
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Suntem interesaþi de achizi -
þio narea de autovehicule care uti -
li zeazã combustibili alternativi.
Cel mai interesant ar fi camionul
electric. Sã vedem atunci ce vor
mai vinde ºoferii...“

Bujor Stãnescu - 
Director de Logisticã 

Aquila
„Am dori un
control mult mai 
riguros în
momentul
alimentării“

„Avem contracte pe termen
lung cu doi furnizori, unul pentru
ex tern ºi unul pentru intern. Folo -
sim acest sistem de peste 7 ani
ºi nu intenþionãm sã îl schimbãm.
Am dori un control mult mai rigu -
ros în momentul alimentãrii (veri -
fi carea numãrului auto, a faptului
cã alimentarea se face în rezer -
vo rul camionului ºi nu în canistre
sau alte rezervoare). Cele mai
multe camioane sunt deja dotate
cu sistem GPS, care are ºi funcþia
de preluare a datelor de la calcu -
latorul motorului ºi de transmitere
cãtre platforma WEB; consumul
acceptat este cel indicat de cal -
cu latorul motorului prin inter me -
diul GPS, orice consum supli -
mentar este imputat ºoferului.
Intenþionãm sã instalãm sisteme
GPS pe toate camioanele.

Pe segmentul lubrifianþilor,
folosim recomandãrile produ cã -
torilor de camioane. Schimbul de
ulei se face fie în service-ul pro -
priu, fie într-un service agreat. Nu
credem cã autovehiculele care
utilizeazã combustibili alternativi
reprezintã o soluþie realistã ºi
funcþionalã“.

Emilian Stoica - Director
Transporturi Arabesque

„Am limitat
plafonul de
alimentare pe
card“

„În prezent, compania Ara bes -
que efectueazã achiziþia de com -

bustibil pe bazã de card de ali men -
tare. Fur ni zo rul actual de car burant
ne este partener de afaceri de
apro ximativ ºapte ani, perioadã în
care am îm bunãtãþit relaþiile con -
trac tuale. Fle xibilitatea ambelor
pãrþi la ne go cieri a con dus la lon -
ge vitatea co la borãrii. În ceea ce
pri veºte pro tecþia îm po tri va fur tu -
ri lor de com bustibil, pre ci zez cã
ºo ferul este instruit sã asi gure ca -
mionul pe timpul pau ze lor numai
în locuri special ame najate, respec -
tiv parcãri cu platã, dotate eventual
cu camere de supraveghere.

În ceea ce priveºte sustra ge -
rea de carburant de cãtre ºofer,
am luat hotãrârea ca plafonul de
alimentare pe card sã fie limitat
astfel încât alimentarea lunarã sã
se efectueze la nivelul kilometrilor
rulaþi.

Achiziþionarea lubrifiantului se
face prin unitãþile service unde
efec tuãm reviziile ºi reparaþiile,
cu men þiunea cã utilizãm produse
recomandate de fabricant. Toate
inter venþiile se efectueazã în ser -
vice-urile autorizate.

În prezent, ca urmare a efec -
te lor crizei, compania nu a acordat
o mare atenþie reînnoirii parcului
auto, dar este evident cã pe viitor
vom lua în considerare achi ziþio -
narea de autovehicule ºi ne vom
îndrepta de aceastã datã pe seg -
mentul autovehiculelor care utili -
zea zã combustibil alternativ“.

Sorin Filip - Logistics Manager
Carpatcement Holding

„Ne-am dori mai
multă
transparenţă în
comunicarea
preţurilor de
referinţă la
carburanţi“

„Alimentãm cu carduri de cre -
dit ºi nu avem în vedere schimbãri.
Ne-am dori din partea furnizorului
de carburant mai multã transpa -
ren þã în comunicarea preþurilor
de referinþã; mai multã flexibilitate
la negocierea contractelor. Auto -
camioanele noastre sunt dotate
cu sisteme GPS iar sistemul de
alimentare cu carduri ne oferã
unele informaþii în acest sens. 

Folosim lubrifianþi recoman -
daþi de producãtorul autocamio -

nului, în urma unei licitaþii sau
concurs de oferte. Schimburile
de lubrifianþi se fac la unitãþi ser -
vice specializate. Avem în vedere
achiziþia de autovehicule care
utilizeazã combustibili alternativi
în momentul în care vor fi exis -
ten te pe piaþã, vor avea caracte -
ris tici dinamice asemãnãtoare cu
cele clasice ºi vor fi la un preþ
rezonabil.“

Decebal Popescu - General
Manager Cartrans Romania
„Pentru
alimentările în
extern avem
restricţii pe staţii
şi ţări“

„Folosim în acest moment un
furnizor de carburant pentru Ro -
mâ nia ºi doi furnizori pentru ali -
men tãrile externe. De asemenea,
avem ºi staþie de incintã la baza
auto din Brazi. Toate funcþioneazã
pe bazã de card. În ultimii doi ani,
am adãugat un al doilea furnizor
pentru alimentãrile în extern ºi am
renunþat la o staþie de incintã afla -
tã în frontiera RO-H, din cauza
cos turilor mari de întreþinere dar
ºi a controlului mai dificil la dis -
tan þã al alimentãrilor. De ase me -
nea, pentru alimentãrile în extern
avem restricþii pe staþii ºi þãri,
alimentãrile efectuându-se doar
în locaþiile aprobate de noi ºi în
cantitãþile aprobate. Momentan,
nu avem planuri de schimbare
majorã pe acest segment, poate
doar în ceea ce priveºte staþia de
in cintã, unde încercãm optimi za -
rea costurilor sau renunþarea la
ea. 

Avem o relaþie bunã cu fur ni -
zorii de carburant, singurele plu -
suri care ar fi binevenite fiind la
modul de alertare a folosirii ina -
dec vate a cardului, în special res -
tricþii pe þãri ºi staþii. Ne-am mai
dori acces rapid la probe video
din staþii.

Împotriva furturilor de carbu -
rant ne protejãm tocmai prin ce
spuneam mai devreme: urmãrirea
alimentãrilor în ceea ce priveºte
cantitatea ºi locaþia, toate dublate
de sisteme de fleet management
prin interfaþa GPS. La noi în firmã
s-au limitat cazurile de furturi de
carburant, dar punem un mai mare
accent pe stilul de conducere eco -
nomic, organizând cursuri de pre -
gãtire pentru șoferi. Pentru cã aici
se pierd mult mai mulþi litri decât

ÎÎ n fapt, pentru a ajunge la
varianta optimã, i-am rugat
pe cei care s-au implicat în
realizarea acestui articol sã
rãspundã la mai multe

întrebãri:
• Ce sistem de

alimentare/achiziþie de
carburant folosiþi?

• Aþi schimbat ceva în ultimii doi
ani din acest punct de vedere?

• Aveþi în vedere schimbãri în
urmãtoarea perioadã privind
modul de procurare a
carburantului? Care sunt ele?

• Ce v-aþi dori în plus din partea
furnizorului de carburant?

• Cum vã protejaþi împotriva
furturilor de carburant? Veþi
lua mãsuri suplimentare în
viitorul apropiat în aceastã
privinþã?

• Care este metoda de achiziþie
a lubrifianþilor? Care sunt
criteriile de alegere a
lubrifiantului?

• Cum realizaþi schimburile de
ulei: într-un service specializat
sau în propriul atelier?

• Luaþi în considerare pentru
viitor achiziþionarea de
autovehicule care utilizeazã
combustibili alternativi?

Mircea Nicolae Mãnescu -
Managing Director Ahead

Logistics
„Am decis să luăm
cardurile de
motorină de la
şoferi“

„În prezent, alimentãm pe car -
duri de motorinã, dar ne gândim ºi

la varianta cu pompe de incintã.
Ne-am dori ca furnizorul de car bu -
rant sã monitorizeze compor ta -
mentul angajaþilor sãi. De multe ori,
ei vãd cã ºoferii nu ali men tea zã în
camioane, ci în canis tre/bu toaie
sau în rezervoarele altor maºini.
Apar ºi cazuri în care ºo ferii vând
direct motorina de fu rat cãtre
angajaþi ai furnizorului de motorinã.
Din cauza furturilor, am decis sã
luãm cardurile de mo torinã de la
ºoferi, iar alimentãrile se fac numai
cu delegat de la fir mã. Am început
chiar sã mergem pe traseu ºi sã
«spionãm» camioa ne le noastre
tocmai pentru a le insufla ºoferilor
teama de a fi des coperiþi. 

Lubrifianþi cumpãrãm la butoi.
Pentru cã sunt extrem de impo r -
tanþi în funcþionarea motorului,
folosim numai mãrci cunoscute
ºi uleiuri ce respectã indicaþiile
pro ducãtorului de camioane. Rea -
lizãm schimbul de ulei în service
autorizat.

24 25

Este întrebarea la care am căutat răspuns
prin intermediul unei anchete în care am
implicat firme reprezentative pentru piaţa
românească de transport.

Care este
varianta
optimă?

CARBURANŢI ŞI LUBRIFIANŢI
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prin furturile ocazionale tradiþio -
na le. Dacã de furturi minore se
«ocupau», sã zicem, 20% din ºo -
feri, conducerea economicã este
o problemã pentru 80% din ºoferi.
Un ºofer nepregãtit îþi poate «ar -
de» aiurea 100 - 150 litri la o cursã
de 5.000 km, pe când la aceeaºi
cursã un «biºniþar» de motorinã
nu vinde mai mult de 50 l. 

La lubrifiant nu facem rabat la
ca litate, utilizând doar uleiurile re -
co mandate de producãtorul vehi -
cu lului ºi la intervalele reco man -
date. Suntem firmã privatã, ne
intereseazã sã ne protejãm bu nu -
rile. Schimburile de ulei le fa cem
mo mentan în service-ul pro priu
(care este, de altfel, societate co -
mercialã separatã, parte din grup).

În ceea ce priveºte autove hi -
cu lele care funcþioneazã cu com -
bus tibili alternativi, atâta vreme
cât producãtorii nu iau în calcul
producerea lor la scarã largã, ci
sunt doar la categoria teste ºi pro -
iecte, nici nouã nu ne stã mintea
la aºa ceva.“ 

Alexandru Popa - 
Director Adjunct Transport 

Com Divers Auto Ro
„Suntem
interesaţi de
achiziţia de
autovehicule care
funcţionează cu
combustibili
alternativi“

„Sistemul de alimentare folo -
sit de Com Divers Auto Ro este:
achiziþie vrac ºi alimentare din
pompa proprie pentru camioanele
din zona Piteºti; carduri pentru
combustibili ºi taxe de drum trans -
port intern/extern. Pentru viitor
avem în vedere menþinerea ace -
luiaºi sistem ºi mãrirea capacitãþii
de stocare pentru pompa proprie.
De la furnizorul de carburant
ne-am dori preþuri mai mici. 

Furturile de carburant pot fi
de douã feluri. Primul þine de ºo -
feri iar din acest punct de ve dere
suntem protejaþi datoritã sis te -
mului GPS integrat, disponibil pe
fiecare camion din flota pro prie,
sistem care ne avertizeazã în timp
real cu privire la orice «cãdere» a
nivelului motorinei în rezervor sau
la orice consum mãrit din cauza

«condusului sportiv». Cel de-al
doilea tip de furt se poate
produce în locurile de sta þio nare,
în timp ce ºoferul îºi efec tueazã
pauza. Regula obligatorie impusã
de noi este ca toþi ºoferii sã
staþioneze contra cost numai în
parcãri special amenajate, cu pa -
zã ºi eventual supraveghere video.

Metoda de achiziþie a lubri fi -
anþilor este vrac, cel mai important
criteriu fiind raportul calitate/preþ.
Datoritã propriului service specia -
li zat pentru autocamioane ºi au -
to rizat RAR, camioanele Com
Divers Auto Ro, dar ºi cele ale cli -
enþilor noºtri, beneficiazã de toatã
gama de servicii.

Suntem interesaþi de achiziþia
de autovehicule care funcþioneazã
cu combustibili alternativi. Protec -
þia mediului reprezintã un capitol
pe care îl tratãm cu seriozitate în
cadrul achiziþiilor de camioane,
dar ºi la demararea oricãrui nou
proiect.“

Geani Mirea - Fleet Coordinator
KLG Europe

„Pentru
lubrifianţi,
calitatea este pe
primul plan“

„Pentru flota mare, în care in -
trã camionele de 22, 7,5 ºi 3,5
tone, utilizãm sistemul electronic
de alimentare la pompã VIU, pen -
tru flota micã (turismele) alimen -
ta rea la pompã cu card de credit
personalizat pe tip de combustibil
ºi numãr maºinã. Pentru a ne pro -
teja împotriva furturilor la fiecare
maºinã, gura de alimentare a
rezer vorului este protejatã cu un
anti furt, iar suplimentar avem
mon tat un sistem de supra ve -
ghere prin satelit. Pentru lubri -
fianþi, calitatea este pe primul
plan. Atât schimburile de ulei cât
ºi celelalte operaþii de mentenanþã
sunt realizate în service-uri au to -
rizate RAR.“

Mihai Mãrculescu - Commercial
Director OTZ Logistics Group
„Am dori un
termen de plată
de 90 de zile
pentru carburant“

„Pentru achiziþia de carburant,
uti lizãm card MOL ºi nu am schim -
bat nimic în ultimii doi ani din
acest punct de vedere. Din partea
furnizorului de carburant am dori
un termen de platã de 90 de zile.

Întrebări...
Majoritatea membrilor Asociaþiei Transportatorilor Rutieri în
Construcþii (ATRC) îºi pune zilnic o serie de întrebãri al cãror
rãspuns este unul singur - totul funcþioneazã la comandã politicã,
rezultatul fiind existenþa unei dezorganizãri „organizate“:
- Cum poate ºti un transportator de bunã credinþã cã pentru

cisterna de combustibil pe care a cumpãrat-o, furnizorul ºi-a plãtit
toate taxele?

- Cum poate ºti transportatorul dacã antreprenorul general pentru
care lucreazã ºi care îi asigurã ºi combustibilul, la rândul sãu se
aprovizioneazã pe cãi legale?

- Cum poate ºti transportatorul la a câta mânã lucreazã în cazul
lucrãrilor publice finanþate din bani publici?

- Cum poate interveni transportatorul în reducerea termenului de
platã a prestãrilor de servicii la maxim 30 de zile calendaristice?

- Cum îºi poate acoperi costurile transportatorul pe teritoriul
României, unde numãrul legal de km/lunã nu poate depãºi 6.000
km?

- Cum poate ºti transportatorul care este procentul din TVA ºi
accizele achitate în momentul aprovizionãrii cu combustibil, care
reprezintã venit la bugetul de stat?

Potrivit ATRC, un lucru bun care s-a întâmplat în primul trimestru al
anului 2011, odatã cu creºterea preþului la combustibil, este faptul
cã au început sã se miºte lucrurile în ceea ce priveºte piaþa liberã a
concurenþei în domeniul combustibililor, astfel încât ofertele au
crescut, lipsind însã credibilitatea de ambele pãrþi, cu privire la
siguranþa plãþii la termen, respectiv a calitãþii ºi provenienþei
combustibilului cumpãrat.
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Pentru a ne apãra de furturile de
car burant utilizãm sigilii, antifurt
re zervor etc. ªi vom suplimenta
mã surile. La alegerea lubrifianþilor
con teazã preþul ºi termenul de
pla tã, iar schimburile de ulei le
facem într-un service specializat.
Nu ne-am gândit la achiziþionarea
de autovehicule care utilizeazã
com bustibili alternativi.“

George Ungureanu - Director
General ªtefi Spedition 

„Suntem
interesaţi să
montăm o staţie
de incintă“

„În 80% dintre cazuri plãtim
car burantul cash. În România,
avem doi furnizori pe acest seg -
ment, o benzinãrie particularã (în
Bucureºti) ºi Diesel One (pentru
þarã).

Pe extern, alimentãm cash ºi,
de obicei, preferãm benzinãriile
Shell. Pentru recuperarea TVA
lucrãm cu o firmã de recuperare
a TVA din Germania care practicã
comisioane mai mici. 

Pe viitor suntem interesaþi sã
montãm o staþie de incintã cu un
re zervor de 20.000 l. De la furni -
zo rii de carburant aº aºtepta o re -
du cere a tarifelor.

În ceea ce priveºte mãsurile
de prevenire a furturilor, avem
montate antifurturi pe rezervoare

pentru fiecare maºinã ºi, în plus,
ºoferii trebuie sã doarmã în par -
cãri plãtite. Pentru reglarea consu -
mu lui ºi a scurgerilor de motorinã,
mã folosesc de experienþa pro -
prie. Dacã mi se pare cã o maºinã
consumã prea mult, fac o cursã
per sonal ºi stabilesc consumul.
Este reglajul cel mai potrivit pen -
tru mine. 

Pe segmentul de lubrifianþi lu -
crãm cu Valvoline de 2-3 ani. În
alegerea noastrã a cântãrit faptul
cã Volvo agreeazã acest furnizor,
iar noi deþinem camioane Volvo.

Schimburile de ulei le facem
în atelierul propriu unde avem ºi
mecanic specializat.

M-ar interesa achiziþia în viitor
a 2-3 camioane care funcþioneazã
cu combustibil alternativ. Pro ble -
ma constã în faptul cã nu ai unde
alimenta în România.“

Dinel Saizu - Director General
Transchim

„În ultimii doi ani,
am schimbat
furnizorii de
motorină“

„Utilizãm alimentarea pe card
furnizor, individual pe maºinã. În
ultimii doi ani, am schimbat fur -
nizorii de motorinã. Sistemul pe
card este cel mai bun, bineînþeles
com pletat cu alimentarea pe nu -
merar în þãrile unde nu existã staþii
ale furnizorului nostru. Ne-am dori
din partea furnizorului de com -
bus tibil preþuri stabile ºi flexi -
bilitate la plãþi. Ne pãzim de furtul
de combustibil pin montarea apa -
ra telor de mãsurã a consumului de
com bustibil. În prezent, suntem
în curs de implementare a unui
nou sistem de mãsurare a consu -
mului de combustibil. În plus, mã -
su rãm stocul din rezervor la
venirea din cursã ºi facem com -
pa raþia cu stocul scriptic.

Achiziþia lubrifiantului se face
la cel mai mic preþ, dar cu res pec -
tarea recomandãrilor pro du cã -
torului camionului, iar schimburile
de ulei se fac în service spe cia -
lizat. 

Încã nu am analizat varianta
de achiziþie de autovehicule cu
com bustibili alternativi.“

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

O vină împărţită
Potrivit ATRC, vina pentru furturile de combustibili aparþine în
proporþie de aproximativ 70% statului, care nu a fost ºi nici nu este
deranjat de clientul final ºi de traficanþii de combustibil situaþi pe
marginea drumurilor. Restul de vinã, în proporþie de 30%, aparþine
firmelor de transport, în cazul cãrora este perfect aplicabilã zicala
„stãpânul învaþã sluga hoaþã“, acest lucru fiind normal pânã la
urmã, þinând cont de faptul cã ºoferul: 
- este obligat sã circule cu vehicule necorespunzãtoare din toate

punctele de vedere;
- este forþat sã depãºeascã timpii de conducere;
- este forþat sã lucreze în zilele de sâmbãtã ºi duminicã, în

sãptãmâni legate etc;
- este salarizat cu mult sub munca prestatã;
- este obligat sã suporte toate abuzurile furnizorilor ºi clienþilor;
- suportã un stres imens în trafic din cauza acþiunilor demarate de

autoritãþi prin personal incompetent etc.
În concluzie, nimeni sã nu se aºtepte la îmbunãtãþiri, atât timp cât
nu existã transparenþã, respect reciproc, siguranþã ºi calitate în
sistemul inter-relaþional format din transportator, conducãtor auto ºi
client, subliniazã ATRC.
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AA stfel, piaþa transpor -
turilor ºi producþia de
autovehicule au înre -
gis trat o stagnare, iar
con sumul de produse

des tinate acestora, o scãdere sem -
nificativã.

În cazul vânzãrilor de carbu -
ranþi, MOL a realizat cã este nevo -
ie sã ofere companiilor de trans -
port, pe lângã facilitãþile existente
deja, o soluþie de alimentare efi -
cien tã, astfel încât costurile de
ali mentare sã fie transparent evi -
den þiate în totalul cheltuielilor
operaþionale.

Condiþiile speciale la ali men -
tãrile prin cardurile de carburant
MOL, pachetele de lubrifianþi,
AdBlue ºi consumabile auto,
precum ºi aprovizionarea en-gros
la preþuri ºi în condiþii avantajoase
direct la sediul clientului, pentru
companiile ce deþin capacitãþi de
stocare, sau prin montarea unui
re zervor la cerere, reprezintã ofer -
ta adaptatã pentru clienþii fideli
sau în parteneriat cu asociaþii pro -
fesionale de transportatori.

Premieră pe piaţa
românească

Pe piaþa româneascã, preþul
rãmâne în continuare factorul
decisiv în alegerea furnizorului de
car buranþi ºi lubrifianþi, alãturi de
calitate ºi servicii adiacente.
Astfel, MOL a decis sã lanseze în
premierã pe piaþa din România

conceptul de preþ de listã, cu op -
þiunea preþului celui mai avantajos.
Aceastã opþiune asigurã un cost
minim pentru transportator, ce va
fi calculat ca minimul dintre preþul
de listã ºi cel de pompã la benzi -
nãria în care are loc tranzacþia.

De asemenea, MOL va lansa
în curând serviciul de asistenþã ru -
 tierã, disponibil non stop, de di cat
exclusiv companiilor de trans port,
în parteneriat cu „Service 24“.

Reþeaua de benzinãrii a MOL
Romania este în continuã dez vol -
tare, staþii noi pe rute de interes
pentru transportatori fiind des chi -
se de curând, în Bucureºti - Valea
Cascadelor, la Borº - zona de
intrare în þarã ºi cea mai nouã la
intrarea în Dej - dinspre Gherla,
pe direcþia Baia Mare ºi Zalãu.

