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CC u mai multã vreme în ur -
mã, un experimentat ma na -
ger al unei firme de trans -
port îmi spunea cã fie care
camion are un furtun.

Aproape cã te apucã ameþeala
dacã accepþi ideea cã toate cami -
oa nele „produc“ lunar câþiva zeci
sau chiar sute de litri de motorinã
pen tru piaþa „neagrã“. Sunt mi li -
oane de litri de motorinã ºi o parte
dintre aceºtia se întorc în piaþa de
transport constituind unul dintre
argumentele principale pentru
practicarea tarifelor de dumping.

Îmi este greu sã înþeleg cum,
în condiþiile în care se vorbeºte
de o ratã a profitului de 3 - 5%,
atât de multe firme de transport
îºi permit sã piardã chiar ºi numai
un litru la suta de km.

Consumul normat guverneazã
relaþia între patroni ºi ºoferi, fãrã
aceastã metodã existând riscuri
ma jore privind un posibil derapaj
al costurilor cu motorina. Dar, toto -
da tã, acest mod de gestionare a
con sumului a reprezentat ºi o invi -
taþie la furt adresatã ºoferilor, care
pu teau câºtiga mai mulþi bani vân -
zând motorinã, obþinând un con -
sum real sub norma impusã.

Astfel, urmând principiul cã
ceea ce nu vezi nu se întâmplã,
pa tronii au închis ochii la metodele
de automotivare ale ºoferilor, ur -
mã rind doar respectarea normei,
iar ºoferii s-au concentrat pe gãsi -
rea celor mai sigure metode de
„ro tun jire“ a veniturilor.

Dar nu poþi oferi calitate în
trans porturi când ºoferii au inte -
re se contrare companiei. Nu poþi
avea un management performant
când toþi angajaþii sunt la fel de
slabi - ºoferii buni îºi folosesc apti -
tu dinile doar pentru ei, un consum
mai mic asigurând o suplimentare
a carburantului vândut.

Nu are sens sã discutãm de -
spre metodele de urmãrire a con -
su mului real. Sunt disponibile pe
piaþã foarte multe sisteme în acest
sens, cu grade de complexitate
di verse, cu acurateþe bunã ºi foar -
te bunã ºi având, bineînþeles, di -
fe rite preþuri de achiziþie.

De altfel, sunt tot mai mulþi
trans portatorii care vor sã opreas -
cã cercul vicios. Îngrijorãtor este
fap tul cã atunci când o firmã îºi
afir mã toleranþa zero pentru fur -

turi, un numãr consistent de ºoferi
pleacã. Nu este simplu pentru nici
o companie sã înlocuiascã 20-
30% dintre ºoferi, dar procentul
poate ajunge ºi la 50%.

Astfel, eliminarea „furtunului
din camioane“ nu se poate face
în mod real decât ca urmare a unei
cam panii naþionale, în care cele
mai multe firme de transport sã
se implice. Toleranþa zero pentru
fur turi este primul pas pe care fie -
care firmã în parte trebuie sã ºi-l
asume în mod activ ºi, în acelaºi
timp, devine necesarã realizarea
unei liste negre cu ºoferii depistaþi
furând, în caz contrar migraþia de
la o firmã la alta va continua. Cum
va arãta lista, dacã va fi publicã
sau nu, cine o va gestiona - sunt
amãnunte ce trebuie stabilite.

Avantajele unui asemenea
proiect sunt evidente: importante
cantitãþi de motorinã dispar de pe
piaþa „neagrã“, se creeazã pre mi -
se pentru diminuarea consumului,
performanþele ºoferilor ºi ale ca -
mi oanelor vor putea fi evaluate
co rect, iar ºoferilor buni li se va re -
cunoaºte acest statut în mod ofi -
cial. ªoferii, la rândul lor, vor putea
se lecta companiile unde sã lucre -
ze cu mai mare uºurinþã, veniturile
reale fiind mult mai transparente
ºi, mai important, vor fi cãutaþi în
primul rând pentru performanþele
profesionale ºi nu suspectaþi ca
potenþiali hoþi.

Pentru sectorul transporturilor
rutiere din România, iniþierea unei
ast fel de campanii ar demonstra
coe ziunea dintre operatori, capa -
ci tatea de a lucra împreunã pentru
un scop comun, neexistând nici
un motiv extern ce ar putea pune
pie dici - veºnic blamatele auto ri -
tãþi nu ar fi implicate.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Calitatea în
transporturi... la un
furtun distanţă
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La ora actualã, piaþa de trans -
port, din punct de vedere al vo lu -
melor de marfã, oferã foarte pu þi nã
siguranþã. Rãspunsurile la în trebarea
lunii septembrie de mon streazã cã
orice este posibil, aº teptãrile
operatorilor de trans port fiind cât
se poate de diverse. Prac tic, s-au
înregistrat procente si mi lare la toate
cele cinci rãs pun suri posibile
arãtând, dacã mai era ne vo ie, faptul
cã recesiunea e co no mi cã nu
reprezintã un ca pi tol definitiv închis.
În continuare, pre zen tãm „În tre barea
lunii septem brie“ ºi rãs pun surile cu
procentele aferente.

Cum consideraţi că vor
fi ultimele 3 luni ale
acestui an din punctul
de vedere al volumului
de marfă de
transportat în cadrul
companiei
dumneavoastră?

1. Mult mai slabe decât
perioada similarã a anului
trecut - 24%

2. Puþin mai slabe decât
perioada similarã a anului
trecut - 17%

3. La nivelul anului trecut - 20%
4. Puþin mai bune decât

perioada similarã a anului
trecut - 20%

5. Mult mai bune decât
perioada similarã a anului
trecut - 20%
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Spune-]i p`rerea!

Despre furturile
de motorină
Credeţi că şoferii pot fi determinaţi să nu mai
fure motorină? Puteþi transmite 

comentariile 
dumnea voastrã direct 

pe site-ul 
www.ziuacargo.ro 

la secþiunea 
„Întrebarea lunii“.

1. Nu. Majoritatea ºoferilor furã motorinã ºi nimic nu îi poate
convinge sã renunþe.

2. Nu. Patronii care iau mãsuri radicale în aceastã direcþie riscã
sã rãmânã fãrã ºoferi.

3. Da. Urmãrirea strictã a consumului ºi mãsuri de stimulare a
performanþelor ºoferilor (prime) reprezintã soluþia.

Orice este posibil

FEDERAL-MOGUL
LANSEAZĂ TREI
INOVAŢII TEHNOLOGICE

Cele trei inovaþii privesc
domeniul sistemelor de
suspensie ºi frânare pe piaþa
din România. Acestea sunt
tehnologia anticorozivã pentru
acoperirea braþelor de
suspensie ºi direcþie Moog,
discurile de frânã Ferodo Coat
Plus ºi gama de plãcuþe cu
lamelã elasticã ProTec S,
pentru vehicule comerciale.
Inginerii care lucreazã la
produsele de fricþiune Federal-
Mogul au colaborat cu
Knorr-Bremse ºi cu principalii
producãtori europeni de
echipamente originale pentru
vehicule comerciale pentru a
aduce beneficiile tehnologiei
ProTec S în linia de produse
Ferodo, inclusiv durata mai
lungã de viaþã a lamelelor
elastice ºi funcþionarea mai
silenþioasã, mai sigurã ºi mai
eficace a frânelor. „Marca
Ferodo este concentratã pe
tehnologie ºi este întotdeauna
prima care introduce cele mai
noi soluþii în portofoliul sãu
larg de piese schimb de

fricþiune. Prin urmare, soluþia
lamelei elastice ProTec S este
o foarte bunã completare
pentru gama noastrã de
produse”, a declarat Silvano
Veglia, director pentru produse
de frânare Federal-Mogul.

NOUTĂŢI DE LA GEFCO

Clasamentul companiilor
pentru 2011, publicat de
cotidianul de afaceri Ziarul
Financiar, poziþioneazã GEFCO
România ca al doilea integrator
de logisticã în 2011, dupã
Schenker Romtrans.
Clasamentele se bazeazã pe
veniturile obþinute în 2010. În
2010, GEFCO România a
înregistrat venituri în valoare
totalã de 33 milioane de euro,
o creºtere de 44% faþã de
2009. Obiectivul filialei din
România a fost de a se clasa
între primii trei integratori de
logisticã din þarã. 
De asemenea, continuându-ºi
strategia de extindere, GEFCO
Germania deschide o nouã
locaþie în Stuttgart, în zona de
Sud-Vest. Aceastã nouã
locaþie, cu o suprafaþã de
1.200 mp, oferã o gamã largã

de servicii: transport încãrcat
complet/parþial, grupaj,
precum ºi un serviciu de
curierat expres de noapte
pentru a distribui piese de
schimb cãtre dealerii regionali
de autovehicule ºi service-uri. 

DAF LF CU NUMĂRUL
100.000 

Leyland Trucks a sãrbãtorit
recent producþia
autocamionului DAF LF cu
numãrul 100.000. Camionul a
intrat în flota Travis Perkins plc,
companie din Marea Britanie
specializatã în transportul
materialelor de construcþie.
Parcul companiei include
aproximativ 1.000 de camioane
DAF LF. 
Gama LF acoperã segmentul
cuprins între 6 ºi 21 t ºi
completeazã gama DAF care
include, de asemenea, modele
CF ºi XF. Poziþia modelului a
fost consolidatã, anul trecut,
prin introducerea unei versiuni
hibride.

ACTROS INTRĂ ÎN
PRODUCŢIA DE SERIE 

Fabrica Mercedes-Benz din
Wörth a început producþia în serie
a noului camion Actros. Noul
Actros a fost reproiectat în
întregime ºi deja îndeplineºte
limitele stricte de emisii impuse
de EURO VI. În comparaþie cu
vechiul Actros, noul model
consumã cu 6-7 procente mai
puþin combustibil în varianta
EURO V ºi cu 3-4 procente mai
puþin combustibil în varianta
EURO VI.
Camionul este rezultatul a mai
mult de zece ani de muncã
asiduã, a peste 20 de milioane
de kilometri parcurºi în teste ºi a
mai mult de 2 miliarde de euro
investite în dezvoltare ºi
tehnologie de producþie.

Goodyear Dunlop Tires
România ºi ARA Grup introduc
pe piaþa localã a service-ului ºi
retail-ului cu anvelope douã
noi magazine-service din
lanþul de francizã Premio
Service roþi. Subsidiara localã
a producãtorului de anvelope
Goodyear deschide a treia
unitate din lanþul de francizã
Premio în Bucureºti, oferind o
gamã largã de servicii de
mentenanþã pe lângã cele de
retail ºi distribuþie de
anvelope. Evenimentul
marcheazã atingerea unui
numãr de 20 de magazine-
service Premio ºi o investiþie
iniþialã cumulatã de 9 milioane
de euro în reþeaua de francizã
Premio din România. În
calitate de partener francizat
al Goodyear, ARA Grup a intrat
în reþeaua de francizã cu douã
puncte de lucru concomitent,
Premio ARA Grup Piteºti ºi

Premio ARA Grup Bucureºti.
Premio ARA Grup Bucureºti
dispune de o suprafaþã
aproximativã de 600 mp, cu 3
rampe de lucru, un depozit de
anvelope cu o capacitate de
aproximativ 7-8.000 de
anvelope ºi capacitate de
operare la standarde Premio
atât pe segmentul de turisme
cât ºi pe cel de autoutilitare
pânã la 7,5 tone. Pânã la
sfârºitul anului, lanþul de
francizã Premio în România va
continua sã se extindã pânã la
atingerea pragului de 25 de
magazine-service de profil.

PARTENERIAT GOODYEAR DUNLOP ŞI ARA GRUP

Powered by
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320 de inspectori vor
asigura controlul unic
Noul Inspectorat de Stat pentru Controlul în Transportul
Rutier (ISCTR) va avea cel mult 400 de angajaţi dintre
care 320 de inspectori şi va fi condus de un inspector de
stat şef numit prin Ordin al ministrului Transporturilor.

CC onform proiectului de ho -
tãrâre de Guvern pri vind
organizarea ºi func þio na -
rea ISCTR, noua in sti tuþie
va prelua mij loacele fixe

ºi obiectele de in ven tar utilizate
pen tru control de RAR, ARR ºi
CNADNR ºi va avea acces la bazele
aces tora de date, ur mând sã fie or -
ga nizatã în 8 in spectorate, ale cãror
sedii vor fi stabilite prin ordin de
ministru. 

Concret, inspectorii ISCTR vor
avea dreptul sã opreascã orice ve -
hi cul rutier utilizat la efectuarea
trans porturilor rutiere de peste 3,5
tone sau destinat transpor tu lui de
per soane, cu peste 9 locuri, precum
ºi orice autovehicul uti li zat la acti -
vi ta tea de pregãtire prac ticã a per -
soa nelor în vederea obþi nerii per -
mi sului de conducere. Po trivit
ac tului normativ citat, prin ci piile
care stau la baza exercitãrii acti vi -
tãþii inspectorilor sunt: lega li tate,

im parþialitate, obiectivitate ºi pro -
fesionalism; transparenþã; efi cienþã
ºi eficacitate; res pon sa bi litate, în
con formitate cu preve de rile legale;
siguranþã rutierã.

ISCTR va asigura la nivel na þio -
nal inspecþia ºi controlul res pectãrii
reglementãrilor naþionale ºi inter -
na þionale în domeniul trans por tu -
rilor rutiere, privind în prin cipal:
condiþiile de efectuare a activitãþilor
de transport rutier, a activitãþilor
sale conexe ºi a celor de pregãtire
a persoanelor în vederea obþinerii
permisului de con ducere; siguranþa
tran spor tu ri lor rutiere ºi protecþia
me diului; sta rea tehnicã a vehi cu -
le lor ru tie re; masele ºi/sau dimen -
si unile ma xime admise pe dru mu -
rile pu bli ce ºi masele totale maxime
au to rizate; tariful de utilizare ºi ta -
ri ful de trecere pe reþeaua de dru -
muri naþionale din România.

De menþionat cã, pânã la 31
decembrie 2012, inspectoratul unic

de control în transporturi va tre bui
sã ia mãsurile necesare ast fel încât
cel puþin activitãþile de con trol, de
întocmire a proceselor ver bale de
contravenþie, de apli care a mãsu -
rilor complementare ºi admin is -
trative ºi de actualizare a clasificãrii
întreprinderilor din punct de vedere
al riscului sã se rea lizeze la locul
ºi momentul efec tuãrii controlului
în sistemul electronic informaþional.

Drepturi şi
obligaţii

Între obligaþiile inspectorilor se
nu mãrã acelea de a respecta Con -
sti tuþia României ºi de a cu noaº te
ºi aplica întocmai regle men tãrile în
vi goare aferente do meniului trans -
por turilor rutiere, de a respecta
ordi nele date de ºefii ierarhici ºi de
a pãstra cu stric teþe secretul de
ser viciu al ac þiunilor de control. Tot
în rândul obligaþiilor stabilite prin

lege, sunt ºi acelea de a nu pretinde
ºi a nu primi niciun fel de bunuri în
na turã sau bani ºi nici de a-ºi crea
avan  taje în legãturã cu serviciul sau
prin exercitarea funcþiei, de a purta
uniforma de serviciu, de a pãstra în
bunã stare bunurile din dotare ºi
în semnele de legitimare, de a utiliza
mij loacele ºi echipa men tele de con -
trol numai în con diþiile prevãzute
de producãtorul sau furnizorul
aces tora ºi de le gislaþia metrologicã
în vigoare, dupã caz.

În exercitarea atribuþiilor, in -
spec torii au sarcina sã îºi facã cu -
noscutã, în prealabil, calitatea ºi sã
prezinte legitimaþia de control, fiind
obligaþi sã aibã o conduitã demnã,
politicoasã, civilizatã ºi in transi -
gentã faþã de cei care în calcã legile
din domeniu.

În paralel, inspectorii vor avea
dreptul sã participe la acþiunile co -
mune de control efectuate îm pre -
unã cu alte organe abilitate ºi sã
opreascã în trafic semnalizând re -
gulamentar din poziþie staticã, în
acelaºi mod ca ºi poliþiºtii ru tieri,
sau din autovehiculul din do tare,
aflat în mers. De asemenea, vor
putea sã verifice legitimaþiile de
cãlãtorie în cazul transportului de
persoane prin servicii regulate ºi
sã stabileascã concordanþa din tre
înscrisurile conþinute în docu mentul
de transport ºi identitatea persoa -
ne lor transportate, sã prele veze
mostre care vor fi trans mise spre
analizã laboratoarelor autorizate în
cazul transporturilor de mãrfuri pe -
ri culoase (când exis tã suspiciunea
necon cor danþei dintre înscrisurile
conþinute în documentele de trans -
port ºi mãr furile transportate), pre -
cum ºi sã controleze vehiculele ru -
tiere în punctele de trecere a
frontierei.

Angajaţi prin
concurs

Angajarea inspectorilor se va
face prin concurs, anunþul urmând
sã fie publicat cu 15 zile înainte
într-un cotidian de mare tiraj. Iar
pen tru a putea ocupa postul de in -
spector, un candidat trebuie sã aibã
cetãþenia românã ºi domi ci liul în
România, sã nu fi fost des tituit din
funcþie dintr-o instituþie publicã sau
sã nu-i fi încetat con tractul indi vi -
dual de muncã pentru motive disci -

pli nare în ultimii 7 ani, sã nu fi des -
fãºurat activitate de po liþie politicã,
astfel cum este de finitã prin lege,
sã cunoascã la nivel mediu o limbã
strãinã de cir culaþie internaþionalã
ºi sã deþinã permis de conducere
minim cate go ria B. De asemenea,
tre buie sã nu fi avut suspendatã
exer citarea dreptului de conducere
a auto vehiculelor în ultimele 6 luni
sau mai mult de douã ori de la data
obþinerii permisului de conducere
pentru consum de alcool, sã nu fi
avut anulat permisul de conducere
în ultimii 10 ani, sã nu fi fost con -
dam nat printr-o hotãrâre jude cã -
toreascã rãmasã definitivã pentru
o infracþiune la regimul armelor ºi
muniþiilor, la regimul circulaþiei pe
drumurile publice sau privind le -
gislaþia din domeniul trans por tului
rutier.

În plus, trebuie sã îndepli neas -
cã o condiþie de studii ºi expe rien -
þã profesionalã. Adicã sã de þinã
diplomã de licenþã urmare absolvirii

unei instituþii acreditate de învãþã -
mânt superior în spe cia litatea trans -
port rutier sau au to vehicule rutiere,
diplomã de li cen þã urmare absolvirii
unei instituþii acreditate de învãþã -
mânt superior în specialitatea eco -
no micã ºi/sau juridicã sau tehnicã,
profilul me ca nic, ºi au o vechime
în muncã în domeniul transpor tu -
ri lor rutiere de cel puþin 3 ani sau
sã deþinã diplomã de bacalaureat
urmare ab solvirii unui liceu în pro -
fi lul teh nic sau mecanic ºi au o ve -
chime în muncã în domeniul trans -
por tu rilor rutiere de cel puþin 5 ani.

Pe de altã parte, inspectorul de
stat ºef trebuie sã aibã o ex pe rienþã
de cel puþin 5 ani în func þie de con -
du cere în domeniul trans porturilor
ru tiere, studii supe rioare de lungã
du ratã tehnice, eco nomice ºi/sau
ju ridice ºi sã cu noascã la nivel avan -
sat o limbã strãinã de circulaþie in -
ter naþionalã.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Puneţi capăt
furtului de
combustibil!

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

T.E.L.L. Software Hungaria KFT.
4031 Debrecen, Vagohid út. 2.
Tel.: 0743119286
E-mail: vin.emil@tell.hu
Web: www.tellinfo.ro

Noi vă spunem cum!
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Şefi numiţi de ministru
Conducerea ISCTR este asiguratã de cãtre un consiliu de conducere
format din 5 persoane, preºedinte fiind inspectorul de stat ºef. Membrii
consiliului, inclusiv inspectorul de stat ºef, vor numiþi ºi revocaþi prin ordin
al ministrului Transporturilor ºi Infrastructurii, având un mandat de 4 ani.

- exercitã controlul respectãrii reglementãrilor în
vigoare privind organizarea ºi efectuarea
transporturilor rutiere ºi a activitãþilor conexe;

- exercitã controlul respectãrii maselor ºi
dimensiunilor maxime autorizate;

- exercitã controlul privind regimul drumurilor ºi
achitarea tarifului de utilizare a acestora;

- exercitã controlul respectãrii reglementãrilor în
vigoare privind furnizarea, transportul ºi recepþia
bunurilor divizibile; 

- exercitã controlul la sediul furnizorilor ºi
beneficiarilor de bunuri divizibile;

- exercitã controlul respectãrii regulilor privind
perioadele de conducere ºi de odihnã;

- exercitã controlul echipãrii vehiculelor cu limitatoare
de vitezã;

- exercitã controlul privind efectuarea transporturilor
de mãrfuri cu vehicule de peste 3,5 t ºi de persoane
cu vehicule cu peste 9 locuri;

- efectueazã în trafic controlul tehnic;
- exercitã controlul modului de utilizare a licenþelor

de transport, a certificatelor de transport în cont
propriu, precum ºi a copiilor conforme ale acestora;

- exercitã controlul utilizãrii licenþelor pentru activitãþi
conexe;

- exercitã controlul activitãþii de pregãtire a
persoanelor în vederea obþinerii permisului de
conducere;

- reþine, suspendã, retrage sau anuleazã, dupã caz,
licenþe de transport sau copii conforme, licenþe
de traseu, autorizaþii de transport internaþional,
certificate/atestate profesionale ale personalului

de specialitate din domeniul transporturilor
rutiere, respectiv suspendã, retrage sau anuleazã,
dupã caz, autorizaþiile centrelor de pregãtire ºi
perfecþionare profesionalã a personalului de
specialitate din domeniul transporturilor rutiere,
precum ºi autorizaþiile ºcolilor de conducãtori
auto, la solicitarea autoritãþii emitente;

- opreºte ºi, dacã este cazul, imobilizeazã
vehiculele rutiere, în conformitate cu prevederile
legii;

- dispune mãsura suspendãrii dreptului de utilizare a
vehiculelor rutiere;

- propune spre aprobare Ministerului Transporturilor
ºi Infrastructurii norme ºi reglementãri specifice;

- colaboreazã cu alte organisme de specialitate, în
vederea iniþierii unor programe de prevenire a
evenimentelor rutiere;

- exercitã controlul transportului rutier de persoane
prin servicii regulate în trafic naþional ºi
internaþional, precum ºi modul de utilizare a
licenþelor de traseu ºi a autorizaþiilor de transport
internaþional;

- exercitã controlul autovehiculelor utilizate la
transportul rutier de persoane prin servicii regulate
în trafic naþional privind dotarea acestora cu aparate
de marcat electronice fiscale ºi cititoare de carduri;

- exercitã controlul transportului rutier ocazional de
persoane;

- exercitã controlul modului de acordare a facilitãþilor
la transportul rutier de persoane prin servicii
regulate în trafic naþional, precum ºi a utilizãrii
legitimaþiilor de transport tip card.

Inspectorii vor urma cel puþin
o datã pe an cursuri de
perfecþionare profesionalã,
finalizate printr-o testare cu
relevanþã pentru calificativul
de evaluare a acestora.

Atribuţii ale ISCTR
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O vară 
cu probleme
În ultimele trei luni (iulie, august, septembrie), piaţa de
expediţii, aşa cum este ea reflectată de Indexul European
realizat de către Danske Markets Equities, Compania de
analiză a Danske Bank (Banca Daneză) nu prea a arătat
simptome îmbucurătoare. Parte din cauza spectrului unei noi
crize, parte rezultatul fluctuaţiilor sezoniere normale în
această perioadă, indicele a marcat, în această vară, o
scădere reală a volumelor expediate. Totuşi, o dată cu sosirea
toamnei, valorile revin peste limita de 50, deci pe „plus”.