Lubrifianţi -
continuă
dezvoltarea

În ciuda faptului cã segmentul
lubrifianþilor a fost afectat de scã -
de rea dramaticã a pieþei ºi va su -
porta consecinþele fiscalizãrii
exce sive, generatã de noua le gis -
laþie din domeniul gestiunii ule iu -
rilor uzate, MOL Romania va conti -
nua formularea ºi îmbunãtãþirea
de produse care sã corespundã
exigenþelor tehnice legate de lu -
brifierea sistemelor, dar ºi a celor
privitoare la protecþia mediului.

Vã reamintim faptul cã MOL-
LUB este producãtorul direct al

unei game variate de produse
dedicate domeniilor automotive
ºi industrie, cu aplicaþii în trans -
por turi de mãrfuri, agriculturã ºi
construcþii de drumuri.

Portofoliul conþine produse
precum lichide antigel premium,
lichide de frânã EVOX, lichide de
spãlat parbrizul adaptate „all
season“, AdBlue, uleiuri ce satis -
fac cele mai moderne cerinþe de
performanþã, standardizate la ni -
vel european, cât ºi uleiuri pentru
motoare de construcþie mai veche. 

Astfel, uleiurile din gamele
MOL Dynamic sau MOL FARM pot
,,unge“ de la motoarele unor
autoturisme mici sau vehicule
comerciale uºoare, pânã la mo -
toare ,,heavy-duty“, operate în
condiþii extrem de complexe.

În gama de servicii auxiliare
des tinate reducerii cheltuielilor
com paniilor de transport, se evi -
den þiazã „Sistemul Wearcheck“,
prin intermediul cãruia se pot ob -
þine informaþii extrem de utile din
urmãrirea sistemului de fluide. Se
pot determina, astfel, minimizãri
ale numãrului de defectãri ac ci -
den tale de sistem în timpul
exploa tãrii, precum ºi deciderea
mo mentului optim de efectuare
a schimbului de ulei.

În spiritul legii ºi susþinerii du -
ra bile a mediului înconjurãtor,
MOL Romania asigurã pentru par -
te nerii sãi preluarea cantitãþii de
uleiuri uzate provenite din exploa -
ta rea produselor livrate.

MOL Romania

Servicii integrate
pentru
transportatori
În condiţiile unei
pieţe internaţionale
în continuă
fluctuaţie, efectele
negative ale
recesiunii din ultimii
ani s-au resimţit şi la
nivelul cererii de
carburanţi şi
lubrifianţi din
România.
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Volvo şi lubrifianţii
Avansul tehnologiei
de fabricaţie a
motoarelor şi
cerinţele privind
protecţia mediului
impun uleiurilor de
motor să fie mai
mult decât simpli
lubrifianţi. Ele
trebuie să răcească,
să cureţe şi să
protejeze motorul în
toate condiţiile de
conducere şi asta în
contextul unor
intervale de
schimbare din ce în
ce mai lungi.

ACEA
A=benzinã
B=motoare diesel de dimensiuni mici
E=motoare diesel de dimensiuni mari

Standardele ACEA au început cu E1 în 1996, acum fiind în vigoare
E7. 
ACEA testeazã cele mai importante 10 funcþiuni ale uleiurilor ºi
nivelul de emisii al motorului, dând fiecãrui ulei testat o acreditare. 
E1:96 Ediþia 2 - se utilizeazã în general în motoare diesel heavy
duty, înlocuind categoria CCMC D4.
E2:96 Ediþia 2 - uleiuri de calitate „super“ pentru motoare diesel,
concepute pentru condiþii severe de utilizare ale motoarelor grele
diesel, inclusiv intervaluri extinse de schimb ºi motoare turbo. 
E3:96 Ediþia 2 - uleiuri de calitate „extra super“ pentru motoare
diesel, concepute pentru condiþii severe de utilizare ale motoarelor
grele diesel, inclusiv intervaluri extinse de schimb ºi motoare turbo. 
E4:98 - aceastã categorie a fost introdusã cu limite chiar ºi mai
severe decât E3 ºi necesitã conceperea unor uleiuri minerale sau
sintetice de calitate foarte înaltã. 
E5:99 - Testele motoarelor în cadrul acestei categorii evalueazã, de
asemenea, depunerile la nivelul turboîncãrcãtorului ºi
comportamentul uleiului în condiþii de oxidare, dar limitele au fost
reevaluate pentru a permite uleiurilor formulate din baze
convenþionale sã se încadreze în aceste cerinþe. 
Orice ulei care nu prezintã nici o specificaþie API sau ACEA sau un
tip de aprobare din partea unui constructor important de vehicule
comerciale este suspect ºi, ca mãsurã de siguranþã, trebuie
presupus ca încadrându-se în cea mai joasã categorie, cum ar fi API
CA, în vigoare în anii ‘50. 
Pe scurt, este periculos sã se foloseascã un ulei cu specificaþie API
sau ACEA mai joasã decât cea recomandatã pentru un anumit
model de vehicul, dar utilizarea unui ulei cu o specificaþie mai înaltã
este sigurã.

Standarde de
calitate 

În prezent, existã pe piaþã mai
multe standarde de calitate pri -
vind lubrifianþii:

- VDS - Volvo Drain Spec
(Specificaþii Volvo),

- API - American Petroleum
In stitute (Institutul American de
Petrol)

- SAE - Society of Automotive
Engi neers (Societatea Inginerilor
Auto)

- ACEA - Association des Con -
struc teurs Europeens d'Auto mo -
biles (Asociaþia Constructorilor
Europeni de Automobile).

SAE mãsoarã viscozitatea ule -
iu rilor la anumite temperaturi. Cu
cât mai înaltã este valoarea indi -
ce lui SAE, cu atât mai dens este
ule iul. Deoarece avem nevoie de
lubri fianþi care sã curgã ºi când
moto rul este cald, ºi când este
rece, majoritatea uleiurilor de mo -
tor au doi indici, de exemplu
15W40. În cazul acesta, 15 este
pentru motor rece (W), iar 40 este
in dicele pentru funcþionare la tem -
pe raturi normale. Deci, un lubri -
fiant 15W40 acþioneazã ca un ulei
15 la pornire ºi ca un ulei cu indice
40 atunci când motorul este cald
(100 grade C). 

API clasificã uleurile de motor
în douã categorii: „S“ (service)
pentru motoarele pe benzinã ºi
„C“ (comercial) pentru motoarele
diesel. 

Pentru diesel, s-a început cu
stan dardul CA în 1940, de-a lun -
gul timpului fiind în vigoare stan -
dar dele CB ºi CC. În prezent, stan -
dardul este CI-4. 

Testarea acoperã tot spectrul
de performanþe ale uleiurilor, pen -
tru toate tipurile de motoare, fie
ele aspirate natural, cu super char -
ger sau cu turbocharger. Testele
mãsoarã abilitatea uleiului de a
pro teja componentele motorului,
dis persia contaminanþilor, capaci -
ta tea de rãcire, emisiile, consumul
de ulei etc dupã o anumitã pe -
rioa dã de utilizare. 

Sistemul de notare API este
alfabetic, cu literele API urmate
de C pentru motoare diesel. Dupã
cum am amintit, s-a pornit de la
CA, în 1940 ºi au evoluat pe
parcursul timpului.

CF-4 a fost introdus în 1990
pentru motoare diesel de mare
vitezã, în patru timpi, aspirate na -
tural sau turbo. Poate fi utilizat în
locul uleiurilor CE.

CF a fost introdus în 1994
pen tru motoare diesel off-road,
cu injecþie indirectã, inclusiv pen -

tru cele care utilizeazã combus -
tibil cu peste 0,5% sulf. Pot fi
folosite în locul uleiurilor CD. 

CF-2, introdus în 1994, este
un standard pentru motoare die -
sel în doi timpi, pentru condiþii
gre le de utilizare. Poate fi utilizat
în locul uleiurilor CD-II. 

CG-4 a fost introdus în 1995
pentru motoare diesel în patru
timpi, pentru condiþii grele de uti -
li zare ºi a fost conceput sã rãs -
pun dã standardelor de emisii din
1994 pentru utilizarea cu carbu -
ranþi cu mai puþin de 0,5% sulf.
Poate fi folosit în locul uleiurilor
CD, CE ºi CF-4.

CH-4 a fost introdus în decem -
brie 1998 pentru motoare diesel
în patru timpi, conceput sã rãs -
pundã standardelor de emisii din
1998 pentru utilizare cu carburant
cu mai puþin de 0,5% sulf. Ule iu -
rile CH-4, tehnic superioare ce -
lorlalte categorii anterioare, pot fi
potrivite unor intervaluri de schim -
ba re extinse, dar numai la reco -
man darea constructorilor de ve -
hicule. 

Standardele Volvo

VDS: ACEA E2, API CF
VDS-2: ACEA E3, API CG4
VDS-3: ACEA E5, API CI4

Avantajul major al VDS 3, în
condiþiile utilizãrii unor filtre „long
life“, este faptul cã intervalul de
servisare este extins substanþial.
De exemplu, la transportul de
lungã distanþã, intervalul poate
creºte de la 60.000 la 100.000
km. 

Uleiurile VDS-3 au fost iniþial
con cepute pentru motoarele
EURO III, dar sunt aplicabile ºi
unor versiuni ulterioare de moto -
ri zãri. Totuºi, acestea nu se pot
folosi pentru motoare echipate
cu filtre de particule (DPF).

Uleiurile VDS-4 sunt conce -
pu te în special pentru motoarele
EGR echipate cu filtre de particule
ºi/sau cele echipate cu sistem
SCR, dar pot fi folosite pentru
toa te motorizãrile. Aceastã gene -
ra þie de lubrifianþi oferã o protec -
þie mai bunã împotriva uzurii ºi
creºte stabilitatea termicã ºi la
oxidare comparativ cu VDS-3. 

Gradul de viscozitate 10W-30
poate reduce consumul de com -
bus tibili ºi înalta calitate a uleiu rilor
VDS-4 permite, de ase me nea, o
creºtere a intervalelor de schimb
în cazul motoarelor EURO V. 

VDS-4 îndeplineºte normele
ACEA E9 ºi API CJ-4, ceea ce le
face aplicabile ºi altor tipuri de
motoare decât acelea produse de
cãtre Volvo. 

Uleiuri de
transmisie Volvo

Uleiurile de transmisie Volvo
97307 ºi 97315 sunt cele mai
utilizate. Primul dintre ele oferã
beneficii în privinþa consumului
de combustibil ºi ambele oferã
inter valuri extinse de schimb.
97315 este recomandat pentru
aplicaþii în condiþii dificile ºi/sau
în regiuni cu temperaturi ridicate. 

Uleiurile 97340, 97341 ºi
97342 sunt standard la Volvo pen -
tru transmisia automatã, ulti mul
dintre ele fiind special dezvol tat
pentru a asigura o fricþiune optimã
în cadrul transmisiilor Powertronic.

Pentru tracþiunea pe axa din
spate, uleiul Volvo de transmisie
97312 oferã economie de com -
bus tibil ºi intervale extinse de
schimbare. Este, de asemenea, în
conformitate cu standardul API
GL-5. 

Lichidele de răcire

Lichidele de rãcire Volvo sunt
singurele de pe piaþã concepute
special pentru motorizãrile Volvo.
Aceste produse conþin glicol, care
împiedicã lichidul de rãcire sã
îngheþe, precum ºi aditivi speciali,
denumiþi inhibitori, majoritatea pe
bazã de silicat, care protejeazã
sis temul de rãcire al motorului îm -
potriva coroziunii ºi depunerilor. 

Pentru cele mai recente gene -
ra þii de motorizãri, Volvo a dezvol -
tat un tip cu totul nou de lichid
de rãcire, ºi anume Volvo Cooland
VCS, care conþine acizi organici
(de tip OAT). VCS nu conþine
silicat. 

Deoarece VCS ºi celelalte
tipuri de lichide de rãcire Volvo
au la bazã tehnologii diferite ºi
conþin inhibitori diferiþi, acestea
nu pot fi amestecate. 

Pentru a menþine un efect sa -
tisfãcãtor în timpul întregii durate
de utilizare a lichidului de rãcire,
inhibitorii sunt adãugaþi trecând

printr-un filtru, atunci când este
utilizat lichidul. Este esenþial ca
acest filtru sã fie schimbat în con -
formitate cu recomandãrile,
pentru performanþe optime. 

VCS este fabricat prin inter me -
diul unei tehnologii a inhi bi to rilor
în care componentele chi mice nu
sunt consumate în timpul duratei
de utilizare prevãzute. Astfel,
motoarele care utilizeazã acest tip
de lichid de rãcire nu au filtru. 

În cazul lichidelor de rãcire
Vol vo concentrate, acestea tre -
buie amestecate cu apã în confor -
mi tate cu standardele de calitate
Volvo STD 1285,1. 

Protecþia anti-îngheþ în cazul
acestora se poate realiza utilizând
o anumitã proporþie de lichid ºi
apã, dupã cum urmeazã:

- 40% concentrat, punct îngheþ
la -25 °C;

- 50% concentrat, punct îngheþ
la -35 °C;

- 60% concentrat, punct îngheþ
la -46 °C.

Pentru menþinerea proprie tã -
þi lor lichidului de rãcire, este nece -
sa rã o concentraþie de 40%. De -
pã ºirea unei concentraþii de lichid
de rãcire de 60% nu oferã protec -
þie adiþionalã anti-îngheþ. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Gebrüder Weiss

Soluţii optimizate 
de cross-docking
pentru Geberit

Distribuţia ridică de foarte multe
ori mari probleme de eficienţă.
Modul în care a decurs colaborarea
dintre Gebrüder Weiss şi Geberit
reprezintă un exemplu practic
despre cum poţi pune la punct un
sistem precis şi flexibil de
distribuţie într-un timp scurt.

Clientul

Din poziþia de lider de piaþã pe
segmentul sãu, Geberit pro duce ºi
comercializeazã de peste 125 de
ani obiecte ºi sisteme sanitare. 

Grupul, ce reuneºte mai bine
de 5.300 de angajaþi, are sediul
central la Rappers-wil-Jona (Elve -
þia) ºi opereazã pe piaþã prin 17
centre de producþie ºi numeroase
puncte de vânzare în 40 de þãri.
Pe parcursul ultimilor 10 ani, Ge -
berit a ales sã colaboreze în ceea
ce priveºte serviciile logistice cu
Gebrüder Weiss, pentru toatã
zona Europei de Nord. 

Situaţia iniţială
Fluxuri insuficiente
de bunuri
Geberit era în cãutarea unui

par tener capabil sã îi ofere o solu -
þie de transport pentru regiunea
de nord a Europei. Clientul deþi -
nea în jur de 20 de puncte de des -
fa cere în Danemarca, Suedia,
Norvegia ºi Finlanda, puncte care

trebuiau aprovizionate direct de
la centrul de producþie din Lan -
gen feld (Germania). Înainte de a
începe colaborarea cu Gebrüder
Weiss, Geberit realiza sortarea
bunurilor la centrul de producþie
iar mai apoi fiecare camion pleca
înspre þara de destinaþie cu o frec -
venþã sãptãmânalã. Acest sistem
cauza pierderi mari în ceea ce pri -
veºte eficienþa proceselor ºi mai
ales întârzieri la livrare. 

Pentru a stopa aceste pierderi,
clientul îºi dorea într-un timp cât
mai scurt o soluþie logisticã care
sã ofere în acelaºi timp precizie
ºi flexibilitate.

Soluţia
Un terminal
de Cross-Docking
în Danemarca
Gebrüder Weiss a pus la punct

un sistem de transport în regim de
camioane complete pentru clienþii
din Scandinavia, direct din Lan -
gen feld. 

Toate celelalte partide de mar -
fã pentru regiunea de Nord a Eu -
ropei sunt colectate din centrul
Geberit în zile fixe. În cazul în care
preavizarea se realizeazã cu o zi
înainte, GW poate face ºi colectãri
adiþionale sau în zilele în care nu

erau prevãzute în plan. Un avantaj
pe care soluþia GW l-a adus faþã
de varianta anterioarã este pune -
rea la dispoziþia clientului a unui
numãr suficient de mare de cami -
oa ne cu semiremorcã, astfel încât
clientul sã poatã încãrca mãrfurile
ex works direct.

Gebrüder Weiss transferã par -
tidele de marfã pentru Danemarca
la Kolding iar pe cele pentru Fin -
lan da, Norvegia ºi Suedia la Riss -
kov. În cadrul acestor douã ter -
minale de cross-docking, bunurile
sunt consolidate ºi trimise cãtre
Danish Combifragt - liderul de piaþã
din Scandinavia ºi divizie a poºtei
naþionale din Finlanda. Combifragt
inspecteazã în prima fazã toate
bunurile ºi raporteazã imediat orice
neregulã. Partidele de marfã pentru
Danemarca sunt distribuite direct
din Kolding; în Risskov, marfa este
sortatã în funcþie de þara de
destinaþie iar mai apoi se încarcã
pe camioanele care au plecãri zil -
ni ce spre þara co respunzãtoare,
pentru a se distribui. 

Gebrüder Weiss a reuºit per -
for manþa de a implementa acest
sis tem de distribuþie în numai o
lunã. Menþinând costurile opera -
þio nale ºi timpul de tranzit la ace -
laºi nivel, Geberit ºi Gebrüder
Weiss au implementat o soluþie

lo gisticã mult mai flexibilã, efi cientã
ºi de o calitate superioarã în ceea
ce priveºte acurateþea proceselor. 

Avantaje
Flexibilitate
În contrast cu marile corporaþii

ce au o organizare centralizatã,
Gebrüder Weiss este o organi za -
þie ale cãrei sucursale funcþio nea -
zã în mod independent ºi descen -
tra lizat. Acest lucru înseamnã:
pro ximitate, contact personal ºi
un nivel maxim de flexibilitate.

Calitate garantată
Indicatorii de performanþã au

fost îmbunãtãþiþi semnificativ prin
op timizarea activitãþii de picking,
menþinând constant timpul de
tranzit. 

Optimizarea fluxurilor
informatice
Îainte de colaborarea cu GW,

toate informaþiile dintre Geberit ºi
furnizorii sãi de servicii logistice
erau transmise prin fax sau tele fon.
Gebrüder Weiss a convertit acest
proces într-un sistem electronic. 

Single point of contact 
O singurã persoanã de contact

(localizatã la GW Pöchlam), dedi ca -
tã acestui proiect, atât pentru client
cât ºi pentru furnizorii acestuia din
întreaga regiune a Europei de Nord.

Centrul de distribuţie
Kolding (DEN)

Centrul de distribuţie
Risskov (DEN)

Distribuţie Danemarca

Fostul sistem de distribuţie
O datã pe sãptãmânã cãtre ţãrile respective de destinaţie. Un sistem inflexibil și nesatisfãcãtor
pentru Geberit. S-a dorit implementarea unei soluţii mult mai eficiente.

Actualul sistem de distribuţie (diagramã)
Consolidarea bunurilor permite plecãri mai frecvente cãtre Europa de Nord. Geberit este astfel
capabil sã reacţioneze mai flexibil la comenzile clienţilor sãi.

Distribuţie Finlanda
Distribuţie Suedia
Distribuţie Norvegia

Facilitatea de
producţie Geberit
de la Langenfeld
(Germania)
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Continuăm seria modelelor de
bună practică preluate de Supply
Chain Management Center de pe
www.bestlog.org cu un exemplu
foarte interesant de consolidare
a transporturilor.

ci tate de stocare dedicatã ce pu -
tea fi adaptatã flexibil volumului
ºi dimensiunilor bunurilor pe care
clientul avea nevoie sã le stoche -
ze. Sieber a preluat, de asemenea,
organizarea livrãrilor, consolidarea
ºi livrarea componentelor produ -
selor în succesiunea corespun zã -
toare cãtre client. Aceastã soluþie
a redus numãrul livrãrilor prin
munþi cu un factor de 100. Ceea
ce însemna aproximativ 210 li -
vrãri/sãptãmânã cãtre client putea
fi concentrat acum în douã livrãri
de la depozitul Sieber. Pentru a
oferi date sigure, în timp real, cu
privire la procesele de aprovi zio -
nare ale clientului, a fost instalat
un sistem IT care fãcea legãtura
între cele douã companii. Depo -

zi tul modern, de mari dimensiuni
al Sieber, oferea avantaje în ter -
men de flexibilitate a capacitãþii,
fiind construit sã lucreze pentru
mai mulþi clienþi. 

Clientul putea evita investiþia
în construcþia ºi întreþinerea unui
nou depozit iar cerinþele sale au
ajutat Sieber la optimizarea uti li -
zãrii propriei capacitãþi de de po -
zitare. Depozitul Sieber era con -
struit conform standardelor de
eficienþã ºi echipat cu tehnologie
de ultimã orã, eficientã din punct
de vedere al consumului de ener -
gie, cum ar fi sistemul de iluminat

care, de exemplu, aprindea lumi -
nile pe un anumit culoar al clãdirii
ºi le oprea automat când nu erau
utilizate. 

Acest angajament pentru efi -
cien tizarea utilizãrii energiei a re -
prezentat un factor semnificativ în
convingerea clientului sã cola bo -
re ze cu Sieber. În primul rând, de -
po zitul Sieber era mai uºor de
utilizat ºi mai sigur de accesat în
comparaþie cu locaþia clientului,
oferind în plus posibilitatea de a
consolida livrãrile de componente
de producþie. Era necesar ca un
singur camion sã se deplaseze

PPentru clientul Sieber, pro -
ducãtor de mici di -
mensiuni de elec tro ni ce,
concen trarea pe com pe -
tenþele cheie era priori -

tarã, motiv pentru care inves tiþia
într-un nou depozit nu se jus ti fica
în faþa dezvoltãrii capacitãþii de
producþie. În acest context, dorea
ca mai multe elemente ale procese -
lor de aprovizionare sã fie externali -
zate pentru a reduce complexitatea
propriilor activitãþi de aprovizionare.

Descrierea
problemei

Locaþia de producþie a clien -
tu lui Sieber se afla în munþii el -

ve þieni într-o zonã mai puþin fa -
vorabilã din punct de vedere al e -
ficienþei transporturilor. Volumul
în creºtere al livrãrilor în aceastã
locaþie a însemnat nu numai majo -
ra rea costurilor logistice, ci ºi un
risc suplimentar pentru siguranþa
ºo ferului, deoarece cãile de acces
nu corespundeau traficului intens.
Aceste condiþii au favorizat cola -
bo rarea dintre Sieber ºi clientul
sãu în gãsirea unei soluþii. Sieber
opera deja un depozit din Elveþia
în cãutarea unei soluþii lângã fron -
tie ra cu Austria ºi Germania. De -
po zitul era uºor accesibil ºi avea
o conexiune bunã la autostradã.
În plus, atât Sieber cât ºi clientul
sãu cãutau soluþii pentru sporirea

eficienþei proceselor de aprovi -
zio nare ºi transport în supply
chain. Pentru cã ambele companii
erau orientate atât cãtre îmbunã -
tã þirea eficienþei cât ºi cãtre abor -
da rea aspectelor privind sustena -
bilitatea, au înclinat cãtre o soluþie
care ar genera mai puþine livrãri
cu volume în creºtere în aprovi -
zionare. 

Soluţia

Ambii parteneri au realizat cã
era reciproc avantajos din punct
de vedere al eficienþei ºi al mediu -
lui sã se utilizeze capacitatea mo -
dernã existentã de depozitare.
Sieber putea oferi clientului capa -

BEST PRACTICES – 
Sieber - Consolidarea transporturilor

Drumul de la 210
la două livrări
pe săptămână

Profesionalism,
cariera, succes!

Un pas inainte pentru
viitorul tau si al
companiei tale!

Cursuri de perfectionare
Managementul logisticii si supply chain-ului

Managementul achizitiilor si stocurilor
Managementul depozitarii

Managementul trasportului si distributiei
Managementul operatiunilor

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

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

*) Perioada de valabilitate a codului 15 august – 15 septembrie 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*

Provocări
Provocarea 1: Organizarea transportului cãtre noul

depozit ºi gestionarea proceselor asociate
Provocarea 2: Predarea aprovizionãrii - informaþii

furnizate de client cãtre Sieber
Provocarea 3: Alocarea ºi proiectarea proceselor în cazul

capacitãþii de depozitare a companiei
Sieber

Provocarea 4: Era necesar ca furnizorul de servicii
logistice sã-ºi demonstreze capacitãþile IT ºi
organizaþionale pentru IMM
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cãtre locaþia de producþie a clien -
tului de douã ori pe sãptãmânã,
reducându-se astfel deplasãrile
camioanelor ºi impactul acestora
asupra mediului ºi asupra riscu -
ri lor de siguranþã. 

Clientul putea, de asemenea,
sã diminueze complexitatea coor -
donãrii aprovizionãrii de la diverºi
furnizori. El transmitea comenzile
cãtre Sieber, care stabilea livrarea
corespunzãtoare ºi susþinea struc -
turile organizaþionale asociate. În
plus, beneficia de creºterea flexi -
bi litãþii fãrã a fi nevoit sã blocheze
li chiditãþi în activele logistice, plã -
tind numai pentru capacitatea de
depozitare necesarã la un mo -
ment dat. 

Sieber se confrunta cu mai
multe provocãri. În special capa -
ci tatea de depozitare trebuia ana -
lizatã luând în calcul asigurarea
alocãrii de spaþiu suficient de
fiecare datã. Volumul bunurilor
care trebuiau stocate pentru client
trebuia cunoscut în avans sau, cel
puþin, estimat cu precizie. Dimen -
siu nile ºi greutatea tuturor pro -
du selor trebuiau, de asemenea,
cunoscute în avans. În plus, era
important sã se cunoascã bunurile
care necesitau condiþii speciale
de stocare, precum mãrfurile peri -
culoase sau care trebuiau stocate
la un anumit nivel de temperaturã
sau umiditate. 

Conexiunea cu clientul prin
intermediul sistemelor moderne
de informaþii s-a dovedit esenþialã

pentru succesul proiectului, pen -
tru împãrtãºirea informaþiilor pri -
vind comenzile ºi cerinþele de
apro vizionare în timp real pentru
evi tarea rupturilor de livrare. 

Beneficii

Sieber a dezvoltat calitatea
ser viciilor sale, depozitul sãu re -
pre zentând un tampon pentru sto -
cul de componente al clientului
ºi facilitând îmbunãtãþirea perfor -
man þei în aprovizionare. Rezul ta -
tul a constat în mai puþine livrãri
ºi în reducerea complexitãþii în
ca zul intrãrilor de produse la cli -
ent. Sieber se ocupa, de ase me -
nea, de formalitãþile vamale din
cadrul supply chain-ului clientului. 

Din punct de
vedere economic

Din punct de vedere al costu -
rilor, efectul consolidãrii realizate
de Sieber a constat în reducerea
semnificativã a numãrului de livrãri
cãtre locaþiile de producþie ale cli -
en tului. În comparaþie cu nu mã rul
anterior de livrãri de 210/sãp tã -

Lecţii învăţate şi factori de succes
• Alocarea capacitãþii de depozitare necesare în stadiu

iniþial 
– Pentru garantarea unui transfer fluent cãtre logistica

externalizatã, capacitatea disponibilã trebuie analizatã
iar locaþiile alocate sã fie aliniate atent din vreme

– Capacitatea oferitã noului client trebuia sã fie aliniatã
atent cerinþelor clienþilor existenþi

• Cunoaºterea exactã a produselor care trebuie depozitate
– Este esenþial sã se cunoascã volumele ºi dimensiunile

produselor ce urmeazã a fi stocate în depozit
– Diversele produse pot necesita tratament special ºi

condiþii de stocare
– Personalul trebuie instruit sã manipuleze competent

anumite produse. 
• Oferirea de depozitare eficientã din punct de vedere al

consumului de energie pentru a asigura clientului
sustenabilitatea

• Colaborarea cu clientul pentru asigurarea înþelegerii de
cãtre ambii parteneri a nevoilor celuilalt ºi pentru
dezvoltarea de soluþii benefice

• Crearea de soluþii dedicate pentru fiecare client
– Implicarea clientului în dezvoltarea soluþiei
– Demonstrarea avantajelor 
– Oferirea unei soluþii unice
• Utilizarea ºi cunoaºterea standardelor IT curente
– Procesarea informaþiilor este esenþialã - capacitatea de

a relaþiona procesele de aprovizionare ale clientului cu
sistemul de informaþii din depozit este esenþialã.

– Aderarea la cele mai recente standarde IT ajutã la
îmbunãtãþirea procesãrii informaþiilor.

– Know-how-ul IT demonstreazã standardele furnizorului
de servicii logistice ºi ridicã nivelul aptitudinilor
angajaþilor.

– În acest caz, clientul fiind un IMM din Elveþia, ca ºi
Sieber, colaborarea apropiatã era esenþialã.

– O relaþie pe termen lung între client ºi furnizorul de
servicii logistice a stat la baza acestei soluþii de
colaborare

– Împãrtãºirea informaþiilor privind aprovizionarea
necesitã încredere între partenerii din externalizare

– Dependenþa clienþilor de furnizorii de servicii logistice a
permis coordonarea prin intermediul întâlnirilor ºi
activitãþilor de construire a încrederii

mâ nã, dupã implemen ta rea exter -
na lizãrii, au fost sufi ciente douã.
Mai mult, comple xi tatea proce -
selor de aprovizionare în locaþia
clien tului a fost redusã, iar vo -
lumele crescute implicate au în -
semnat pentru Sieber opera rea
depozitului existent cu o efi cienþã
sporitã. Fiecare partener s-a con -
centrat pe competenþele sale
esenþiale gene rând economii la
scarã. 

Din punct de
vedere al mediului 

Principalul impact în termeni
de sustenabilitate a venit din redu -
cerea numãrului de livrãri cu cami -
onul cãtre client la numai douã
pe sãptãmânã. Aceasta a dus la
reducerea consumului de com -
bus tibil fosili, prin urmare, la re -
ducerea emisiilor poluante. Sieber
gestiona deja un depozit ºi, astfel,
s-a putut evita utilizarea terenu -
rilor pentru un nou depozit lângã
locaþia de producþie a clientului.
Mai mult, Sieber opera deja un
depozit cu consum mai mult sau
mai puþin fix de energie. Con struc -
þia unui depozit în locaþia clien -

tu lui ar fi însemnat un consum
imens de energie atât pentru ri -
di carea acestuia cât ºi pentru în -
treþinerea lui.

Din punct de
vedere social

Furnizarea de servicii specia -
li zate necesita angajaþi creativi ºi
bine instruiþi care sã lucreze pen -
tru furnizorul de servicii. Persona -
lul bine educat era, de asemenea,
necesar, deoarece ideile inova -
toa re trebuiau dezvoltate înainte
de a fi oferite unui client. Mai târ -
ziu, informaþiile proprii ale clien -
tului privind planificarea ºi depo -
zi tarea trebuiau transferate cãtre
furnizorul de servicii logistice.
Aceasta necesita training pentru
angajaþii furnizorului de servicii
logistice. Contractul pe termen
lung oferã, de asemenea, sigu -
ran þa pe termen lung a locului de
muncã pentru angajaþi. Dimen siu -
nea socialã a beneficiat, din plus,
din îmbunãtãþirea cond i þi ilor de
mediu, de reducerea poluã rii fo -
ni ce ºi a poluãrii cu noxe prin li -
mi tarea numãrului de depla sãri
cu camionul.

Transferabilitate

Fiecare IMM din transport ºi
logisticã ar putea oferi serviciile
descrise în acest studiu de caz.
IMM-ul trebuie sã fie capabil sã
demonstreze know-how-ul în
depo zitare ºi procesarea infor ma -
þiilor. Compania trebuie sã fie ca -
pabilã sã aloce spaþiu de depo -
zitare pentru stocarea produselor
noului client. Dacã se îndeplinesc
aceste condiþii, soluþia este trans -
ferabilã, mai ales deoarece soluþii
similare pot fi implementate indi -
fe rent de dimensiunile unei com -
panii.

Limitări

Compania are nevoie de
know-how dar ºi de experienþã în
depozitare ºi de capacitate. Tre -
bu ie sã existe o bazã de clienþi
care sã necesite acest tip de con -
solidare ºi servicii de onorare a
comenzilor.

Adriana PĂLĂŞAN
Managing Partner Supply Chain

Management Center

www.esupplychain.eu



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 21-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 AUGUST (etapa 21)

Întrebările lunii IULIE (etapa 20) şi răspunsurile corecte:

Premiile sunt oferite de

OTZ URSUS BREWERIES IFPTR

Fiecare întrebare are un
singur răspuns corect. 

Puteţi răspunde până pe
10 septembrie, prin e-mail la

adresa redactie@ziuacargo.ro,
menţionând variantele de

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

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

dedicată concursului.
Câştigătorul ediţiei din

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

revistei ZIUA CARGO.

GTI

Câştigătorii lunii IULIE

Cristian Vascu, Ionela Tugulescu şi Alin Mihai Savu
Ei au fost aleşi prin tragere la sorţi din cei 38 concurenţi care au
răspuns corect la întrebările lunii iulie. 62 de persoane au participat
la etapa a 20-a a concursului de logistică.
Lista concurenţilor care au răspuns corect:
Florentina Elena Dragomir, Sorin Dan Teriteanu, Rodica Haranguş,
Alexandru Popescu, Radu Paul Alecu, Oana Marculescu, Mirela
Penciu, Mircea-Octavian Turc, Carmen Marinache, Delia Alexandra
Butilcă, Nicuşor Tirim, Cornel Diaconeasa, Mugurel Florin
Ungureanu, Gabriel Katona, Claudiu Mihăilescu, Vlad Ionescu,
Adrian Nine, Cristian Vascu, Sorin Cârstea, Maura Goras, Ana
Mitelut, Alin Mihai Savu, Radu Lăzăroiu, Valentina Oprea, Cristinela
Sprînceană, Ionela Tugulescu, Marius Cojocaru, Radu Cananau,
Mărgescu Cristiana, Laura Andrei, Ana-Maria Nistor, Emilia Cotirlan,
Anca-Gabriela Băncescu, Robert Hrabal, Ninel Vlaicu, Florin Genet,
Adrian Vlase şi Mirela Grădinaru.

M~SOAR~-}I
cuno[tin]ele de logistic`! (21)

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

a. Diagramă Cauză Efect
b. Analiză Pareto
c. Analiză SWOT - CORECT
d. Curbă de învăţare

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

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

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 -

CORECT

1. Conosamentul este:
a. Un document vamal 
b. Un decont de cheltuieli maritime 
c. Un document de transport 
d. O factură a mărfii

2. Navalul (preţul transportului
maritim) trebuie plătit:

a. Înainte de efectuarea transportului 
b. După efectuarea transportului 

c. În concordanţă cu termenii şi condiţiile
contractului de transport 

d. În moneda Armatorului

3. Navigaţia de linie pune accentul pe:
a. Sosiri regulate 
b. Plecări regulate 
c. Sosiri neregulate/Plecări neregulate 
d. Sosiri regulate/Plecări regulate
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4 LICITAŢII PENTRU
DN2A HÂRŞOVA-
CONSTANŢA

Direcþia Regionalã de Drumuri
ºi Poduri Constanþa a lansat 4
licitaþii pentru refacerea DN2A
Hârºova-Constanþa: 
• Refacerea sistemului rutier cu
asigurarea lãþimii
corespunzãtoare, consolidarea
malurilor, refacerea podeþelor,
între km 124 - km 141,5.
Valoarea estimatã este de
40.561.000 lei.
• Refacerea drumului, a
terasamentelor, consolidarea
malurilor, refacerea podeþelor,
între km 141,5 - km 152,8.
Valoarea estimatã este de
26.640.000 lei. 
• Consolidarea sistemului
rutier, reconstrucþia podului,
consolidarea malurilor,
refacerea podeþelor, între km
152,8 - km 162,5. Valoarea
estimatã este de 23.713.000
lei.
• Consolidarea ºi refacerea
sistemului rutier între km

190,7 - km 192,7. Valoarea
estimatã este de 4.971.250 lei. 
Costurile sunt fãrã TVA, iar
durata de execuþie este de 12
luni (mai puþin ultimul tronson,
de 2 km, pentru care durata
este de 2 luni) ºi au perioadã
de garanþie 36 de luni. Lucrãrile
fac parte din programul
Reabilitarea/Reconstructia
podurilor ºi sectoarelor de
drumuri naþionale afectate de
inundaþiile din anul 2005,
finanþat de BERD ºi Guvernul
României. 

LICITAŢII PENTRU DN21
ŞI DN22

Direcþia Regionalã de Drumuri
ºi Poduri Constanþa a lansat
licitaþia pentru atribuirea
contractului de lucrãri
„Reparaþii sistem rutier DN21,
km 70,9 -km 87,8, între
localitãþile Iazu ºi Slobozia
Nouã (judeþul Ialomiþa)“.
Valoarea estimatã este de
37.033.355 lei, fãrã TVA, iar
finanþarea este asiguratã de la

bugetul de stat. 
Totodatã, a fost lansatã licitaþia
pentru atribuirea contractului
de lucrãri „Refacere sistem
rutier DN22, între km 227 - km
287,4 între localitãþile Baia
(judeþul Tulcea) ºi Ovidiu
(judeþul Constanþa)“. Valoarea
estimatã este de 96.174.594
lei, fãrã TVA, iar finanþarea este
asiguratã de la bugetul de stat. 
Lucrãrile sunt programate sã
dureze 24 de luni, la care se
adaugã 36 de luni perioadã de
garanþie. 

CENTURĂ DE 70 DE
MILIOANE DE LEI, LA
TECUCI 

Varianta de ocolire a oraºului
Tecuci, în lungime de 6,94 km,
a fost scoasã la licitaþie de
CNADNR. Lucrãrile vor dura 18
luni, la care se adaugã 24 de
luni perioadã de garanþie.
Valoarea estimatã a
contractului este de
69.956.273,.8 lei, fãrã TVA.
Proiectul este finanþat de
Fondul European de
Dezvoltare Regionalã (FEDR) -
69,25% ºi de Guvernul
României - 30,75 %.
„Construirea acestui obiectiv
va asigura infrastructura de
bazã necesarã cererii de
transport în creºtere ºi un grad
sporit de siguranþã a traficului“,
anunþã Compania de Drumuri.

CONSTRUIREA AUTOSTRĂZILOR, CONSILIATĂ

CNADNR a lansat licitaţiile
pentru atribuirea
contractelor de consiliere şi
asistenţă de management, în
sumă totală de 21,27
milioane lei, pentru
construirea a 6 tronsoane de
autostrăzi:
*Arad-Timişoara şi centura
Arad - valoare estimată de
2,7 milioane lei
* Cernavodă-Constanţa -
valoare estimată de 4,16
milioane lei
* primul lot din Lugoj-Deva -
valoare estimată de 1,52
milioane lei
* Nădlac-Arad - valoare
estimată de 4,08 milioane lei

* Orăştie-Sibiu - Loturile 1, 2,
3 şi 4 (valoare estimată de
4,57 milioane lei) şi
Timişoara-Lugoj (4,23
milioane lei). 
Potrivit Companiei de
Drumuri, firmele câştigătoare
îşi vor aduce sprijinul în
gestionarea contractelor
finanţate prin POS-T, pentru
evitarea sau diminuarea
întârzierilor şi a cheltuielilor
suplimentare. 
Contractele vor fi finanţate
de Uniunea Europeană, prin
Fondul de Coeziune din
cadrul Programului
Operaţional Sectorial
Transport 2007-2012.
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„„AA m încercat sã
dãm Bucu reº -
tiu lui o faþã eu -
ropeanã. Capi -
ta la are un PIB

care se situeazã în media UE. Este
timpul ca ºi nivelul de trai al bucu -

reº tenilor sã fie la nivel european.
Pentru aceasta, a fost ºi este în
con tinuare nevoie de investiþii pen -
tru dezvoltarea ºi modernizarea
unor servicii de bazã, care sã satis -
facã nevoi fundamentale ale omului
modern. Este vorba, în primul rând,

de reþeaua publicã de alimentare cu
apã ºi canalizare. Bucureºtiul,
capitalã a unui stat membru al UE,
a rãmas la începutul secolului XXI
cu strãzi de pãmânt, locuinþe fãrã
canalizare ºi fãrã racord la reþeaua
publicã de alimentare cu apã. Când
am preluat mandatul, mi-am spus
cã aºa ceva e imposibil. Mi-am pus
în cap sã rezolv aceastã problemã.
ªi iatã cã, în urma unor investiþii
majore, reuºim sã oferim bucureº -
te nilor condiþii minimale de viaþã.
Scopul meu este ca bucureºtenii sã
ºi trãiascã în oraºul lor, nu doar sã
locuiascã. În acest sens, au fost
de marate ºi în mare parte realizate
lucrãri de reabilitare a zonelor cu
deficit major în reþele publice de
ali mentare cu apã ºi canalizare, in -

clusiv modernizarea sistemului ru -
tier aferent, precum ºi de extindere
a reþelei publice de apã ºi ca na li -
zare“, a anunþat primarul general
Sorin Oprescu.

Iatã structura lucrãrilor, pre -
cum ºi zonele de execuþie:

1. Reabilitarea zonelor urbane
cu deficit major în reþele publice
de alimentare cu apã ºi canalizare:

• Cartier Progresul (Sect. 4):
38 de strãzi, dintre care 24
finalizate ºi 14 în lucru (8.477 m
reþea de apã ºi 6.598 m canal); 

• Cartier Apãrãtorii Patriei
(Sect. 4): 18 strãzi, toate finalizate
(5.900 m reþea apã ºi 5.500 m
canal);

• Cartier Ion Creangã (Sect.
2): 24 de strãzi, din care 9 fi na -
li za te, 11 în execuþie ºi 4 nea ta -
ca te (1.050 m reþea apã ºi 7.510
m canal);

• Cartier Andronache (Sect. 2):
25 de strãzi, din care 24 finalizate
ºi 1 neatacatã (4.965 m reþea apã
ºi 6.401 m canal);

2. Reabilitarea zonelor urbane
cu deficit major în reþele publice
de alimentare cu apã ºi canalizare,
in clusiv modernizarea sistemului
ru tier aferent. Este vorba despre lu -
crãri derulate în sectoarele 1 ºi 6. 