CC onform Danske Markets
Equities, în luna iulie,
volumele s-au deteriorat
sever, indicele cãzând la
43, de la 54, marcând

prima adevãratã scãdere de
aproa pe doi ani (aproximativ 50
s-a înregistrat în februarie 2010,
sub 50 ultima datã situându-se
în septembrie 2009). Prãpastia
este încã ºi mai mare în raport cu
valoarea anticipatã de previziunile
pieþei, care indicau un optimist...
62. Aceastã valoare a fost gene -
ra tã, în special, de scãderile de
index manifestate de sectoarele
rutier ºi maritim (de la 57 la 40
pe rutier ºi de la 67 la 61 pe ma -
ri tim, dar, în acest ultim caz, vo -
lu mele se aflã încã în trend po -
zitiv). Segmentul aerian rãmâne
con stant, dar pe scãdere (index
45 atât în iunie, cât ºi în iulie).
Demn de remarcat este faptul cã,
în aceste condiþii, în care putem
vorbi aproape de o prãbuºire a
vo lumelor de pe majoritatea pie -
þelor europene, numai Europa de

Est ºi Elveþia au înregistrat o creº -
tere a indicelui, ºi încã substan -
þia lã (de la 53 la 64 în regiunea
noas trã ºi de la 33 la 50 în Elve -
þia). 

Dupã o pauzã de o lunã, lucru -
rile încep sã se miºte, cu un indice
în creºtere de la 43 la 46, ceea ce
indicã o scãdere a volumelor mai
puþin acceleratã. Piaþa maritimã,
dupã o scãdere accentuatã (ajun -
gând la un 47), creºte la 51, rutierul
îºi revine o idee (de la 40 la 46), în
schimb aerianul e... în aer (de la 48
la 33). Nivelul aºteptãrilor rãmâne
oarecum constant (56-57). E rândul
Europei de Est sã scadã, de la 64
la 46, în timp ce Benelux înre gis -
treazã un indice record, de... 13. 

În fine, o datã cu sosirea toam -
nei, indicele de expediþie revine pe
creºtere autenticã în septembrie
(de la 46 la 53), chiar dacã se men -
þine încã sub aºteptãri. Totuºi, parcã
piaþa a învãþat, dupã „aventurile“
din ultimele luni ale graficului, sã fie
mai precautã în anticipãri (de la 56
la 54 index previzionat). Situaþia

se îmbunãtãþeºte clar pe toate
segmentele, de la 46 la 59 pe rutier,
de la 51 la 58 pe maritim ºi de la
33 la 47 pe aero. Pe þãri, Benelux
face un salt incredibil de la 13 la
44, Europa de Est revine de la 46
la 54, Germania sare de la 42 la
69 iar Elveþia... scade (de la 57 la
40). 

Cum se calculează

Studiul, la care participã mari
operatori europeni din domeniul
expediþiei de mãrfuri, se cana li zea -
zã pe douã întrebãri principale.
Prima dintre ele se referã la volu -
me le de mãrfuri operate în mod
curent, comparativ cu ultimele douã
luni, cu ajustãrile necesare
sezoniere (mai reduse, la acelaºi
nivel, mai mari). Cea de-a doua în -
tre bare vizeazã aºteptãrile în pri vin -
þa volumelor operate în urmãtoarele
douã luni, ºi în acest caz, cu ajus -
tã rile sezoniere necesare (mai
puþin, la fel, mai mult).

Numãrul de participanþi a înre -
gis trat, în septembrie, 127 de res -
pondenþi. 40% dintre aceºtia sunt
în domeniul rutier, 30% pe maritim,
12% pe aerian ºi 18% pe alte mo -
duri de transport. Danemarca deþine
20% dintre votanþi, 13% sunt din
Europa de Est, 12% din Marea
Britanie, câte 10% din Germania ºi
Suedia, 9% din Finlanda, 6% Be -
ne lux, 8% alte state, 7% Norvegia
ºi Elveþia - 5%. 

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

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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DDar motivul principal pen -
tru care cei mai impor -
tanþi jucãtori din sec to -
rul transporturilor ºi
logisticii participã la

acest eveniment este legat de
faptul cã RTCY reprezintã o bunã
o portunitate de a consolida par -
te neriate existente sau chiar de
a începe noi afaceri. Astfel, ce re -
rea ºi oferta de transport se vor
în tâlni, de aceastã datã într-un
cadru festiv, la Aristocrat Events
Hall, începând cu ora 17:30. Vor
fi alãturi de noi atât autoritãþile,
cât ºi furnizori tradiþionali ai trans -
portatorilor.

Cei care nu ºi-au confirmat pre -
zenþa mai au încã timp sã o fa cã.
De asemenea, puteþi vota pen tru
firmele favorite. Amintim fap tul cã
50% din punctajul final al firmelor
finaliste la concurs este asigurat
pe baza voturilor citi to ri lor Ziua
Cargo. Votul poate fi ex primat
electronic pe www.ziuacargo.ro.

Cei ºapte finaliºti sunt: Ahead
Logis tics, Dumagas, edy Inter na -
tio nal Spedition, Groep H.Essers,
Klacska Romania, OTZ ºi TCS.

Exprimarea votului, precum ºi
completarea barometrului pieþei
de transport ºi logisticã (se rea -
li zeazã, de asemenea, pe site)
asigurã o reducere substanþialã a
taxei de participare la eveniment.
În plus, existã ºi o tombolã cu
premii surprizã.

Suspans până în
ultimul moment

Pentru a fi pãstratã surpriza
pânã în ultimul moment, câº ti gã -
torul RTCY 2011 Continental va
fi stabilit chiar în ziua eve ni men -
tului, în prima parte a acesteia
fiind organizatã întâlnirea juriului,
pentru o ultimã analizã a do sa re -
lor completate de candidaþi.

Juriul este format din Florian
Meluº Coman - director general al

Gala Premiilor de Transport
27 octombrie este ziua în care vom afla numele
câştigătorului la concursul Romanian Transport Company
of The Year 2011 Continental. Premii, tombole, camioane
expuse, precum şi un spectacol deosebit sunt câteva
dintre atracţiile evenimentului ce va avea loc la
Bucureşti.

Autoritãþii Rutiere Române, co mi -
sar ºef Lucian Diniþã - director Di -
recþia Rutierã IGPR, Marin Lepã da -
tu - director general IFPTR
(In  stitutul de Formare Profesionalã
în Transporturi Rutiere), Ionuþ Si -
mion - partener Price waterHouse
Coopers, Cristian Fu ga ciu - director
general MARSH, Dan Cotenescu
- manager Daco da soft, Adriana
Pãlãºan - vice pre ºe dinte ARILOG
(Asociaþia Ro mânã de Logisticã),
Vasile ªte fãnescu - preºedinte

COTAR, Au gustin Hagiu - pre ºe -
dinte FORT, Radu Dinescu - se -
cretar ge neral UNTRR, Radu Bor -
cescu - redactor ºef Ziua Cargo. 

ªi pentru cã evenimentul este
o galã, momentele artistice nu pu -
teau lipsi, iar acest capitol va fi
susþinut de artiºtii ºi orchestra
Tea trului Naþional de Operetã „Ion
Dacian“.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Ziua Cargo: Ce prioritãþi
aveþi în acest moment pe
lista de control?
Comisar-ºef Lucian Diniþã:

Ne preocupã în momentul de faþã
în special echiparea autove hi cu -
lelor cu anvelope de iarnã. Din

pã cate, dupã ce a fost amânatã cu
un an obligativitatea utilizãrii
aces tor anvelope, ºoferii continuã
sã susþinã cã nu au fost pregãtiþi.
Consider cã este fals. Încã din
varã, Poliþia Rutierã a reamintit
tu turor, prin comunicate ºi inter -
ven þii radio-tv, faptul cã începând
cu 1 noiembrie este necesarã do -
ta rea autovehiculelor cu anvelope
de iarnã, tocmai pentru a preveni
si tua þiile limitã. ªi dacã deþinãtorii
de parcuri au fost totuºi receptivi
la recomandãrile noastre, pro ble -
ma o reprezintã turismele.

Se acceptã anvelopele all
seasons?
S-a tot invocat problema utili -

zã rii anvelopelor „all seasons”,
dar RAR a specificat clar care sunt

caracteristicile anvelopelor accep -
ta te în timp de iarnã, iar în aceste
con diþii anvelopele „all seasons”
nu au nici o legãturã. Trebuie sã
fie anvelope de iarnã cu însem ne -
le M, M+S sau S. Existã un pro -
to col încheiat de Poliþie cu RAR
privind acþiuni comune de control,
care vor fi demarate în curând.
Mai este încã un aspect care tre -
buie avut în vedere. La aceastã

Monitorizarea anvelopelor de iarnă intră din noiembrie pe
lista scurtă a priorităţilor Poliţiei rutiere. Cum vor decurge
controalele, dacă se vor da amenzi şi se vor reţine
taloane din prima zi a lui brumar l-am rugat să ne spună
pe directorul Direcţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei Române, comisar-şef Lucian Diniţă.

PPoolliiţţiiaa  
ee  ccuu  oocchhiiii  
ppee  aannvveellooppee

Nu este adevãrat cã
România înregistreazã

cea mai mare ratã a
mortalitãþii. Avem 107-109
decedaþi la 100.000 locuitori,
în condiþia în care media UE
este de 122. În plus, la
jumãtatea lunii septembrie, în
clasamentul UE privind
siguranþa rutierã, România a
urcat 9 locuri.“

„
Avem o problemã
privind agresivitatea

ºoferilor în trafic. Consider cã
trecem printr-un moment
critic, ca societate. Oamenii se
omoarã între ei pentru
banalitãþi.“

„
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mã surã, s-au raliat ºi societãþile
de asigurãri. Este posibil sã se
ajungã la situaþii în care Poliþia sã
te „ierte”, dar în cazul unui eve -
niment rutier, societatea de asi -
gu rare sã nu te mai despã gu beas -
cã. De aceea cred cã aceastã
ac þiune de control privind an ve lo -
pe le de iarnã este una preventivã
ºi pro-cetãþean, în ideea de a-l
proteja de situaþii limitã ºi de ca -
zuri în care societatea de asigurãri
nu mai despãgubeºte. 

Ce se va întâmpla, concret,
în trafic în momentul în
care veþi identifica vehicule
care nu sunt în regulã din
punctul de vedere al
anvelopelor?
În cazul în care ºoferii sunt

descoperiþi în trafic fãrã anvelope
de iarnã, se aplicã amendã ºi este
reþinut certificatul de înmatriculare
pânã în momentul în care se face
do vada cã s-a înlãturat cauza pen -
tru care s-a luat aceastã mãsurã. 

Este foarte clar cã statele UE
im  p un aceastã mãsurã fãrã sã mai
þinã cont cã în legislaþia româ neas -
cã se spune cã se aplicã „pe dru -
mu rile acoperite cu zãpadã, ghea -
þã sau polei”. Nu trebuie uitat fap tul
cã orice anvelopã de varã îºi
schimbã caracteristicile atunci când
temperatura scade sub 10 gra de.
De aceea, anvelopele de iar nã îþi
conferã o altã stabilitate ºi un altfel
de confort în de pla sa rea pe
drumurile publice. Dacã ai an ve -
lope de varã, riºti ca acestea pur ºi
simplu sã se crape în cazul ex pu -
nerii îndelungate la tempe ra turi scã -
zute, pentru cã se rigi di zeazã, iar
de aici pânã la accident nu mai e

decât un pas. De ase me nea, am
avut nenumãrate situaþii anii trecuþi
în care drumurile s-au blocat în con -
diþii de zãpadã, din cauza fap tu lui
cã autovehiculele erau neechipate.

O sã începeþi controalele
privind anvelopele din
prima zi a lui noiembrie?
O sã începem controalele din

no iembrie, dar o sã avem în ve -
de re ºi evoluþia vremii. Dacã este
soare ºi uscat, poate cã, într-o
primã fazã, vom opta doar pentru
re comandãri ºi atenþionãri. Ul te -
rior, când încep deja manifestãrile
spe cifice iernii, desigur cã altele
vor fi mãsurile. 

Sunt destul de evidente efor -
tu rile pe care le face Poliþia Ru -
tierã pentru a asigura condiþii mi -
nime de siguranþã. Trebuie
su bliniat faptul cã problemele cele
mai mari le ridicã ºoferii de auto -
tu risme, nu profesioniºtii, care
realizeazã riscul rutier mai mult
decât oricare altã categorie de
participanþi la trafic. 

Ce acþiuni mai aveþi în
vedere pânã la sfârºitul
anului?
Am întocmit un calendar de

ac þiune, ºi nu neapãrat pentru a
pu ne accentul pe sancþiuni. De
câþiva ani, nu sancþionarea este
obiectivul principal al Poliþiei Ru -
tiere, ci educaþia rutierã, infra -
struc tura ºi abia apoi, eventual,
apli carea de sancþiuni. Asta nu
înseamnã neapãrat cã am dat mai
pu þine amenzi în ultimul an, pentru
cã, din pãcate, toate eforturile
noas tre pe partea de educaþie
ne-au determinat la un moment

dat sã tragem un semnal de alar -
mã, pentru cã, vrând-nevrând, cu
vorba bunã, unii nu înþeleg. Sunt
destule exemple, mai ales în cazul
vitezei ex cesive, care se apropie
de de men þã la volan. Nu este
cazul trans portatorilor aici, dar nu
tre buie uitat faptul cã, în timpul
liber, ºi ei sunt ºoferi de turisme. 

Cum spuneam, încã de la în ce -
putul anului, am stabilit un ca -
lendar de controale în trafic ºi în
general acþiuni preventive în rân -
dul transportatorilor. Fãcând o
radiografie a anului 2010, putem
ob serva cã abaterile au fost ci -
clice. Întâi au fost camioanele gre -
le, apoi vehiculele de transport
per soane, ulterior transportul pu -
blic de persoane în regim de maxi-
taxi, apoi transportul ºcolar, dupã
care au reînceput camioanele.
Ne-am planificat calendarul în
func þie de aceste perioade ºi iatã
cã ac þiu nile pe care le-am avut, pe
trans port marfã, în lunile fe brua -
rie ºi martie, au dat roade: a scã -
zut nu mãrul accidentelor în care
au fost implicate vehiculele gre le
de transport de marfã. Rea min tiþi-
vã cã la sfârºitul anului trecut au
fost multe accidente în care au
fost im plicate vehicule gre le. În
con ti nuare, avem o pro ble mã în
le gã turã cu transportul produselor
pe riculoase. Sper cã, o datã ºi o
datã, transportatorii vor avea o
voce unicã ºi se vor ralia la suges -
tia de a impune o altã limitã de
vârstã pentru condu ce rea acestor
autovehicule. Au loc foarte multe
accidente din cau za lipsei de
experienþã a ºoferilor. 

Cristina TOBESCU
cristina.tobescu@ziuacargo.ro

Accidente de circulaţie grave produse în primele 9 luni ale anului
2011 cu vinovăţia conducătorilor de autovehicule de transport

rutier public comparativ cu perioada similară din anul 2010

Utilizare autovehicul
Accidente grave Morþi Rãniþi grav

2010 2011 Dif. 2010 2011 Dif. 2010 2011 Dif.
Transport mãrfuri generale 92 88 -4 43 24 -19 75 91 16
Transport mãrfuri periculoase 4 3 -1 3 0 -3 3 3 0
Transport persoane 70 75 5 12 13 1 79 82 3
Total 166 166 0 58 37 -21 157 176 19

Sancţiuni aplicate în primele 8 luni ale anului 2011
Tipul sancþiunii Permise de Certificate de Vehicule Suspendarea Infracþiuni

conducere înmatriculare dreptului
reþinute reþinute imobilizate de utilizare

Transport mãrfuri generale 3.513 3.715 406 133 149
Transport marfuri periculoase 20 102 13 1 2
Transport persoane 1.462 1.126 596 171 103
Total 4.995 4.943 1.015 305 254
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Ziua Cargo: Care sunt
obiectivele pe care le
urmãreºte modificarea
reglementãrilor privind
tahograful digital?
Adriana Þicãu: Conform da -

te lor Comisiei Europene, în pre -
zent, tahografele (digitale sau
ana logice) sunt utilizate de apro -
xi mativ 900.000 de întreprinderi
de transport ºi de 6 milioane de
conducãtori auto. De asemenea,
conform datelor Comisiei, un sfert
dintre vehiculele controlate de
poliþia naþionalã sau de agenþii
însãrcinaþi cu controlul aplicãrii
legii încalcã normele privind
tahograful. 

De aceea, Comisia a adoptat
în luna iulie o propunere de re gu -
la ment (COM 451(2011)) prin
care intenþioneazã sã îm bu nã -
tãþeascã funcþiile tahografului (în -

registrare automatã ºi manualã),
sã asigure comunicaþii fãrã fir pen -
tru controalele în trafic, sã reducã
sarcinile administrative, sã îmbu -
nã tãþeascã credibilitatea atelie -
re lor, sã sporeascã protecþia
cardu lui conducãtorului auto îm -
po triva manipulãrii frauduloase,
sã amelioreze formarea agenþilor
de control, precum ºi sã simplifice
ºi sã modernizeze normele de
utilizare ale tahografului. Astfel,
Co misia estimeazã cã potenþialul
de reducere a sarcinilor admi nis -
tra tive este de aproximativ 515
mi lioane de euro. 

Obiectivul noii propuneri le gis -
lative este sã asigure res pec tarea
mai strictã a normelor pri vind
timpul de conducere ºi pe rioadele
de repaus (regulile so cia le), ceea
ce va duce la creº te rea gradului de
protecþie a con du cãtorilor auto ºi
a siguranþei rutiere.

Care sunt elementele de
noutate pe care le-ar putea
aduce noile reglementãri?
Sunt avute în vedere atât
noutãþi tehnice, cât ºi din
punct de vedere al
sancþiunilor emise
cãrãuºilor?
În primul rând, este vorba de -

spre comunicarea la distanþã prin
intermediul tahografului în scopuri
de control. Astfel, autoritãţile de
control vor beneficia de indicaþii
de bazã referitoare la con for mi -
ta te înainte de oprirea auto ve hi -
cu lui, iar întreprinderile care res -
pectã legislaþia nu vor suporta
con troale în trafic care nu sunt
ne cesare ºi ar putea beneficia ast -
fel de o reducere suplimentarã a
sar cinii administrative. Pentru a
fa cilita efectuarea de controale
selec tive în trafic de cãtre auto -

Legislaţia europeană privind tahograful digital se află în
acest moment într-un proces important de schimbare.
După ce am prezentat, pe scurt, în numărul din august al
revistei Ziua Cargo, modificările avute în vedere, revenim
pentru a afla direct de la Adriana Ţicău, Vicepreşedinte al
Comisiei de Transport şi Turism din Parlamentul
European, desemnată recent raportor al Parlamentului
European pentru modificarea regulamentului privind
tahografele digitale, la ce ne putem aştepta în următorii
ani. Dar, mai ales, ce putem face în acest moment pentru
a influenţa deciziile la nivel european. 

CCuumm  
ssee  sscchhiimmbbăă
ttaahhooggrraaffuull
ddiiggiittaall??
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ÎÎ n semestrele de iarnã asprã
ale ultimilor ani, anvelopele
de iarnã Continental Scan di -
navia pentru auto trac toa re,
remorci ºi trailere au do vedit

cã tracþiunea optimã ºi va lorile
economice mãsurate pen tru
consumul de carburant nu tre buie
sã fie în opoziþie. Cu o geo me trie
a profilului deosebit de com pact
configuratã ºi cu un ames tec al
suprafeþei de rulare nou, mai
moale, cu efect de micro dan turare,
anvelopele perfor man te de iarnã
ale noii generaþii Scan di navia 2
contribuie la creºterea siguranþei
pe ºosele în timp de iarnã. 

Pentru viitorul sezon de iarnã,
oferta familiei de anvelope Scan -
di navia deja prezentate se extinde
cu cinci dimensiuni noi. Echiparea
punþii de direcþie a camioanelor
este completatã de noile dimen -
siuni 315/70 R 22.5 XL, 315/60
R 22.5 XL ºi 355/50 R 22.5 XL.

ri tãþile competente de control,
aparatura de înregistrare instalatã
în vehiculele noi este capabilã sã
comu nice cu respectivele auto ri -
tãþi în timp ce vehiculul se aflã în
miºcare. Datele pot fi stocate de
cãtre autoritãþile de control doar
pe durata controlului în trafic, fiind
ºterse la cel mult douã ore de la
încheierea acestuia. Tot elemente
de noutate sunt fuzionarea func -
þio nalitãþilor cardurilor condu cã -
to rilor auto cu permisul de con -
du cere, înregistrarea automatã a
localizãrii exacte prin GNSS, asi -
gu rarea integrãrii sistemului de
ta hograf digital în cadrul siste -
melor de transport inteligente,
îmbunãtãþirea credibilitãþii ate lie -
re lor, un nivel minim de armo -
nizare a sancþiunilor ºi formarea
agenþilor de control.

Cum ar putea sã se
implice transportatorii
români în aceste modificãri
legislative? Unde ar putea
sã îºi trimitã propunerile ºi
pânã când?
Regulamentul va fi adoptat

prin procedurã legislativã ordinarã,
în care atât Parlamentul European
cât ºi Consiliul UE au putere deci -
zionalã. De aceea, toþi cei inte re -
saþi de acest regulament, din toate
sta tele membre, pot trimite obser -
va þii la propunerea Comisiei utili -
zând adresa silviaadriana.ticau@
europarl.europa.eu. Transpor tato -
rii români pot trimite observaþiile
pe care le au atât cãtre Parlamen -
tul European, utilizând adresa de
e-mail menþionatã mai sus, cât ºi
cãtre Ministerul Transporturilor ºi
Infrastructurii, pentru poziþia Con -
si liului UE pe acest dosar. De
asemenea, în calitate de raportor,
am solicitat comisiei TRAN sã
orga nizeze o dezbatere publicã,
în Parlamentul European, la care
vor fi invitaþi reprezentanþi ai aso -
cia þiilor ºi sindicatelor din trans -
portul rutier, ai autoritãþilor de
apli care a legii ºi autoritãþilor de
omologare de tip, precum ºi ai
auto ritãþilor însãrcinate cu emite -
rea cardurilor ºi ai producãtorilor
de vehicule ºi de tahografe.

Care sunt paºii care 
vor fi urmaþi în
perioada pânã la intrarea
în vigoare a noilor
reglementãri?
Propunerea de regulament pri -

vind tahografele digitale va intra
în dezbatere în Parlamentul Euro -
pean ºi în Consiliul UE. Comisia
de Transport ºi Turism (TRAN) va

organiza o dezbatere publicã în
Parlamentul European, probabil
în luna decembrie, la care vor fi
invitaþi reprezentanþi ai asociaþiilor
de transport rutier, sindicate din
transportul rutier, autoritãþi de
aplicare a legii ºi autoritãþii de o -
mo logare de tip, autoritãþi însãr -
ci nate cu emiterea cardurilor,
produ cãtori de vehicule ºi de ta -
ho grafe. Scopul acestei consultãri
publice organizatã de comisia
TRAN este acela de a obþine cât
mai multe puncte de vedere din
partea celor ce vor aplica pre ve -
derile acestui regulament. Co mi -
sia TRAN va întocmi un raport,
care va fi discutat în comisie la
sfârºitul lunii februarie ºi pentru
care se vor putea depune amen -
damente pânã la începutul lunii
martie 2012, urmând ca votul în
comisie sã aibã loc la sfârºitul
lunii aprilie, iar în plenul Parla -
men tului European în luna mai
2012. Dupã adoptarea poziþiei
Par lamentului European, în prima
lec turã, aceasta va fi transmisã
Con siliului UE pentru a-ºi exprima
poziþia. 