Contract B1:
• Ansamblul Bãneasa: 21 de

strãzi, toate finalizate (15.560 m
reþea apã, 9.060 m canal menajer,
14.190 m canal pluvial ºi 15.700
m de drum);

Contract B2:
• Cartierele Vatra Nouã, Chitila

triaj ºi Strãuleºti: 50 de strãzi, din
care 33 finalizate, 8 în execuþie ºi
9 strãzi neatacate (21.391 m reþea
apã, 24.211 m canal - mena jer ºi
pluvial - ºi 18.600 m de drum);

Contract B3:
• Cartier Giuleºti Sârbi: 34 de

strãzi, din care 25 finalizate, 7 în
execuþie ºi 2 strãzi neatacate
(13.000 m reþea apã, 12.000 m
canal menajer, 6.500 canal pluvial
ºi 11.000 m de drum);

Extinderea reþelei publice de
apã ºi canalizare:

• Cartier Bucureºti - Mãgurele:
30 de strãzi, din care una se aflã
în execuþie, iar restul sunt nea ta -
cate (12.176 m reþea apã ºi
10.942 m canal);

• 10 strãzi din Sectorul 1, din -
tre care 5 finalizate ºi 5 neatacate
(8.339 m reþea apã ºi 7.035 m
canal); 

• 40 de strãzi din Sectorul 2,
din tre care 38 finalizate ºi 2 nea -
ta cate (5.885 m reþea apã ºi
19.214 m canal);

• 22 strãzi din Sectorul 3, din -
tre care 16 finalizate ºi 6 neata -
ca te (3.651 m reþea apã ºi 5.388
m canal); 

• 11 strãzi din Sectorul 5, din -
tre care 6 finalizate ºi 5 neatacate

(6.545 m reþea apã ºi 5.020 m
canal); 

• 22 de strãzi din Sectorul 6,
dintre care 12 finalizate, una în
lu cru ºi 9 neatacate (4.432 m re -
þea apã ºi 4.025 m canal); 

„Acestea sunt doar câteva
dintre obiectivele pe care am
reuºit sã le atingem. Am realizat
multe, dar mai avem încã mult de
fãcut. Bucureºtiul începe sã se
schimbe, sã se modernizeze ºi sã
se gân deas cã în mod realist cã
poate intra în rândul marilor ca -
pi tale europene. Dar, în 3 ani, nu
se pot recupera 20. Vom merge
însã pe repede înainte. Nu mai
avem timp de pierdut. Am ambiþia
de a transforma acest oraº, de a-l
aduce în familia marilor capitale
eu ropene. Vreau sã redau bucu -
reº tenilor mândria de a locui aici,
de a avea un loc de muncã aici,
de a avea o viaþã aici“, promite
Sorin Oprescu.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Străzile de pământ
din Bucureşti,
scoase la lumină

Primăria Bucureştilor extinde reţelele de
apă şi de canalizare în zonele deficitare, cu
asfaltarea străzilor de pământ aferente.
Este vorba despre un proiect ce include 353
de artere, dintre care 293 sunt deja
finalizate, 42 sunt în execuţie şi 72
„neatacate“ - adică au proiectele finalizate
şi sunt în curs de obţinere a autorizaţiilor şi
avizelor finale, astfel încât lucrările să se
execute anul acesta.
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Mediu optim de
lucru pentru
operator

Cabina este certificatã ROPS
(protecþie în caz de rãsturnare) ºi
FOPS (protecþie în caz de cãdere
obiecte) - nivelul 2 ºi este dotatã
cu un panou de comandã mai uºor
de accesat. Noul scaun ergonomic
al operatorului, încãlzit ºi cu sus -
pen sie pneumaticã, are o centurã
de siguranþã cu douã puncte de
prin dere ºi asigurã confort ºi vizi -

Modulation Control System. K-
ATOMiCS oferã o trans mi sie auto -
ma ticã cu 6 viteze, care foloseºte
un sistem electronic perfor mant pen -
tru eliminarea ºo curilor ºi a întreru -
pe rii transmisiei cuplului mo tor, pen -
tru creºterea eficienþei tre nului de
rulare. Un sis tem auto mat de retar -
der de capa ci tate mare permite ope -
ratorului sã selecteze viteza optimã
de ope rare la cobo râ rea pantelor
având sar cina maximã ºi sã realizeze
astfel operaþiuni în ma ximã sigu ran -
þã, indiferent de condiþiile de sol. 

bilitate optime în lucru. Cabina
este dotatã, de asemenea, cu
douã prize de 12V, pentru a co -
nec ta un MP3 sau alte accesorii.
Operatorul are la dispoziþie un
monitor LCD de co man dã de 7
inch, cu display, în 25 de limbi,
pentru suport global. De la acest
panou de comandã, ope ra torul
poate accesa ºi modifica foar te
uºor comenzile pentru trecerea
automatã la ralanti a mo to rului
sau pentru ventilatorul rever si bil,
poate verifica istoricul orelor de
mers sau consumul de combus -
tibil. De asemenea, se poate
moni to riza statusul KDPF (filtrul
de par ti cule Komatsu) ºi urmãri
timpul rã mas pânã la activitãþile
de men tenan þã recomandate.
Acest mo ni tor are ºi funcþia ECO,
ce oferã ope ratorului recomandãri
pentru efec tuarea operaþiunilor
cu un con sum de combustibil cât
mai scãzut. Operatorul are la
dispoziþie ºi o ca merã de luat
vederi în spatele uti lajului, în stan -
dard, pentru mai multã siguranþã
în lucru.

Întreţinere şi
service

Basculantele Komatsu sunt pre -
vãzute cu puncte de întreþinere ºi
service foarte uºor de accesat, în
sco  pul reducerii timpului ºi costului
de intervenþie. Capota motorului
are o formã nouã, mai îngustã, pen -
tru o mai bunã vizibilitate ºi pentru
ac ces mai uºor la punctele prin ci -
pa le de întreþinere. În dotarea stan -
dard, se mai gãseºte ºi un ventilator
hi draulic reversibil automat, pentru
a pãstra permanent curate radiato -
rul ºi rãcitorul de aer ºi pentru re -
du cerea consumului de combus ti -
bil. HM300-3 este echipatã ºi cu
sistemul exclusiv Komatsu EMMS
(sistem de monitorizare ºi manage -
ment a echipamentului), ce moni -
to ri zeazã permanent toate sis te -
mele critice ale utilajului, oferind
men tenanþã preventivã ºi asistenþã
teh nicã în caz de defecþiuni,
reducând timpii de diagnozã ºi
reparaþii.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

NN oua tehnologie folositã
la motoarele Komatsu
se bazeazã pe plat for -
ma tehnologicã a mo -
toa relor EU Stage III A,

însã vine în plus cu o serie de ino -
vaþii ce aduc clientului un utilaj mai
puternic, mai puþin poluant ºi cu
un consum mai mic de combustibil.

Caracteristici

Noua basculantã cu ºasiu arti -
culat de la Komatsu oferã clienþilor
mai multã productivitate la un cost
de producþie mai mic, iar opera to -
ri lor mai mult confort ºi siguranþã
în lucru. Toate acestea sunt posibile
datoritã noilor tehnologii Komatsu
încorporate, a noului sistem de con -
trol al tracţiunii ºi designului nou
al cabinei, la a cãrei construcþie s-
a pus un accent deosebit pe sigu -
ran þã ºi confort. Motorizarea de
care dispune noua serie 3 este de

tip SAA6D 125E-6, care cores pun -
de standardelor EU Stage IIIB ºi
EPA Tier 4, ceea ce înseamnã cã
avem de-a face cu cea mai puþin po -
luantã generaþie de utilaje. HM300-
3 are o greutate totalã de 52.230
kg, o sarcinã utilã de 28,1 t ºi o vi -
tezã maximã de 58,6 km/h. Dato -
ri tã noului design optimizat al benei,
noua basculantã are o capacitate
a benei mai mare faþã de seria an -
te rioarã dar ºi o sarcinã de lucru
sporitã. Înãlþimea de încãrcare de
2.820 mm este potrivitã opera þiu -
nilor cu excavatoare hidraulice de
la 30 pânã la 60 t. În plus, cei doi
cilindri ridicã bena la 70 °, pentru
ope raþiuni de descãrcare uºoare.
Sistemul Komtrax este ºi el prezent
pe noua basculantã, oferind ra poar -
te noi precum cel de „Economie
de energie“, care pune la dispoziþia
utilizatorului informaþii utile pentru
eficientizarea consumului, locaþie,
avertizãri tehnice, nivel de încãrcare,

alerte de mentenanþã ºi un raport
ce cuprinde status-ul DPF-ului
pentru EU Stage IIIB.

Sistemul de
tracţiune

Basculantele HM300-3 sunt
dotate cu un nou sistem de control
al tracþiunii (K-TCS), care asigurã în
mod automat tracþiunea optimã pen -
tru operaþiuni pe terenuri moi. Pe
mãsurã ce condiþiile de sol se în rã -
utãþesc ºi creºte gradul de alu ne -
care a roþilor, senzorii de vitezã lo -
 ca lizaþi pe patru dintre roþi aler tea zã
aceastã neregulã ºi se acþionea zã
automat blocarea diferen þia lului
dintre axe. Dacã roþile con tinuã sã
patineze, atunci patru frâne in de -
pendente pot fi acþionate pentru a
recâºtiga tracþiunea. Noile mo de le
de basculante Komatsu sunt do ta -
te cu K-ATOMiCS, o trans mi sie per -
formantã prevãzutã cu Op timum

NNoouuaa  bbaassccuullaannttăă
ccuu  şşaassiiuu  aarrttiiccuullaatt
ddee  llaa  KKoommaattssuu  îîşşii
iinnttrrăă  îînn  ddrreeppttuurrii
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Fişă tehnică
Putere: 325 CP
Greutate totalã: 52.230 kg
Sarcinã utilã: 28,1 t
Vitezã maximã: 58,6 km/h
Înãlþime de încãrcare: 2.820 mm

KKoommaattssuu  aa  llaannssaatt  ppee  ppiiaaţţăă
uunn  nnoouu  mmooddeell  ddee  bbaassccuullaannttăă
ccuu  şşaassiiuu  aarrttiiccuullaatt,,
HHMM330000 SSeerriiaa  33..  AAcceessttaa  aarree
oo  ppuutteerree  ddee  332255  CCPP  şşii  eessttee
eecchhiippaatt  ccuu  uunn  mmoottoorr  ccee  ssee
aalliinniiaazzăă  llaa  nnooiillee  ssttaannddaarrddee
eeuurrooppeennee  îînn  mmaatteerriiee  ddee
eemmiissiiii  ddee  nnooxxee..



luna august a anului 1866. La vre -
mea respectivã, Sinaia era un mic
sat de munte, numit Podul Nea -
gu lui. Domnitorul hotãrãºte con -
stru irea unui castel într-un loc re -
tras ºi pitoresc: Piatra Arsã. Câþiva
ani mai târziu, în 1872, el cumpãrã
terenul (1000 de pogoane), iar
lu crãrile încep în 1873, sub condu -
ce rea arhitecþilor Johannes
Schultz ºi Karel Liman. 

Mai întâi, lucrãtorii au depus
efor turi pentru a stãpâni elemen -

tele capricioase ale naturii, cum
ar fi cursurile subterane de apã
sau alunecãrile de teren. Pentru
terminarea amenajãrilor, a fost
nevoie de 300 muncitori, care au
lucrat timp de doi ani, sub supra -
vegherea directã ºi atentã a lui
Carol I. Piatra de temelie este
aºezatã în 1875, aceleaºi surse
precizând cã acolo sunt îngropate
ºi câteva zeci de monede de aur
de 20 lei, primele monede ro mâ -
neºti cu chipul regelui. 
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În 1883, are loc inaugurarea
oficialã a Peleºului. Aºezarea sa
pe Valea Prahovei nu era întâm -
plã toare. Nu departe, la Predeal,
era pe vremea aceea graniþa Ro -
mâ niei cu Austro-Ungaria. Însã,
în viitor, dupã unirea Transilvaniei
cu Vechiul Regat, castelul se va
gãsi chiar în inima þãrii.

Peleºul va cãpãta apoi o tot
mai mare importanþã, devenind re -
ºe dinþa de varã a familiei regale
ro mâne, care petrecea aici destul

de multã vreme, de obicei din mai
pâ nã în noiembrie. Aici s-au þinut
im portante întruniri politice, cum au
fost Consiliile de Coroanã din 1914
(când s-a hotãrât neutra li ta tea Ro -
mâniei din primul rãzboi mondial,
care tocmai începuse) ºi din 1925.

Cea mai importantã vizitã a fost
aceea a bãtrânului împãrat al Aus -
tro-Ungariei, Franz Joseph, în
1896. Acesta a fãcut o mulþime
de fotografii cu acel prilej, fiind im -
presionat de frumuseþea ºi bo gãþia

castelului. În 1906 se aº tepta o
nouã vizitã a împãratului, cu ocazia
sãrbãtoririi a 40 de ani de domnie
a regelui Carol I. Cu acest prilej a
fost amenajat la cas tel aparta men -
tul imperial, însã vi zita lui Franz
Joseph nu a mai avut loc.

Primul castel
electrificat din
Europa

Chiar dupã inaugurarea sa din
1883, Peleºul va mai suferi modi -
fi cãri, extinzându-se mereu. La for -
ma actualã se ajunge abia în 1914
(anul morþii regelui Carol I). Cas -
te lul are 160 de camere ºi mai
multe intrãri ºi scãri interioare. Tur -
nul central mãsoarã nu mai puþin
de 66 de metri înãlþime. Pe lângã
Peleºul propriu-zis, în zonã au mai
fost înãlþate încã douã con struc þii
mai mici, Peliºorul ºi Foi ºorul.

Peleºul are ºi o salã de teatru,
cu o micã scenã ºi 60 de locuri,
plus loja regalã. Castelul avea do -
tãri foarte moderne pentru epoca
în care a fost construit. De exem -
plu, plafonul de sticlã al holului de
onoa re este mobil, putând fi acþio -
nat de un motor electric. Încã din
1883, castelul are încãlzire centralã.

Pe lângã castel au fost con -
stru ite Peliºorul, Corpul de Gardã,
Economatul, Casa de Vânãtoare
Foiºor, Grajdurile, Uzina Electricã
ºi Vila ªipot. Pânã la terminarea
castelului (1883), Regele Carol I
ºi Regina Elisabeta, au locuit la
casa de vânãtoare. Datoritã uzinei
elec trice proprii, Peleºul a fost pri -
mul castel electrificat din Eu ropa.

Locul naşterii
regilor

Peleºul a avut o importanþã
deo sebitã pentru istoria þãrii
noastre. Aici s-a nãscut, în 1893,
viitorul rege Carol al II-lea (1930
- 1940), primul rege al dinastiei
nãscut pe pãmânt românesc ºi
primul botezat în religia ortodoxã.
În 1921, la Foiºor, s-a nãscut fiul
sãu, regele Mihai I. În 1921, are
loc la Peleº, nunta principesei
Ilea na, una dintre surorile lui Carol
al II-lea, la care participã o mul -
þi me de personalitãþi ale vremii,
inclusiv Nicolae Iorga. Doi ani mai
târ ziu au loc serbãrile semicen -
te narului castelului Peleº (50 de
ani de la începerea lucrãrilor).

Castelul va rãmâne reºedinþã
a familiei regale pânã în 1948,
când este confiscat de regimul
co munist. În 1953, Peleºul va de -
veni muzeu, dar trebuie spus cã
el putea fi vizitat, încã de pe vre -

CC onform surselor online,
castelul Peleº este unul
dintre cele mai impor tan -
te edificii de tip istoric
din România, având ca -

rac ter de unicat ºi este, prin va -
loarea sa istoricã ºi artisticã, unul
din cele mai importante monu -
mente de acest fel din Europa
celei de a doua jumãtãþi a seco -
lu lui al XIX-lea.

Principele Carol I viziteazã
pentru prima datã localitatea în

Castelul

Peleş

Castelul Peleş este situat în Sinaia, pe Valea Prahovei (la 44 km
de Braşov şi la 122 km de Bucureşti), pe drumul european
E60 (DN1). Conceput ca reşedinţă de vară a regilor României, a fost
construit la comanda regelui Carol I al României (1866 - 1914), după
planurile arhitecţilor Johannes Schultz şi Karel Liman, şi a fost
decorat de celebrii decoratori J. D. Heymann din Hamburg, August
Bembé din Mainz şi Berhard Ludwig din Viena.
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pentru vizitatorii regelui, care
puteau sã admire seninul cerului
în nopþile de varã. A fost finalizat
complet abia în 1911, sub îndru -
marea lui Karel Liman.

Biblioteca regalã îi atrage în
spe cial pe cei pasionaþi de cãrþi
rare, având coperþi din piele ºi
gra vate cu litere de aur. Chiar ºi
pen tru cei mai puþin familiarizaþi
cu universul cãrþilor, existã un
punct de atracþie: uºa secretã, o
cale de acces în spatele unui raft
cu cãrþi, prin care regele se putea
refugia în diverse încãperi ale
Castelului.

Sãlile de arme, amenajate în
pe rioada anilor 1903 - 1906, adã -
pos tesc peste 4000 de piese
euro pene ºi orientale din secolele
XIV - XVII. Cele mai preþioase sunt
considerate armurile germane din
secolele XVI - XVII ºi o armurã
completã pentru cal ºi cavaler,
unicã în România.

Sala de muzicã a devenit salon
de serate muzicale la dorinþa
reginei Elisabeta. Mobilierul de
aici a fost primit în dar de la
maharajahul de Kapurtala.

Sala Florentinã, denumitã ºi
Marele Salon, impresioneazã prin
plafonul sculptat în lemn de tei,
aurit, cele douã mari candelabre
ºi decoraþiunile în stilul neo ren aº -
terii italiene.

Sala Maurã este opera arhitec -
tu lui Charles Lecompte du Nouy,
având elemente hispano-maure,
cu o fântânã din marmurã de Carra -
ra, copie dupã o piesã din Cairo.

Sala de teatru are 60 de locuri
ºi loja regalã, fiind decoratã în stilul
Ludovic al XIV-lea. La etajul I se
aflã Sala de Concerte, ame na jatã
în 1906, în care se gãsesc un cla -

ve cin executat la Anvers în 1621,
un pian cu coadã verticalã Bluthner
ºi o orgã Rieger cu douã claviaturi.

Apartamentul Imperial a fost
amenajat tot în 1906 cu ocazia
vizitei împãratului Austro-Ungariei,
Franz Josef I, invitat la aniversarea
a 40 de ani de domnie ai regelui
Carol I.

Sala de Consilii seamãnã cu
una dintre sãlile Primãriei din
Lucerna, Elveþia, iar în cabinetul
de lucru se aflã un birou impu nã -
tor ºi un pupitru pentru audienþe.
Sufrageria, unde sunt expuse
piese de argint de o mare valoare,
este situatã la etajul 1 ºi are un
mobilier rustic breton din secolul
al XVIII-lea. Salonul Turcesc adã -
pos teºte o colecþie de vase tur -
ceºti ºi persane în alamã.

Vitraliile Castelului Peleº au
fost cumpãrate ºi montate între
1883 ºi 1914, cele mai multe fiind
aduse din Elveþia ºi Germania,
piese datând din secolele XV ºi
XVII. De asemenea, Castelul are
ºapte terase decorate cu statui
din piatrã, fântâni ºi vase orna -
mentale din marmurã de Carrara.

Dupã Castelul Bran, Peleºul
este considerat al doilea muzeu
din þarã cãutat de turiºti. Numai
în anul 2006 i-au trecut pragul
peste 250.000 de vizitatori din
þarã dar ºi din SUA, Australia, Ja -
po nia ºi Noua Zeelandã. În prime -
le ºase luni din 2010, 80.000 de
turiºti au vizitat castelul Peleº.
Importanþa Castelului este datã
ºi de mãsurile de securitate exis -
tente: pazã militarã, suprave ghe -
tori ºi camere video.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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mea regelui Carol I. În 1990, ºi
Peliºorul este deschis publicului
spre vizitare.

Un calcul sumar aratã cã între
1875 ºi 1914 s-au cheltuit la Pe -
l eº peste 16 milioane de lei-aur.

Din 1990, respectiv 1993 ºi
pânã azi, castelele Peleº ºi Peliºor
sunt redeschise spre vizitare. În
anul 2007, dupã cinci ani de nego -
cieri între Statul român ºi Casa
regalã, se ajunge la un acord, prin
care castelul Peleº, castelul Pe li -
ºor, precum ºi întregul dome niu
Peleº alcãtuit din fostele de pen -
dinþe regale, au reintrat în pro prie -
ta tea Regelui Mihai I (1927-1930,
1940-1947), dar con tinuã sã fie
ad ministrate de statul român. Ex -
cep þie face cas te lul Foiºor, clãdire
inauguratã în anul 1881. Acordul
cu Casa rega lã, expirat în anul
2009, în cazul castelului Peliºor,
ºi în 2010, în cazul castelului Peleº,
a fost din nou prelungit.

Castel-muzeu

Dupã cum am spus, castelul
a fost declarat muzeu în 1953. În
ultimii ani ai regimului comunist,
între 1975 - 1990, Nicolae Ceau -
ºes cu a ordonat închiderea dome -
niului pentru public. Singurele
persoane acceptate în acest do -
meniu au fost cele de întreþinere,
militare ºi personalul de pazã.
Întreaga zonã a fost declaratã de
interes protocolar.

Holul de Onoare este gran -
dios, cu lambriuri din lemn de nuc,
tapetate cu basoreliefuri ºi statu -
e te. Plafonul mobil din sticlã, ac -
þionat cu ajutorul unui motor
electric sau printr-un sistem ma -
nual, era un element de surprizã
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Picturile murale, decoraţiunile
interioare și exterioare, dar și
grãdina, care amintește întrucâtva
de împrejurimile palatului
Versailles, fac din Peleș unul dintre
cele mai frumoase castele din
Europa
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CÂŞTIGURILE DAIMLER
LA UN NIVEL RECORD

Daimler AG (cu abrevierea DAI
în cadrul Bursei de Valori) a
înregistrat pentru cel de-al
doilea trimestru al anului 2011
câºtiguri cotate printre cele mai
înalte per trimestru din întreaga
istorie a Grupului: profitul
Group EBIT s-a ridicat la 2,581
miliarde de euro (T2 2010:
2,104 miliarde de euro). 
Profitul net s-a ridicat la 1,704
miliarde de euro, înregistrând,
de asemenea, un nivel record
(T2 2010: 1, 312 miliarde de
euro), iar câºtigurile per acþiune
s-au ridicat la 1,51 de euro (T2
2010: 1,18 euro). 
În al doilea trimestru al anului
2011, Grupul Daimler a vândut
la nivel mondial 527.600 de
autoturisme ºi autovehicule
comerciale uºoare, depãºind
cu 6% cifra înregistratã în
aceeaºi perioadã a anului
precedent.
Veniturile Daimler au crescut cu
5%, pânã la 26,3 miliarde de
euro (T2 2010: 25,1 miliarde
de euro); ajustate la efectele
cursului de schimb, veniturile
au crescut cu 9%. La sfârºitul
celui de-al doilea trimestru al
anului 2011, Daimler dispunea
de 266.114 de angajaþi în toatã
lumea (30 iunie 2010:
257.658). Din acest total,
166.840 de persoane lucrau în

Germania (30 iunie 2010:
163.507).

87 AUTOBUZE CITARO
PENTRU GENEVA

Spre sfârºitul lunii iulie,
Daimler Buses a anunþat cã a
câºtigat o nouã comandã
importantã, de data aceasta
din partea companiei
Transports Publics Genevois
(TPG) din Elveþia. Cele 87
autobuze articulate Mercedes-
Benz Citaro vor fi utilizate pe o
reþea de transport public de
305 km în Geneva ºi în
apropierea acestui oraº. TG are
o forþã de muncã de
aproximativ 1.700 persoane ºi
opereazã 82 tramvaie ºi 320
autobuze. Livrãrile vor începe
în luna septembrie a acestui
an. 
Autobuzele articulate Citaro G
care fac obiectul acestei
comenzi au o lungime de 17,94
m ºi o capacitate de 150
pasageri. Sunt echipate cu
motorizãri Mercedes�Benz OM
457 (h)LA EURO V EEV,
capabile sã dezvolte o putere
maximã de 354 CP. De
asemenea, vehiculele sunt
dotate cu Electronic Brake
System (EBS), în combinaþie cu
Anti-Lock Brake System (ABS)
ºi Acceleration Skid Control
(ASR), frâne disc ºi suspensie

independentã pe puntea faþã.

MAN E PE FACEBOOK

MAN Truck&Bus îºi extinde
prezenþa online, alãturându-se
reþelei Facebook prin
intermediul unei pagini oficiale
corporate. Utilizatorii pot gãsi
acolo noutãþi la zi despre
companie, informaþii despre
evenimente ºi pot folosi funcþia
de comentarii pentru a intra în
contact direct cu reprezentanþi
ai fabricantului de vehicule
comerciale.
Þinând pasul cu timpurile, MAN
a înþeles utilitatea unui astfel
de instrument pentru a asigura
un acces rapid ºi facil al unui
segment larg de public la
diferite tipuri de conþinut,
începând de la transmisiuni live
de la târguri ºi expoziþii ºi
terminând cu comunicate de
presã. De asemenea,
producãtorul este prezent pe
Facebook ºi cu MAN Trucker's
World, MANschaftsbus, MAN
Latin America ºi MAN Careers. 

BICICLETA ELECTRICĂ
DE LA SMART INTRĂ
ÎN PRODUCŢIE 

Bicicleta electricã (ebike), ce e
parte din portofoliul de produse
smart, intrã în producþie de
serie. O versiune a acestei
biciclete va fi expusã la expoziþia
Eurobike de la Friedrichshafen,
care se va desfãºura între 31
august ºi 3 septembrie 2011, ºi
la Salonul Auto de la Frankfurt
(13-25 septembrie 2011).
Modelul este dezvoltat ºi produs
în cooperare cu fabricantul
GRACE, cu sediul în apropiere
de Berlin. Bicicleta va fi lansatã
în prima jumãtate a lui 2012. 

CEO a Solaris, Solange
Olszewska, a fost desemnată
printre cele mai influente 100
de femei de afaceri din lume,
conform unei analize realizate
de cotidianul german de
afaceri Handelsblatt.
Publicaţia nu stabileşte, însă,
şi o ierarhie în cadrul acestui
Top 100. 
Handelsblatt recunoaşte
succesul lui Solange
Olszewska cu brandul Solaris,
mai ales în cadrul licitaţiilor
pentru livrarea de autobuze
către operatori importanţi
europeni din domeniul
transportului de pasageri, în
special municipalităţi, în cadrul
unei competiţii foarte strânse
din partea unor alte mărci de
renume în Europa şi în lume.

CEO SOLARIS - PRINTRE CELE MAI INFLUENTE
FEMEI DE AFACERI

Conducerea companiei declarã
cã aceastã bicicletã este un
adevãrat smart, numai cã pe
douã roþi. Nu este numai o
bicicletã cu un design deosebit,
dar este, de asemenea, foarte
practicã ºi uºor de folosit. ªi
asta în contextul unei creºteri
extraordinare a popularitãþii
ciclismului în Germania.
Modelul este un... vehicul hibrid,
echipat cu un motor electric în
butucul roþii spate, dezvoltat de
BionX, care porneºte automat
atunci când biciclistul începe sã
pedaleze. Forþa este transmisã
roþii spate prin intermediul unui
sistem de tracþiune pe curea.
Sunt disponibile trei trepte de
vitezã. Biciclistul poate decide
câtã putere sã foloseascã din
partea motorului de 250 W
pentru a-i veni în ajutor în timpul
pedalãrii, prin acþionarea unui
buton, fiind disponibile patru
trepte de putere. Noua bicicletã
electricã de la smart are un
design neconvenþional, în linie
cu stilul mãrcii ºi integreazã
câteva soluþii interesante, cum
ar fi un port USB încorporat
pentru smartphone sau sistem
de recuperare a energiei în

timpul frânãrii. Vehiculul oferã o
autonomie de peste 100 km
înainte de a fi necesarã
reîncãrcarea bateriei litiu-ion.
Bicicleta costã aproximativ
2.900 EUR în Germania. 

MAJORARE TARIFE LA
CĂLĂTORIA CU
TRENUL

CFR Cãlãtori anunþã cã,
începând cu data de 14 august
2011, tarifele la transportul
feroviar de cãlãtori se
majoreazã cu 18%. Mãsura
face parte din strategia de
redresare ºi echilibrare a
situaþiei financiare a companiei
ºi are ca principalã cauzã
creºterea preþurilor - care a
avut loc de la data ultimei
majorãri (20 septembrie 2010)
ºi pânã în prezent - la diferite
materiale cu pondere mare în
activitatea de transport feroviar:
combustibil, energie, piese etc.
Facilitãþile de cãlãtorie acordate
de CFR Cãlãtori pânã la acest
moment se aplicã în continuare
ºi dupã majorare,
menþinându-se principiile de

protejare a cãlãtorilor care
utilizeazã frecvent trenurile de
persoane, prin continuarea
acordãrii de reduceri de 50%
din tariful integral la
abonamente pentru navetiºti ºi
de 75% la abonamente pentru
elevi ºi studenþi. 

700.000 BICICLETE
ELECTRICE ÎN 2010

Potrivit asociaþiei industriei pe
douã roþi din Germania (ZIV),
vânzãrile de biciclete în aceastã
þarã au crescut de la 70.000 în
2007 la 200.000 în 2010,
asociaþia previzionând cã pânã
în 2018 bicicletele electrice vor
ajunge sã îºi adjudece 15% din
cifra totalã domesticã de
vânzãri. În Europa, situaþia este
încã ºi mai interesantã. În
2007, 200.000 persoane
optaserã la nivel european
pentru o bicicletã electricã, în
2009 aceastã cifrã ajungând la
500.000, pentru ca, în 2010, sã
fie vândute în întreaga Europã
nu mai puþin de 700.000
biciclete electrice, marcând o
creºtere cu 40% comparativ cu
anul anterior.
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SSee  lliibbeerraalliizzeeaazzăă  ttrraannssppoorrttuull  nnaaţţiioonnaall
ddee  ccăăllăăttoorrii  pprriinn  sseerrvviicciiii  rreegguullaattee??  SSee
mmeennţţiinnee  ssiisstteemmuull  aaccttuuaall??  SSaauu  ssee
iinnttrroodduuccee  uunn  ssiisstteemm  nnoouu??  SSuunntt
sseemmnnee  ddee  îînnttrreebbaarree  ccaarree  ssee  ppaarree  ccăă
ssee  vvoorr  ppăăssttrraa  şşii  dduuppăă  aaddooppttaarreeaa  nnooiiii
oorrddoonnaannţţee  pprriivviinndd  ttrraannssppoorrttuurriillee
rruuttiieerree..

LLiibbeerraalliizzaarree
ssaauu  nnuu??

Numărătoare inversă pentru Autoritatea
Metropolitană de Transport Bucureşti

În paralel cu Ordonanþa privind transporturile rutiere, se aflã în
discuþie Ordonanþa de Guvern privind înfiinþarea Autoritãþii
Metropolitane de Transport Bucureºti (AMTB) la nivelul Capitalei ºi
al judeţului Ilfov, care sã funcþioneze ca un organism de
reglementare ºi coordonare a transportului public suprateran ºi
subteran, în corelaþie cu transportul zonal pe calea feratã ºi
punctele de acces auto spre ºi dinspre oraº. 
De menþionat cã în cadrul AMTB va funcþiona un Compartiment
care va avea drept de inspecþie ºi control în trafic sau la sediul
operatorilor de transport ºi al autoritãþilor competente, referitor la
desfãºurarea activitãþilor de transport public din zona sa de
competenþã. Altfel spus, cãrãuºii care opereazã pe traseele din zona
Bucureºti - Ilfov trebuie sã se aºtepte la verificãri suplimentare în
urmãtoarea perioadã.
În plus, AMTB va percepe tarife pentru emiterea de avize ºi
autorizaþii. De asemenea, pentru asigurarea corelãrii implementãrii
oricãror proiecte de investiþii în domeniul transportului public cu
planificarea strategicã intermodalã stabilitã de AMTB cu avizul
favorabil al Consiliului de Conducere, aceasta va avea atribuþii de
organism de avizare pentru orice proiect de investiþii în domeniul
transportului public pe aria sa de acoperire. Autoritatea va fi
ordonator terþiar de credite, cu finanþare de la bugetul de stat, prin
bugetul MTI, din venituri proprii, fonduri externe ºi din alte surse
legal constituite.
AMTB va fi organizatã ca o instituþie publicã în subordinea MTI ºi va
avea în structurã servicii, birouri ºi compartimente de specialitate,
cu sediul în minister, dar care poate fi schimbat prin hotãrâre a
Guvernului. Structura organizatoricã, atribuþiile ºi relaþiile cu
structurile organizatorice ale administraþiei publice, centrale sau
locale, dupã caz, ºi cu reprezentanþii societãþii civile, se vor stabili
prin Regulamentul de organizare ºi funcþionare al AMTB, aprobat
prin Hotãrâre a Guvernului.
Conducerea AMTB va fi asiguratã de un Consiliu de Conducere, al
cãrui preºedinte este ºi director general, numit prin ordin al
ministrului Transporturilor. Concret, Consiliul de Conducere va fi
format din 7 membri: Preºedintele Director General, doi
reprezentanþi ai MTI ºi câte un reprezentant al Ministerului
Finanþelor Publice, Ministerului Administraþiei ºi Internelor,
Consiliului Judeþean Ilfov ºi Consiliului General al Municipiului
Bucureºti. Aceºtia vor fi numiþi ºi revocaþi prin ordin al ministrului
Transporturilor, la propunerea instituþiilor de mai sus.

PP roiectul de ordonanþã
privind transporturile ru -
tie re publicat în luna
august pe site-ul Minis -
terului Transporturilor

menþioneazã cã transportul rutier
de persoane prin servicii regulate
se poate efectua de cãtre ope ra -
torii de transport rutier numai în
baza programelor de transport ºi a
licenþei de traseu eliberatã de au -
toritatea competentã, precizând cã
licenþa de traseu pentru trans portul
rutier interjudeþean contra cost se
elibereazã pentru fiecare cursã, iar
pentru transportul rutier judeþean,
pentru fiecare traseu. Nu se sta bi -
leº te însã care va fi mo da li tatea de
acordare a licen þe lor de traseu (în
sistemul actual sau la ce rere - adicã
liberalizare), sti pu lându-se cã ser -
viciul regulat de trans port naþional
de persoane con tra cost se efec -
tuea zã cu au to  buze, în condiþiile
sta bilite de au toritatea competentã
prin nor me.

Concret, autoritatea compe -
ten tã va stabili prin norme: con -
diþiile pen tru efectuarea serviciilor
regu la te, a serviciilor regulate spe -
ciale ºi a serviciilor ocazionale
contra cost de transport rutier de
per soa ne; modul de întocmire ºi
apro bare a programelor de trans -
port; modul de atribuire a trasee -
lor cuprinse în programele de
trans port; modelul licenþei de tra -
seu ºi al graficului de circulaþie;
obli gaþiile operatorilor de trans -
port rutier în cazul efectuãrii servi -
ci ilor regulate, a serviciilor regu -
la te speciale ºi a serviciilor
o ca zio nale contra cost de trans -
port rutier de persoane; condiþiile
de efectuare a operaþiunilor de
cabotaj în cazul transportului
contra cost de persoane.

De menþionat cã proiectul de
Or donanþã menþine prevederea
con form cãreia în cadrul trans por -
tului rutier internaþional contra
cost de persoane prin servicii

regu late, efectuat de cãtre opera -
torul de trans port rutier român pe
baza au to rizaþiei de transport
inter naþional, este interzisã îmbar -
carea persoa ne lor în vederea
trans portului aces tora între douã
localitãþi de pe te ri toriul României,
ca serviciu in ternaþional de trans -
port persoane.

Case de marcat şi
cititoare de
carduri obligatorii
pe maşini

Pe de altã parte, actul nor -
mativ introduce obligativitatea do -
tãrii autobuzelor, prin intermediul
cãrora se presteazã transport ru -
tier na þio nal de persoane contra
cost prin ser vicii regulate, cu apa -
rat de mar cat electronic fiscal ºi
cititor de car duri cu posibilitate
de a transmite date online. Apa -
ra tele de marcat elec tronice fis -
ca le trebuie sã înde pli neascã toa -

te condiþiile ºi funcþiile prevãzute
de legislaþia în vigoare ºi vor fi
utilizate la eliberarea de legi timaþii
de cãlãtorie. În plus, per soanele
care, conform legii, bene ficiazã
de facilitãþi la transportul rutier
na þional au obligaþia de a utiliza
legi timaþie de transport tip card
atât la urcarea, cât ºi la coborârea
aces tora în/din autovehicul. Mo -
dul de utilizare, precum ºi con di -
þiile pe care trebuie sã le înde -
plineas cã aparatele de marcat
electronice fiscale ºi cititoarele
de carduri vor fi reglementate prin
norme metodologice, aprobate
prin hotãrâre a Guvernului.

Conform legii, modelul bile te -
lor, abonamentelor ºi legitimaþiilor
speciale va fi stabilit unitar prin or -
din al ministrului finanþelor pu -
blice. Tot prin lege se stabileºte
cã transportul copiilor sub 5 ani
se realizeazã gratuit, în condiþiile
în care aceºtia nu ocupã locuri
separate.

Autogările
licenţiate de
administraţia
locală

Condiþiile de licenþiere ale au -
to gãrilor, conform noilor regle men -
tãri þin de trei elemente - bazã ma -
te rialã, competenþã profesio na lã ºi
onorabilitate - autogãrile putând fi
proprietate privatã sau pu blicã.
Solicitarea privind înfiin þarea sau
desfiinþarea unei auto gãri va fi
aprobatã de autoritatea adminis -
tra þiei publice locale, acordul Minis -
te rului Transportului fiind necesar
nu mai în cazul în care adminis tra -
to rul infrastructurii feroviare solicitã
înfiinþarea sau desfiinþarea unei au -
togãri în/din zonele aferente sta -
þi ilor de cale feratã. Conform actului
normativ, este interzisã schimbarea
desti naþiei unei autogãri, des fiin -
þa rea acesteia sau schimbarea des -
ti naþiei unor spaþii ale unei autogãri,
în mai puþin de 6 luni de la noti -

ficarea acestei intenþii de cãtre
proprietarul autogãrii respective.
Amenajarea, semnalizarea rutierã
ºi întreþinerea staþiilor publice pen -
tru urcarea/coborârea persoa ne -
lor transportate se asigurã de
autoritatea administraþiei publice
locale, administratorul drumului sau
deþinãtorul acestuia, dupã caz.

Potrivit noii ordonanþe privind
transporturile rutiere, biletul de
cãlãtorie reprezintã contractul de
transport în cazul serviciilor regu -
la te, încheiat între prestator - ope -
ra tor de transport ºi bene fi ciar -
cãlã tor, prin care operatorul de
trans port rutier se obligã sã efec -
tue ze transportul în condiþii de si -
guranþã ºi confort, iar bene fi ciarul
se obligã sã achite contra va loarea
sa, care include ºi asigu rarea per -
soanelor ºi a ba ga jelor, precum ºi
riscurile ce pot decurge din efec -
tuarea transportului rutier.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro



august 2011 ........................................................................................................................

R
E
G

L
E
M

E
N

T
Ă

R
I

R
E
G

L
E
M

E
N

T
Ă

R
I

........................................................................................................................ august 201156 57

continuare prevederile Hotãrârii
Con siliului General, potrivit cãrora
ac tivitatea de transport public pe
liniile preorãºeneºti poate fi asi -
gu ratã numai la solicitarea pri -
mãriilor care încheie contract cu
Regia. Prin aceste contracte indi -
vi duale, autoritatea localã îºi asu -
mã responsabilitatea susþinerii
ser viciilor prestate de cãtre RATB
locu itorilor comunei lor ºi onorãrii
obli gaþiilor de platã revenite prin
contract“, ne-a precizat Criþ.

Potrivit Hotãrârii, Primãria Ca -
pitalei elibereazã licenþe de traseu
cãtre operatorii de transport rutier,
valabile maxim 3 ani. Directorul
general al RATB a fost împu ter -
nicit sã negocieze ºi sã încheie
contracte cu primãriile din Ilfov
pen tru 52 de trasee. În baza nou -
lui tip de contract, autoritatea
localã trebuie sã elibereze, pentru
fie care lunã din durata contrac -
tului, bilete la ordin cu valoarea
costurilor de transport ce se vor
efectua. Documentul prevede o
perioadã de 15 zile ca termen de
platã de la data facturãrii sumei.
În caz contrar, transportul poate
fi suspendat pânã la achitarea
sumei respective, dar nu mai mult
de 15 zile, cu 0,15% penalizãri
pe zi la suma datoratã. Dupã
aceas tã perioadã, în caz cã banii
nu se achitã, contractul poate fi
reziliat de plin drept, fãrã nicio
for malitate ºi fãrã intervenþia ins -
tanþelor judecãtoreºti. La fel se
procedeazã dacã RATB nu îºi
îndeplineºte obligaþiile. De ase -
me nea, contractul poate fi denun -
þat unilateral de fiecare dintre
pãrþi, cu un preaviz de 30 de zile.
Aºa s-a întâmplat în cazul liniilor
406 Lujerului-Chiajna ºi 408, 428
Bucureºti-Domneºti, la începutul
anului.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLŞUPPotrivit noilor reglemen -
tãri, operatorii care
deþin licenþe pentru
trans por tul public de
per soa ne prin curse re -

gulate pe traseele dintre Bucureºti
ºi localitãþile din Ilfov pot utiliza
ºi „autobuze urbane” - noþiune
nou introdusã. Licenþele de traseu
nu vor mai fi atribuite de cãtre
Consiliul General al Municipiului
Bucureºti, ci de CJ Ilfov, pe baza
pro punerilor comisiei paritare for -
mate din câte un reprezentant al
CJ ºi al agenþiei ARR din judeþ.
Licenþele vor fi emise/eliberate
de cãtre agenþia ARR.

De asemenea, Consiliile jude -
þe ne sunt obligate sã înfiinþeze
autoritãþi judeþene de transport
care sã coordoneze ºi sã con tro -
le ze prestarea serviciului de trans -

port public de persoane prin ser -
vicii regulate, desfãºurat între lo -
ca litãþile judeþului, inclusiv în caz
cã acestea au înfiinþat o aso cia -
þie de dezvoltare comunitarã. Ser -
viciul de transport public local se
va realiza prin contract de dele -
gare a gestiunii, pe baza autori -
za þiei de transport sau a licenþei
de transport, la care autoritatea
de autorizare elibereazã, pentru
fie care mijloc de transport stabilit,
câte o copie conformã a acestora,
precum ºi contractele de atribuire
în gestiune a serviciului, în con -
formitate cu condiþiile de conce -
sio nare, prin licitaþie, a serviciului.

Iatã toate modificãrile ºi com -
pletãrile aduse Legii 92/2007:

1. La art. 4, dupã alin. (1) se
intro duce un nou alineat, (1^1):
„Pen tru efectuarea serviciului de

trans port public de persoane prin
curse regulate, pe traseele dintre
mu nicipiul Bucureºti ºi localitãþile
jud. Ilfov, operatorii de transport
care deþin licenþele respective pot
utiliza ºi autobuze urbane, în con -
diþiile în care CJ Ilfov stabileºte
astfel în licenþele de traseu.“ 

2. La art. 5, alin. (3) se mo di ficã
astfel: „Transportul public lo cal de
per soane prin curse regu late spe -
cia le locale sau judeþene se reali -
zea zã de cãtre operatorii de trans -
port rutier cu autobuze deþinute în
proprietate sau în baza unui
contract de leasing pe baza de
licenþe de traseu ºi caiete de sarcini
elaborate ºi eliberate de primãrie
sau de consiliul judeþean, dupã caz,
în condiþiile stabilite prin Norme.“ 

3. La art. 14 alin. (3), dupã
litera a) se introduce o nouã literã,
a^1): „autobuze urbane;“. 

4. La art. 16, alin. (3) se mo -
dificã astfel: „Consiliile judeþene
sunt obligate sã înfiinþeze: 

a) autoritãþi judeþene de trans -
port prin care sã asigure, sã orga -
ni zeze, sã reglementeze, sã coor -
doneze ºi sã controleze prestarea
serviciului de transport public de
persoane prin servicii regulate,
desfãºurat între localitãþile jude -
þu lui, inclusiv în cazul în care aces -
tea au înfiinþat o asociaþie de dez -
voltare comunitarã, precum ºi sã
înfiinþeze societãþi de transport
public judeþean de persoane prin

curse regulate necesare, dacã
acestea nu existã; 

b) comisii paritare, din care
vor face parte câte un reprezen -
tant al consiliului judeþean ºi al
agenþiei Autoritãþii Rutiere Româ -
ne din judeþul respectiv, prin care
sã asigure propuneri de atribuire
a serviciului de transport public de
persoane prin servicii regulate ºi
de atribuire a licenþelor de traseu.“ 

CJ Ilfov, stăpân pe
preorăşeneşti

5. La art. 16, dupã alin. (5) se
introduce un nou alineat, (6): „CJ
Ilfov coordoneazã serviciul de
trans port public de persoane prin
curse regulate, care se desfãºoarã
între Bucureºti ºi localitãþile jud.
Ilfov, serviciu care se încadreazã
în transportul public judeþean de
persoane.“ 

6. La art. 17 alin. (1), dupã lite -
ra o) se introduce o nouã literã,
p): „aprobã atribuirea licenþelor
de traseu pentru efectuarea trans -
portului public de persoane prin
curse regulate sau a transportului
public de persoane prin curse
regulate speciale, dupã caz.“ 

7. La art. 17, dupã alin. (3) se
intro duce un nou alineat, (4): „Pro -
gramul de transport public de per -
soane prin curse regulate între
jud. Ilfov ºi Bucureºti, prelungit în
conformitate cu prevederile art.
II alin. (1) din OG nr. 27/2010
pen tru modificarea ºi completarea
OUG nr. 109/2005 privind trans -
por turile rutiere, va fi preluat ºi
ges tionat de cãtre CJ Ilfov ca pro -
gram judeþean de transport, res -
pec tându-se termenul de vala bi -
litate al acestuia.“ 

8. La art. 20 alin. (2), litera d)
se modificã astfel: „participã la
co misiile paritare pentru propu -
neri de atribuire a serviciului de
transport public de persoane prin
curse regulate ºi de atribuire a li -
cenþelor de traseu pentru trans -
por tul public de persoane prin
curse regulate pe trasee judeþene,
în conformitate cu prevederile
prezentei legi;“. 