Ca raportor al Parlamentului
European pentru adoptarea aces -
tui regulament, voi analiza, împre -
unã cu colegii mei din comisia
TRAN, fezabilitatea din punct de
vedere tehnic, calendarul, dar ºi
nivelul costurilor asociate acestei
propuneri legislative. De ase me -
nea, pentru certitudine juridicã,
vom încerca și ca modificãrile
ulte rioare importante aduse aces -
tui regulament sã fie adoptate prin
procedura legislativã ordinarã ºi
nu prin acte delegate. 

Dacã poziþia Parlamentului va
fi agreatã de Consiliul UE, atunci
documentul va fi adoptat dupã
pri ma lecturã. Dacã nu, Parla men -
tul va începe, în a doua lecturã, sã

analizeze poziþia Consiliului UE
ºi, în acest caz, procesul de adop -
tare va fi prelungit cu perioada
celei de-a doua lecturi a Parla -
men tului ºi, probabil, a Consiliului.
Deci, noul regulament ar putea fi
adoptat cel mai devreme cãtre
sfârºitul anului 2012, în cazul unui
acord în primã lecturã, sau cãtre
sfârºitul anului 2013, în cazul unui
acord în a doua lecturã. 

Când ar trebui sã devinã
modificãrile aplicabile?
Dupã adoptarea unei poziþii

comune a Parlamentului Euro pean
ºi a Consiliului UE (în prima, în a
douã lecturã sau dupã con cilie re),
textul va fi revizuit de juriºti-ling -
viºti ºi apoi tradus ºi pu blicat în ce -
le 23 de limbi ofi ciale ale UE, pro -
ces care dureazã câteva luni.
Re gulamentul intrã în vigoare în
ziua urmãtoare datei pu blicãrii în
Jurnalul Oficial al Uniu nii Europene
ºi se va aplica la un an (propunerea
Comisiei) de la data intrãrii în
vigoare. Unele prevederi ale re -
gula men tului pre cum echiparea
vehicu lelor puse în circulaþie pen -
tru prima datã cu apa raturã de înre -
gistrare conec ta tã la un sistem
global de navi gaþie prin satelit
(GNSS), cu apa ra turã capabilã sã
co munice cu echipamentul auto -
ritãþilor de con trol pentru a facilita
efectuarea de controale selective
în trafic ºi cu aparaturã de înre -
gis trare dotatã cu o interfaþã ar -
monizatã care sã permitã apli -
caþiile sistemelor inte ligente de
transport sã utilizeze datele în re -
gistrate sau produse, vor intra în
vigoare la 48 de luni (con form
propunerii Comisiei) de la intrarea
în vigoare a regu lamentului. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Începând cu ultimele ierni aspre şi datorită introducerii în
Germania a obligativităţii anvelopelor de iarnă,
Continental anunţă că a crescut cererea pentru anvelope
de iarnă pentru camioane. Graţie designului de profil
amănunţit studiat şi amestecului pentru suprafaţa de
rulare conceput special pentru utilizarea în sezonul rece,
anvelopele moderne de iarnă nu sunt cu nimic mai prejos
profilelor de vară. Continental completează generaţia de
anvelope de iarnă Scandinavia 2, introdusă cu deosebit
succes anul trecut, cu cinci dimensiuni noi.

Noile profile de iarnã cu variantele
special concepute þin seama de
greutatea în creºtere a viitoarelor
motoare EURO VI cu forþã portan -
tã mãritã pe puntea din faþã. 

Astfel, de exemplu, noul Conti -
nen tal HSW2 Scandinavia de for -
mat 355/50 R.22.5 XL poate fi
folosit pentru sarcini pe punte de
pânã la 8 tone. Cele trei variante XL
sunt completate cu ambele anve -
lo pe de diametru redus pen tru
puntea motoare de dimen siu nile
295/60 R 22.5 ºi 315/60 R 22.5. 

Toate anvelopele pentru pun -
tea de direcþie din generaþia Scan -
di navia 2 posedã un design
inteligent de profil, care, prin mul -
titudinea de canale longitudinale,
canale transversale ºi lamele, rea -
li zeazã un contact optim cu caro -
sabilul pe diversele îmbrãcãminþi
ale acestuia. 

Cu profilul pronunþat întrerupt
al anvelopei, se creeazã nenu mã -

ra te muchii de atac pentru sta -
bilitatea în curbe ºi aderenþã pe
ca rosabil alunecos. Amestecul
moale al suprafeþei de rulare
conceput pentru noile anvelope
de iarnã aderã deosebit de bine
pe gheaþã ºi zãpadã bãtãtoritã.
Cu nervura latã a umãrului, anve -
lo pa de iarnã se opune forþelor
trans versale care apar în curbe. 

Pe durata exploatãrii, noul
Con tinental Scandinavia îºi schim -
bã forma datoritã configuraþiei
profilelor sale pentru douã faze.
Pe durata exploatãrii de iarnã, an -
ve lopa de iarnã Scandinavia pre -
zin tã un maxim de muchii de atac
ºi cea mai mare aderenþã posibilã.
Pe mãsurã ce se uzeazã, aspectul
pro filului se modificã în profil de
an velopã de varã datoritã con þi -
nu tului substanþial mãrit de cau -
ciuc, care se reflectã pozitiv în
sta bilitatea de deplasare ºi con -
sum.

Noile dimensiuni de anvelope de iarnă
Continental pentru autoutilitare 

Pregătiţi pentru orice

Noile anvelope de iarnã Continental Scandinavia 2 se
completeazã cu cinci variante noi cu capacitate portantã

mãritã ºi structurã de secþiune redusã. În acest fel,
Continental oferã o echipare de iarnã optim corelatã

pentru toate configuraþiile de autovehicule.

Prevederile legislative în vigoare privind
aparatura de înregistrare sunt stabilite de
Regulamentul (CEE) nr. 3821/85, care specificã
standarde tehnice ºi stabileºte normele privind
utilizarea, omologarea de tip, instalarea ºi
inspecþia tahografelor, precum ºi obligaþii juridice
atât pentru producãtori ºi autoritãþi, cât ºi pentru
operatorii de transport ºi conducãtorii auto.

Textul propunerii de regulament privind
tahografele digitale este disponibil la adresa:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2011:0451:FIN:RO:PDF
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Nm, pentru ca maximul sã fie atins
între 1.050-1.400 rpm. 

Noul model este echipat cu o
cutie de viteze ATO3512D, cea
mai recentã generaþie a sistemului
I-Shift, care oferã acelaºi bine cu -
noscut nivel ridicat de confort,
fiind special modificatã pentru a
se potrivi cuplului impresionant
al motorului. Noua axã spate cu
reductor simplu ce echipeazã
Volvo FH16 750 contribuie atât
la reducerea greutãþii, cât ºi a con -
sumului - cerinþe speciale ale
trans porturilor de cursã lungã. Un
nou tip de ambreiaj îmbunãtãþit
cu o forþã mai mare de închidere
ºi arcurile cu o mai bunã amor ti -
za re au fost proiectate, la rândul
lor, pentru a face faþã mai bine
celor mai ridicate cupluri.

Noul Volvo FH16 750 este, de
ase menea, disponibil ºi în ver siu -
nea EEV, dezvoltatã mai ales
pentru operatorii de transport din
ºi din afara oraºelor.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

II ndiferent cã este vorba de -
spre autostradã planã sau
as censiunea unor pante s o -
li citante pentru orice „spor -
tiv” de performanþã, noul

FH16 se aflã, întotdeauna, la...
înãl þimea oricãrei situaþii la care
este supus. Având în vedere filo -

so fia Volvo, axatã întotdeauna pe
cre area unui lanþ cinematic perfor -
mant, pentru toþi „alergãtorii” ga -
mei sale, noua motorizare de 750
CP reprezintã o soluþie optimã
pentru creºterea performanþelor
de cursã lungã ale modelului, fã -
când posibilã o creºtere a vitezei

medii de deplasare, fãrã a com -
pro mite abilitatea sau eficienþa.
Motorizarea ºi sistemul sãu de
tra tare a gazelor din evacuare au
fost optimizate pentru a suporta
acest nivel înalt de performanþã.
Aceasta a fost obþinutã prin inter -
me diul Geometriei Turbo Fixe
FGT, care a contribuit, de aseme -
nea, la reducerea consumului de
combustibil. Cu alte cuvinte, noul
FH16 750 este un „maratonist”
care aleargã mai repede, rezistã
mai mult, poartã în spate încãr -
cãturi mai mari, dar are nevoie de
aceeaºi raþie de hranã ca toþi cei -
lalþi colegi, mai puþin puternici.

Dar... ce este puterea fãrã cu -
plu? Ceea ce impresioneazã cel
mai mult pe ºosea este remar ca -
bi lul cuplu de 3.550 Nm. Chiar ºi
la turaþii joase, motorul produce
su ficientã energie pentru a face
chiar ºi cele mai grele sarcini uºor
de transportat. La 900 rpm, este
disponibil deja un cuplu de 2.800

În lumea performanţei, este nevoie de forţă,
inteligenţă şi, nu în ultimul rând, de
disponibilitatea pentru un antrenament
susţinut. Noul Volvo FH16, echipat cu cel mai
puternic motor de serie, anunţat recent de
către producătorul suedez, dispune de toate
aceste calităţi, şi nu numai. 750 de cai
PUTERE, un „suflu” de 3.550 Nm, cele mai
recente tehnologii INTELIGENTE I-Shift,
precum şi un ANTRENAMENT de... 25 de ani
pe piaţa transporturilor, fac din vârful de
gamă al companiei Volvo Trucks un adevărat
alergător... de cursă lungă.

Volvo FH16 750

Maratonistul

25 de ani de experienţă

De 25 ani, motorul D16 a propulsat autotrenuri de 50 metri prin
deºertul arzãtor; utilaje grele de-a lungul potecilor noroioase ºi stive
imense de lemne pe dealuri îngheþate. 
În anii ºaptezeci, lumea a cunoscut o creºtere rapidã - mai mulþi
oameni, oraºe mai mari ºi, de asemenea, cerinþe ºi mai mari în
privinþa productivitãþii.
Volvo Trucks a realizat încã de la început necesitatea construirii
unui camion cu adevãrat puternic, capabil sã transporte sarcini mai
mari ºi mai rapid.
Astfel, în 1987, ºi-a fãcut apariþia F16: un ºasiu robust, care a
devenit imediat un succes, conceput nu doar pentru transporturile
speciale, dar ºi pentru clienþii care aveau nevoie de un camion mai
puternic, care sã dezvolte viteze medii mai ridicate în zone
deluroase. În inima modelului F16 a stat motorul de 16 litri cu 6
cilindri in linie, patru valve per cilindru, ce dezvolta o forþã de 470
CP ºi un cuplu de 2.015 Nm.
În 1993, este lansat motorul D16A pe noua serie FH, oferind un nou
nivel de putere, de 520 CP, injecþie electronicã ºi multe alte dotãri.
Un alt reper important apare în 2005, o datã cu introducerea I-Shift,
cutia de viteze complet automatizatã. „Antrenându-se” astfel,
motorul lui FH16 atinge, în 2008, remarcabilul nivel de putere de
700 CP, iar, la începutul lui 2012, când va deveni disponibil pentru
clienþii europeni, noul Volvo FH16 750 (completând în mod optim
gama de puteri, care include versiuni de 540, 600 ºi 700 CP)
reprezintã încununarea unei poveºti de succes... de un sfert de
secol. Dar cu siguranþã cã vor mai fi ºi alte recorduri de depãºit...
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schimbã to rul de viteze a dispãrut
asigurã o bunã accesibilitate în
interiorul cabinei.

Postul de conducere repre zin -
tã un important element de creº -
te re a confortului ºoferului. Scau -
nul pneumatic a cãpãtat noi funcþii
de ajustare pentru a rãspunde cât
mai bine preferinþelor condu cã -
to rului auto. Pentru ºoferii înalþi,
scau nul a fost proiectat pentru a
oferi la nevoie spaþiu suplimentar.
Vo lanul are capacitãþi extinse de
re glare, iar rezultatul final este un
post de conducere mai apropiat
ca niciodatã de ceea ce oferã un
turism.

Schimbarea vitezelor se face
au tomat, comenzile privind cutia
de viteze fiind amplasate pe ma -
ne ta din dreapta volanului, de
unde se acþioneazã ºi retarderul.

AAm aºteptat cu mult in -
teres organizarea unui
drive-test pentru Noul
Actros ºi iatã cã acest
lucru a avut loc în

Germania, la finalul lunii septem -
brie, în cadrul unui eveniment ce
a dat posibilitatea jurnaliºtilor sã
cu noascã în amãnunt noul auto -
ve hicul în lungi ºi variate sesiuni
de condus, dar ºi în cadrul work -
shop-urilor, în cadrul cãrora spe -
cia liºtii de la Daimler au explicat
scopul ºi modul de funcþionare a

noilor tehnologii utilizate. ªi nu
sunt puþine, având în vedere cã
Noul Actros este un camion com -
plet nou, proiectat de la zero.

25 l/100 km pe
autostradă

Designul deosebit al noului
Actros ascunde, în fapt, o foarte
bunã aerodinamicitate. Cheia
multifuncþionalã dã posibilitatea
ºofe rului sã realizeze din afara
cabi nei un diagnostic asupra bu -

nei funcþionãri a camionului. Ast -
fel, printre altele, poate verifica
lu minile ºi presiunea în anvelope.
ªi pentru cã totul este în regulã,
te poþi urca la volan.

Cabina spaþioasã, nuanþele
folo site, liniile armonioase, spa -
þiile de depozitare numeroase ºi
bine amplasate creeazã un cadru
re laxant, potrivit pentru condus.

Podeaua platã, regãsitã în
cabinele destinate transportului
pe distanþe lungi, precum ºi noul
post de conducere în care

Atunci când Noul Actros a fost lansat, am avut impresia
că producătorul german a dorit să impresioneze cu orice
preţ la capitolul design, însă, după drive-test, percepţia
s-a schimbat. Fiecare nou element îşi explică prezenţa
printr-o creştere a eficienţei, iar reducerea consumului
de carburant reprezintă punctul central.

TToottuull  ppeennttrruu
eeffiicciieennţţăă

Deºi camionul este complet
nou, cu o nouã cutie de viteze,
un nou motor ºi un post de con -
du cere redesenat, strategia de
con dus pentru obþinerea unui con -
sum cât mai redus a rãmas ace -
eaºi ca ºi în cazul Actros 3.

Astfel, dacã în cazul Actros 3,
ºoferii mediocrii au devenit buni,
din punct de vedere al consumului
de motorinã, Noul Actros trans for -
mã ºoferii „buni“ într-unii ºi mai
buni, cei excepþionali având ºansa
de a reduce ºi mai mult consumul,
cu un efort mai mic. ªi asta în
con diþiile în care este mult forþatã
uti lizarea cuvântului „efort“ atunci
când ne referim la condusul unui
Actros 3 ºi cu atât mai mult la
noul Actros.

Cea mai bunã dovadã o per -
for manþelor noului Actros am pu -
tut sã o constat pe porþiunea de
autostradã a testului, destul de
aglomeratã la acea orã, unde am

obþinut un consum mediu de 25
l/100 km, cu cel mai puternic mo -
tor disponibil, cel de 510 CP. Ca -
mioanele au fost încãrcate la ca -
pa citatea maximã, având o masã
totalã de 40 t.

Trebuie precizat faptul cã cea
mai mare parte a testului s-a des -
fã ºurat pe drumuri naþionale, fiind
tra versate numeroase sate ºi orã -
ºe le, cu semafoare, bicicliºti, pie -
toni, drumuri în lucru ºi un trafic
auto consistent. Rezultatul final al
sub semnatului a fost de 32,9
l/100 km ºi trebuie sã recunosc
cã unii jurnaliºti au obþinut con -
su muri mai bune.

Din punct de vedere al cabi -
ne lor, am apreciat noua GigaSpa -
ce cu dimensiunile sale foarte ge -
neroase, special conceputã pentru
doi ºoferi. Totuºi, ca o opinie per -
sonalã, atât din punct de vedere
al confortului cât ºi al siguranþei
în timpul condusului, am preferat

Traseul a inclus și traversarea
unor localitãţi. Semafoarele,

bicicliștii, trecerile de pietoni și
porţiunile de drum în lucru au

fãcut ca testul sã fie unul cât se
poate de realist.
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cabina BigSpace, ce poate fi, de
asemenea, configuratã la nevoie
pen tru doi ºoferi. Sigur, ºi ale ge -
rea suspensiilor pentru cabinã
joacã un rol important în acest
sens - pneumaticã sau pe arcuri.

Modul economic

Transmisia automatã Mer ce -
des PowerShift 3 include, faþã de
funcþia standard, programul de
condus „Economy“. Acest nou
pro gram este destinat curselor pe
distanþe lungi ºi asigurã un stil de
condus menit sã ducã la un con -
sum de carburant cât mai mic ºi,
de asemenea, o uzurã mai redusã.

Atunci când este activat, noul
pro gram limiteazã viteza la un ma -
xim de 85 km/h, dezactiveazã
funcþia kick-down ºi activeazã
mo dul Eco-Roll.

Drumurile înguste, cu viraje
strânse au reprezentat cea mai

dificilã parte a drive-testului.
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Modul Eco-Roll seteazã trans -
mi sia pe poziþia neutru, de câte
ori este posibil, iar ulterior acti -
vea zã automat treapta corectã de
vi tezã, economisind astfel car bu -
rant în fazele de rulare.

Totodatã, turaþiile scãzute ale
mo  torului contribuie la reducerea
con sumului. Noul Actros menþine
vi teza de 85 km/h la doar 1.260
rpm.

Confortul şi
siguranţa aduse la
noi dimensiuni

Evenimentul din Germania a
fost organizat pe durata a douã
zile. Dacã în prima am condus
noul Actros pe mai multe tipuri
de drum - autostradã, drum na -
þional, oraº... -, între München ºi
Ulm, în cea de-a doua am putut
con stata în mod direct diferenþele
între Actros 3 ºi noul Actros. Pe
un circuit special din Münsingen,
uti lizat în trecut pentru testarea
tan curilor, am putut com para în
situaþii identice com por tamentul
celor douã camioane.

Schimbarea bruscã a benzii
de circulaþie, drum vãlurit, drum în
pantã sau curbe strânse sunt
situaþii simulate pe circuit, iar con -
cluzia este evidentã - noul Actros
se comportã mai bine. Direcþia
este mai sigurã, stabilitatea este
superioarã ºi, astfel, ajustãrile din
volan necesare, de exemplu, pe
drumul vãlurit sunt mai reduse la
noul camion.

De asemenea, este remar ca -
bilã puterea retarderului pe apã,
care a înlocuit la noul Actros re -
tar derul pe ulei ºi reuºeºte sã
ofere aceleaºi performanþe.

În ceea ce priveºte siguranþa,
do tãrile noului Actros sunt im pre -
sio nante - asistenþã la pãstrarea
ben zii de circulaþie, sistem pentru
men þinerea distanþei de siguranþã
faþã de vehiculul din faþã, po si bi li -

tatea de a folosi Active Brake Assist
în ambuteiaje, unde au loc ple cãri
de pe loc ºi opriri nu me roase, existã
inclusiv un sistem care alerteazã
ºoferul în cazul în care dã semne
de obosealã. La aceste sisteme, se
adaugã deja clasicele, dar foarte
eficientele ABS, ASR ºi EBS.

Din punct de vedere al con -
for tului, Actros 3 era deja la un
nivel ridicat. Noul Actros propune
mai mult spaþiu, o ºi mai bunã dis -
tribuþie a diferitelor spaþii de de -
po zitare, dar ºi mai multã ele gan -
þã, noi materiale ºi culori menite
sã confere un cadru cât mai plãcut
pentru muncã, precum ºi pentru
perioadele de relaxare ºi odihnã.

Radu BORCESCU
München, Germania

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Fişă tehnică
Motoarele EURO VI disponibile pentru noul

Actros au ºase cilindri în linie.
Puteri disponibile: 421 CP (2.100 Nm), 449 CP

(2.200 Nm), 476 CP (2.300 Nm) ºi 510 CP
(2.500 Nm).

NNoouull  AAccttrrooss  șșii  AAccttrrooss  33  aauu
ppuuttuutt  ffii  tteessttaattee  ssiimmuullttaann

ppeennttrruu  aa  ddaa  oo  iimmaaggiinnee  mmaaii
bbuunnãã  aassuupprraa  aavvaannttaajjeelloorr

aadduussee  ddee  nnoouull  mmooddeell..
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NNooiillee  ccaabbiinnee  pprrooppuussee  ddee
ccoonnssttrruuccttoorruull  ggeerrmmaann  ppeennttrruu  AAccttrrooss
rreepprreezziinnttăă  uunnuull  ddiinnttrree  cceellee  mmaaii
iimmppoorrttaannttee  eelleemmeennttee  ddee  ccrreeşştteerree
aa ccoonnffoorrttuulluuii  ppeennttrruu  nnoouull  ccaammiioonn..

PP atru versiuni de acope -
riº, douã variante de lã -
þime, podea platã stan -
dard pentru trans por tul
pe distanþe lungi, po -

dea platã în categoria de 2,3 m,
înãlþime interioarã maximã de
2,13 m la cabina GigaSpace sunt
câteva dintre aspectele care atrag
atenþia la cabinele noului Actros.

Podea plată -
standard la
internaţional

GigaSpace, BigSpace,
StreamSpa ce ºi ClassicSpace
sunt denumirile pe care le poartã
cabinele noului Actros.

Practic, sunt ºapte variante de
ca binã cu lãþimi de 2,5 m sau 2,3
m, cu sau fãrã tunel pentru motor.
Toate cabinele cu lãþime de 2,5 m
au podea platã. Cabinele de 2,3 m
lãþime pot avea podea platã sau
un tunel al motorului cu o înãlþime
de 170 mm.

Existã trei variante privind sus -
pensia cabinei - „Comfort Steel“
reprezintã echiparea standard
pentru toate cabinele cu podea
platã ºi este un sistem nou dez -
voltat pe bazã de arcuri; „Comfort
Air“ este suspensia pneumaticã
asi guratã de patru perne de aer;
„Standard“ reprezintã varianta de
bazã ce echipeazã standard cabi -
ne le ce au tunel al motorului, fiind
un sistem pe arcuri.

Cu o lãþime de 2,3 m ºi o înãl -
þime de la podea la marginea su -
pe r ioarã a acoperiºului de 1.724
mm, cabina ClassicSpace asigurã
confortul ºi nivelul de echipare
ne cesare transporturilor regionale
ope rate cu un singur ºofer. Înãl -
þi mea interioarã este de 1,46 m
în centru (deasupra tunelului mo -
to rului) ºi 1,59 m în faþa scaunului
ºo ferului. Existã ºi o variantã cu
po dea platã pentru ClassicSpace

având o înãlþime interioarã de 1,64
m.

StreamSpace este o cabinã
dis ponibilã în varianta de 2,3 m,
pre cum ºi 2,5 m lãþime, cu podea
pla tã sau nu. Înãlþimea de la po -
dea la marginea maximã a acope -
riºului este de 2.074 mm. Aceastã
cabinã este destinatã trans por tu -
rilor regionale ºi naþionale operate
cu un ºofer, iar în varianta cea mai
mare (2,5 m lãþime ºi podea platã)
este recomandatã inclusiv pentru
transportul internaþional, operat
inclusiv cu doi ºoferi.

BigSpace oferã o înãlþime de
2.088 mm de la podea pânã la
marginea superioarã a acope ri -
ºu lui ºi este recomandatã pentru
trans portul internaþional ºi naþio -
nal, oferind un nivel ridicat de
echipare ºi spaþiu generos. Poate
fi amenajatã pentru doi ºoferi.

GigaSpace este vârful de
gamã ºi are o înãlþime interioarã
de 2,13 m. Astfel, chiar ºi cei mai
înalþi ºoferi pot sta în picioare,
drepþi în interiorul cabinei. În a -
ceas tã variantã, autovehiculul
ajun ge la o înãlþime totalã de pânã
la 3,96 m.