9. La articolul 20 alin. (2), litera
f) se abrogã. 

10. La art. 24, alin. (1) se mo -
di ficã astfel: „Serviciul de trans -
port public local de persoane prin
curse regulate, cu autovehicule
sau nave, se realizeazã prin con -
tract de delegare a gestiunii, pe
baza autorizaþiei de transport sau
a licenþei de transport, dupã caz,
la care autoritatea de autorizare
elibereazã, pentru fiecare mijloc
de transport stabilit, câte o copie

Parlamentul a modificat şi completat Legea nr.
92/2007 privind serviciile de transport public
local, iar noul act normativ - Legea 163/2011 - a
fost publicat în Monitorul Oficial din 22 iulie. În
termen de 30 de zile, adică până pe 22 august,
ministrul Administraţiei şi Internelor trebuie să
emită Normele de aplicare. Până atunci,
directorul general al RATB, Adrian Criţ, anunţă
că va aplica prevederile HCGMB nr.
267/29.10.2010, prin care a fost împuternicit să
negocieze şi să încheie contracte cu primăriile
din Ilfov pentru 52 de trasee preorăşeneşti.

conformã a acestora, precum ºi
con tractele de atribuire în ges tiu -
ne a serviciului, în conformitate
cu condiþiile de concesionare, prin
licitaþie, a serviciului.“ 

11. La art. 37, alin. (10) se mo -
dificã: „În cazul transportului pu -
blic judeþean de persoane realizat
prin curse regulate, licenþele de
traseu se atribuie prin hotãrâre a
consiliului judeþean, pe baza pro -
pu ne rilor comisiei paritare for -
mate din câte un reprezentant al
consiliului judeþean ºi al agenþiei
ARR din judeþul respectiv, ºi se
emit/se elibereazã de cãtre agen -
þia ARR respectivã.“ 

12. La art. 37, dupã alin. (10)
se introduce un nou alineat, (11),
cu urmãtorul cuprins: „În cazul
trans portului public judeþean de
per soane realizat prin curse re -
gu late între judeþul Ilfov ºi Bucu -
reºti, licenþele de traseu se atri -
buie prin hotãrâre a CJ Ilfov, pe
baza propunerilor comisiei pari -
tare, ºi se emit de cãtre agenþia
ARR din judeþul Ilfov.“ 

Adrian Criţ,
director general
RATB: „Aplicăm
deocamdată
HCGMB 267/2010“

Adrian Criþ, directorul general
al RATB, aºteaptã Normele meto -
do logice pe care ministrul Ad -
ministraþiei ºi Internelor trebuie
sã le adapteze noii legi, iar pânã
atunci aplicã prevederile HCGMB
nr. 267/2010 privind Programul
de transport rutier de persoane
prin serviciile regulate pe raza
mu nicipiului Bucureºti ºi a jude -
þu lui Ilfov, a modelului licenþei de
traseu ºi a contractului de trans -
port public între RATB ºi oraºe -
le/co munele din judeþul Ilfov.
„Pânã la publicarea Normelor de
aplicare a noii legi, noi aplicãm în

Legea transportului
public local,
modificată

RATB acoperă doar 7 trasee din 52
Reamintim cã, dupã desfiinþarea, la 15 iunie 2010, a transportului
preorãºenesc de cãlãtori - din cauza datoriilor acumulate de primãriile
ilfovene cãtre Regie -, au fost reluate din toamna anului trecut cursele
pe 10 trasee: spre ºi de la Chiajna (406), Chitila (422), Domneºti (408),
Tegheº (428), Buftea (460), sat Zurbaua (421) Dragomireºti, satele
Aluniºu (431), Pruni (427) ºi Vârteju (453) din comuna Mogoºoaia ºi
Otopeni (449). Dupã nici 4 luni, la începutul lui ianuarie anul acesta,
trei dintre primãrii - Chiajna, Domneºti ºi Aluniºu - s-au vãzut în
imposibilitatea de a mai aloca bani din buget pentru liniile
preorãºeneºti. Astfel, RATB a desfiinþat, începând cu 1 ianuarie, linia
406 Lujerului - Chiajna, apoi din 14 ianuarie liniile 408 ºi 428 spre
Domnesti, iar din 15 ianuarie linia 431, spre Aluniºu. 
Începând cu 1 august, RATB a înfiinþat o nouã linie preorãºeneascã,
438, între Bucureºti ºi Bragadiru. “Autobuzele circulã de la terminalul
Depoul Alexandria, pe ªos. Alexandria, DN7, pânã în Bragadiru.
Înfiinþarea acestui traseu s-a realizat în urma unui parteneriat încheiat
între RATB ºi Primãria Bragadiru”, ne-a precizat Adrian Criþ.



voie: politicã de preþuri, alegerea
locului în autocar etc. REZMax
este disponibil pe bazã de abo -
namente, care pot fi modificate
sau adaptate la specificul fiecãrei
firme în parte, fãrã alte costuri
suplimentare“, a declarat Paul
Cranja, director executiv Bileteria.

Apelarea la un asemenea sis -
tem poate însemna o îmbunãtãþire
semnificativã a activitãþii. 

„Acum lucrãm la trei module.
Unul dintre ele este cel de Market -
ing, în care fiecare client care a
fãcut vreodatã la noi rezervare
pentru o anumitã firmã va apãrea
la clientul nostru de REZMax. Este
vorba despre gestionarea propri i -
lor cãlãtori. Al doilea modul este
cel de preþuri dinamice, pe o pe ri -
oa dã de aproximativ un an, ca în
transportul aerian. Pot fi intro duse
preþuri de varã sau pentru anumite
zile ale sãptãmânii. Al treilea modul
este destinat trimi terii listelor de
bilete vândute sau rezervate prin
SMS la capetele de linie, pe nume -
rele de telefon ale dispecerilor“, a
precizat Paul Cranja.

Un lucru este cert - ignorarea
avantajelor pe care le poate aduce
internetul reprezintã un risc în
creºtere pentru transportatori.

„În noiembrie, când am înce -
put mai agresiv vânzarea de bilete
pe site, înregistram aproximativ
20 de bilete vândute pe lunã, iar
astãzi numãrul depãºeºte 300 pe
lunã. În momentul de faþã, vindem
bilete doar pentru 10 operatori.
Visul meu pentru transporturile
româneºti este sã organizãm hub-
uri de transport. Nu este imposibil.
Avem firme suficiente pentru asta,
avem logisticã, este nevoie doar
de voinþã ºi de colaborare“, a
arãtat directorul executiv Bileteria. 

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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ÎÎ n cele mai multe cazuri, mo -
tivele pentru care un cãlãtor
apeleazã la transportul ru -
tier sunt legate de preþul
accesibil ºi acoperirea mai

bunã din punct de vedere al sta -
þi ilor ºi al orelor de plecare. La a -
ceastã situaþie, a contribuit din
plin ºi actualul sistem de atribuire
a traseelor. Odatã obþinute licen -
þe le, transportatorilor li se oferea
po sibilitatea de a profita de rela -
ti vul monopol deþinut.

Totuºi, sunt ºi companii de
trans port care au dorit sã ofere
mai mult.

Birouri mobile -
bilete livrate
acasă

Unul dintre traseele care au
cu noscut o dezvoltare importantã
din punct de vedere al eforturilor
de fidelizare a cãlãtorilor este Bu -
cu reºti-Constanþa.

Firma Sir Trans opereazã pe
acest traseu din 2000 ºi în aceºti
ani a schimbat total filozofia de
funcþionare.

Astãzi, compania dispune de
o flotã nouã de autocare de mare
capacitate, de 64 de locuri, iar
cele mai vechi sunt din 2008.

Dar asta nu este tot. Cãlãtorii
îºi pot alege locul din autocar la
cumpãrarea biletului prin internet
sau pot primi biletul acasã.

„Anul acesta, am fãcut birouri
mo bile la Constanþa ºi Mangalia
- o investiþie de 60.000 de euro.
Ul terior, o sã avem astfel de bi -
rouri în toate oraºele din þarã unde
avem curse regulate. Astfel, la
staþiile de îmbarcare, avem niºte
maºini dotate cu calculator, im -
pri mantã, sistem de urmãrire prin
GPS... Este un birou de informare
ºi, în acelaºi timp, un punct de
vân zare a biletelor. Aceste birouri
mo bile sunt folosite în staþie acolo

unde se face îmbarcarea în auto -
buz ºi, totodatã, se pot deplasa
la client. Acesta ne poate suna sã
ne spunã cã are nevoie de unul
sau mai multe bilete pe o anumitã
rutã, iar microbuzul se deplaseazã
la el, îi dã biletele, oferindu-i po -
si bilitatea sã îºi aleagã locul în
au tocar“, a explicat Dragoº Dinu,
di rector general adjunct Sir Trans.

Practic, discutãm de o schim -
ba re de timp ºi loc în ceea ce pri -
veºte vânzarea biletelor ºi, astfel,
un procent important de bilete
este comercializat cu mult înainte
ca respectiva cursã sã aibã loc ºi
direct la domiciliul cãlãtorului ºi

nu la uºa autocarului. Avantajele
sunt evidente, atât pentru pasager
cât ºi pentru firma de transport.

„A fost nevoie de acest ser vi -
ciu de livrare pentru cã foarte
mulþi oameni nu puteau ajunge la
noi. De exemplu, unii dintre ei pre -
ferã sã vinã direct la uºa auto ca -
rului ºi sã cumpere pe loc, dar
existã riscul, în perioada de sezon,
de a nu gãsi loc. Pe ruta Bucu -
reºti-Constanþa, toate maºinile
sunt la fel, cu 64 de locuri, iar
scau nele sunt numerotate la fel în
toate autocarele, astfel încât sã fie
simplu de ales locul la rezervarea
prin internet. Automat, în sistem,

vãd ce locuri am rezervate, dacã
am nevoie de o maºinã sau mai
multe etc. În prezent, 30% dintre
cãlãtorii noºtri utilizeazã acest
sis tem de rezervãri online“, a pre -
cizat Dragoº Dinu.

Pe internet, cãlãtorul poate face
rezervare în douã moduri. Pe de o
parte, poate intra pe site, pen tru a
comanda bilet, îºi alege cur sa la
care vrea sã plece ºi indi cã adre  sa
unde vrea sã îi fie livrat bile tul -
biletele se achitã la livrare, fã rã nici
un cost suplimentar. Pe de altã
parte, poate plãti direct cu cardul.

Chiar dacã sunt încã multe
per soane care plãtesc direct la
autocar, noul sistem începe sã-ºi
dovedeascã avantajele.

„Anul trecut, CFR funcþiona
mai greu ºi erau clienþi pentru toa -
tã lumea. Anul acesta, fluxul de
pasageri a scãzut, pe de o parte
pentru cã CFR merge mai bine,
pe de altã parte din cauza situaþiei
eco nomice, un al treilea factor
fiind serviciile de pe litoralul româ -
nesc, care sunt aºa cum sunt... A -
cum a început sã se simtã dife -
renþa în servicii ºi clienþii ne aleg
mai mult pe noi decât pe celelalte
firme“, a declarat directorul ge -
ne ral adjunct Sir Trans. 

Sistemul de rezervãri online
asigurã ºi posibilitatea unei lãrgiri
semnificative a punctelor de vân -
zare. Se pot încheia colaborãri cu
agenþii, oriunde în þarã.

Calitatea serviciului oferit,
sistemele implementate au fãcut
ca Sir Trans sã fie mai puþin afec -
tatã de fenomenul de „piraterie“,
în ciuda faptului cã preþul nu este
cel mai scãzut. Mai mult decât
atât, fidelizarea clienþilor poate
reprezenta singura garanþie a

Schimbare de viziune
Rezervări prin
internet, alegerea
locului în autocar,
livrarea biletelor
acasă sunt câteva
dintre inovaţiile prin
care compania Sir
Trans îşi atrage
călătorii.

supravieþuirii firmelor în cazul în
care piaþa de transport se libera -
lizeazã.

„Dacã piaþa s-ar liberaliza, noi
deja avem un portofoliu de clienþi.
În general, cei care apeleazã o
datã la serviciile noastre, în pro -
por þie de 80% revin“, a spus di -
rec torul general adjunct Sir Trans. 

Rezervările online
- un start ezitant

Deºi, în mod evident, numãrul
persoanelor ºi, implicit, al cãlã to -
rilor care se informeazã cu aju -
torul internetului este în creºtere,
majoritatea transportatorilor ezitã
sã apeleze la produse specializate
de rezervãri online, în ciuda tari -
fe lor foarte accesibile - 100 - 200
euro/lunã.

„REZMax este primul sistem
de rezervãri naþional pentru trans -
por tul intern de persoane. Acest
sistem oferã tot ceea ce este ne -

Dragoş Dinu, director general adjunct
Sir Trans:

„Aceastã tendinþã de a face lucruri pe care alþii nu le fac, de a
evolua, este în strânsã legãturã cu cerinþele pieþei. Tot mai mulþi
oameni îºi doresc confort, tot mai mulþi oameni utilizeazã
internetul. În câþiva ani se va termina cu vânzarea de bilete la
autocar. Toatã lumea trebuie sã îºi punã la punct un sistem de
rezervãri, un sistem de vânzãri civilizat, dacã vrea sã rãmânã pe
piaþã. Mentalitatea cãlãtorului s-a schimbat.“

Paul Cranja, director executiv Bileteria:
„Am vorbit cu managerii a peste jumãtate din firmele de transport
persoane din România. Mulþi încã nu au înþeles cã acela care
dicteazã piaþa este cãlãtorul, iar acesta deja s-a schimbat, a început
sã se uite pe internet, îºi doreºte confort, curãþenie... Anul trecut,
am avut în total 2,5 milioane vizitatori unici, pe site. Pânã la
jumãtatea anului curent, am avut peste 2 milioane. Practic, pânã la
sfârºitul anului, se dubleazã numãrul de vizitatori.“



„Am creat o societate comer -
cialã în subordinea primãriei ºi
sper ca, pânã la finalul lunii au -
gust, sã demarãm transportul Buf -
tea-Bucureºti. Reprezentãm auto -
ri tatea localã ºi este normal sã
asigurãm un transport decent ce -
tã þenilor noºtri. Configuraþia maºi -
nilor a fost adaptatã astfel încât
sã rãspundã cât mai bine nevoilor
noastre precum ºi condiþiilor de
drum. Vom utiliza sistemul video
din autobuze pentru informarea
cetãþenilor, mai ales cã nu dispu -
nem la acest moment decât de o
publicaþie lunarã pentru infor ma -
rea cetãþenilor din Buftea“, a
arãtat primarul Buftea.

Preþul de achiziþie a auto bu -
zelor a fost de 109.000 euro plus
TVA, pentru o unitate.

„Este prima flotã de autobuze
urbane vândute în România.
Tarifele percepute de RATB par
sã încurajele localitãþile din Ilfov
sã achiziþioneze propriile auto -
buze. Licitaþia pentru autobuze în
Ilfov s-a repetat, dupã ce în luna
decembrie a anului trecut nu s-a
pre zentat nimeni. Actuala licitaþie
a avut loc în primãvarã ºi auto bu -

zele au fost deja livrate. Din fe ri -
ci re, le-am avut pe stoc. Auto -
buzele livrate au garanþie trei ani.
Dupã ce vor începe sã fie utilizate
autobuzele din Buftea, cred cã va
creºte interesul pentru produsele
noastre la nivel de Ilfov“, a decla -
rat Magda Peºu, director de vân -
zãri Anadolu Automobil Rom, im -
por tator Isuzu în România.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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AA ceasta pare sã fie
noua tendinþã în ceea
ce priveºte transportul
din tre oraºele din Ilfov
ºi capitalã. Nevoia de

trans port a cetãþenilor din locali -
tã þile ilfovene a fost întotdeauna
la un nivel ridicat ºi a reprezentat
motiv de disputã între numeroase
entitãþi politice dar ºi comerciale.

Dupã retragerea RATB de pe
aceste trasee, considerate la acel
moment „gãuri negre“ pentru
bugetul regiei, a urmat o perioadã
extrem de agitatã care continuã
ºi în prezent. Firmele de transport
private nu au reuºit niciodatã sã
mulþumeascã comunitãþile ilfo ve -
ne, fiind doar parþial rãspun zã -
toare în acest sens.

În primul rând, trebuie sã ne
amintim faptul cã, odatã cu apa -
riþia firmelor private, transportul
cãtre Bucureºti a cãpãtat un preþ
- un bilet care trebuia plãtit.
Acesta a fost primul motiv de
nemulþumire, însã nu singurul.

Încã din start, operatorii privaþi
s-au gãsit în situaþia ingratã de a
nu putea acoperi nevoile de trans -
port - traseele sunt operate cu
microbuze. Introducerea unor
autovehicule urbane (cu locuri în
picioare) era interzisã prin lege,
deºi RATB folosea autobuze
urbane fãrã probleme.

Rezultatul a fost unul de com -
pro mis - oamenii au început sã
mear gã inclusiv în picioare în micro -
bu zele încãrcate pânã la refuz.
Sigu ranþa ºi confortul aduse la un
nivel atât de scãzut, sub decent,
pre cum ºi practica multor trans por -
tatori de a solicita o anumitã sumã
de bani pe zi ºoferilor, lãsând toate
celelalte as pecte ale transportului
pe sea ma acestora din urmã, a fãcut
ca nemulþumirea cãlãtorilor sã
atingã cote maxime.

Astfel, douã variante au înce -
put sã fie discutate, ambele cu iz
po litic. Una se referea la înfiin þa -
rea unei societãþi de transport care
sã aparþinã Consiliului Jude þean

Ilfov ºi cealaltã, bineînþeles, re intro -
du cerea RATB. Ca ma jo ri ta tea pro -
iec telor politice impor tan te, proble -
ma a fost legatã de lipsa banilor.

Astfel, nu este de mirare cã
lo calitãþile mai dezvoltate preiau
ini þiativa ºi achiziþioneazã propriile
mij loace de transport. Aceasta
pare sã fie tendinþa ce se va ma -
ni festa în urmãtoarea perioadã.

Deºi, la prima vedere, ar trebui
sã poatã oferi varianta cea mai
efi cientã, transportatorii privaþi,
prinºi în capcana unei legislaþii cu
pro bleme, riscã sã fie daþi la o
par te, nereuºind încã sã rãspundã
nevoilor reale ale cãlãtorilor.

Cu LCD şi aer
condiţionat

„Am primit foarte multe recla -
ma þii faþã de modul în care se des -
fãºoarã transportul Buftea-Bucu -
reºti cu microbuzele. Practic, nu
au fost respectate condiþiile tre -
cu te în caietul de sarcini atunci
când respectivele firme au câºti -
gat licitaþia - mijloacele de trans -
port sunt mai slabe, oamenii merg
în picioare, aplecaþi... Transportul
cãtre Bucureºti reprezintã una
dintre cele mai stringente nevoi
ale locuitorilor din Buftea. În ma -
joritate, sunt navetiºti, iar pentru
noi era o urgenþã sã rezolvãm
aceastã problemã“, a motivat Ion
Stoica, primarul Buftea, decizia
de a achiziþiona autobuzele.

Autobuzele cumpãrate bene -
fi ciazã de dotãri moderne precum
aer condiþionat, sistem audio-
video, cutie automatã de viteze...

Buftea şi-a
cumpărat autobuze
Primăria Buftea a decis să se ocupe în mod
direct de transportul către Bucureşti
răspunzând astfel uneia dintre cele mai
stringente nevoi ale cetăţenilor localităţii.
Astfel, în urma unei licitaţii, au fost
achiziţionate patru autobuze urbane Isuzu
Citimark.

Isuzu Citimark
Dimensiuni (lungime/lãþime/înãlþime): 9.016/2.300/3.121 mm
Ampatament: 4.150 mm
Înãlþime interioarã: 1.830 - 2.100 mm
Motor: ISUZU 4HK1E5S - EURO 5
Cilidree: 5.193 cmc
Putere maximã: 204 CP la 2.600 rpm
Cuplu maxim: 637 Nm la 1.600 - 2.600 rpm
Numãr locuri: 25 (pe scaune) + 35 (în picioare)
Masã totalã: 13.000 kg
Suspensie: integral pneumaticã
Cutie de viteze: automatã + Intarder
Frâne: discuri, acþionare pneumaticã, ABS, ASR
Dotãri: aer condiþionat Safkar, monitor afiºaj, care indicã vizual ºi

sonor datele despre traseu în baza unitãþii de anunþuri vocale
ºi a computerului de bord, unitate GPS ºi antenã GPS.

Ion Stoica,
primar Buftea:

Atunci când am încercat
reintroducerea liniilor

RATB, ne-am lovit de costurile
foarte mari. În momentul în
care am fost la negocieri, ar fi
trebuit sã plãtim aproximativ
12 miliarde de lei vechi pentru
cele patru maºini. Astfel, este
preferabil sã cumpãrãm
propriile maºini plãtind
aceeaºi sumã.“

„

Magda Peşu,
director de vânzări
Anadolu Automobil

Rom:
Autobuzele urbane de 9
m lungime reprezintã un

segment care ar trebui sã se
dezvolte. În România, sunt
puþine oraºe mari care sã aibã
nevoie într-adevãr de
autobuze de 12 m, ce ar
antrena costuri suplimentare
nejustificare - consum
carburant, consumabile,
accesibilitate pe strãzile mai
înguste.“

„
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Ediţie limitată

Setra CCuu  ooccaazziiaa  aanniivveerrssăărriiii  aa  6600  ddee
aannii  ddee  eexxiisstteennţţăă,,  aa  ffoosstt
llaannssaattăă  oo  eeddiiţţiiee  aanniivveerrssaarrăă
ddee  aauuttooccaarree  SSeettrraa..  MMooddeelluull  aa
ffoosstt  pprreezzeennttaatt  şşii  îînn  RRoommâânniiaa..