Spaţii de
depozitare -
pe săturate

Compartimentele de depo zi -
tare de deasupra parbrizului au

un design asimetric la cabinele
BigSpace ºi GigaSpace, fiind mai
adânci în dreptul postului de con -
du cere.

Astfel, se creeazã mai mult
spa þiu în dreptul scaunului din
dreap ta, oferind mai mult spaþiu
de miºcare. Volumul maxim al
aces tor compartimente este atins
la GigaSpace, fiind vorba de 332
l. În cazul StreamSpace de 2,3 m
lã þime, aceste compartimente în -
su meazã 137 l.

Se adaugã spaþiile de depo zi -
ta re de sub cuºeta inferioarã,
unde poate fi montat inclusiv un
frigider de 36 l. Compartimentele
din pãrþile laterale ale cuºetei pot
fi accesate atât din interior cât ºi
din exterior. În total, spaþiile de
depozitare la cabina GigaSpace
însumeazã pânã la 975 l.

Scaunele au devenit, la rândul
lor, mai confortabile pentru noul
Actros. Sunt patru variante dis -
po ni bile pentru scaunul ºoferului
ºi trei variante pentru copilot. Toa -
te sunt cu 40 mm mai late decât
la modelele precedente, iar posi -
bi litãþile de ajustare au fost spo -
rite. S-a ajuns astfel la o lãþime
totalã de 540 mm.

Începând cu anul viitor, va
apãrea ºi un scaun având funcþia
de masaj.

Radu BORCESCU
München, Germania

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Conceptul SoloStar
Pentru un plus de confort în cazul camioanelor operate de un
singur ºofer, Mercedes-Benz a lansat conceptul SoloStar, în care
scaunul din dreapta devine un fotoliu retras pânã la peretele din
spate al cabinei. Astfel, ºoferul beneficiazã în perioadele de relaxare
de un spaþiu extrem de confortabil. În acest fel, sunt separate în
mod vizibil spaþiul destinat condusului de cel pentru relaxare. Deºi,
la prima vedere, modificãrile faþã de o configuraþie clasicã nu sunt
foarte multe, senzaþia oferitã de noul concept în materie de
creºtere a confortului este semnificativã.

DDiimmeennssiiuunniillee  nnoouulluuii

AAccttrrooss
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ÎÎ n aceastã perioadã, trans -
por tatorii beneficiazã de
serviciile de management
al vehiculului ºi de mana -
ge ment al timpului, ºoferii

primind, totodatã, sfaturi pentru
îmbu nãtãþirea stilului de con -
ducere.

Scăderea
consumului
de motorină
între 15 şi 5%

Scãderea consumului de car bu -
rant reprezintã una dintre prin ci -
pa lele þinte ale FleetBoard, Daim -
ler susþinând cã operatorii de flote
pot obþine economii a nua le de
pânã la 9.000 de euro pe vehicul.

În plus, sistemul oferã in for -
ma þii legate de poziþia vehiculelor,
asigurã comunicarea cu ºoferii,

eva lueazã stilul de conducere, asi -
gurã descãrcarea informaþiilor sto -
cate în tahograful digital, precum
ºi pe cardul ºoferilor.

Economiile la combustibil se
situeazã între 15 ºi 5% pentru uti -
li zatorii de FleetBoard, iar siste -
mul realizeazã o evaluare globalã,
pentru toþi utilizatorii. În plus, pen -
tru a face lucrurile ºi mai intere -
san te, cei mai talentaþi ºoferi sunt
pre miaþi în cadrul FleetBoard
Driver League, în acest an fiind
peste 9.000 de participanþi.

Sunt luate în calcul criterii pre -
cum anticiparea în trafic, frânele
bruºte, miºcarea pedalei de ac -
celeraþie, utilizarea retarderului.

Pe lângã reducerea con su mu -
lui de carburant, utilizarea sis te -
mu lui duce ºi la o majorare a in -
ter valelor de service, cu pânã la
30.000 km.

Pentru a utiliza sistemul din -
co lo de perioada de patru luni,
com paniile de transport trebuie
sã plãteascã o taxã de 800 euro
(se plãteºte o singurã datã), iar
abo namentul lunar este de minim
59 euro/camion.

FleetBoard este instalat direct
din fabricã ºi nevoile de service
sunt deservite de cãtre reþeaua
Mercedes-Benz.

FleetBoard poate influenþa
80% din costurile unui trans por ta -
tor, amortizarea sistemului având
loc în mai puþin de un an de zile,
conform calculelor rea li za te de
specialiºtii Mercedes-Benz.

FleetBoard oferã servicii de
telematicã inclusiv pentru flote
mix te, alcãtuite din mai multe mãrci
de camioane, fiind, de ase me nea,
disponibil pentru autocare ºi vanuri.

Din 2000, Fleetboard a deser -
vit peste 2.000 de flote, însu mând
peste 85.000 de vehicule echipate.

Radu BORCESCU
München, Germania

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Echipamentul FleetBoard a devenit standard
pentru noul Actros, clienţii noi beneficiind
de o perioadă de patru luni de abonament
gratis.

FleetBoard 
- standard în noul Actros

Anvelopele de iarnă Continental

Siguranţa 
pe primul loc

Lapoviţă, drumuri
alunecoase, straturi
bine tasate de
zăpadă sau gheaţă:
mai multe motive să
alegeţi anvelopele
de iarnă Continental
pentru camioane,
autobuze şi
autocare înainte de
a pleca la drum. Sunt
fiabile, sigure şi
economice

ÎÎ n orice formã s-ar aºter ne,
zãpada ºi gheaþa ridi cã pro -
vocãri majore pen tru anve -
lope ºi, de cele mai multe
ori, dau traficul peste cap -

la propriu. Consecin þele: pierderi
financiare datorate întârzierilor ºi,
în cel mai rãu caz, avarierea bunu -
rilor sau acciden ta rea persoanelor
transportate.

Alegerea corectã a anvelo pe -
lor de iarnã pentru camioane ºi
autobuze devine, astfel, foarte im -
por tantã, aceste anvelope fiind
perfect adecvate traficului în con -
diþii de iarnã. Deºi rolul lor princi -
pal este sã asigure maximum de

siguranþã pe ºosea, aspectele
eco nomice nu sunt deloc igno ra -
te. Anvelopele de iarnã Conti nen -
tal satisfac toate aceste cerinþe
într-o manierã exemplarã - com -
binând cea mai eficientã tracþiune
ºi frânare în condiþii de iarnã cu
un randament kilometric ºi confort
bun, chiar ºi pe drumurile uscate. 

Anvelopele Continental sunt
dovada cã o anvelopã de iarnã
poate sã ofere, pe lângã siguranþã
ºi rezistenþã la uzurã, ºi economie
de carburant. Astfel încât puteþi
oricând sã vã pãstraþi echilibrul
pe drumurile de iarnã ºi în bugetul
de cheltuieli.

Gama anvelopelor de iarnă Continental:

HSW 2 Scandinavia HDW 2 Scandinavia HTW 2 Scandinavia HSW 2 Coach

Caracteristici
anvelope de iarnă

Continental
- tracþiune ºi frânare eficientã

pe carosabil ud, zãpadã ºi
gheaþã, datoritã muchiilor
aderente ºi a striaþiilor;

- siguranþã sporitã, datoritã
compuºilor speciali din calea
de rulare, care asigurã
aderenþã maximã indiferent
de condiþiile atmosferice din
timpul iernii;

- tracþiune suplimentarã în
condiþii de iarnã pentru
anvelopele de pe axa
motoare;

- stabilitate direcþionalã mare,
datoritã profilului de iarnã
optimizat al anvelopelor de
pe axa de direcþie;

- randament kilometric bun
chiar ºi pe drumuri uscate,
datoritã optimizãrii
conturului, profilului ºi
compuºilor anvelopelor de
iarnã.
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NNoul Iveco Daily are cos -
turi de operare mai re -
duse dar ºi un consum
de combustibil mai mic,
noi motoare, Euro 5,

precum cel de 3.0 Twin Turbo Diesel
de 205 CP, un 2.3 de 146 CP ºi un
3.0 Diesel EEV de 146 CP, iar pe
lângã motorizãrile cla sice mai existã
ºi variantele pe gaz natural sau
electric. Tot la ca pitolul inovaþii,
amintim o nouã transmisie în 6
trepte, un sistem Stop&Start ºi ESP
generaþia 9. Acesta va fi dis ponibil
în peste 7.000 de con fi guraþii posi -

La finalul lunii septembrie, în Italia, la Torino,
a fost dezvăluit presei de specialitate noul
model Iveco Daily, concomitent cu
inaugurarea centrului Fiat Industrial Village.
La 33 de ani de la lansarea primului model,
Daily a ajuns acum la cea de a noua
generaţie, totul putând fi caracterizat ca o
evoluţie permanentă, logo-ul noii generaţii
fiind cel al super-eroului „Superman“.

Iveco Daily 
s-a întors mai puternic

bi le de mo tor, ºasiu, am patament ºi
caro se rie, pentru di ferite scopuri,
pre cum transportul de persoane, de
marfã ºi platforme. Vor fi 6 ver siuni
de tonaj, de la 3,2 la 7 t, iar re par -
ti zarea greutãþii pe axe va os cila pe
faþã între 1,5 ºi 2,5 t iar pe spate
între 1,9 ºi 5,35 t. Sar ci na utilã va
pu tea ajunge la 4,7 t iar capacitatea
de remorcare pânã la 3,5 t. Din punct
de vedere al dimensiunilor, la mo -
delele „van“ avem 3 tipuri de ampa -
ta ent, 4 lungimi ºi 3 înãlþimi, iar ca
vo lum vor exista 8 versiuni, ce por -
nesc de la 7 ºi ajung la 17,2 mc. Mo -
toa re le sunt în 9 versiuni de putere,
ce por nesc de la 106 ºi ajung la 205
CP, aceasta din ur mã având un cuplu
maxim de 470 Nm. Sus pen sia este
de tip pa rabolic, semi-elip tic ºi pne -
u ma ticã. Pentru versiunile de caro -
sa re tip platformã, vor fi dis ponibile
7 ampatamente ºi lungimi între 3 ºi
6,2 m. Pentru acest model, existã 18
tipuri de culori disponibile ºi apro -
xi mativ 30 de dotãri op þio nale. Dar
asta nu este tot, ºoferii îºi pot îmbu -
nã tãþi stilul de condus ºi consumul
de com bustibil cu aju torul noii teh -
no l ogii Stop & Start, dar ºi be ne -
ficiind de un indicator pentru schim -
ba rea trep telor de vitezã. Aceste
sis teme coroborate cu noua trans -
misie manualã în 6 trepte oferitã
pen tru versiunile de 2.3 l conduc la
emisii de noxe mai mici ºi un consum
de combustibil cu 10% mai scãzut
în comparaþie cu mo delul anterior.

Design şi confort

Datoritã noului design, Daily
este recunoscut imediat pe stra dã.
Acesta emanã dinamism, forþã ºi o

personalitate puternicã, com binând
cu succes latura esteticã cu cea
func þionalã. Partea frontalã bene -
ficiazã de o nouã grilã a ra dia torului
care a fost desenatã astfel pentru
a maximiza eficienþa noului sistem
de rãcire de care se bucurã maºina.
Farurile sunt ºi ele o creaþie nouã,
fiind echi pa te cu DRL (lumini de
zi), iar un pic mai jos se aflã proiec -
toarele, cu un design nou dar ºi cu
o func þie în plus, cea de Cornering,
dis ponibilã la viteze de pânã la 40
km/h, sporind astfel vizibilitatea ºi
nivelul de siguranþã. Noul Daily pu -
ne accentul ºi pe confort, mai exact
pe cel al ºoferului ºi al pa sa gerilor,
pentru care inginerii ita lieni au
„umblat“ la spaþiul interior al
cabinei, la ergonomie ºi, tot gra þie
lor, acum nivelul de zgomot pro -
dus de funcþionarea motorului a
scãzut cu 5 dB(A) în condiþii
normale de operare, între 1.600 ºi
2.000 rpm. Totodatã, coloana vo -
lanului a fost reproiectatã, fiind
acum reglabilã ºi, pentru cã am
adus vorba de reglaje, acestea sunt
prezente ºi la scaunul ºofe ru lui,
permiþându-i acestuia sã îºi gã -
seascã poziþia optimã pentru un
condus confortabil ºi în si gu ranþã.

Drive-test

Dupã ce am asistat la pre zen -
ta rea fãcutã de cãtre oficialii italieni,
am avut ocazia sã ne con vingem de
cele spuse de ei punând la treabã
maºinile. Prima par te a testului a
re prezentat-o tra seul extra-urban,
aju taþi de sistemul de navigaþie din
dotare, un GSP TomTom Go Live
1000 Na vigator. Am plecat cu unL
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Douã simboluri peninsulare,
Iveco Daily și stadionul Juventus.
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Fiat Industrial Village
Un alt episod al evenimentului l-a reprezentat inaugurarea Fiat
Industrial Village, primul centru multifuncþional din lume al Fiat
Industrial, unde sunt prezentate dar ºi vândute produsele Case New
Holland, Iveco ºi Fiat PowerTrain. Locul pe care s-a deschis acest
centru este o fostã halã a fabricii situate în Torino, ce are un spaþiu
total de 74.000 mp dintre care 23.000 mp sunt acoperiþi. Înãuntru
am putut vedea diferite modele Iveco, Astra, New Holland precum ºi
o parte din istoria grupului, un „muzeu“ cu utilaje agricole ºi
vehicule comerciale care au marcat diferite epoci. Sub acoperiºul
acestui centru se mai regãsesc o cafenea, un loc dedicat ridicãrilor
de produse, unde clientul vine ºi-ºi ia în primire produsul
achiziþionat, un magazin, o salã de conferinþe, simulatoare prin care
se poate testa virtual un echipament (un fel de joc video unde se
poate vedea comportamentul unui vehicul cu sau fãrã ESP), dar ºi
un loc unde sunt prezentate inovaþii ale grupului. Cu siguranþã, dacã
veþi ajunge acolo, nu veþi regreta.

mo del ce beneficia de motorizarea
de top, 3.0 diesel Euro 5 de 205
CP echipat cu o cutie manualã -
din pã cate. ªi spun „din pãcate“,
pen tru cã la acest motor nu existã,
cel puþin momentan, o altfel de op -
þiune, deºi ea este disponibilã pen -
tru motoarele de putere mai micã.
Cutia manualã ce echipeazã acest
model este în ºase trepte, etajatã
corect, înregistrând un con sum de
10-11 l/100 km pe tra seul ales, dar
cu o timonerie ce necesitã o oare -
ca re perioadã de acomodare. Rãs -
pun sul maºinii la acceleraþii a fost
prompt ºi sa tisfãcãtor, la fel ca ºi
frâ narea. Suspensia s-a comportat
foarte bine, maºina fiind încãrcatã
cu 2 t, exact cum se simte ea mai
bine. Direcþia a fost la nivel înalt, aºa
cum eram deja obiºnuiþi de la
vechiul Daily, precum ºi vizi bi  li tatea.
În cea de a doua parte a tes tului,
am lãsat în parcare ma ºi na despre
care am vorbit mai sus ºi am ales
una cu o motorizare ceva mai slabã,
de 2.300 cmc, 106 CP. Pentru
regim urban, a ceas tã maºinã s-a
dovedit o ale ge re potrivitã, pu te -
rea mai micã fiind principalul dez -
a vantaj faþã de modelul testat în
pri ma fazã, dar suficientã pentru
oraº, restul ca racteristicilor rãmâ -
nând ne schim bate. Ca ºi concluzie,
noul Daily pare a fi continuarea reu -
ºitã a modelelor precedente care
au fost foarte bine primite ºi apre -
ciate pe piaþã pânã acum ºi nu a -
vem motive sã credem cã în cazul
noului model lucrurile vor sta altfel. 

Alexandru STOIAN
Torino, Italia

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

GGaammaa  ddee  uuttiillaajjee  ddee  ccoonnssttrruuccţţiiii
ssccooaassãã  llaa  îînnaaiinnttaarree..

Noul Iveco Daily este cel mai
confortabil și spaţios Daily

de pânã acum.

Superman, 
pregãtit sã iasã 
pe strãzi.
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vrãrile sã vizeze neapãrat o plat -
for mã de retail. Vom încerca sã
aco perim aproape toatã gama de
ser vicii de transport, mai puþin
gru pajul, pentru dezvoltarea cã -
ruia a fost demarat un proiect pilot
în Germania, care, ulterior, ar
putea fi transpus ºi în România.
Am decis sã stabilizãm într-o pri -
mã fazã partea de transport in -
ternaþional de prelatã ºi frig ºi cea
de transport intern care comple -
teazã divizia de transport exclusiv
pentru sectorul de retail, pentru
ca, în 2013, sã putem dezvolta ºi
grupajul. Practic ºi creºterea flotei
pânã la 80 de camioane a fost
generatã prin deschiderea unor
noi direcþii de business, în condi -
þiile în care s-a pãstrat constant
nivelul activitãþii cu clienþii vechi“,
a arãtat Valentin Pencea.

Un mixt bazat pe
proprietate şi
închiriere

Atunci când vine vorba despre
dez voltare, Pfenning abordeazã un
sistem mixt bazat pe proprietatea
pro prie ºi pe închiriere. „În principiu,
folo sim activele proprii. De exem -
plu, toate capetele tractor pe care
le rulãm se aflã în proprietatea
noas trã, lucru valabil ºi pentru semi -
re morcile de frig (care ne compun
acti vitatea de bazã). Atunci când
dez voltãm, însã, direcþii noi, cãutãm

într-o primã fazã parc disponibil în
Germania sau Ungaria iar în cazul
în care nu gãsim, apelãm la leasing
operaþional. Precizez cã grupul dis -
pune de o flotã de 1.000 de cami -
oane. În ceea ce priveºte leasingul
operaþional, beneficiem de un
contract cadru de închiriere încheiat
de Pfenning la nivel european cu
General Electric“, a mai spus Coun -
try Managerul Pfenning Logisticã,
menþionând cã se opteazã pentru
leasing operaþional pentru capete
tractor doar în situaþii excepþionale.
„Principiul dupã care acþionãm este
urmãtorul. Firma mamã lucreazã în
general pe investiþii proprii, þinând
cont de capacitatea sa financiarã
ºi de dimensiunile care permit obþi -
ne rea unor cotaþii foarte bune în
ne gocierarea oricãrui tip de achiziþii,
dar pentru activitãþile care nu sunt
de bazã, se preferã leasingul ope -
ra þional pânã la stabilizarea direcþiei
de business. De exemplu, pentru
transportul cu prelate am plecat la
drum utilizând capetele tractor pro -
prii ºi un contract pe 3 ani cu Gene -
ral Electric pentru semiremorci. Ul -
terior, dezvoltarea se va face prin
achiziþii proprii“, a continuat Valen -
tin Pencea.

Banii îşi spun
cuvântul

În opinia Country Managerului
Pfenning Logisticã, principalul avan -
taj al firmelor mari în faþa micilor
transportatori îl constituie capaci -
ta tea acestora de a finanþa dife ren -
þele mari dintre termenele la care
plãtesc clienþii facturile ºi cele la
care trebuie achitate motorina ºi
salariile.

Pe de altã parte, majorarea pre -
þului la motorinã îngreuneazã supli -
mentar activitatea cãrãuºilor. „La
fluctuaþia preþului la pompã, trans -
por tatorul va avea întotdeauna de

Eficienţi prin colaborare
„Am început colaborãri cu 2-3 firme de transport
pentru a asigura permanent capacitatea de transport
necesarã clienþilor. Sunt momente în care noi nu
avem nevoie de capacitate suplimentarã ºi momente
în care celelalte companii nu au suficientã
capacitate“, a explicat Valentin Pencea, precizând cã
sunt vizate inclusiv zonele pe care fiecare

transportator lucreazã mai bine. „Colaborãm de un an ºi jumãtate cu
Alex Internaþional ºi suntem foarte mulþumiþi. Clienþii cunosc acest
lucru ºi sunt ºi ei mulþumiþi de rezultat. Pfenning presteazã un
anumit tip de servicii de transport cu o anumitã flutuaþie, Alex
Internaþional are, de asemenea, o anumitã fluctuaþie ºi este greu de
presupus cã vârfurile apar la amândoi în acelaºi timp“.

Valentin Pencea, 
Country Manager Pfenning Lo gis ticã

pierdut. Ajustarea tarifelor la client
se va face cu întârziere ºi niciodatã
în aceeaºi proporþie. La fiecare
scum pire a carburantului, mai trebu -
ie sã suporþi ceva“, a subliniat Va -
lentin Pencea, adãugând cã, în plus,
fluctuaþiile dese fac imposibilã o
comunicare eficientã cu bene fi cia -
rul. Un contract care prevede însã
indexarea automatã în funcþie de
cotaþia carburantului reprezintã o
so luþie care poate rezolva multe
probleme. „Avem, în cazul clienþilor
mari, o clauzã de indexare auto -
ma tã în funcþie de preþul motorinei,
care ne scuteºte de timpul pierdut
pentru eventuale negocieri. Din
fericire, am vãzut cã din ce în ce
mai mulþi clienþi înþeleg lucrul aces -
ta ºi îl acceptã, chiar dacã presiunea
asupra tarifelor de transport se
manifestã în continuare. Beneficiarii
au început sã înþeleagã avantajele
unei relaþii pe termen lung cu trans -
por tatorii, ce înseamnã sã ai calitate
ºi un serviciu prompt“, a subliniat
Va lentin Pencea, arãtându-se op -
ti mist din punct de vedere al evo -
lu þiei companiei în perioada ur mã -
toare.

Grupul Pfenning a fost fondat
în anii '30 de cãtre Johann Pfenning,
care nu a bãnuit nici o clipã faptul
cã fosta firmã pentru transportul
lap telui va deveni o companie de
lo gisticã, ce opereazã pe întreg te -
ri toriul Europei. Deºi, în prezent,
Pfenning Logistics nu mai trans -
por tã recipiente de lapte, trans por -
tul de alimente încã reprezintã una
dintre numeroasele sale activitãþi.
În prezent, Grupul Pfenning are
apro ximativ 1.850 angajaþi, admi -
nistreazã o suprafaþã de depozitare
de peste 200.000 metri pãtraþi,
precum ºi o flotã auto format din
circa 1.000 de vehicule pentru
trans portul de mãrfuri, în condiþiile
în care dispune în Germania ºi în
Eu ropa de peste 40 puncte de
lucru. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

PPffeennnniinngg  LLooggiissttiiccăă

ŞŞii  rroommâânniiii  ttrraasseeaazzăă
ddiirreeccţţiiii  nnooii

De cele mai multe ori, constituie un
mare avantaj să ai în spate o
organizaţie puternică internaţională
care poate oferi know-how şi susţinere
financiară. Uneori însă, filialele din
România sunt cele care creează direcţii
noi în cadrul grupului, devenind
deschizători de drumuri.

CC ompania germanã Pfenn -
ing ºi-a început activi ta -
tea în România în 2005,
cu 30 de maºini care asi -
gurau exclusiv transport

cãtre platforme de retail. Ca de
obicei, motivul extinderii cãtre Est
l-au constituit contracte încheiate
la nivelul companiei mamã, primii
clienþi pe plan local fiind Plus ºi
miniMAX Discount. Flota s-a ma -
jorat apoi odatã cu nivelul livrãrilor
cãtre platformele de retail, ajun -
gând în 2010 la 60 de camioane.
Acesta a fost momentul în care
compania din România a decis sã
schimbe reþeta germanã clasicã,
dezvoltând direcþii noi. „Schim -
ba rea acþionarilor Plus ºi

miniMAX a ridicat unele semne
de întrebare privind modul în care
vor fi gestionate în viitor contrac -
te le de transport. Acesta a fost
unul dintre motivele pentru care
am decis sã abordãm direcþii noi“,
ne-a explicat Valentin Pencea,
Country Manager Pfenning Lo gis -
ticã. De altfel, mutarea s-a dovedit
una inspiratã oferind companiei
de transport o gurã de oxigen
pentru majorarea flotei operate

în România, în numai un an, cu
pânã la 80 de camioane, prin dimi -
nua rea în paralel a dependenþei de
o singurã ramurã de activitate.
Concret, managementul Pfenning
din România a propus ºi a obþinut
aprobarea boardului companiei
mamã privind dezvoltarea seg -
men tului de transport interna þio -
nal, în condiþiile în care, în Ger ma -
nia, sunt prestate exclusiv servicii
de transport intern. Cea de-a doua
direcþie de dezvoltare se referã
la transportul utilizând semire -
morci cu prelatã, Pfenning fiind
cu noscut drept un cãrãuº spe cia -
li zat în frig. „În paralel, am început
sã oferim servicii de transport sub
temperaturã controlatã fãrã ca li -

Estimãm cã, la 1 iunie
2012, flota proprie va

depãºi 100 de camioane.“

„

Surpriza mea este cã
multinaþionale care în

Germania au anumite
termene de platã, în România
au pretenþii mult exagerate.
Solicitã aici, de exemplu, plata
de la 90 de zile în sus, în timp
ce în Germania nu depãºeºte
30 de zile.“

„

Ne propunem ca, în
2013, sã începem ºi

activitatea de grupaj, dupã ce,
în a doua parte a lui 2012,
începem sã dezvoltãm ºi
activitatea de depozitare în
România, segment pe care
dispunem de foarte mult
know-how din partea
Germaniei.“ 

„ În prezent, dezvoltãm
relaþia România - Turcia,

care merge surprinzãtor de
bine.“

„

Suntem recunoscuþi în
piaþã ca o firmã care

oferã condiþii foarte bune
ºoferilor, sistemul nostru de
salarizare conferind cel puþin
10% peste media pieþei din
acest moment.“ 

„



„Descălecarea“
în Moldova

În cadrul evenimentului de la
Su ceava, ARSSM a beneficiat de
spri jinul SC Zeno SRL Suceava.
Te mele acestui workshop au fost
„Costurile reale ale unui accident
rutier vs. Deciziile de reducere a
chel tuielilor de mentenanþã a au -
tovehiculelor“, „Oboseala ºi stre -
sul - factorii perturbatori în trafic.
Cum le reducem?“ ºi „Mana ge -
men tul unei curse lungi - timp vs.
cos turi“. În ceea ce priveºte par -
ti ciparea, trebuie menþionatã pre -
zen þa lui Gheorghe Flutur, preºe -
din tele Consiliului Judeþean,
pre cum ºi prezenþa la nivel de
con ducere a autoritãþilor locale
pre cum Poliþie, ARR, Inspec to -
ratul Teritorial de Muncã. Prin
aceas tã Campanie, ARSSM îºi
pro pune sã vinã în sprijinul com -
pa niilor care gestioneazã flote de
autovehicule, prin abordarea ris -
cu rilor rutiere ºi gãsirea unor mã -
suri practice de reducere a nu -
mãrului de accidente de muncã
de circulaþie sau de traseu ºi, im -
plicit, scãderea numãrului de vic -
time. Obiectivul Campaniei este
reducerea numãrului victimelor

ac cidentelor rutiere prin prezen -
ta rea de cãtre angajatori a cos -
tu rilor reale ale unui accident ru -
tier, cât ºi prin implicarea cât mai
multor instituþii publice ºi com -
pa nii private în implementarea de
politici de prevenire ºi bune prac -
tici profesionale în domeniul auto.

În inima ţării

Urmãtoarea oprire a Cam pa -
niei a fost la Sibiu, unde, prin spri -
jinul deosebit al partenerilor locali,
so cietatea SSM Euro Consult, a
fost organizat cel mai interesant
work shop de pânã acum. Eveni -
men tul a beneficiat de implicarea
ºi suportul tehnic al conducerii
Ser viciului Rutier din cadrul IPJ
Sibiu, a Inspectoratului Teritorial
de Muncã Sibiu, a Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã ºi a fir -
melor cu flote auto reprezentative
din zona Ardealului de Sud.

Florin Truºcã, managerul
tehnic al Campaniei, a invitat la
dez ba teri participanþii ºi re pre -
zen tanþii autoritãþilor locale în în -
cercarea de a gãsi noi mãsuri de
reducere a riscurilor rutiere. La
finalul manifestãrii, au fost cen -
tralizate mãsurile propuse, ce vor

fi incluse în „Ghidurile de bune
prac tici“. Acestea vor constitui un
in strument de lucru util an ga ja -
torilor, ajutându-i sã gestioneze
mai eficient problematica riscu -
ri lor rutiere în companiile din care
pro vin - aºa cum a arãtat Florin
Truº cã. Organizatorii Campaniei
vor face ºi propuneri cãtre auto -
ri tãþile responsabile cu siguranþa
ru tierã pentru îmbunãtãþirea le -
gis laþiei ºi a modalitãþilor de apli -
ca re a acesteia, pe baza aspec -
te lor practice semnalate ºi
dez bãtute de participanþii la ac -
tivitatea de transport.

Următorii paşi 

La momentul redactãrii acestui
material, tocmai se desfãºoarã un
alt workshop în Timiºoara, despre
care vom reveni cu informaþii în
nu mãrul viitor al revistei. Cam pa -
nia Naþionalã pentru Siguranþa
Ru tierã ºi Mentenanþa Auto ve hi -
cu lelor va ajunge ºi la Constanþa
pe 21 octombrie cu o de mon stra -
þie practicã de conducere pre -
ventivã susþinutã de multiplul
campion naþional de raliu Titi Aur.

Pe 11 noiembrie, la Hotelul
Con tinental din Bucureºti, se va
desfãºura o Conferinþã de analizã
ºi concluzii privind evenimentele
din acest an ºi mãsurile rezultate.

Pentru detalii legate de par ti -
ci parea la Conferinþa de la Bu cu -
reºti vã puteþi adresa la
office@arssm.ro sau managerului
tehnic al Campaniei la adresa
florin.trusca@gmail.com.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Campania de siguranţă
rutieră merge înainte
După Bucureşti şi
Craiova, Asociaţia
Română pentru
Securitate şi
Sănătate în Muncă
(ARSSM) a continuat
Campania Naţională
pentru Siguranţa
Rutieră şi
Mentenanţa
Autovehiculelor cu
workshop-urile de la
Suceava şi Sibiu.

Gheorghe Flutur,
preºedintele Consiliului
Judeþean Suceava, a atras
atenþia participanþilor la
workshop asupra câtorva
aspecte privind riscul
rutier.
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PP otrivit lui Doru Da ra bont,
cercetãtor prin ci pal gr.
III în cadrul In sti tutului
Naþional de Cer cetare -
Dez voltare pen tru Pro -

tec þia Muncii „Ale xan dru Darabont“,
problemele legate de sãnãtatea
mintalã constituie a patra cauzã de
incapacitate de muncã, Organizaþia
Mondialã a Sã nãtãþii estimând cã
în anul 2020 depresia va deveni
prin ci pa la cauzã de incapacitate de
mun  cã. Doru Darabont a pre zen -
tat date privind Strategia Uniunii
Eu ropene ºi a României privitoare
la securitatea ºi sãnãtatea în mun -
cã, cu ocazia susþinerii proiectului
Diesel One „Alimenteazã SSM:
Crea rea unui sistem integrat de sã -
nãtate ºi securitate în muncã (SSM)
în scopul creºterii gradului de con -
ºt ientizare, informare, in stru ire, apli -
care ºi promovare a unor norme
adec vate SSM spe ci fice în do me -
niul comerþului ºi dis tribuþiei de car -
bu ranþi”. Pro iec tul este cofinanþat
de Uniunea Eu ropeanã ºi Guvernul
Ro mâniei prin Programul Opera -

þio nal Sec to rial Dezvoltarea Re sur -
selor Uma ne 2007-2013 din Fon -
dul So cial European.

1,5 milioane de lei
pentru securitate
în muncă

Proiectul prezentat de Diesel
One s-a desfãºurat în perioada au -
gust 2010 - septembrie 2011 ºi a
presupus: realizarea unui studiu
de evaluare a riscurilor de ac ci den -
tare ºi îmbolnãvire pro fes io na lã la
posturile de lucru ale Die sel One,
do tarea celor 17 spaþii de lucru ale
com paniei cu echi pa men te de pro -
tec þie ºi avertizare co respun zã toa -
re, realizarea unui por tal web de in -
for mare ºi in stru ire SSM, sesiuni
ºi materiale de informare, instruirea
a 30 de an gajaþi în aria Sãnãtãþii
ºi Securitãþii în Muncã, desfã ºu -
rarea a douã mo dule de cursuri în
domeniul SSM, înfiinþarea unui
centru na þio nal de informare ºi o
analizã a im pactului proiectului
asu pra ac ti vitãþii companiei. 

PPeerriiccoolluull  ccaarree
nnee ppaaşşttee  llaa  mmuunnccăă

Europenii consideră în continuare că locul lor
de muncă prezintă pericole pentru
securitatea şi sănătatea lor, 35% dintre ei
simţindu-se ameninţaţi în postul actual şi
28% afirmând că suferă de probleme de
sănătate provocate sau agravate de locul de
muncă actual sau trecut. De menţionat că
transporturile sunt plasate între sectoarele
de activitate cu grad de periculozitate mai
ridicat, alături de construcţii, agricultură,
pescuit, sănătate şi servicii sociale.

„Prin acest proiect ne pro pu -
nem îmbunãtãþirea condiþiilor de
muncã în cadrul Diesel One prin
asigurarea securitãþii ºi protecþiei
în toate locaþiile de lucru, prin dez -
vol tarea competenþelor anga ja þilor
companiei ºi creºterea gra du lui de
con ºtientizare cu privire la Sãnã -
ta tea ºi Securitatea în Muncã, în ve -
derea promovãrii unei cul turi orga -
ni zaþionale ce valo ri zeazã
sã nã tatea ºi prevenirea ris cu lui.
Acest proiect pentru Diesel One
este al patrulea dintr-o serie de
iniþiative în domeniul SSM de ru -
late cu fonduri europene de peste
1.500.000 lei noi în com pa niile
parte din grupul edy, cu obiectivul
final de a dezvolta un sis tem in te -
grat de Sãnãtate ºi Se cu ritate în
Muncã, un domeniu ex trem de im -
por tant în industria de transport ºi
logis ticã în care acti vãm”, a de cla -
rat Mircea Dãrãbanþ, Administrator
edy Group.

Diesel One este divizia din ca -
drul grupului edy care asigurã ser -
vicii de distribuþie de com bus tibil.
Fondatã în anul 2000, com pa nia
se adreseazã în special trans por -
ta torilor rutieri. Diesel One deþine
17 staþii proprii în þarã ºi 45 de
staþii partenere în Uniu nea Euro -
pea nã. Prin Diesel One, grupul edy
a implementat primul sistem auto -
mat de alimentare cu autorizare
online din România.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Strategia 2007-2012 îºi
propune reducerea cu 25% a
ratei de incidenþã a
accidentelor de muncã pânã
în 2012, în EU-27, prin
îmbunãtãþirea protecþiei
sãnãtãþii ºi securitãþii
lucrãtorilor.
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RRomanian TruckFest
este gândit ca un eve -
ni ment multibrand, care
se adreseazã tuturor
trans portatorilor, indi -

ferent de configuraþia camionului
sau marca acestuia.

În acelaºi timp, importatorii de
ve hicule comerciale grele îºi gã -
sesc locul în cadrul evenimentului,
unde intrã în contact direct cu
trans portatorii.

„Am dorit sã ia viaþã acest
con cept în România din pasiune
ºi ambiþie. Mã bucurã faptul cã
am reuºit sã avem alãturi de noi
companii atât de importante care
au apreciat conceptul festivalului
Romanian TruckFest. Am avut
ocazia în trecut sã vãd în Olanda
ºi Belgia mai multe manifestãri
de camioane, fie cã era vorba de
aºa-numitele TruckRun-uri sau
simple întâlniri între ºoferi, pe pe -
rioada weekend-ului. Am con sta -
tat cu bucurie de fiecare datã cã

acei oameni îºi iubesc meseria ºi
sunt mândri de ceea ce fac. Dar
bu curia cea mai mare a fost pen -
tru mine sã vãd cã ºi publicul ace -
lor evenimente îi considerau niºte
oameni de invidiat pentru meseria
lor, fie de truckeri sau de patroni
ºi, în special, pentru bijuteriile de
ca mioane pe care aceºtia le con -
duceau. Am mare încredere cã
Romanian TruckFest va ajuta la
crearea unei astfel de culturi ºi în
þara noastrã“, a precizat Rãzvan
Ogradã, general manager Euro-
LTW, organizatorul evenimentului.

Aºa cum era de aºteptat, o
parte dintre importatorii de cami -
oane au fost prezenþi la Romanian
TruckFest.

„Cu siguranþã, conceptual, Ro -
manian TruckFest are un real po -
ten þial pentru a deveni o tradiþie.
Depinde foarte mult de orga ni -
zatori, fiind un început de drum în -
tr-o perioadã destul de dificilã.
Pia þa camioanelor este în strânsã

co relaþie cu mediul economic, nu
tocmai favorabil. Ar fi îmbucurãtor
sã vedem o schimbare majorã, în
bine, în ceea ce priveºte vânzãrile,
dar, pânã la acel moment, Renault
Trucks Romania îºi consolideazã
poziþia prin concesionari noi ºi,
bineînþeles, noi centre de service“,
a precizat Raluca Saman, Mar ke -
ting Manager Renault Trucks.

La acest eveniment, Renault
Trucks a fost prezent prin inter -
me  diul concesionarului sãu Ber -
nard Trucks.

Dificultăţi create
de criză

Situaþia economicã dificilã re -
pre zintã, practic, cea mai mare
pro blemã în organizarea unor
astfel de evenimente.

„Este o perioadã dificilã.
Clienþii fac achiziþii chibzuite dupã
o perioadã în care ºi-au îmbu nã -
tãþit indicatorii financiari pe cât

po sibil, pentru a se încadra în
noile condiþii de finanþare. Abor -
da rea echipei Euro-LTW în sec to -
rul vehiculelor comerciale de mare
tonaj este o premierã pentru Ro -
mâ nia, una lãudabilã. În schimb,
pentru a stabili o tradiþie a acestui
tip de eveniment tematic, orga ni -
za torii vor fi nevoiþi sã depunã un
real efort pe viitor, pentru a reuºi
cu fiecare ediþie sã aducã ceva
nou pentru acest sector. Orga ni -
za torii au reuºit, încã de la prima
ediþie, sã aducã laolaltã atât mãrci
de camioane, cât ºi de supra struc -
turi, respectiv semiremorci. Pentru
MHS Truck & Bus, Romanian
TruckFest a fost o ocazie foarte
bunã de a ne întãri poziþia în piaþa
din regiunea Sibiu (centrul þãrii)“,
a afirmat Liviu V. Neguþ, Area
Sales Manager MHS Truck & Bus.

Semiremorcile au fost, la
rândul lor, prezente la Romanian
TruckFest prin CTE Trailers.

„Evenimentul reprezintã un
con cept nou implementat în Ro -
mânia, care vine ca o completare
la tradiþionalele târguri con sa cra -
te. Poate fi o gurã de aer atât pen -
tru expozanþi cât ºi pentru vizi -
tatori. Cu siguranþã, orice întâlnire
între cerere ºi ofertã nu poate
duce decât la lucruri pozitive de
ambele pãrþi“, a completat Adrian
Anghelea, Area Sales Manager
CTE Trailers.

Organizatorii promit ca ediþia
de anul viitor sã „îmblânzeascã“
peste 30.000 de cai putere, în -
sem nând peste 70 de camioane
expuse. 

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Romanian
TruckFest
În perioada 23-25 septembrie a avut loc, la Sibiu, prima
ediţie a Romanian TruckFest, un eveniment dedicat
camioanelor şi transportatorilor. Conceptul festivalului,
inspirat din ţări Vest-europene, reprezintă o premieră
pentru ţara noastră.

Cap tractor 4x2 Renault
Magnum DXi 440 Euro 5

Autoºasiu 6x4 MAN TGS D20 cu 440 CP Euro 5 ºi suprastructurã
specializatã pentru transport buºteni

Cap tractor Low-liner 4x2 MAN TGX D20 cu 440 CP Euro 5 ºi cap tractor
4x2 MAN TGA D20 cu 440 CP Euro 5

Semiremorcã Krone Mega cu sistem
de încãrcare pe douã niveluri
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CC um un camion ca acesta
nu putea trece neob ser -
vat, cu atât mai puþin cu
un asemenea mesaj pa -
tri otic pe prelatã, i-am

luat urma ºi am ajuns la Slobozia,
unde Gheorghe Vlase ne-a deta -
liat „povestea“ Black Amber-ului.

Educaţia,
pe locul 1

Totul a pornit încã de când
actualul patron al Vlase Spedition
se afla pe bãncile ºcolii. „Când
eram mic cântam «Ceauºescu -
Partidul - România» de zornãiau
geamurile. Am avut un profesor
foarte bun de istorie, o profesoarã
foarte bunã de românã, care mi-a
fost ºi dirigintã, ºi eu m-am nãscut
ºi am crescut cu acest spirit patrio -

tic în mine. Bunicul îmi spunea
poveºti cu rãzboiul, cum a fost în
vremea aceea, cum a stat pânã la
glezne în sânge ºi aºa mai departe.
Când am vãzut ce s-a întâmplat
de-a lungul timpului, a plâns su -
fletul în mine. Am avut o frustrare
ºi nu m-am putut exprima pentru
cã nu aveam capacitatea ºi cali ta -
tea de a schimba lumea... Ceea ce
am fãcut cu acest camion repre -
zintã ceea ce am simþit. Sã nu se
înþeleagã cã am un naþionalism
exacerbat. Din cauza principiilor
mele simt cã uneori sunt izolat de
lume. ªi eu eram un ºofer care
claxona, care înjura, dar acest
mesaj m-a responsabilizat. Dacã
înjur nu mai sunt demn de mesajul
pe care încerc sã-l transmit ºi nici
de camionul pe care-l conduc“, a
spus Gheorghe Vlase.

...prin ochii lui
Gigi Vlase

Deºi patronul uneia dintre cele
mai mari firme de transport din
România, Gheorghe Vlase conti -
nuã sã conducã și camioane.

„Problemele actuale ale Ro -
mâ niei vin dintr-o lipsã de ges -
tionare corectã a tot ceea ce se
întâmplã. Lipseºte cu desãvârºire
planificarea, iar în domeniul trans -
porturilor marea problemã este
cã operatorii de transport nu au
profesioniºti care sã fie capabili
sã identifice cu precizie chel tu ie -
lile pe kilometru. Eu continui sã
conduc pentru cã simt cã mã iden -
tific cu maºina ºi cam 60-70% din
timpul meu mi-l petrec la volanul
camionului“, a afirmat patronul
Vlase Spedition.

...din suflet,
pentru România
Un camion care a făcut senzaţie în ultima perioadă
pe şoselele noastre este Scania R 730 ce aparţine
patronului Vlase Spedition, Gheorghe Vlase. Acesta
se remarcă mai ales prin mesajul imprimat pe prelata
semiremorcii, de unde Mihai Eminescu „ne recită“
„Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, ţara mea de
glorii, ţara mea de dor.“

Lumea zice cã sunt
nebun, dar sunt nebun

în felul meu. Am niºte
principii de la care nu mã
abat: dacã vreau ca tu sã fii
corect cu mine, primul care
trebuie sã fie corect sunt eu.“

„
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În relaþia cu angajaþii, propriul
exemplu este de bazã. 

„Dacã eu vin îmbrãcat impe -
ca bil în pantaloni ºi cãmaºã albã,
indiferent cã sunt pe camion sau
în viaþa de zi cu zi, aºa îmi doresc
sã fie ºi angajaþii mei. Un ºofer
ires ponsabil cu propria persoanã
nu mã poate convinge cã poate
avea grijã de un camion de
100.000 euro“, a spus Gheorghe
Vlase.

Efectul mediatic produs de
noul camion a fost o purã întâm -
pla re, iar patronul Vlase Spedition
îºi propune sã vinã ºi cu alte
mesaje. 

„Eram într-o cursã ºi am auzit
prin staþie cã e un control ARR.
Am fost oprit ºi, în timp ce-mi cãu -
tam actele, au apãrut dintr-o datã
reporteri, camere de televiziune,
im presionaþi de cum aratã ca mio -
nul. Îmi propun sã fac ºi o altã
pre latã cu ªtefan cel Mare, cu me -
sa jul «Moldova (Basarabia) nu e
a mea, nu e a voastrã, ci a ur ma -
ºilor urmaºilor noºtri». Nu am o
strategie în ceea ce priveºte me -
sa jele, aºa am simþit eu“, spune
pa tronul Vlase Spedition.

Mai este loc de
patriotism în
business-ul
românesc?

„Viziunea mea nu prea se plia -
zã la viaþa de azi, unde toþi sunt
nebuni sã fie bogaþi. Pe mine mã

in tereseazã sã-mi dea lumea
«bunã ziua» când merg pe stradã.
Asta pentru mine înseamnã cã
mi-am fãcut datoria ºi nu vreau
mai mult decât sã fiu respectat“,
a arãtat Gheorghe Vlase.

Patronul Vlase Spedition este
preocupat de propria firmã, de
dez voltarea acesteia, dar se mân -
dreº te mult ºi cu propriile abilitãþi
de ºofer ºi este oricând gata sã
ajute ºi pe alþii.

„Am întâlnit într-o cursã un ºo -
fer care mi-a cerut un sfat referitor
la îmbunãtãþirea consumului sãu.
Avea un consum mediu de 42-44
l/100 km ºi nu ºtia ce sã mai facã.
I-am dat câteva sugestii ºi ulterior
mi-a telefonat ºi mi-a spus cã a -
cum ajunsese la un 30,2 l con -
sum. Astea-s satisfacþii pentru mi -
ne, când ajuþi oameni ºi când ei
te respectã. Din punct de vedere
al business-ului, am un target - în
2015 sã ajung la 505 camioane.
A cesta este visul meu ºi, în plus,
vreau sã lucrez într-un sistem
foar te bine pus la punct. Pânã a -
cum, sunt în grafic - am 318 ca -
mi oane. Astãzi este de muncã
pen tru camioane, lucrurile nu stau
rãu, dar e foarte important sã îþi
þii cheltuielile în frâu“, a conchis
Gheorghe Vlase.

Pentru perioada urmãtoare,
pat ronul firmei ialomiþene este
optimist.

„În 2010, lucrurile s-au mai
aºezat puþin, dupã perioada de
crizã ºi, o datã cu decizia

CNADNR de a da amenzi ustu rã -
toa re pentru depãºirea de greu -
ta te, a crescut nevoia de transport
pe piaþã cu 25 pânã la 50% pentru
cã nu s-a mai mers pe supra sar -
ci nã. În plus, am fãcut o selecþie
în tre clienþi ºi cu cei care mi-au
dat de lucru anul trecut am rãmas
par tener, pe ceilalþi i-am scos din
por tofoliul meu. Pentru 2012, eu
spun cã va fi foarte bine, dar pen -
tru cei care vor respecta regulile“,
a subliniat Gheorghe Vlase.

Camionul vedetă

Pe lângã mesajul care a atras
atât de mult atenþia, trebuie sã
spu nem câteva cuvinte ºi despre
camion în sine, o Scania R 730
V8, Black Amber.