ÎÎ ntotdeauna meritã sã ur mã -
reºti ediþiile speciale lansate
de diferiþi producãtori de au -
tocare. Sunt mo men tele în
care aceºtia îmbinã într-un

mod inovativ ele mentele con -
structive pe care le au la dis po -
zi þie ºi, uneori, chiar lanseazã noi
tendinþe.

Scaune decalate
pentru creşterea
confortului

Ediþia limitatã Setra 60 de ani
a pus accent pe funcþionalitate,
con centrându-se totodatã pe
creº terea confortului pasagerilor.

Autocarele aparþinând acestei
edi þii au fost echipate cu noua ge -
ne  raþie de scaune. Astfel, mânerele
se acþio nea zã mai uºor, iar mã su -
þele au pro tec þie antirupere - în cazul
în care sunt apãsate cu o for þã prea
mare, se dau peste cap, evi tându-se
astfel ruperea.

Pentru a creºte confortul, scau -
nele sunt decalate. Astfel, cel de
la fereastrã este mai retras, asi -
gurând în acest mod mai mult spa -
þiu pentru pasageri, care nu mai
stau pe aceeaºi linie, ºi, toto da tã,
se îmbunãtãþeºte vizi bi li ta tea la
geam a pasagerului dinspre culoar.

Suportul lateral al scaunului a
fost coborât pânã la nivelul ºezu -
tu lui, eliminând un factor de dis -
con fort, mai ales în cazul cãlãto -
ri ilor lungi. De asemenea, riscurile
ca acesta sã fie rupt scad sem -
nificativ.

Geamurile fumurii au o protec -
þie îmbunãtãþitã din punct de ve -
dere termic ºi un efect vizual inte -
resant. Practic, din afarã nu se
vede înãuntru. Sistemul de ven -
ti laþie a fost îmbunãtãþit, iar siste -
mul video este compus din douã
monitoare de 19' cu rabatare elec -
tricã. Un aspect nou îl constituie
ºi scaunul dublu pentru ghid, ce
dispune de rabatare electricã.

În ceea ce priveºte postul de
con du cere, nu au fost aduse
modi ficãri, eleganþa ºi confortul
oferite ºoferului fiind la un nivel
foarte ridicat. Un factor important
în acest sens îl reprezintã cutia
de viteze cu opt trepte ºi schim -
bare automatã PowerShift, pro -
iec tatã special pentru autocare.

În ceea ce priveºte dotãrile
pentru creºterea siguranþei, amin -
tim sistemul ESP, retarder, sistem
de detectare incendiu la motor.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Fişă tehnică
Setra TopClass S 415 HD
Ediţie omagială 60 de ani

Dimensiuni (lungime/lãþime/înãlþime): 12.200/2.550/3.750 mm
Motor: Mercedes-Benz OM 457 LA EURO 5
Putere maximã: 428 CP
Transmisie: automatã cu 8 trepte PowerShift
Capacitate: 49 locuri
Dotãri: închidere centralizatã cu telecomandã, parbriz încãlzit electric,

scaun ºofer pneumatic, toaletã, minibucãtãrie, frigider, sistem
audio-video, sonorizare stereo la fiecare scaun dublu, mufã
USB cu posibilitate conectare I-Pod.

Scaunele reprezintã principalul
element de creºtere a confortului
pentru Ediþia Omagialã.

Scaunul ghidului se rabateazã
electric.

Mãsuþele au protecþie antirupere.

Postul de conducere se distinge
prin eleganþã ºi confort.
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CC onceptul auto superior
care a stat la baza rea li -
zã rii acestui vehicul co -
mercial de lux a avut o
tematicã marinã, moder -

nã. Spaþiul este generos, designul
interior este exclusivist iar la
partea de exterior avem un design
revizuit al pãrþii frontale dar ºi o
vopsea specialã.

Conceptul maritim

Designul este inspirat din as -
pec tul iahturilor sportive moder -
ne, tema cãlãtoriei fiind o adevã -
ratã experienþã. Conectivitatea
W-LAN rãspunde nevoilor persoa -
ne lor active ºi moderne care se
aflã în miºcare. Pentru designul
ex terior, Mercedes-Benz a folosit
în premierã, în sectorul autovehi -
cu lelor comerciale uºoare, finiºul
de vopsea în nuanþã de „gri perlat
mango“, un gri mat în nuanþa stân -
cilor. Partea frontalã stilizatã cu
lãmpile LED de zi oferã modelului
un aspect mai dinamic ºi sportiv.
Interiorul este îmbrãcat complet
în piele alb-gri, podeaua din lemn,
tapiþeria aluminiu mat, geamurile
în nuanþe cromate ºi sistemul
audio Bang & Olufsen de înaltã
ca litate „BeoSound Viano“ fac
ori ce cãlãtorie cu Viano Vision
Pearl o experienþã memorabilã
pentru pânã la ºase pasageri. 

Experienţa
de şofat

Oamenii nu mai cãlãtoresc
doar pentru relaxare. Mobilitatea
este actualmente orientatã mai
mult cãtre crearea de experienþe
unice. Tururile cu maºina sau cu
mo tocicleta, croazierele sau
excur siile montane, cãlãtoria în
sine devine o parte din experienþa
de vacanþã. Mercedes-Benz de -
mon streazã acest lucru prin Viano
Vision Pearl.

„Dorim sã arãtãm po sibilitãþile
pe care noul Viano le oferã. Viano
Vision Pearl nu este doar un
autovehicul comer cial uºor
practic, ci ºi un spaþiu stilat de
locuit. Am creat un au tovehicul
care combinã spaþiul ge neros cu
un design impre sio nant.
Persoanele care preþuiesc
cãlãtoriile lipsite de stres ºi
relaxante vor descoperi cã Viano
Vision Pearl este companionul
ideal. Datoritã designului interior
ºi funcþiilor tehnice, Viano Vision
Pearl reprezintã în rândul auto ve -
hiculelor comerciale uºoare ceea
ce reprezintã Clasa S în seg men -
tul autoturismelor“, a spus Volker
Mornhinweg, directorul Merce -
des-Benz Vans.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Iaht pe 4 roţi 
de la Mercedes
Mercedes va prezenta în septembrie, în cadrul
Salonului Auto International Motor Show (IAA),
conceptul Viano Vision Pearl, 
demonstrându-şi astfel 
posibilităţile în sectorul 
autovehiculelor 
comerciale uşoare.
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Exclusivism de-a dreptul
Interiorul nu este atât de mult un spaþiu funcþional pentru transportul de cãlãtori,
ci mai degrabã un spaþiu de locuit. Numele Vision Pearl subliniazã atât conceptul
de design, cât ºi repoziþionarea modelului Viano: în viitor, Viano reprezintã
companionul ideal de cãlãtorie, iar în aceastã versiune ilustreazã tematica
maritimã modernã. Din punct de vedere acustic, VianoVision Pearl se ridicã la
standarde de lux, maºina fiind prevãzutã cu sistemul de sunet Bang & Olufsen.
Mercedes-Benz lucreazã împreunã cu acest renumit producãtor de sisteme audio
din 2009, iar sistemul audio de ultimã generaþie este integrat în scaunul
pasagerului, asemãnãtor Clasei S. Datoritã puterii foarte mari de 1.320 W (Clasa S
are 1.200 W) ºi difuzoarelor integrate special create, pasagerii au parte de o
experienþã audio deosebitã. Dar Viano Vision Pearl poate fi ºi discret, având
difuzoarele localizate în scaune, sunetul emis în exterior fiind redus.
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Autobuze de noapte pe
23 de trasee în Bucureşti
Regia Autonomă de Transport Bucureşti a înfiinţat,
de la jumătatea lunii iulie, la solicitarea publicului
călător, 23 de trasee de noapte cu autobuze. Aceste
linii au terminalul central la Piaţa Unirii şi circulă,
între orele 23.00-01.00 şi 05.00-06.00, la un interval
de 30 minute, iar între orele 01.00-05.00, la 60 de
minute. Preţul unei călătorii este cel existent în
reţeaua de transport public de zi, adică de 1,3 lei.

66

„„TT ransportul pu -
blic de noapte în
Bucureºti aduce
avantaje în rân -
dul cãlãtorilor,

din punct de vedere social, prin
costurile scãzute, precum ºi prin
prisma dezvoltãrii turistice a Capi -
ta lei, luând în considerare faptul
cã centrul vechi al oraºului este
foarte vizitat în ultima perioadã.
Trebuie luatã în calcul ºi compo -
ne nta de dezvoltare a munici piu -
lui, þinând cont atât de beneficiile
de ordin economic ale societãþilor
deschise pe perioada nopþii, cât
ºi de faptul cã anumite persoane
care muncesc în acest interval
orar vor avea posibilitatea sã cir -
cule între periferia oraºului ºi cen -
tru“, a declarat Adrian Criþ,
directorul general al RATB.

Într-un interviu acordat revistei
ZIUA CARGO în numãrul din luna

iunie, ºeful Regiei ºi-a exprimat
intenþia de a lansa transportul de
noapte în aceastã varã. „Un alt
pro iect pe care sper sã-l pun în
apli care este introducerea unei
reþe le de 23 de linii radiale de
auto buze, care sã circule noaptea.
Cele 23 de linii vor pleca din zona
Unirii. Cine trebuie sã traverseze
oraºul schimbã de acolo mijlocul
de transport. Dacã pleacã din nor -
dul oraºului spre vest, merge la
Unirii, ºi de acolo pleacã în vest”,
ne-a explicat el. 

Adrian Criþ ne-a spus, în acelaºi
interviu, cã vrea sã extindã trans -
portul de noapte ºi la tram vaie.
Este vorba despre vehiculele care
circulã de curând pe o linie cir -
cularã - linia 1 -, pe traseul de la
„Poºta Vitan“ pe Calea Vitan, ªos.
Mihai Bravu, ªos. ªtefan cel Mare,
B-dul Iancu de Hunedoara, ªos.
Nicolae Titulescu, Pasajul Basarab,

ªos. Orhideelor, B-dul Vasile Milea,
B-dul Timiºoara, ªos. Progresului,
Str. Dr. Constantin Istrate, ªos.
Viilor, Calea ªerban Vodã, B-dul
Gheorghe ªincai, Str. Ner va Traian,
B-dul Octavian Go ga, revenind la
„Poºta Vitan“. “Anul trecut, când
am fãcut stra te gia de transport,
chiar mã gân deam cã o sã avem
ºi noi un ring în Bucureºti. (…) Mai
mult, discu tãm despre lungirea
liniilor, astfel încât tramvaiele sã
strãbatã oraºul dintr-o parte în alta,
acolo unde este posibil. Sã sperãm
cã vom reuºi. (…) Linia circularã
de tram vai va putea fi utilizatã ºi
noaptea, iar aceasta, cu avantaje
majore din punctul de vedere al
Regiei ºi al municipalitãþii”, ne-a
precizat directorul general al RATB.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLŞU
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Nu faceþi ca noi, care ne grã -
beam sã ajungem la Mãnãstirea
Ce tãþuia Negru-Vodã. Opriþi sã
luaþi un coº de mere. De la înce -
pu tul lui iulie pânã iarna târziu, a -
cest fruct interzis în super mar ke -
turi - ionatanul de Voineºti - vã
zâm beºte larg de pe marginea uli -
þelor. Faceþi-i loc în porbagaj, pe
undeva între casoletele de mici
ºi roata de rezervã, este unic în
Europa. Din pãcate, având interzis
pe pieþele României, din motive
pe care nu ne propunem sã le dez -
batem acum - Verde de România
se ocupã, cel puþin declarativ, cu
pro movarea ºi nu cu demolarea
þãriºoarei - acest adevãrat brand
de þarã, la fel de autentic ca Mio -

riþa, putrezeºte prin pivniþele sãte -
nilor. Lãsãm acest subiect pentru
altã datã, nu de alta, dar ne stricã
bucuria, ºi luãm Dâmboviþa în
amonte, ca tãtarii.

Cetăţuia
Negru-Vodă

Ora 11.30. Dupã doar câþiva
kilo  metri, ajungem în cel mai fer -
me cãtor loc: Cheile Dâmboviþei.
Nã vãlitor chior sã fii ºi tot observi
pe de o parte Colþii Doamnei sau
stânca inaccesibilã vrãjmaºilor pe
care a fost ridicatã Mãnãs ti rea
Cetãþuia Negru-Vodã, pe cealaltã
parte. 

Totuºi, luaþi ca reper satul Ce -
tã þeni. Accesul cãtre mãnãstire se
face pe un pod aflat chiar în mij -
locul unui cãtun locuit de cetãþeni
tuciurii, aciuiþi prin pãrþile locului
de câteva decenii. Parcaþi undeva
în dreptul cârciumii de lângã pod.
Acum, voi hotãrâþi, ori cedaþi câþiva
lei puradeilor care or sã vã în con -
joare maºina în câteva se cunde -
taxa de parcare - ori vã faceþi cruce
ºi vã cãraþi cu tot cala ba lâcul pânã
la mãnãstire. Oricum, nu lãsaþi ni -
mic lucitor la vedere în maºinã pen -
tru a nu atrage „pã sãrile rãpitoare“.
Locul, trecând peste aceste insur -
mont abile nea junsuri, este visul
grataragiului. Amânaþi ospãþul ºi
luaþi în piept cã rãruia abruptã care
vã urcã câte va sute de metri spre
sfântul lãcaº. Nici o problemã cu
orientarea, drumul este strãjuit de

PPee  DDââmmbboovviiţţaa
îînn ssuuss,,  ppee  AArrggeeşş
îînn  jjooss

Din parcare
în decor

Ce vrea bucureºteanul con -
tem poran, în afarã de grãtar, ne
întrebãm noi în parcare, ºoptind
uºor în barbã? De obicei nimic,
aºa cã îl însoþim pe bucureºteanul
plimbãreþ ºi vesel al începutului
de secol, mare iubitor de ºpriþ,
mititei ºi politicã, dar parcã de un
snobism ceva mai simpatic. Dãm
ochii roatã în jurul Bucureºtilor ºi
cãutãm o destinaþie.

Sinaia ar fi o variantã, dar, pe
lân gã faptul cã este o destinaþie
care a devenit anostã, când nu este
de coºmar, ºi pentru care ai ne vo -
ie de trei zile - una de dus, una

sã-þi revii ºi una de întors - ne orien -
tãm cãtre Muscel, pe cel mai vechi
drum al Valahiei, Valea Dâm bo viþei
spre Câmpulung-Curtea de Argeº,
una din destinaþiile cele mai în vogã
la începutul secolului trecut.

Cu mãnãstirile sale, cu po ie -
nile, munþii, þuica, peºterile, râurile
mai vijelioase sau mai domoale,
cu fâneþe ºi minunatele orãºele,
pe acea vreme, Câmpulung ºi Cur -
tea de Argeº, acest tãrâm strãjuit
la nord de Munþii Fãgãraºului
zum zãia vara de bucureºteni ca
fâ neaþa de bondari petrecãreþi,
fiind, alãturi de Govora, Olãneºti,
Herculane, Sinaia sau Mangalia,
una din destinaþiile predilecte ale
turistului vremii.

Tragedia merelor
de Voineşti

Ora 09.00. Optãm, deci, pen -
tru varianta Târgoviºte, parcã ºi
dru mul începe frumos, ori Bucu -
reºtii se terminã mai onorabil, fiind
nevoit sã treci pe lângã palatele
Mogoºoaia ºi ªtirbey ºi nu pe
lângã Metro Militari. Asfaltul bun.
Pânã la fosta capitalã a Valahiei,
nimic de spus. Pe centura Târgo -
viºte lãsãm drumul Sinaia-Braºov,
o variantã foarte spectaculoasã
spre Valea Prahovei - nu o ocoliþi,
mai ales cã puteþi avea plãcuta
surprizã sã ajungeþi mai repede la
Predeal decât pe DN1 - ºi o þinem
spre Voineºti, capitala me relor. 

Ai doar o zi la dispoziţie, un
Mercedes Vito la scară, dor de ducă
cât cuprinde, vrei să fugi de
Bucureşti unde vezi cu ochii; cum
procedezi? 
Datele ecuaţiei sunt relativ simple,
Ziua Cargo, ar vrea un test-drive;
Verde de România nu vrea decât să
plece de acasă, aşa cum îi stă bine
unei publicaţii de profil turistic. Tot
ce avem de făcut este să îmbinăm
cu măiestrie utilul cu plăcutul.

Ziua Cargo ºi Verde de România „au testat“ un
circuit turistic de o zi în Muscel ºi Argeº
- Concluzia este clarã: acest demers este

recomandat doar pentru japonezi 
- O zi este suficientã doar dacã vrei sã ratezi tot:

mãnãstirile rupestre Cetãþuia, Nãmãieºti, Corbii
de Piatrã, Câmpulung ºi Mãnãstirea Negru-Vodã,
Curtea de Argeº cu ale sale Mãnãstirea
Meºterului Manole ºi Sfântul Nicolae Domnesc 

- Despre grãtar ºi þuica de Argeº nici nu mai poate
fi vorba

Turism în lux
Mercedes Benz Vito a fost partenerul nostru de drum în acest tur de
forþã efectuat în zona Argeºului ºi Muscelului. Aportul Vito-ului „din
dotare“ a fost unul însemnat, reuºind sã parcurgem cei aproximativ
450 km la un nivel de confort ridicat ºi cu un consum de combustibil
redus, undeva în jurul valorii de 8 l/100 km. Traseul a fost unul de tip
mixt, ieºind din Bucureºti pe DN 7 ºi continuând pe DN 71 pânã la
Târgoviºte. Am continuat pe DN 72A cu destinaþia Câmpulung iar mai
apoi pe DN 73C spre Curtea de Argeº, urmând la final „reþeta clasicã“
spre Bucureºti, trecând prin Piteºti ºi þinând Autostrada A1. Pe lângã
consumul decent de care am avut parte, la care a contribuit ºi funcþia
ECO (Start-Stop) din dotarea standard, Mercedes-ul Vito de tip 113
CDI ne-a încântat ºi din punct de vedere al þinutei de drum, frânãrii ºi
stabilitãþii, iar cei 136 CP s-au dovedit a fi mai sprinteni decât ar
putea pãrea la simpla lor citire de pe o fiºã tehnicã. Nu putem neglija
nici dotãrile opþionale ce au echipat maºina, farurile de tip bi-xenon
cu funcþia de „cornering“ luminându-ne calea.

Mãnãstirea 
Curtea de Argeș



Este ceasul 14.00. Ne facem
loc printre un excavator ºi prispa
chiliilor maicilor, facem, poze, ne
in teresãm firesc de cazare, vãzând
mulþimea de acareturi. O mãicuþã
ne lãmureºte: „Acum nu se poate.
Restaurãm muzeul“. „Gãzduiþi
con tracost?“, ne obrãznicim. „Pãi,
aþi vã zut voi ceva care sã pice din
cer? Cã se mai mirã unii cã cerem
bani; ia încercaþi în sat, la pensiuni,
vã pri meºte cineva gratis?“ Are
drep tate, cine a vãzut ceva sã vinã
din cer?

Cocheta bisericã sãpatã în
piatrã este singura din cele trei
sus-amintite care nu mai pãs trea -
zã nici o frescã originalã, ºi nici
de alt fel. 

Plecãm spre Câmpulung. Voi
sã nu faceþi la fel. Aici vã opriþi.
Cãutaþi cazare în special la pen -
siunile din ºi de pe lângã Nãmã -
ieºti. Cereþi bulz, muºchi împletit
de Câmpulung, þuicã de prune!
Doamne-ajutã!

Pardon, monşer!

14.30. Intrãm în Câmpulung ºi
tra gem maºina pe bulevardul cen -
tral, singurul, care traverseazã ora -
ºul. Se numeºte Negru-Vodã, altfel
cum. Acest oraº întemeiat de ne -
gus torii saºi - sã le dea Dumnezeu
sãnãtate, cã frumos loc au gãsit -
a fost principalul târg pe ruta co -
mer cialã dintre Valahia ºi Tran sil -
vania. Mai apoi, o datã cu descã -
lecarea Basarabilor, a de ve nit
firesc prima Capitalã a Þãrii
Româneºti. În secolul XIX, dupã
des cãlecarea Hohenzollern-Sig -
ma ringen-ilor ºi apariþia Regatului
României, a deve nit capitala de
varã a bucureºtenilor. Descãlecãm
ºi noi, la o terasã. Privim cu nos -
tal gie la bulevardul „Pardon“, cum
se numea el pe vremea când toþi
bu cureºtenii de pe bulevardul Ma -

gheru se loveau de toþi bucu reº -
tenii de pe ªoseaua Kiseleff în
zilele de vacanþã: „Pardon, mon -
ºer!“ Crinoline, pãlãrii de panama,
uniforme, lãutari aduºi cu birja din
Capitalã, fum de mititei, bere la
þap - apropo, denumirea vine de
la emblema berii Azuga, o caprã
neagrã pe un stei de piatrã - che -
furi, amantlâcuri, farafâstâcuri, po -
liticã finã ºi zorzoane, toate per -
sonajele lui Tudor Muºatescu ºi
Caragiale ne trec prin spatele
ochilor. Apa platã ne întrerupe re -
veria. Prin faþa ochilor ne trec ur -
maºii meºterului Manole, meca -
nicul, nu zidarul. Dupã al doilea
rãzboi, ãla pãgubos, Argeºul ºi
Muscelul au constituit patria auto -
mobilelor si binecuvântatelor lor
componente. Nu exista copil sã
nu poarte în scutece o bujie de
Dacie sau vreo gospodinã sã nu
care în bikini un rulment de Aro.
Voia bunã a fost înlocuitã cu mun -
ca de plãcere. Oraºul, ca mai toate
destinaþiile greºit considerate
demodate, ºi-a pãstrat însã toate
valenþele care i-au adus gloria ºi

un ºir de cruci, care reprezintã dru -
mul ºi patimile lui Isus pe Golgota.
Urcu ºul nu poate dura mai mult de
o jumãtate de orã; exclus tocuri
sau teniºi!

Două mii de ani de
istorie într-o
garsonieră dublă

Aceastã stâncã pe care vã cã -
þã raþi a fost cetãþuie dacicã, apoi
fort roman, apoi refugiu pentru
creº tinii prigoniþi, iar mai târziu
sãlaº creºtin. Steiul adãposteºte
ca un fagure zeci de grote natu -
rale sau sãpate de mâna omului,
care au gãzduit neîntrerupt un
nesfârºit ºir de sfinþi eremiþi cu -
noscuþi ºi necunoscuþi în decursul
a vreo douã mii de ani.