„Este un camion exclusivist,
care nu e la îndemâna oricui, a
costat 202.000 euro ºi cu tot cu
re morcã a ajuns la 240.000 euro.
Cu vintele sunt mult prea sãrace
pen tru a descrie acest camion.
Este visul oricãrui ºofer adevãrat.
Sca nia are un sistem de evaluare
pentru ºoferi ºi am ajuns la 88%.
Am avut ºi sãptãmâni cu 95% iar
la o cursã de Oradea am ajuns
aco lo cu frânare ºi anticipare de
100%. Sunt criterii de per for man -
þã care stimuleazã ºoferul sã de -
vi nã ºi mai bun“, a arãtat patronul
Vlase Spedition.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Am 43 de ani ºi am fost
nãscut într-o familie de

oameni deosebiþi, cu niºte
principii de viaþã ultra-
sãnãtoase, cu o disciplinã de
fier. M-am ghidat dupã
principiul «nu te amesteca cu
tãrâþa cã te mãnâncã porcii»
ºi de aceea nu am fost bãgat
ºi nici nu mã bag în cazuri de
corupþie, nu mã intereseazã
politica, ci doar sã le
demonstrez celor cu care
lucrez cã sunt cel mai bun.“

„
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Cel mai frumos camion

Scania 2011
La începutul lunii octombrie, Scania a organizat cea de a
doua ediţie a concursului „Cel mai frumos Camion Scania“,
la Luncani, Cluj. Pe locul I s-a clasat un nou camion OST
Transport, companie deţinătoare a titlului din 2010, în
acest an câştigând şi trofeul de favorit al publicului.
Locul II a fost adjudecat de camionul Francisc Spedition,
iar pe locul III s-a clasat camionul Volanul de Aur. 
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EEveniment unic pe piaþa
au tohtonã, concursul a
be neficiat anul acesta de
premii de peste 19.000
de euro, incluzând ºi o

excursie exclusivistã în Brazilia în
oraºele Sao Paolo ºi Sao Marcos.

Amploare de la an
la an

Evenimentul de la Luncani a
reunit peste 500 de persoane ºi
a generat un adevãrat fenomen,
site-ul concursului fiind accesat
de peste 80.000 de vizitatori
unici în mai puþin de 2 luni. Tot
pe site s-au fãcut ºi înscrierile a
33 de camioane, dintre care 15
s-au aflat la marea finalã din Lun -
cani. În urma deliberãrii juriului,
12 camioane au rãmas în concurs,
iar în final 5 au fost premiate. Pe
lângã locurile 1, 2 ºi 3, au câºtigat

premii speciale ºi camioanele
Sca nia aparþinând lui Vlase Spe -
di tion ºi RonTransMar. În cadrul
eve nimentului, a fost lansat în ex -
clu sivitate pe piaþa româneascã
noul model Audi Q3, iar toþi cei
int eresaþi au putut participa la test
drive cu noile modele de Audi ºi
Scania Euro 6. Întreaga zi a fost
încununatã cu un concert marca
Mihai Mãrgineanu ºi un impre sio -
nant foc de artificii. 

Oraşul Scania

„Sao Marcos este supranumit
oraºul Scania, deoarece peste
jumãtate din locuitori sunt ºoferi
profesioniºti, majoritatea fiind de -
þi nãtori de camioane Scania. În
fiecare an, în luna octombrie, se
desfãºoarã o procesiune reli gioa -

sã în timpul cãreia preoþii sfinþesc
camioanele. Este un eveniment
ex traordinar ºi ne-am dorit ca ºi
unul dintre pasionaþii români de
Scania sã poatã participa. Pentru
cã în orice meserie existã oameni
care pun atât de multã pasiune în
ceea ce fac, încât practic nu simt
cã muncesc. ªi, în cele din urmã,
la asta se reduce totul: la emoþie,
la bucuria de a trãi ºi de a lucra
cu ceva frumos“, a spus Mihai Pa -
ºol, director de marketing la
Scania România.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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„„LL ansarea oficialã
a platformei de la
Bucureºti re pre -
zintã o mare o -
portunitate pen -

tru noi de a demonstra
capacitãþile noastre logistice ºi
avan ta jele competitive: soluþii
perso na lizate, importanþa calitãþii
ºi abi litatea de a oferi soluþii cu

va loare adãugatã, permiþând astfel
cli enþilor noºtri sã se concentreze
ex clusiv asupra afacerilor proprii“,
a afirmat cu ocazia evenimentului
Christophe de Korver, General
Manager GEFCO România. El a
precizat cã, în urmãtorii ani, vor
fi extinse capacitãþile de depo zi -
tare pe care GEFCO le opereazã
la Joiþa ºi în Arad. „De asemenea,

luãm în considerare posibilitatea
de a deschide noi platforme lo gis -
tice, locaþia însã depinzând de
cererile clienþilor noºtri. Vom avea
în target sectoare de activitate
pre cum: electrocasnice, elec tro -
ni ce ºi sectorul de retail, unde
deja avem experienþã semni fi ca -
tivã atât în plan local cât ºi inter -
na þional”, a adãugat Christophe
de Korver.

O mutare
strategică

Depozitul inaugurat de GEFCO
este poziþionat strategic, com pa -
nia optând pentru platforma Pro -
logis situatã în Joiþa, lângã au to -
strada Bucureºti - Piteºti la km
23, pentru cã se încadreazã în
pla nurile sale pe termen lung. La
nivel competitiv, platforma oferã
avan taje precum o monitorizare
de taliatã a nivelului calitativ prin
in termediul indicatorilor de per for -
manþã personalizaþi KPI cât ºi ma -
na gementul de tratare a non con -
formitãþilor. „Grupul GEFCO îºi

menþine dezvoltarea activitãþilor
logistice în Europa Centralã ºi de
Est, în Orientul Mijlociu ºi în Asia
Centralã susþinându-ºi clienþii ac -
tuali în extinderea lor în aceste
zone ºi implementând proiecte
logistice pentru clienþii noi. Am
câº tigat multe proiecte noi în
diferite sectoare de activitãþi pre -
cum sectorul auto, de retail sau
electronice. Serviciul de mana ge -
ment al platformei de depozitare
reprezintã un element cheie al
lanþului de aprovizionare ºi având
un singur punct de contact este
cu siguranþã un avantaj competitiv
pentru clienþii noºtri, ajutându-i
sã-ºi reducã din costuri ºi sã-ºi
mãreascã nivelul calitativ”, a de -
clarat Patrice Noël, Logistics
Manager Europa Centralã ºi de
Est, Orientul Mijlociu ºi Asia Cen -
tralã. De menþionat cã noul de -
po zit GEFCO oferã o serie de ser -
vicii logistice precum antrepozit
va mal, managementul stocului,
ser viciul de încãrcare - descãrcare,
pre gãtirea comenzilor ºi selecþie.
De asemenea, depozitul repre -
zin tã un punct important de dis -
tri buþie pentru Estul þãrii ºi are
legãturi zilnice cu platforma din
Arad. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

GEFCO are depozit
nou la Bucureşti
GEFCO România a inaugurat oficial pe 12 octombrie o nouă
platformă logistică în parcul industrial ProLogis de la
Joiţa. Depozitul are o suprafaţă de 4.500 mp şi
beneficiază de certificatele de calitate ISO 14001 şi ISO
9001.
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Dezvoltare continuă
GEFCO România furnizeazã servicii logistice de încãrcare
- descãrcare pentru clienþi din diferite sectoare de
activitate: Kiabi - retail, Solexim Polymers - polimeri, Skin
Media - electronice, Anaka - FMCG, Smart Trade -
produse de finisare interioarã, Devorex - materiale de
construcþii. 
La nivelul întregului grup, GEFCO dispune de o reþea de
peste 40 de platforme logistice ºi 40 de centre de
distribuþie, în total având o suprafaþã de 700.000 mp. 
GEFCO este prezent în 150 de þãri din lume ºi se
claseazã între primele 10 grupuri europene de logisticã,
cu o cifrã de afaceri de 3,4 miliarde euro în 2010. Grupul
numãrã 400 de locaþii în întreaga lume ºi are peste 9.400
de angajaþi ºi îºi dezvoltã activitatea în Asia Centralã,
Europa Centralã ºi de Est, Orientul Mijlociu, Asia de Est ºi
America de Sud.
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Clientul

Grupul Adidas este lider la
nivel mondial în industria bunurilor
sportive, produsele sale fiind dis -
po nibile în fiecare þarã din lume.
Sediul Grupului Adidas, situat în
Her zogenaurach (Germania), ser -
veºte drept centru de operare
pen tru mai mult de 80 de filiale
ºi are în jur de 25.000 de angajaþi.
Gebrüder Weiss furnizeazã ser -
vi cii acestui client prin intermediul
terminalului sãu din Pöchlarn.

Situaţia iniţială

Înainte de parteneriatul cu
Gebrüder Weiss, Adidas utiliza

mai mulþi furnizori de servicii. Cos -
tu rile implicate în coordonare, ad -
ministrare ºi facturare au fost
corespunzãtor mai mari, întreg
pro cesul fiind dificil de mo -
nitorizat.

Înainte de începutul colaborãrii
cu Gebrüder Weiss, nivelul servi -
ci ilor de care beneficia Adidas în
Austria ºi Europa de Est era mai
puþin decât satisfãcãtor. În ve de -
rea furnizãrii comenzilor clienþilor
sãi într-un timp cât mai scurt, Adi -
das a pãstrat depozitele din Aus -
tria, Cehia, Slovacia, Slovenia ºi
Ungaria. Aceste depozite erau
apro vizionate de cãtre depozitul
cen tral Adidas din Uffen -
heim&Schein feld, Germania ºi,

uneori, direct de cãtre producãtor.
Funcþionarea a cinci depozite di -
ferite implica un cost de logisticã
extrem de ridicat precum ºi
enorme cheltuieli administrative.

Soluţia oferită de
Gebrüder Weiss

Gebrüder Weiss este singurul
furnizor care a putut oferi Grupului
Adidas o soluþie completã de de -
po zitare, transport ºi distribuire
a mãr furilor în þãrile de destinaþie.
Toa te trans porturile destinate
Aus triei ºi Europei de Est sunt
pre luate zilnic din depozitul cen -
tral de colectare în Uffen -
heim&Schein feld, aduse la locaþia

Pentru Adidas, Gebrüder Weiss a
reprezentat soluţia pentru o distribuţie în
Austria şi în Europa de Est mai rapidă şi în
condiţiile unor costuri mult mai reduse.

Gebrüder Weiss şi Adidas

Mai rapid... mai
ieftin... mai eficient

Gebrüder Weiss din Pöchlarn,
programate ºi apoi distribuite în
þãri individuale. Mãrfurile pentru
sucursale ºi par teneri comerciali
sunt transportate mai departe, a
doua zi dupã ridi ca rea produselor,
în timp ce trans porturile pentru
cen trele de tip outlet sunt reali -
zate în aceeaºi zi.

Privind circumstanþele ºi acor -
durile anterioare, mãrfurile sunt
livrate direct la comercianþi sau
la o filialã Gebrüder Weiss în þãrile
de destinaþie pentru distribuþii

finale ulterioare. Întregul proces
dureazã numai 48 de ore de la
de pozitul Adidas din Uffen -
heim&Scheinfeld la oricare co -
mer ciant din Europa de Est.

Transporturile pânã la orice des -
tinaþie din Austria se rea li zea zã în
doar 24 de ore, de douã ori mai
puþin decât înainte ca Grupul
Adidas sã colaboreze cu Ge brü der
Weiss. Plecãrile zilnice ºi tim pul
rapid de tranzit au cres cut efi cien -
þa depozitului naþional, toate cele
cinci depozite putând fi închise.

Avantajele soluţiei
Gebrüder Weiss

– Costuri logistice ºi
administrative reduse
considerabil 

– Operaþiuni optime furnizate
de un singur operator

– Utilizarea scanãrii codurilor
de bare oferã acum mai
multã transparenþã ºi
îmbunãtãþeºte calitatea
procesului.

Sistemul de transport iniţial

Soluţia logistică oferită de GW
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Toyota Material Handling Romania

Succes pe piaţa
echipamentelor de stivuit
Un studiu de piaţă comandat de reprezentanţa
companiei nipone în România şi realizat de Mercury
Research, în 2011, a arătat că Toyota Material
Handling Romania este numele de referinţă atunci
când vine vorba de furnizarea de stivuitoare,
transpalete, echipamente de tractare şi de
depozitare.

TT oyota Material Handling
Romania este recunos -
cu tã pe piaþa româ neas -
cã de profil ca fiind cel
mai im por tant ºi de

încre dere furnizor de echipa men -
te ºi servicii. Echipamentele
oferite de TOYOTA sunt apreciate
de clienþi pentru calitate, folosirea
celor mai de vârf tehnologii, efi -
cienþa ºi siguranþa pe care o
conferã în operare.

Furnizor
de încredere

Reputaþia ca furnizor de
echipa mente este un alt capitol la
care Toyota Material Handling
Roma nia se detaºeazã ca lider de
piaþã. Con form studiului, repre -
zen tanþa com pa niei japoneze în
Ro mânia pri meº te cele mai multe
voturi pentru prima poziþie a topu -
lui (24% dintre res pondenti). O
re putaþie clãditã pe calitatea echi -
pamentelor, a ofer te lor de vânzare
ºi închiriere, dar ºi pe ofertele de
service. Cei mai im por tanþi con -
curenþi sunt plasaþi la o distanþã
de 9, respectiv 10 pro cente.

Toyota Material Handling
Roma nia este considerat lider ºi
atunci când vine vorba de furnizori
orien taþi cãtre clienþi ºi furnizori
corecþi ºi oneºti, aceºtia pozi þio -
nând To yo ta Material Handling
Roma nia în vârful preferinþelor
pen tru un par te ner pe termen lung
ºi în topul celor mai recomandaþi
furnizori de profil. 

Calitatea
echipamentelor

Notorietatea echipamentelor
de stivuit oferite de Toyota Mate -
rial Handling Romania se aflã în
topul utilajelor de profil. Com pa -
nia oferã o bogatã gamã de pro -
du se marca Toyota ºi BT. 

Un produs cunoscut este înso -
þit automat ºi de notorietatea ca -
li tãþii sale. Iar în cazul echi pa men -
te lor oferite de Toyota Ma terial
Handling Romania, lucrurile sunt
con firmate de poziþionarea lor în
pri mele 3 locuri ale topului alcã -
tu it de utilizatori.

Echipamentele furnizate de
Toyota Material Handling Romania
ºi-au clãdit reputaþia pe atribute

esenþiale pentru fiecare utilizator.
Uti lajele oferite de Toyota se di -
feren þiazã de alte mãrci de pe pia -
þa echi pamentelor de stivuit prin
folosirea unei tehnologii de vârf
ºi siguranþa oferitã în operare.
Douã caracteristici care plaseazã
orice utilaj în topul eficienþei de
exploatare. 

Acelaºi studiu aratã cã în topul
pre ferinþei pieþei din România sunt
sti vuitoarele diesel ºi cele pe gaz
(fo losite de 87% dintre utilizatori)
ur mate de stivuitoarele electrice
(72%). Poziþia a treia este ocu -
pa tã de transpaletele manuale
(48%). Pe locurile 4 ºi 5 în top
se situeazã transpaletele electrice
(32%) ºi echipamentele pentru
picking (18%). Alte echipamente
de dicate încheie topul cu pro -
cente care variazã între 2% ºi 8%.

Service complet
şi orientat către
client

Orientarea cãtre clienþi ºi per -
so nalul calificat sunt douã criterii
la care Toyota Material Handling
Ro mania este lider ºi când vine
vor ba de furnizarea serviciilor de
între þi ne re ºi reparaþii. Aceste atu -
uri, la care se adaugã serio zi ta tea,
prom pti tudinea, calitatea re pa -
raþiilor ºi raportul calitate-preþ, fac
din Toyota Material Hand ling Ro -
ma nia cel mai recomandat fur ni -
zor pentru echi pa mente de stivuit. 

Aceste atribute sunt esenþiale
în condiþiile în care utilizatorii
echi  pamentelor de stivuit preferã
rela þiile pe termen lung cu fur -
nizorii. Iar la acest capitol, Toyota
Material Hand ling Romania nu
doar cã îºi pãs treazã clienþii vechi,
ci posedã o ratã mai bunã de atra -
gere a noilor par teneri, prin com -
paraþie cu concurenþa.

În comparaþie cu media la ni -
velul pieþei, în rândul clienþilor To -

yo ta Ma terial Handling Romania,
mai mulþi clienþi folosesc sau
inten þioneazã sã foloseascã co -
la borãri de tip full-service în detri -
men tul celor de între þinere pla -
 nificatã.

Perfecţionare
continuă

Dincolo de confirmarea fap tu -
lui cã Toyota Material Handling
Ro  mania este un nume de refe -
rin þã pe piaþa echipamentelor de
stivuit ºi service, compania este
preocupatã de îmbunãtãþirea tu -
turor aspectelor care þin de relaþia
cu clienþii. 

Aceastã atitudine este ele -
mentul de bazã al succesului, în
condiþiile în care studiul reliefeazã
o exigenþã din ce în ce mai ridicatã
a clienþilor faþã de serviciile pres -
tate de furni zo rul de service. 

Toyota Material Handling Ro -
ma nia performeazã foarte bine pe
atri bu te care sunt importante pen -
tru uti lizatorii de service, toate a -
ces tea du când la clasarea com pa -
niei în to pul furnizorilor de ser vicii
post-vân zare pentru echi pa men  te -

le de stivuit: monitorizarea ac ti vã
a inspecþiilor tehnice ºi a is to ri cului
intervenþiilor (64% din tre res -
pondenţi au dat note de 9 ºi 10 în
evaluarea acestui atribut pe o scalã
de la 1 la 10), reþeaua ex tin  sã de
service (63%) ºi prom p ti  tu dinea
service-ului (57%), uti li za rea
pieselor de schimb originale (73%),
compe ten þele teh nice (77%) ºi
ama bi litatea angajaþilor (76%). 

Studiul de piaþã a fost realizat
în perioada martie-mai 2011 de
cãtre Mercury Research ºi a vizat
utilizatori ai echipamentelor de

sti vuit din do me nii relevante:
retail, lo gisticã, pro duc þie, porturi,
îm bu te liere, materiale de con -
strucþii ºi in dustria alimentarã.
Per soanele ca re au rãspuns la
între bãri ocupã po ziþii cheie în
achi zi þio na rea sau uti lizarea utila -
je lor de pro fil. Marja de eroare a
stu diului este de +/-8.1%, la un
nivel de încredere de 95%. 

La realizarea acestui material
au fost folosite date ºi cifre extra -
se din studiul de piaþã rea lizat de
Mercury Research pentru Toyota
Material Handling Romania.

Funcþia respondenþilor
Director / Administrator / Coordonator în alt departament 18%
Director / manager logisticã 14%
Inginer 13%
Director tehnic 10%
Mecanic ºef 9%
ªef depozit / magazie 8%
ªef  de flotã 6%
Director general / manager / preºedinte 6%
Director / manager aprovizionare 6%
Director / manager mentenanþã / întreþinere 3%
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cos tul total de achiziþie ºi împãr -
tã ºirea beneficiilor din îm bu nã -
tãþirea proceselor. 

- Contractele sunt standardiza -
te pe categorii pentru asigurarea
com patibilitãþii. 

- Standardele de performanþã
sunt incluse în mãsurile cheie de
cãtre furnizor ºi cumpãrãtor. 

- Acordurile de achiziþie sunt
anua le sau multi-anuale struc tu -
ra te pe „Comenzi Planificate“.
Ast fel, furnizorii sunt implicaþi sã
îm pãrtãºeascã riscurile dar permit
ºi vizibilitate în Planul Principal
(Master Plan) de Identificare de
Surse. 

- În negocierea contractelor
se folosesc documente cu posi -
bi litãþi de marcare ºi schimb.

Adriana PĂLĂŞAN
Managing Partner Supply Chain

Management Center

www.esupplychain.eu
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PP e parcursul mai multor
luni voi prezenta, aºa
cum v-am obiºnuit,
ceea ce la nivel in ter -
na þional este considerat

a fi un ghid general de bune prac -
tici în supply chain precum ºi indi -
ca torii de performanþã aferenþi. A
atinge un nivel de performanþã
ridicat la nivelul întregului supply
chain este de cele mai multe ori
pro hibitiv din punct de vedere al
cos turilor. De aceea fiecare com -
pa nie trebuie sã îºi analizeze pro -
cesele proprii, sã le selecteze pe
cele esenþiale pentru industria din
care face parte ºi sã punã accent
pentru aplicarea celor mai bune
practici în cadrul acestor procese
iar pentru restul sã se pãstreze
cel puþin minimum de standard
acceptat.

Analiza costurilor

Primul capitol pe care îl vom
ataca este acela de ANALIZA
COSTURILOR. 

Pentru o mare parte dintre cei
care calculeazã costurile totale
pentru stabilirea preþului unui pro -
dus, o mare dificultate o repre zin -
tã stabilirea costurilor. Cele clare
de achiziþie sau de utilizare a
maºinilor, precum ºi cele legate de
contractarea de servicii externe
sunt uºor de asimilat, însã cos tu -
rile nu se rezumã doar la atât. Un
fenomen generalizat în compa ni -
ile noastre este acela de a nu da
acces departamentului de achiziþii
la informaþii precum: costurile de
depozitare per unitate, costurile de
finanþare a stocului, costuri cu trans -
portul ºi durata acestuia, cre ditul
dat clienþilor etc. Aceste in for maþii
sunt capitale ºi, de multe ori, sunt
decisive în calcularea costurilor ºi
stabilirea condiþiilor de achiziþie. 

Dacã discutãm în special de
achi ziþiile din Estul îndepãrtat
(China, Malaezia, Hong Kong,
India etc) tendinþa este de a aco -
peri disfuncþionalitãþile din achi -
ziþii prin mãrirea stocurilor, care
duc la blocarea depozitelor, mic -
ºo rarea productivitãþii perso na lu -
lui ºi creºterea costurilor finan -
ciare.

În cazul analizei costurilor,
„MINIMUM STANDARD” acceptat
în evaluarea practicilor de apro -
vi zionare presupune: calitatea ºi
pre þul sã reprezinte com po nen -
tele cheie ale costului, însã se iau
în considerare ºi alte variabile cum
ar fi variabilitatea lead time-ului ºi
asigurarea sursei de aprovizionare
etc.

De asemenea, compania care
îndeplineºte la auditare nivelul
stan dardului minim include în ana -
liza preþului costurile de logisticã,
inclusiv costurile cu menþinerea
stocurilor.

Ceea ce ne-am dori ar fi ca din
ce în ce mai multe companii sã
îºi includã ca obiectiv pe termen
mediu ºi scurt atingerea nivelului
de best practices.

Atingerea nivelului de „BEST-
PRACTICE” implicã mai multe
elemente: 

- Analiza supply chain-ului în
an samblu pentru optimizarea cos -
tului total de achiziþie în toate pro -
ce sele relaþionate. 

- Analiza completã a impac tu -
lui costului de la furnizor în toate
iniþiativele de reducere a cos tu -
rilor, incluzând: costul unitar, can -
titãþi, lead time ºi variabilitatea
lead time-ului de aprovizionare. 

- Luarea în calcul a impactului
cos tului asupra serviciilor furni -
zo rului, de exemplu: conosament,
inventar congestionat (VMI) etc. 

- Analiza costului per unitate
ajus tat în funcþie de beneficii ver -
sus comparaþia pe bazã de preþ. 

- Analiza ºi calculul condiþiilor
fi nanciare ºi stabilitatea fur ni -
zorilor.

Strategia de
achiziţii

Al doilea capitol de care dis -
cu tãm vizeazã STRATEGIA DE
ACHIZIÞII.

Cu excepþia marilor lanþuri
inter naþionale de retail ºi în gene -
ral a companiilor internaþionale
din automotive cu experienþã în -
de lungatã în strategia de achiziþii,
forma „teoreticã” nu este întâlnitã
pe piaþa româneascã de servicii. 

În general, omul sfinþeºte locul
ºi chiar în cazul marilor prestatori
de servicii din piaþã care ar trebui
sã oglindeascã know-how-ul com -
pa niei mamã, în zona achiziþiilor
în tâlnim adaptãri care sunt de parte
de ceea ce numim best prac tices. 

Problema majorã cu care ne
con fruntãm este aceea de nea -
plicare a filozofiei de parteneriat,
însãºi esenþa supply-chain-ului. 

Un „MINIMUM STANDARD”
primit la evaluarea strategiei de
achiziþii presupune: scãderea
costurilor sã fie împãrtãºitã cu
fur nizorul pentru identificarea
oportunitãþilor de reducere a cos -
turilor; creºteri justificabile de preþ
sã se aplice numai categoriilor
co respunzãtoare de cost (ma te -
riale, forþa de muncã, logisticã
etc); procesele ºi aplicarea aces -
tora sã fie împãrtãºite cu
furnizorul pentru a obþine avantaje
din expertiza tuturor partenerilor.

Pentru a atinge nivelul de
„BEST-PRACTICE”, strategia de
achiziþii presupune:

- Iniþiative comune pentru re -
ducerea sistematicã a costurilor. 

- Acordurile comune de ser vi -
cii încheiate cu furnizorii ce defi -
nesc nivelurile de „flexibilitate”
sau resursele din amonte dispo -
ni bile în lead time-urile de achi -
zi þionare declarate ºi convenite
prin condiþii. 

- Folosirea de licitaþii acolo
unde este oportun din punct de
vedere al materialelor ºi bunu rilor
de larg consum indirecte. 

- Folosirea de metode auto -
ma tizate pentru identificarea de
sur se ºi modele de planificare
pen tru evaluarea alternativelor în
tim pul fazei de dezvoltare a pro -
dusului/serviciului. 

- Folosirea de informaþii de -
spre conjunctura de pe piaþã ºi
eva luarea criticã a furnizorilor
pen tru determinarea celei mai
eficiente strategii pentru crearea
de tensiune competitivã maximã.

Gestionarea
contractelor de
achiziţii

Cel de-al treilea capitol de
audi tare a proceselor de apro vi -
zio nare în cadrul supply-chain-
ului este GESTIONAREA CON -
TRAC TELOR DE ACHIZIÞII.

În încercãrile noastre în cadrul
proceselor de consultanþã de a
optimiza achiziþiile ºi de a reduce
atât cantitativ cât ºi valoric sto cu -
rile, am verificat ca ºi soluþie via -
bilã reconsiderarea condiþiilor
con tractuale cu furnizorii.

În cazul în care companiile nu
sunt din zona de producþie în flux
continuu (exemplu: industria chi -
mi cã, ciment etc), conceptul de
con tract pe termen lung cu livrãri
pe riodice ce au la bazã costul

Aprovizionarea
Managementul performanţei logistice este
un subiect din ce în ce mai discutat.
Continuăm iniţiativa de anul trecut şi
introducem un nou capitol legat de procese
şi performanţă logistică şi anume
„aprovizionarea”.

total de achiziþie este destul de
rar. 

O variantã alteratã de contract
ºi care produce mari derapaje în
stocuri este destul de des întâlnitã
în industria farmaceuticã, în seg -
men tul de distribuþie unde existã
discountul anual la valoarea achi -
zi þionatã de la producãtor.

În cazul neatingerii obiecti ve -
lor de vânzare, se cumpãrã „orice“
pen tru a obþine discountul vizat
ºi, astfel, apar stocuri nepro gra -
mate. 

Un MINIMUM STANDARD con -
siderat la acest capitol presu pu -
ne: existenþa contractelor pe ter -
men lung cu furnizorii ce au la ba zã
costul total de achiziþie; exis tenþa
îmbunãtãþirii costurilor în timp prin
limbajul „Îmbunãtãþire con tinuã”,
dictate de contract; exis tenþa unor
acorduri pe termen lung care
permit contrac te/co menzi anuale
sau multianuale ºi reducerea
costului total al co menzii.

Deja nivelul de „BEST-PRAC -
TICE” presupune existenþa unor
condiþii ce nu pot fi îndeplinite
decât de companii mari cu struc -
tu rã maturã de achiziþii. Câteva
din tre condiþii sunt enumerate mai
jos:

- Contractele de parteneriat
stra tegic cu furnizorii au la bazã

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 octombrie – 15 noiembrie 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*

Continuare în
numărul viitor:

• Criterii ºi procese pentru
selecþia furnizorilor

• Consolidarea furnizorilor
• Make or buy
• Achiziþie la nivel de grup
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re morci MEGA fãrã perete lateral
pen tru încãrcãturi.

Soluþia: Teste în trafic ºi speci -
fi caþii privind designul caroseriei -
ex. bara pen tru blocarea paleþilor ºi
ranfor sa rea acoperiºului

- Minusuri: Lipsa predic ti bi li tã þii
legale pentru organizaþie ºi în special
pentru personalul de ma na gement
(res ponsabilitatea ca sei de expe -
diþie)

Soluþia: Compilarea unor in -
strucþiuni la nivel de grup. 

Factori cheie de succes în im -
plementarea „Daimler Load Se cu -
re ment 9.5“

- Identificarea clarã a celor im -
plicaþi ºi a nevoilor lor

- Retenþia conceptului de
se cu rizare a încãrcãturilor
prin cuplare mecanicã, de
unde a rezultat op ti mizarea
timpilor de proces

- Standardizarea practi -
ci lor prin definirea directivei
ca regulã la nivel de com -
panie

- Profilul clar definit al
cererii pentru furnizorii de
servicii de trans port ºi pentru
producãtorii de semi remorci

- Mandatarea unei orga -
ni zaþii ex terne de experþi

- Stipularea sarcinilor,
exper ti zei ºi responsabilitãþii
în procesul de transport pen -
tru securizarea în cãr cã turilor

- Predictibilitatea legalã
pentru an gajaþi ºi manageri

- Informaþii din întregul
lanþ de producþie ºi exploa -
ta re ºi training pen tru res -
pon sabilii de proces, inclu -
siv pentru producãtorii de
semi remorci.

Beneficii

Daimler AG a realizat mai
mul te beneficii pe baza
acestei bune practici. Aceas -
tã soluþie a permis companiei
sã sporeascã stab i li tatea ºi
calitatea operaþiunilor de
apro vi zio nare. Beneficiile au
fost de naturã economicã,
socialã ºi de mediu. 

Din punct de
vedere
economic

- Mãsuri ºi procese de
securi za re a încãrcãturilor
mai puþin com ple xe care au
dus la opti mi zarea cos turilor
cu transportul

- Îmbunãtãþirea proce se -
lor a atras o reducere a tim -
pi lor de pro cese ºi a cos -

turilor (pentru încãr ca re, siguranþã,
transport, des cãr care) comparativã
cu soluþia de blocare anti-fricþiune
aliniatã standardului VDI 2700. 

- Ca rezultat, este posibilã mi -
nimizarea absolutã a necesitãţii unor
asigurãri separate de transport

Transferabilitate

Ajustãrile echipamentelor de se -
curizare de pe semiremorci pot fi,
în general, trans ferate în alte industrii
ce își expediazã produsele pe cale
rutierã.

Limitări

Cerinþele legale pot fi diferite
de la un sector la altul sau de la
o þarã la alta. Acestea pot limita
trans fe ra bi litatea. Diversele tipuri
de bunuri încãrcate pot rezulta,
de asemenea, în cerinþe suplimen -
tare în legãturã cu produsele sau
pro cesele.

Adriana PĂLĂŞAN
Managing Partner Supply Chain

Management Center

www.esupplychain.eu

ÎÎn urma schimbãrilor care au
in tervenit în cadrul legal din
Germania în urma Reformei
în Transporturi (TRG), intro -
du cerea unor noi tehnologii

pen tru semiremorci (ex. prelatele)
ºi a unor noi materiale de am ba -
lare, Daimler AG a întrevãzut ne -
voia de a examina ºi regândi pro -
blema se cu rizãrii încãrcãturilor
pentru trans por tul de materiale.

S-au identificat douã opþiuni
teh nice pentru securizarea încãr -
cã turilor la camioane: securizarea
prin blo ca rea fricþiunii (prin legare
cu chingi) sau securizare me ca -
nicã prin cuplare (fixarea încãr cã -
turii de cor pul ve hi cu lului).

Noile reglementări

Principalul generator a fost
res pectarea cerinþelor legale cu
pri vire la securizarea încãrcãturilor
în Ger ma nia (derivate din stan -
dar dele VDI 2700 ca „regulã
tehno logicã” re cu nos cutã). În
aceas tã zonã, au to ri tatea legisla -
tivã a utilizat în anul 2000
Reforma Germanã în Trans por turi
(TRG) pentru a aloca res pon sa -
bilitãþi mai ample ºi mai bine defi -
nite pen tru securizarea în cãr -
cãturilor pentru companiile clienþi
care plaseazã comenzi la cãrãuși. 

Reducerea timpilor
de proces

Un alt obiectiv a fost minimi za -
rea timpilor de proces din fabricã
pentru ope raþiunile de încãrcare ºi
des cãr care pentru a se asigura cã
majorãrile prognozate de volume
nu vor duce la timpi de tranzit cres -
cuþi. 

Directiva „Daimler Load Se cu -
rity 9.5“ permite tuturor par ti ci -
panþilor la proces (furnizori de ma -
teriale, furnizori de servicii de
trans port ºi Daimler AG) sã secu -
ri zeze încãrcãturile prin designul
ca ro seriei vehiculelor ºi prin
utilizarea de unitãţi de transport
standardizate. 

Specificaţii pentru
designul
semiremorcilor

În acest scop, semiremorcile tre -
buie sã respecte anumite spe cificaþii
din punct de vedere al stabilitãþii ºi
proiectãrii:

- Perete frontal ranforsat cu o
lãţime uniformã de cel puþin 2,40 m

- Perete lateral: bara de fixare a
paleþilor, posturi pentru pa leþi, prelate
pentru securizarea în cãrcãturii,
panouri de blocare

- Acoperiº liftant cu sis tem
ranforsat

- Uºile din spate - rezistenþa mi -
nimã acceptatã ºi numãr minim ac -
ceptat de încuietori (prin rã sucire)

Dacã semiremorcile îndepli nesc
aceste cerinþe, ele pot fi uti lizate
uni versal de cãtre alte sec toare
indus triale ºi pentru alte bunuri (ex.
hârtie, bunuri pa le ti zate etc).

Cerinţe pentru
unităţile de
transport

Noile unitãþi de transport au di -
mensiuni bazate pe standardele ISO
ºi pot fi suprapuse prin cu plare cu
o amprentã de cel puþin 600 x 1.000
mm.

Opinie expertă
privind respectarea
prevederilor
statutare

Daimler AG va continua sã dez -
volte mãsuri prac tice de securizare
a încãr cã tu rilor pentru unitãþi de
încãrcare de mare tonaj conform ce -
rin þelor Re formei Germane în Trans -
porturi (TRG).

DEKRA consiliazã Daimler AG
ca organizaþie independentã de ex -
perþi privind securizarea încãr cã -
turilor. 

Prin alinierea la strategia logis -
ti cã de ansamblu, Daimler îºi pro -
pu ne sã introducã procese ºi stan -
dar de ale logisticii adaptabile. 

Provocări

Provocarea 1: în contextul ge -
ne ral al securizãrii încãrcãturilor -
identificarea tuturor celor im pli caþi
în bunul mers al business-u lui: fabrici,
de pozite, poliþie, in dus tria trans por -
tu rilor, Biroul Fe deral German pentru
Trans por tul de mãrfuri (BAG), au -
toritãþile pen tru sãnãtate ºi siguranþã,
achi zitorii de servicii de transport, au -
to ritãþile de reglementare, fur ni zori,
Asociaþia Inginerilor Ger mani (VDI),
organisme ºi comi te te, organizarea
ºi bugetarea proiectului

Provocarea 2: Dezvoltarea de
tes te practice corespunzãtoare

Provocarea 3: Identificarea or -
ganizaþiilor independente de tes ta -
re ce pot furniza experþii nece sari

Provocarea 4: Asigurarea im ple -
mentãrii tehnice de cãtre pro du cã -
torii de caroserii (dispo ni bilitatea pe
piaþã)

Provocarea 5: Reþeaua extinsã
de instruire ºi implementarea pe ter -
men lung de cãtre toþi parti ci pan þii
la proces.

Unul dintre elementele cheie în
aceastã strategie constã în dez vol -
tarea de procese stabile care rã mân
stabile chiar ºi în cazul schim bãrii
condiþiilor cadru.

Lecţii învăţate şi
factori de succes

- Minusuri: Lipsa specificaþiilor
pri vind securizarea încãrcãturilor
pen tru sistemele de transport
Daimler

Soluþia: Crearea unui grup de lu -
cru la nivelul întregului concern având
susþinerea experþilor in dependenþi,
definitivarea unui buget

- Minusuri: Utilizarea paleþilor ºi
unitãţilor de încãrcare care nu cores -
pun deau securizãrii mecanice anti-
fric þiune (legare)

Soluþia: Cuplarea mecanicã pen -
tru securizarea încãrcãturilor prin
stabilizarea corpului vehi cu lului

- Minusuri: Lipsa specificaþiilor
pen tru securizarea încãrcãturilor
pen tru vehicule cu prelatã ºi semi -

BEST PRACTICES

Logistica adaptată
la Daimler AG
Continuăm seria modelelor de bună practică preluate de
Supply Chain Management Center de pe www.bestlog.org
cu un exemplu privind logistica adaptată.
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Întrebările lunii OCTOMBRIE (etapa 23)

Întrebările lunii SEPTEMBRIE (etapa 22) şi răspunsurile corecte:

Premiile sunt oferite de

OTZ URSUS BREWERIES IFPTR

Fiecare întrebare
are un singur răspuns

corect. 
Puteţi răspunde

până pe 10 noiembrie,
prin e-mail la adresa

redactie@ziuacargo.ro,
menţionând variantele

de răspuns şi datele de
contact (nume, telefon,

e-mail) sau direct pe
site-ul nostru

www.ziuacargo.ro, pe
pagina dedicată

concursului.
Câştigătorul ediţiei

din octombrie şi
variantele corecte de

răspuns vor fi publicate
în numărul din noiembrie
al revistei ZIUA CARGO.

GTI

Câştigătorii lunii SEPTEMBRIE

Aurelian Barză, Andrei Dinu şi Cristina Potolinca
Ei au fost aleşi prin tragere la sorţi din cei 40 concurenţi care au răspuns
corect la întrebările lunii august. 52 de persoane au participat la etapa a
22-a a concursului de logistică.
Lista concurenţilor care au răspuns corect:
Adrian Preda, Radu Paul Alecu, Sorin Dan Teriteanu, Nicuşor Tirim, Ninel
Vlaicu, Alexandru Duşmănescu, Dana Popescu, Cristina Budoaica, Cristiana
Mărgescu, Cristina Potolinca, Marius Cojocaru, Adrian Nine, Robert Hrabal,
Florentina Dragomir, Mugurel Florin Ungureanu, Anca Nuţu, Elena Petre,
Alexandra Buzoianu, Andrei Dinu, Radu Cananau, Cristina Constantina
Stancu, Annamaria Chertes, Ana Milteluţ, Cristina Petcu, Claudiu
Mihăilescu, Anca-Gabriela Băncescu, Carmen Marinache, Roxana Mihaela
Alecu, Emila Cotîrlan, Aurelian Barză, Sorin Bunea, Roxana Ungureanu, Dan
Căpitanu, Mirela Penciu, Claudiu Vlădău, Dumitru Lăpădat, Cristinel Oanţă,
Mugur Ungureanu, Florin Genet şi Mădălina Vlădulescu.

M~SOAR~-}I
cuno[tin]ele de logistic`! (23)

1. E-negociere reprezintă
a. Cumpărarea de pe internet
b. Plata prin internet
c. Negocierea intermediată de

tehnologia avansată în domeniul
comunicaţiilor - CORECT

d. Negocierea faţă în faţă

2. Ce înseamnă 
Benchmarking?

a. Procesul de comparare a
performanţelor clienţilor 

b. Procesul de comparare a
performanţelor furnizorilor 

c. Procesul de comparare a
performanţelor proprii cu
performanţele unor entităţi
considerate de referinţă. -
CORECT

d. Procesul de comparare a
performanţelor personalului

3. Navigaţia de linie 
pune accentul pe: 

a. Sosiri regulate 
b. Plecări regulate 
c. Sosiri neregulate/Plecări

neregulate 
d. Sosiri regulate/Plecări regulate -

CORECT

1. Caracteristicile produsului din perspectiva
calităţii reprezintă:

a. Atribute suplimentare prezente alături de
funcţiile de bază ale unui produs

b. Capacitatea produsului de a funcţiona
corespunzător de-a lungul întregii perioade
de funcţionare prevăzute iniţial

c. Gradul până la care produsul poate tolera
diverse acţiuni externe dăunătoare fără a
ceda

d. Se realizează când un produs se repară uşor
şi ieftin

2. Siguranţa serviciilor reprezintă:
a. Capacitatea furnizorului de a executa serviciul

precis şi eficient
b. Prezenţa fizică a serviciului: locaţie,

echipamente, personal şi materiale de

comunicare
c. Disponibilitatea furnizorului de servicii de a fi

util şi prompt în furnizarea serviciilor sale 
d. Pregătirea şi amabilitatea angajaţilor

precum şi capacitatea acestora de a
inspira siguranţă.

3. Care sunt principiile de bază TQM (Total
Quality Management)?

a. Satisfacerea clientului, îmbunătăţirea
continuă, implicarea angajaţilor 

b. Îmbunătăţirea continuă a proceselor,
benchmarking, crearea instrumentelor de
rezolvare a problemelor

c. Proiectarea produsului/serviciului, implicarea
angajaţilor, proiectarea procesului

d. Satisfacţia clientului, benchmarking,
implicarea angajaţilor.

HENKEL
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Concursul de cunoştinţe
generale în domeniul

logisticii lansat de ZIUA
CARGO şi compania de

consultanţă şi training în
logistică Supply Chain

Management Center continuă
cu etapa a 23-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.
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UN „CALUP“ 
DE AUTOSTRĂZI 
ÎN PPP

Autostrada Târgu Mureº - Iaºi -
Ungheni este un obiectiv
care, alãturi de Comarnic-
Braºov ºi Sibiu-Piteºti,
face parte din primul calup
de autostrãzi care se vor
scoate la licitaþie în regim
de parteneriat public-privat,
a anunþat premierul Emil Boc.
„Acum doar se actualizeazã
indicatorii tehnici ºi studiul
de fezabilitate pentru ca el
sã fie scos în regim de PPP“,
a precizat premierul.
El a inspectat stadiul
lucrãrilor pe ºantierul
ºoselei de centurã a Iaºului,
despre care a spus cã va fi
gata în primãvara viitoare.
„Aici am stabilit urmãtoarele:
în mai 2012 - finalizarea celor
14 km, care, practic, scot
traficul greu din oraº. 5,8 km
s-au finalizat anul trecut,
diferenþa pânã la 13,9 km
se va face anul acesta“.
În anul acesta ºi în cel viitor,
vor fi terminate lucrãrile la
centurile ocolitoare de la
Constanþa (octombrie a.c.),
Arad (mai 2012), Cluj, Suceava
ºi vor fi demarate lucrãrile la
centura Bacãului. 

TELEGONDOLĂ 
DE 20 MILIOANE EURO
ÎN BUCUREŞTI

Primãria Municipiului
Bucureºti ºi cea a Sectorului 2
au lansat în dezbatere
publicã Planul Urbanistic Zonal
pentru amplasarea unei
telegondole între Casa Presei
ºi finalul ºoselei Pantelimon.
Primarii Sorin Oprescu ºi
Neculai Onþanu vor ca
scopul telegondolei sã fie
acela de mijloc de transport
în comun, pe lângã cel de
traseu turistic. Se
preconizeazã ºi amenajarea
de parcãri „de descurajare“ la
capetele liniei telegondolei,
care sã permitã
descongestionarea traficului
rutier prin traversarea Capitalei
prin acest sistem de transport.
Un alt avantaj al realizãrii
acestui proiect este
amplasarea unor zone
pietonale sub traseul

telegondolei. Costurile
sunt estimate la aproximativ
20 de milioane de euro,
traseul telegondolei fiind de
10 km, cu cinci staþii
amplasate în apropiere de
marile bulevarde cu care
telefericul se intersecteazã.
Telegondola va pleca de la
nivelul solului ºi va circula la
o înãlþime de circa 50 de metri,
cel mai înalt punct atingând
85 de metri. Viteza de
deplasare va fi de 5 m/s, iar
capacitatea de transport va fi
de 1.500 de persoane pe orã.
Proiectul tehnic al
telegondolei este realizat de
firmele KASOL GROUP și
ALTRIX SERVICE. Dacã
va obþine aprobarea
Consiliului General al
Municipiului Bucureºti,
investiþia mai are un
singur hop: obþinerea
finanþãrii din fonduri europene.
(Magda SEVERIN)

VOLVO C.E.
INVESTEŞTE ÎN RUSIA

Volvo Construction Equipment
va investi 350 milioane SEK
pentru a construi o fabricã
de excavatoare cu o
suprafaþã de 20.660 mp
în Kaluga, Rusia, pentru a
reconfirma interesul în
aceastã piaþã plinã de
potenþial. Fabrica va fi
construitã pe un teren de
15 hectare, achiziþionat de
Volvo în 2007. 
Fabrica din Kaluga va
produce iniþial cinci
modele de excavatoare, ºi
anume Volvo EC210, EC240,
EC290, EC360 ºi EC460.
Producþia este planificatã sã
înceapã în primul trimestru al
anului 2013. 
Preºedintele CEO al Volvo CE,
Pat Olney, spune cã noua
fabricã va satisface cerinþele
în creºtere de pe piaþã.
„Noua investiþie din Rusia
este parte a strategiei noastre
de a fabrica maºinãrii acolo
unde se vând, iar graþie
parteneriatului nostru cu
dealerul rus Ferronordic,
portofoliul nostru de clienþi
creºte semnificativ în aceastã
þarã.”
În prezent, piaþa de
echipamente de construcþii
din Rusia se estimeazã cã
va atinge aproximativ
25.000 unitãþi în 2011.
(Raluca MIHÃILESCU)

Comisia Europeană (CE) a
aprobat finanţarea
nerambursabilă a construirii
autostrăzilor Nădlac-Arad şi
Orăştie-Sibiu, în lungime
totală de 121,8 km. Din cele
850,7 milioane de euro
necesare ambelor lucrări,
contribuţia europeană este de
724 milioane de euro, iar
diferenţa de 126,7 milioane va
fi achitată din bugetul de stat.
Contractele de proiectare şi
execuţie au fost semnate în
lunile mai şi iunie. 
Autostrada Nădlac-Arad are
38,8 km, iar proiectul include
şi construirea unui drum de
legătură între Nadlac şi DN7,
de 5,91 km. Costul total este
de 240,25 milioane euro, iar
termenul de finalizare a fost
fixat pentru 2013. Proiectul
prevede construirea a două
poduri, 11 pasaje, 3 noduri

rutiere, a unui centru de
întreţinere şi a două zone de
servicii, contribuţia UE fiind de
213,88 milioane euro.
Construirea autostrăzii
Oraştie-Sibiu, de 82,07 km, va
costa 610,45 milioane euro,
din care 510,15 milioane
fonduri nerambursabile.
Proiectul cuprinde realizarea a
9 poduri, 3 viaducte, 25 de
pasaje, 8 noduri rutiere, 2
centre de întreţinere şi 4 zone
de servicii, termenul de
finalizare fiind 2013.

724 MILIOANE EURO NERAMBURSABILI 
DE LA COMISIA EUROPEANĂ



nis tul Anca Boagiu a anunþat re -
zul tatul victorios: costurile de con -
struire A3 vor fi reduse cu circa
50%, iar compania Bechtel va mai
lucra doar pe douã tronsoane, sta -
tul fiind liber sã liciteze cele lal te
ºase sectoare de drum. 