Aºezãmântul actual a fost cti -
torit de însuºi Negru-Vodã, con -
form legendei împãmântenite, ºi
a servit strãlucitului descãlecãtor
cuman ºi ca punct de rezistenþã.
Ca o curiozitate, grota care adã -
pos teºte biserica are douã altare,
unul era catolic, pentru soþia sa
un guroaicã, celãlalt ortodox. Nu
exis tã nici o referire la cultul le -
gendarului voievod, aºa cã nu ºtim
cât este politicã de stat ºi cât
compromis conjugal în acest gest.
Picturile iremediabil degradate
din altarul ortodox sunt dintre cele
mai vechi din Valahia.

Abia dupã ce vã trageþi în -
delung sufletul ºi aruncaþi o privire
roatã, o sã realizaþi cã osârdia
voas trã, mai ecumenicã sau mai
lu meascã, a meritat efortul.

De jur împrejur, dealurile ºi
mun þiºorii Muscelului, sub voi
Valea Dâmboviþei, sub tãlpi un
mun te de istorie ºi legendã. Este
tim pul ºi locul sã ascultaþi po veº -
tile pãmân tu lui; fie vi le spune
pãrintele Cris tian, fie îl rugaþi pe
sta reþ; aºezã mân tul nu adãpos -
teº te decât trei vieþuitori de obºte.
Vã garantãm cã oricât de inspiraþi
am fi noi, po veº tile ºi legendele
lo cului nu vor suna la fel ca de pe
pris pa mãnãstirii. Basarabi, sfinþi,
eroi, restriºte ºi legendã, te miri
câte încap în jurul acestei minus -
cule ºi binecuvântate vizuini de
piatrã.

Din pãcate, a trebuit sã ne luãm
tãlpãºiþa spre urmãtoarea noas -
trã destinaþie, Nãmãieºti. Ne-am
fãcut din nou o cruce, cât toate
zilele!, rugându-ne sã gãsim maºi -
na încã echipatã cu cric, oglinzi ºi
roatã de rezervã ºi am coborât de
pe munte, de data asta în pasul
ºtren garului, urmaþi de tropãitul
reþinut al pãrintelui Gherasim, un
cãlugãr autostopist picat tocmai

prosperitatea interberlicã. Noroc
cu falimentul Aro, acum oraºul
poate deveni un adevãrat oraº
turistic. Este ºi un punct stategic,
o datã ajuns în Câmpulung poþi
trece în Transilvania prin pasul
Rucãr-Bran sau pe Transfãgãrãºan
prin Curtea de Argeº-Cetatea Poe -
nari ori sã o iei spre Vâlcea cu mi -
nunatele sale destinaþii: Go vora,
Horezu, Polovragi, Cozia etc.

Mănăstirea
Negru-Vodă

Ora 15.00. La ieºirea din oraº,
poposim pe la nedrept ignorata
Mãnãstire Negru-Vodã. Acest au -
tentic document istoric este unul
din cele mai pãtimite aºezãminte
monahale din România. A fost
zidit ºi pustiit ºi rezidit de ne nu -
mã rate ori. L-am gãsit aºa cum a
fost dintodeauna: în restaurare.
Atribuit lui Negru-Vodã, nu mai
pãs treazã niciunul din elementele
arhi tectonice sau picturile ori gi -
nale, dar este locul unde se gã -
seº te piatra de mormânt a Voie -
vodului Nicolae Alexandru, fiul lui
Basarab I, altfel spus, cea mai
veche piatrã tombalã din Ro mâ -
nia. Turnul clopotniþei înalt de 35
de metri, este cel mai înalt din
Valahia medievalã. Fotografiem
în pripã o betonierã care zumzãie
liniºtitor în umbra zidurilor se -
culare ºi plecãm spre Curtea de
Argeº. Suntem presaþi de luminã.

O alegere
dureroasă

Devine clar cã nu ne vom înca -
dra în timp. Trebuie sã optãm, cul -
mea!, între cele mai specta cu loa -
se obiective de pe traseu: Corbii
de Piatrã, unde se gãsesc cele
mai vechi fresce bisericeºti din

din inima Deltei, aflat ºi el într-un
voiaj pe la mãnãstirile Argeºului.
Ne-am zis cã o þârã de aer de cu -
cer nicie nu poate sã-i strice Mer -
cedesului. Numele cãlugãrului este
fictiv. Necunoscute sunt cãile
netului, aceastã unealtã a dia vo -
lului, motiv pentru care nu-i vom
pu blica nici fotografia pelerinului.

Nămăieşti, reper
Holcim

Ora 13.30. N-ai cum sã ratezi
Mã  nãstirea Nãmãieºti. Luaþi ca re -
per „cetatea Holcim“, restauratã
pe temeliile unei mai vechi ctitorii
cea uºiste. Chiar dupã ce treceþi de
fabrica de ciment, ajungeþi în in -
ter secþia cu sens giratoriu unde
dru murile se separã - unul spre
Bra ºov prin Rucãr-Bran, al nostru
spre Câmpulung-Curtea de Argeº.
Mã nãs tirea este la câteva zeci de
metri de pãrtare. De pe pridvorul
bisericii de piatrã puteþi admira
în afarã de co ºurile semeþe ale
Hol cimului ºi aco periºul de ºin -
dri lã al casei me mo riale al celui

mai hâtru ar delean - Topârceanu,
dru mul care opinteºte înspre Dra -
go slavele ºi Mausoleul Eroilor cã -
zuþi în cel mai profitabil rãz boi
pier dut vreo datã de români, cel
de Re întregire. Îl lãsãm pe cãlu -
gã rul rãtãcitor în intersecþie, îm -
pre unã cu gândul de a da o fugã
pânã la Bran. Nu atât de dragul
castelului sau a bul zului con tra -
fã cut, cât pentru mi nu nata pri ve -
liºte asupra Bucegilor ºi a Pietrii
Cra iului de pe culmile trecãtorii.
Altã datã.

Din cer nu pică
nimic!

Mãnãstirea Nãmãieºti, aºe zã -
mânt de maici prosper, scobit în
stânca unul deal, face parte din
aºa-zisul Triunghi al Ortodoxiei,
alãturi de Cetãþuia ºi Corbii de
Piatrã. Cele trei lãcaºuri rupestre
formeazã într-adevãr un triunghi,
însã dateazã încã de dinainte de
Hristos. Dar orice speculaþie care
vinde imaginea României este
binevenitã, deci achiesãm.

V
E
D

E
R

E
 T

U
R

IS
T
IC

Ă

........................................................................................................................ august 201170 august 2011 ........................................................................................................................

V
E
D

E
R

E
 T

U
R

IS
T
IC

Ă

71

Mãnãstirea
Cetãţuia 

„Negru Vodã“

Mãnãstirea 
Negru Vodã –
Câmpulung

Palatul Episcopal
Curtea de Argeș

Mãnãstirea 
Nãmãiești



MMomentan, auto bu -
zele supraetajate au
fost în chiriate pentru
trei luni, în schimbul
su mei de 60.000 de

euro, achitatã Primãriei Con stan -
þa. Dar ºeful RATB are planuri
mari: dacã va exista o cerere su -
fi cient de mare, programul ar pu -
tea fi extins. „Ne-am dori ca Regia
sã achiziþio ne ze anul viitor pro -
priile autobuze supraetajate, dacã
se va constata cã programul are
suc ces“, a anunþat Adrian Criþ.

Elena Udrea este însã foarte
op timistã: „Acest program pilot
pe care îl implementãm cu RATB
va fi un succes. Am cãlãtorit cu

acest tip de autobuze în aproape
toate oraºele din Europa în care
am fost, precum ºi în SUA, ºi sunt
fericitã cã am reuºit sã aducem
în Bucureºti acest tip de transport
turistic. Vrem sã îl extindem ºi în
alte oraºe ale þãrii“, a declarat ea,
la îmbarcare. 

Ministrul Turismului a anunþat
cã instituþia pe care o conduce va
susþine cu pliante ºi broºuri acest
program pilot, ce vor fi distribuite
în reþeaua de hoteluri din Bu -
cureºti ºi prin chioºcurile RATB. 

Regia va suporta costurile de
ex ploatare a autobuzelor suprae -
ta jate. Potrivit directorului Criþ,
ma ºinile au ghizi din cadrul RATB,

care cunosc limbi strãine. În plus,
au tobuzele sunt dotate cu cãºti,
la care turiºtii pot sã asculte, în
lim bile românã, englezã ºi fran -
ce zã, explicaþii privind obiectivele
tu ristice pe care le vãd. „Bu cu -
reº tiul se aliniazã, prin acest pro -
iect, marilor capitale europene
care au deja o tradiþie în acest do -
meniu. Turiºtii români ºi strãini
care aleg Capitala ca destinaþie
de vacanþã vor putea identifica ºi
vizita cu mai multã uºurinþã obiec -
ti ve definitorii pentru istoria aces -
tui oraº“, a declarat Adrian Criþ. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Bucureştiul vizitat
cu autobuzul
supraetajat
Patru autobuze supraetajate circulă din 28 iulie prin
centrul Capitalei, pe un traseu turistic cuprins între
Piaţa Presei şi Piaţa Unirii, ce include Muzeul Satului,
Muzeul Antipa, Ateneul Român, Palatul Telefoanelor,
Palatul Parlamentului, Patriarhia Română, Hanul lui
Manuc, Curtea Veche, Spitalul Colţea, Teatrul Naţional şi
ASE. Vehiculele sunt închiriate de RATB de la Regia de
Transport din Constanţa, iar costurile sunt suportate de
Regia bucureşteană de Transport şi de Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului. Inaugurarea
traseului turistic - primul din cadrul proiectului
„Bucharest City Tour“ - a fost făcută de ministrul Elena
Udrea şi de directorul general al RATB, Adrian Criţ.

Traseul
Linia turisticã funcþioneazã
zilnic, între orele 10.00-22.00,
cu un interval de succedare
între vehicule de 15 minute. 
Traseul are lungimea de 15,4
km, 14 staþii ºi se parcurge în
50 minute. 
Autobuzele supraetajate au o
capacitate de 77 de locuri.
Tarifele de transport sunt
stabilite pe categorii de
vârstã: 25 de lei/bilet pentru
adulþi ºi 10 lei/bilet pentru
copiii cu vârste între 7 ºi 14
ani. Cei sub 7 ani, însoþiþi de
adulþi, beneficiazã de
transport gratuit.

sa soþie, Regina Elena, care se aflã
înmormântatã în Elveþia, Regele
Mihai ºi Regina Ana ºi familia lor. 

Evident, vã întrebaþi ca ºi noi
unde se aflã Elena Lupescu. ªtim
cã este în cimitirul mãnãstirii, dar
nu ºtim unde-i cimitirul. O între -
bãm discret pe doamna Nuþi, coin -
ci denþã!, femeia care rupe bilete
la WC-ul din incintã. „Da' ce cãu -
taþi acolo, mormântul «Lupeºtii»?“,
ne chestioneazã ea complice.
„Nu, pe tata!“, îi rãspund strecu -
rându-i câteva bacnote de un leu.
„O iei pi colo. Dacã-i închis, vezi
matale.“ Pricep aluzia ºi mã des -
curc, ca un jur nalist sprinten ce
sunt. Dar a ceastã poveste v-o
spunem altã da tã, cã nu mai
ajungem la Bucureºti.

Urmuz s-a mutat
la bloc

Ora 17.30. Mai avem timp ºi
spaþiu sã mai trecem doar pe la
Biserica Sfântul Nicolae Dom -
nesc. Acest cu adevãrat monu -
ment arhitectonic este unul din
puþinele care au rãmas, în pofida
vicisitudinilor vremurilor ºi mai
ales din bunãvoinþa restaura to -
rilor, aproape intact, aºa cum l-a
gândit Basasab I ºi fii-su, Ale -

xandru Nicolae. Frescele originale
din interior sunt vechi de vreo 600
ºi ceva de ani. De importante ce
sunt, nimeni nu ºtie de ele. 

18.30 Aruncãm o privire de
vultur brâncovenesc în jur, zãrim
o binecuvântatã terasã la o arun -
cãturã de bãþ de sfântul lãcaº, par -
cãm hotãrât Mercedesul la bor -
durã ºi ne prãbuºim în scaune. Ce
apã platã, bere!

Rumeg cu obidã gândul cã o
zi este insuficientã pentru un ase -
menea traseu - chiar dacã nu este
mai lung de vreo 400 de kilometri
- împreunã cu frustarea legitimã
cã, de fapt, mai mult am ocolit o -
biec tivele, decât ne-am bucurat
de ele. Ne cade privirea pe o plã -
cuþã de travertin gãlbejitã, prinsã
cu buloane ruginite de peretele
unui bloc coºcovit, de care se re -
zeamã stabilimentul din care emi -
tem asemenea judecãþi adânci:
„În acest loc, s-a aflat casa în care
s-a nãscut ºi a copilãrit Ur muz“.
Cred cã genialului ma ni pulator al
absurdului i-a fi plãcut adresa:
Bulevardul Basarab, nr. 70052, bl
WX42, scara 201, parter. Nu
sunaþi, bateþi!

19.30. La Bucureºti, birjar!
Rene PÂRŞAN

rene@vedereturistica.ro

Ro mânia, sau Mãnãstirea Arge -
ºu lui, ctitoria lui Neagoe Basarab
ºi a Meºterului Manole, necropola
Regilor României, cel mai impo -
zant lãcaº ortodox din þarã. Este
pãcat de Dumnezeu, dar la Dom -
neºti þinem drept de volan ºi igno -
rãm indicatorul cãtre minunãþia
de bisericã rupestrã. Zona este
recomandabilã pentru cazare. 

Necropola regală
şi mormântul
„Lupeştii“

16.00. Ne ducem glonþ cãtre
marea catedralã. Nu seamãnã cu
niciuna din bisericile româneºti.
Chiar dacã este atestatã drept
ctitorie basarabã, acest mo nu ment
arhitectonic este incontes tabil
opera Hohenzollern-ilor, ca s-o
spunem pe româneºte. Mã reþia din
vremurile moderne ºi-o datoreazã
acest fastuos monu ment arhitec -
tonic hotãrârii Rege lui Carol I de
a se împãmânteni aici, în inima
Valahiei, pentru tot deauna, el ºi
familia Sa. Restau ratã ºi transfor -
matã în necropolã a Casei Regale,
mãreþul aºezã mânt ºi impresio -
nantul ansamblu care mai cuprinde
ºi opulentul Palat Episcopal, câteva
capele ºi Paraclisul, totul înconjurat
de un parc de câteva hectare, are
un aer mai degrabã occidental,
care, în ciu da obiecþiilor corecte
ale con tes tatarilor, nu ne poate
face decât bine.

Buluc de lume, chiar dacã este
miercuri. Trecem pe la mormintele
Regilor Carol I ºi Ferdinand I ºi a
Reginelor Elisabeta ºi Maria. Nu
mai facem poze cã ne costã. Ieºim
ºi facem un ocol pe la moaºtele
Sfintei Filofteia, ocrotitoarea co pi -
ilor, aflate în Paraclis, faþã de care
am eu o datorie mai veche. Ieºim
în vitezã, trecem pe la Carol al II-
lea, surghiunit vremelnic în capela
din spatele Catedralei, cea din
dreapta. Apãrat de curiozitatea
curioºilor de un grilaj verde pe cet -
luit cu un lacãt auriu, Regele rãtã -
citor, separat de familie - pãrinþii
ºi bunicii din Catedralã - ºi neveste
- Zizi Lambrino, Regina Elena ºi
Elena Lupescu - aºteaptã cuminte
pe un catafalc provizoriu sã fie ter -
mi natã capela regalã pentru a o
lua, pentru a câta oarã?, pe ultimul
drum spre locul final de odihnã
veºnicã. Catedrala fiind complet
ocupatã de voievozi ºi regi, Casa
Regalã a României ºi-a rezervat
locuri de veci în capela a cãrei con -
strucþie neterminatã o vedeþi în
dreap ta intrãrii principale, aia pã -
zitã. Aici urmeazã sã fie mutat din
nou Carol al II-lea, poate ºi a doua

www.vedereturistica.ro
publicaţie online de turism și nu numai

Ce vrem:
Vrem verde!
Verde-n faþã! Verde-n spate. În
dreapta ºi în stânga.
Vrem nu doar sã vã povestim
despre locurile în care ajungem,
ci sã vã convingem sã le vizitaþi,

pentru ca astfel sã le redãm României ºi, nu în ultimul rând, nouã
tuturor ºi celor care vin. La noi sau dupã noi!
Dacã verde nu e, nimic nu e…

Mãnãstirea 
Sfântul Nicolae Domnesc
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BERBEC 
(21 martie 

- 20 aprilie)

Se anunţă o perioadă
de efervescenţă în ceea

ce priveşte călătoriile pe care le
aveţi de făcut. Înarmaţi-vă cu
răbdare şi asiguraţi-vă că toate
lucrurile sunt puse la punct din
timp, pentru a putea face faţă
întâmplărilor neprevăzute, care
vor fi extrem de multe şi
consumatoare de energie.
Conduceţi preventiv şi nu uitaţi de
centura de siguranţă.

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Vacanţa e aproape de
final. A sosit momentul

să vă concentraţi atenţia asupra
activităţilor profesionale. Evitaţi
să acţionaţi individual: doar lucrul
în echipă este favorizat în această
perioadă. Din punct de vedere
financiar, se anunţă noi
oportunităţi. Atenţie la volan:
concentraţi-vă asupra traficului şi
nu apăsaţi prea tare pedala de
acceleraţie.

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

Chiar dacă aveţi
senzaţia că cineva acolo

sus nu vă iubeşte, a sosit timpul
să luaţi măsuri drastice în viaţa
dumneavoastră. Lucrurile bune
vin dacă le aşteptaţi şi mai ales
dacă acţionaţi în sensul de a face
lucrurile cât mai bine. Veţi călători
mult, în locuri minunate.
Încărcaţi-vă “bateriile” de la
natură. Evitaţi conflictele cu
partenerii de trafic.

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Până acum,
motoarele au mers

mai mult la ralanti. Este timpul
să luaţi o decizie clară şi să vă
apucaţi de treabă. Faceţi
ordine, pe rând, în viaţa
personală şi imediat apoi în
cea profesională. În funcţie
de cum vă stabiliţi priorităţile,
lucrurile vor reveni pe făgaşul
normal. Veţi călători moderat,
însă pe distanţe lungi. Purtaţi
centura de siguranţă!

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

Activităţile profesionale
devin prioritatea numărul

1 pentru dumneavoastră. De
modul în care puneţi lucrurile la
punct acum, depinde excelenţa
rezultatelor pe termen lung.
Acţionaţi întotdeauna la primul
impuls, dar numai dacă este de
natură pozitivă. Drumuri multe, şi
lungi, şi scurte. Conduceţi relaxat -
veţi ajunge în siguranţă la
destinaţie.

FECIOAR~ 
(23 august

- 22 septembrie)

Este o perioadă extrem
de bună pentru

dumneavoastră în toate planurile.
Chiar dacă, în anumite privinţe,
lucrurile par incerte, perspectivele,
şi pe termen scurt, dar, mai ales,
pe termen lung, sunt excelente.
Planificaţi-vă pas cu pas ceea ce
aveţi de făcut şi menţineţi ritmul
de îndeplinire a proiectelor.
Veţi călători moderat.
Conduceţi preventiv.

BALAN}~ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Lipsa de energie care
vă caracterizează în

această perioadă este posibil să
vă aducă multe neajunsuri.
Încercaţi să descoperiţi bucuriile
vieţii şi în lucruri mai mărunte, la
care poate nici nu v-aţi gândit
până acum. Dacă aveţi
posibilitatea, călătoriţi mai mult
decât de obicei: locuri noi, oameni
noi, experienţe noi... vă pot ajuta
să reechilibraţi balanţa.

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Şi în această
perioadă, în plan

profesional, aveţi o mare
forţă de susţinere a tuturor
activităţilor. Profitaţi de forma
bună de care beneficiaţi în
prezent pentru a organiza cât
mai bine lucrurile. Din punct
de vedere financiar, aveţi de
aşteptat în continuare
vremuri mai bune. Veţi călători
mai mult decât de obicei: ţineţi
sub control cheltuielile!

S~GET~TOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

Apar noi oportunităţi
în plan profesional şi

financiar. Succesul este garantat
dacă acţionaţi precis, corect şi
foarte rapid. Nu este o perioadă
încărcată din punctul de vedere al
călătoriilor pe care le aveţi de
făcut. Sunt posibile câteva
drumuri neprevăzute. Nu apăsaţi
prea tare pedala de acceleraţie şi
concentraţi-vă permanent asupra
traficului.

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Lucrurile se
îmbunătăţesc pe toate

planurile, în special pe fondul
activităţilor susţinute. Menţineţi
ritmul de lucru la acelaşi nivel şi
nimic nu vă poate opri pe calea
spre succes. Nu veţi călători
foarte mult în această perioadă,
dar atunci când o veţi face vor fi
în majoritate drumuri de relaxare.
Conduceţi cu prudenţă şi purtaţi
centura de siguranţă.

V~RS~TOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

Este o perioadă un pic
mai dificilă pentru

dumneavoastră, în care resursele
energetice încep să se epuizeze.
Concentraţi-vă atenţia asupra
priorităţilor şi ignoraţi detaliile
nesemnificative, chiar dacă unele
dintre ele vă agasează. Veţi
călători ceva mai mult decât de
obicei. Planificaţi-vă din timp
agenda de drum. Respectaţi
regulile de circulaţie.

PE{TI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Un pic mai multă
relaxare nu strică

nimănui, aşa că aşteptatul
concediu a intrat, în sfârşit, pe
lista de priorităţi. Uitaţi de
problemele cotidiene şi
evadaţi în locuri noi pentru a
cunoaşte oameni noi şi a avea
parte de noi experienţe de
viaţă. Veţi reveni în viaţa
profesională cu forţe proaspete
şi noi proiecte. Odihniţi-vă
înainte de a urca la volan.
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