Însã cele ºase luni de ne go -
cieri nu au fost tocmai uºoare.
Boa giu a recunoscut cã înþele ge -
rea cu constructorul american a
putut fi modificatã în urma unor
intervenþii la cel mai înalt nivel:
„Putem spune cã astãzi am ajuns
la un rezultat favorabil statului ro -
mân, un rezultat pe care l-am ob -
þinut cu sprijinul acordat de Amba -
sada Statelor Unite în România,
susþinuþi de Guvernul României
ºi, nu în ultimul rând, de preºe -
din tele Traian Bãsescu. (…) Bech -
tel a înþeles cã ºi România este
o þarã europeanã în care nu poþi
sã faci chiar tot ceea ce îþi doreºti
ºi cã, dacã nu va intra în aceastã
normalitate ºi nu se va supune

standardelor de cost existente,
ºansele de a continua sã lucreze
în România sunt minime“, a spus
Boagiu.

50% reducere

Costurile construirii Auto strã -
zii Transilvania pe tronsoanele
unde Bechtel continuã sã lucreze
va fi redus de la 14,7 la 6,9 mili -
oa ne euro/km, iar pentru celelalte
por þiuni va fi de 7,2 milioane
euro/km, ºi raportat inclusiv la
spe cificul terenului, însã nivelul
fi nal urmeazã sã fie stabilit în ur -
ma licitaþiilor. „Comparativ cu pre -
þurile practicate anterior, econo -
mia care se realizeazã la bugetul
de stat este de 6 miliarde de euro,
adicã o economie de peste 50%.
Dacã am fi continuat sã lucrãm la
preþurile din contractul iniþial,
costul total al autostrãzii ar fi fost
de 10 miliarde de euro. O altã cla -
uzã extrem de importantã care a
fost modificatã este aceea de
impo sibilitate a statului român, în
cazul rezilierii contractului, de a
licita unul dintre tronsoanele de
pe traseul autostrãzii pe o peri -
oa dã de doi ani. Aceastã clauzã
a fost eliminatã“, a precizat Anca
Boagiu. 

Referindu-se la eliminarea
clau zei menþionate, ministrul
Trans porturilor a arãtat cã docu -
men taþia pentru tronsonul Nãdã -
ºel - Gilãu este gata, urmeazã
lansarea licitaþiei, execuþia acestui
tronson ºi conectarea cu un alt
tronson deja construit. Urmãtorii
paºi sunt finalizarea porþiunilor
deja începute de compania Bech -
tel - tronsonul Suplacu de Barcãu
- Borº, de 60,2 km ºi tronsonul
Câmpia Turzii - Cluj Vest, de 52,5
km, pentru care s-a obþinut un
preþ de 6,9 milioane euro/km,
care se încadreazã în standardele
de cost.
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Deºi în august spunea cã nu
vor fi plãtite despãgubiri cãtre
Bech tel pentru modificarea con -
trac tului, acum ministrul Trans -
por turilor a anunþat cã vor fi achi -
taþi, totuºi, 115 milioane de euro,
dupã ce pretenþiile (claim-uri) ri -
di cate de companie au fost redu -
se cu 265 milioane de euro, de
la 380 milioane de euro. Aceste
sume vor fi livrate în trei tranºe,
din care prima pânã la finalul
anului.

Alte clauze modificate se refe -
rã la reducerea contractului cu
cele ºase secþiuni care nu au fost
începute, cu o economie de 1,5
mi liarde euro, schimbarea ter me -
ne lor de platã de la 25 de zile
pen tru orice facturã la 65 de zile,
eli minarea clauzelor de indexare
ºi costuri indirecte (compania pri -
mea un milion de euro lunar chiar
dacã nu lucra). De asemenea, au
fost introduse unele clauze în
favoarea statului român pentru
lucrãrile care au rãmas de execu -
tat, printre care efectuarea lucrã -
rilor la timp ºi perceperea unor
penalitãþi (0,05% din valoarea fie -
cãrei secþiuni penalitate/zi pânã
la un maxim de 10% din valoarea
secþiunii respective rãmase de
executat). Perioada de garanþie a
fost majoratã de la 24 luni la 30
de luni. 

În prezent, MTI pregãteºte pro -
iec tarea tronsonului Târgu Mureº
- Câmpia Turzii, iar sursele de
finanþare urmeazã a fi iden ti fi cate.
Acestea pot fi guver na mentale,
parteneriate de tip public-privat
(PPP) sau conc e siu ne. „Putem visa
ºi la o alocare din fonduri europene
dupã ce am scãpat de acest
bolovan atârnat de picioarele
României“, a anunþat Anca Boagiu.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Imagine: Jean-Mihai PÂLŞU

NNoouull  ccoonnttrraacctt  ccuu  BBeecchhtteell

AA33  mmaaii  iieeffttiinnăă  ccuu  
66  mmiilliiaarrddee  ddee  eeuurroo

PP roiectul Autostrãzii
Tran silvania a fost îm -
pãrþit în opt tronsoane
în 2004, însã lucrãrile
au început pe doar

douã dintre ele. Pe celelalte ºase,
în sumând aproape 300 km - Bra -
ºov-Fãgãraº (53 km), Fãgãraº-Si -
ghi ºoara (52 km), Sighiºoara-
Ogra (56 km), Ogra-Câmpia Turzii
(36 km), Cluj Vest-Mihãileºti (24
km) ºi Mihãileºti-Suplacu de Bar -
cãu (76 km) - operaþiunile nu au
fost demarate nici la 7 ani de la
sem narea contractului, deºi ter -
me nul de finalizare era stabilit
pen tru 2013.

Vechiul contract interzicea
pãrþii române sã poatã licita tron -
soa nele de autostradã neîn ce pu -
te. De altfel, partea americanã a
invocat faptul cã statul român nu
a mai alocat anul acesta bani
pentru continuarea lucrãrii, pe lân -
gã cã îi plãteºte cu întârziere pen -
tru ce a executat. De fapt, Mi nis -

terul Transporturilor a refuzat sã
mai plãteascã sumele uriaºe sta -
bi lite în contractul iniþial, care ajun -
g eau ºi la 20 de milioane de euro
pentru un kilometru, dar pen tru
aceasta avea nevoie de o bazã
legalã. Astfel, specialiºtii MTI au
creat standarde de cost pentru
toate tipurile de lucrãri de infra -
struc turã, iar Guvernul le-a apro -
bat anul trecut în toamnã. În cazul
autostrãzilor, standardele de cost
sunt cuprinse între 3,8 ºi 7,2 mi li -
oa ne de euro pentru un kilo me tru,
în funcþie de specificul te renului. 

Pânã acum, Bechtel a reuºit
sã finalizeze numai 52 de km,
dintre care 42 pe tronsonul 2B
Tur da - Gilãu (inauguraþi în decem -
brie 2009 de ministrul de atunci
Radu Berceanu) ºi 10 km între
Turda ºi Câmpia Turzii, în noiem -
brie anul trecut (inauguraþi de
actualul ministru Anca Boagiu).
Preþul unui kilometru din secþiu -
nea finalizatã a fost, în medie, de

12 milioane de euro, cu toate cã
în momentul semnãrii contractului
costul convenit depãºea cu puþin
5,3 milioane de euro/km. Astfel,
din preþul total al celor 415 km
de autostradã calculat în 2004 la
2,2 miliarde de euro, con struc to -
rul a cheltuit deja jumãtate din
bani, întrucât, potrivit contractului,
a primit fonduri chiar ºi atunci
când nu lucra. „Din totalul de 2,2
miliarde de euro, cât era prevãzut
iniþial în acest contract pentru exe -
cu tarea celor 413 km de auto stra -
dã, au fost cheltuiþi 1,25 miliarde
de euro, în condiþiile în care au
fost executaþi doar 54 de km“, a
re clamat Anca Boagiu, Ministrul
Transporturilor.

Intervenţii
de gradul zero

Renegocierea contractului cu
Bechtel a început în februarie ºi
a durat pânã în august, când mi -

După 6 luni de negocieri cu intervenţii la cel mai înalt
nivel, Guvernul a reuşit să parafeze noul contract cu
compania americană Bechtel pentru construirea
Autostrăzii Transilvania (A3). Documentul prevede
reducerea cu peste 50% a costului aferent lucrării -
6 miliarde de euro mai puţin - şi permite scoaterea la
licitaţie a tronsoanelor neîncepute, lucru imposibil în
vechiul contract.
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Costuri
Falkirk Wheel a costat 17,5 milioane lire sterline,
întregul proiect de restaurare reprezentând o investiþie
de 84,5 milioane de lire, din care 32 milioane au
reprezentat contribuþia din partea fondului Loteriei
Naþionale. 
Centrul de Vizitare oferã tur cu barca de o orã,
denumit The Falkirk Wheel Experience, care include ºi
o turã cu roata în sine. Din 2010, un bilet costã 7,95
lire pentru adulþi ºi 4,95 pentru copiii cu vârste
cuprinse între 3 ºi 15 ani, pentru copiii sub trei ani
fiind gratuit. Preþul pentru studenþi este de 6,95, iar
preþul pentru familie 23,24 (2 adulþi ºi 2 copii). Este
disponibil de asemenea un discount de 10% pentru
grupuri de peste 20 persoane. 
Proiectele de viitor includ un design similar pentru un
nou canal de-a lungul vãii Marston în Bedfordshire,
parte a unui proiect turistic de scarã largã. De
asemenea, a fost propusã o expansiune a canalelor
Forth&Clyde la intrarea pe râul Forth, care va utiliza
douã structuri tip lift cu o diferenþã de nivel de 35 m.

partea mai multor autoritãþi locale,
prin tre care Scottish Enterprise
Net work, European Regional De -
velop ment Fund ºi Millennium
Com mission. S-a decis sã se cre -
eze o structurã ultramodernã, în
loc de a recrea pur si simplu eclu -
ze le istorice. Au fost depuse pro -
iecte pentru realizarea unui lift
pen tru ambarcaþiuni, iar proiectul
Roþii a câºtigat detaºat. Acesta in -
cludea, de asemenea, con struc þia
unui centru de vizitare, cu ma ga -
zin, cafenea ºi centru expozi þional. 

Serviciile de proiectare arhi -
tec turalã au fost asigurate de
com pania scoþianã RMJM, ur mã -
rind designul iniþial realizat de
Nicoll Rusell Studios ºi de cãtre
inginerii Binnie Black ºi Veatch.
Arhitectul principal a fost Tony
Kettle, de la RMJM. 

Joint-venture-ul Bachy/Sole -
tanche ºi Morrison Construction
a câºtigat contractul de con -
strucþie a roþii, a bazinului de
„primire“, a unei noi secþiuni de
canal, a unui tunel sub Zidul
Antonian ºi a unei secþiuni din
aquaduct. Dar joint-venture-ul a
nu mit compania Butterley Engi -
nee ring sã proiecteze ºi sã con -
struiascã roata. 

„Leagăn“ pentru
bărci

Roata are un diametru de 35
m ºi constã din douã braþe la
punc te opuse, care se extind 15
m dincolo de axa centralã, luând
forma unei barde cu douã capete,
de inspiraþie celticã. Douã seturi
de astfel de braþe sunt ataºate la
25 m de-o parte ºi de cealaltã a
unui ax cu un diametru de 3,5 m. 

Douã chesoane diametral opu -
se, umplute cu apã, fiecare având
o capacitate de 360.000 l, sunt
aºezate între capetele braþelor.
Aceste chesoane au întotdeauna
aceeaºi masã, indiferent cã este
vorba despre masa lor combinatã
de 600 t, sau sunt „încãrcate“ cu
barje, deoarece, conform prin ci -
piu lui lui Arhimede, obiectele scu -
fundate în apã dislocã o cantitate
de lichid egalã cu propria masã.
Acest lucru menþine roata în echi -
li bru ºi astfel, în ciuda masei enor -

me, se roteºte la 180 grade în 5
mi nute ºi jumãtate, utilizând foar -
te puþinã energie. Este nevoie
doar de 22,5 kW (30,2 CP) pentru
a alimenta motoarele electrice,
care consumã numai 1,5 kWh în
patru minute. 

Diferenþa de nivel dintre cele
douã canale la nivelul roþii este de
24 m, echivalent cu înãlþimea unei
clãdiri cu opt etaje. Canalul Union
este cu 11 m mai sus decât aqua -
ductul care intersecteazã roa ta, iar
ambarcaþiunile trebuie sã treacã
printr-o serie de ecluze pentru a
coborî din acest canal în aquaduct,
în partea superioarã a roþii. 

Cum funcţionează

Roata se învârte împreunã cu
axul, care este susþinut de rul -
menþi cu diametrul de 4 m, in sta -
laþi la capãtul axului, cu inelele
ex terioare montate pe plintele
con struite în partea superioarã a
pilonilor de fundaþie. 

Rulmentul din partea axului
din spre camera maºinilor are un
inel interior care este configurat
sã funcþioneze ca roatã dinþatã
rota tivã inelarã, acþionat prin inter -
me diul a 10 motoare hidraulice
asam blate pe un rulment sta -
þionar. Axele de propulsie ale mo -
toa relor au pinioane care func -
þionea zã ca angrenaje planetare,
acþionând roata dinþatã inelarã. 

Un motor electric acþioneazã
o pompã hidraulicã, aceasta fiind
conectatã la motoarele hidraulice
prin intermediul unor furtune ºi
propulseazã roata cu 1/8 rotaþii
pe minut. 

Chesoanele trebuie sã se ro -
teas cã cu aceeaºi vitezã ca roata,

RRooaattaa  ssccooţţiiaannăă
FF alkirk Wheel a fost des -

chis pe 24 mai 2002 de
cãtre Regina Elizabeth II,
în cadrul unei ceremonii
ca parte a sãrbãtorilor Ju -

bi leului de Aur. Deschiderea a fost
amânatã cu o lunã, din cauza unor
inun daþii cauzate de vandalizarea
porþilor Roþii.

Planul de a renova canalele din
centrul Scoþiei pentru a reco nec -
ta Glasgow de Edinburg a fost co -
ordonat de cãtre British Water -
ways, cu suport ºi finanþare din

Falkirk Wheel (Roata de la Falkirk)
este un sistem de lift rotitor pentru
ambarcaţiuni localizat în Scoţia,
conectând canalele Forth şi Clyde cu
Union Canal. Deschis în 2002,
sistemul rotitor de ecluze îşi trage
numele de la un oraş din apropiere,
din inima Scoţiei. Cele două canale
fuseseră anterior conectate prin
intermediul unui sistem cu 11 ecluze,
dar în anii '30 au fost scoase din uz.
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dar în direcþie opusã, pentru a le
men þine în echilibru ºi pentru a
se asigura cã încãrcãtura de am -
bar caþiuni ºi apã nu se rãstoarnã
atunci când roata se întoarce. 

Fiecare extremitate a fiecãrui
cheson se sprijinã pe rotiþe care
ru leazã pe partea interioarã a
unor gãuri cu un diametru de 8
m la capãtul braþelor, permiþând
ro tirea chesoanelor. Aceastã miº -
care este controlatã prin inter -
me diul unui ansamblu de roþi din -
þate: un sis tem alternativ de trei
roþi din þate inelare cu diametru
de 8 m ºi douã mai mici, toate
cu dinþi exteriori. Roata dinþatã
centralã sta þionarã este montatã
pe axã la capãtul dinspre camera
maºinilor ºi este fixatã de o plintã
pentru a nu se roti. Cele douã
roþi dinþate mici sunt fixate de
bra þele roþii ºi ac þioneazã ca an -
gre naje pla ne tare. Când motoa -
re le învârt roata, angrenajele pla -
netare acþioneazã roata centralã,
ceea ce conduce la o rotire a pla -
ne tarelor mai rapi dã decât a roþii
în sine, dar în ace e aºi direcþie.
Pla netarele acþio nea zã roþile din -
þate de la ex tre mitãþile chesoa -
ne lor, propul sân du-le cu aceeaºi
vitezã ca roa ta, dar în direcþie
opu sã. Aceas tã arhitecturã anu -
leazã rotaþia cau za tã de braþe ºi

menþine chesoa ne le stabile ºi la
orizontalã. 

Sistemul de andocare este un
port pe sistem de doc uscat, izolat
de bazinul canalului inferior prin in -
ter mediul unor porþi de ecluzã ºi
men þinut uscat cu ajutorul unor pom -
pe. Când roata se învârte ºi se o -
preºte cu braþele în poziþie ver ti ca -
lã, ambarcaþiunile pot intra ºi ieºi din
chesoane atunci când porþile sunt
deschise fãrã ca docul sã fie inundat.
Spaþiul de sub cheson este gol. 

Dacã nu ar fi fost inclus docul,
che soanele ºi extremitãþile braþe -
lor ar fi fost scufundate în apã în
par tea inferioarã a bazinului cana -
lu lui de fiecare datã când roata
se învârte. Acest lucru ar fi condus
la dezvoltarea unor situaþii inde -
zi rabile, printre care ºi o creºtere
a puterii necesare, din cauza re -
zi stenþei apei. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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În luna septembrie, a avut loc
lansarea oficialã a TUI Travel
Center, rezultatul parteneriatului
strategic dintre TUI Travel PLC ºi
Grupul Eurolines România.
Astfel, TUI Travel PLC, cea mai
mare companie de turism din
lume, vine mai aproape de
clienþii din România, iar agenþiile
Eurolines sunt gata sã ofere
pachete de vacanþã sub numele
„TUI Travel Center prin
Eurolines“.
În România, TUI Travel Center
prin Eurolines va avea 52 de
agenþii de turism la nivel
naþional ce vor continua
conceptul de Travel
Hypermarket. Astfel, pasionaþii
de vacanþã vor gãsi atât
produse TUI, cât ºi produse ale
altor branduri germane ºi
româneºti de succes, fapt ce
garanteazã varietatea ºi
calitatea pachetelor turistice
achiziþionate.
O cotã importantã din

totalitatea ofertelor turistice din
agenþii va fi reprezentatã de
produsele World of TUI. Acestea
garanteazã calitatea pachetului
achiziþionat, oferã siguranþã ºi
acces la un set de lanþuri
hoteliere exclusiviste, ce nu se
regãsesc la alþi tour-operatori,
consultanþã specializatã,
precum ºi preþuri competitive
raportate la calitate.
De asemenea, prezenþa TUI prin
reþeaua de agenþii TUI Travel
Center în principalele oraºe din
România va influenþa pozitiv
numãrul de turiºti strãini, de pe
piaþa germanã ºi din celelalte
pieþe-sursã ale Uniunii
Europene, ce aleg România ca
destinaþie de vacanþã.
În continuare, agenþiile TUI
Travel Center prin Eurolines vor
oferi atât pachete complete de
vacanþã, cât ºi produse
individuale precum cazare,
vacanþe interne ºi
internaþionale, bilete de avion,
bilete de autocar, bilete de tren,
asigurãri de cãlãtorie,
transferuri, închiriere de
autocare ºi microbuze sau

serviciul „rent a car“.
TUI Travel PLC opereazã în 180
de þãri, are aproximativ 30 de
milioane de clienþi anual ºi
peste 71.000 angajaþi. La nivel
mondial, compania are trei
departamente principale: TUI
Travel, TUI Hotels & Resorts ºi
TUI Cruises.
Grupul Eurolines România este
alcãtuit din 12 societãþi, are 450
de angajaþi, deþine cea mai
mare reþea de distribuþie a
produselor turistice din þarã, 6
agenþii francizate în Germania, o
flotã de 35 de autocare ºi
aproximativ 200 de
autoturisme. Cifra de afaceri a
Grupului în anul 2010 a fost de
peste 140 milioane lei. (Cristina
TOBESCU)

VACANŢE ZÂMBITOARE DE LA TUI, PRIN EUROLINES

VDL FUTURA ESTE
„INTERNATIONAL
COACH OF THE YEAR
2012”

VDL Bus&Coach, prin modelul
Futura, ºi-a adjudecat titlul de
„International Coach of the
Year 2012”. Modelul a fost
desemnat învingãtor în cadrul
„Coach Euro Test 2011”, care
s-a desfãºurat în Norvegia.
Membrii juriului ºi-au bazat
decizia în special pe analiza
conceptului total al modelelor
participante, cu un accent
special pe elementele practice,
finisaje ºi eficienþã. Desigur,
modelul îºi va arãta calitãþile ºi
în cadrul expoziþiei de la
Kortrijk. 

PREMIERE LA
MERCEDES-BENZ

Cel mai important producãtor
european de autobuze ºi
autocare va scoate la rampã
noul Mercedes-Benz Travego
Edition 1. Travego este primul
autocar turistic care
îndeplineºte normele de
poluare EURO 6 ºi se prezintã
cu un nou motor BlueEfficiency
Power, o nouã transmisie ºi un
nou post de conducere, alãturi
de care amintim ºi sistemul de
siguranþã Attention Assist, o
premierã pe un autovehicul de
transport pasageri. Un alt

model interesant este noul
Citaro, care va fi prezentat în
premierã la târg, moºtenitorul
celui mai bine vândut model de
autobuz. 

NOU AUTOBUZ URBAN
VOLVO

În cadrul expoziþiei de la
Kortrijk, îºi va face intrarea pe
piaþã autobuzul urban Volvo
7900. Printre numeroasele
îmbunãtãþiri aduse modelului,
se numãrã ºi reducerea masei
proprii, ce va avea ca rezultat o
incontestabilã economie de
combustibil, precum ºi
creºterea capacitãþii de
transport pasageri. 

IRIZAR ADUCE TOATĂ
GAMA

Dupã ce, în urmã cu doi ani, tot
la Busworld, prezentase
prototipurile, Irizar aduce, la
ediþia din acest an, întreaga sa
gamã de autocare, lansate în
producþie dupã o serie de
dezvoltãri de proiecte ºi
sesiuni extinse de testare.
Noutatea este modelul i6,
disponibil în versiuni de 12,2 ºi
12,92 m lungime, cu o înãlþime
de 3,73 m. Sunt oferite douã
motorizãri DAF, un 9,2 l PR265
EURO 5 ºi un 12,9 l MX300. 

SOLARIS... ELECTRIC

Solaris Bus&Coach îºi prezintã,
la Kortrijk, primul sãu model de
autobuz electric. Acest model
stocheazã energia în baterii,
nemaifiind necesarã acþiunea
unui motor diesel. Alte modele
care vor fi prezente la stand
sunt Urbino 18 Hybrid cu
pachet de design BHNS ºi un
Urbino 12 urban, cu motor
MAN. 

SETRA PREZINTĂ...
EDIŢIA FINALĂ

Divizia Setra Bus and Coach -
marcã a concernului Daimler,
prezintã la Kortrijk, printre
altele, versiunea Final Edition a
clasei Comfort 400 (S 415
GT-HD cu dotãri speciale). Prin
modelele sale, Setra
demonstreazã o abordare
remarcabilã a designului
interior ºi exterior al
autocarelor turistice ºi
autobuzelor interurbane pentru
servicii regulate, la care se
adaugã pachete de siguranþã
de nivel înalt. 

VAN HOOL VINE CU
NOUTĂŢI

Busworld 2011 este
oportunitatea perfectã pentru
Van Hool sã îºi lanseze noua
gamã de vehicule. Succesorul
popularei game T9 a primit
numele de TX. De la Alicron la
Astromega, toate autocarele
au fost modernizate ºi
adaptate necesitãþilor pieþei,
având în vedere experienþa de
peste 60 de ani a
producãtorului, propunând un
design interior ºi exterior
optimizat. De asemenea, va fi
prezentatã în premierã
platforma de autobuz
ExquiCity. 

MAN ŞI NEOPLAN -
„THE WAY PEOPLE
TRAVEL“

MAN prezintã în cadrul
expoziþiei noul double-decker
Neoplan Skyliner. Alãturi de
acest model, vor fi prezentate
modelele MAN Lion's City M ºi
Lion's City Hybrid, care vor fi,
de asemenea, disponibile
pentru drive-teste. Din punctul
de vedere al motoarelor, MAN
Lion's City propune un
propulsor EURO 6, alãturi de
care vor strãluci, la standul
producãtorului german, ºi alte
motorizãri D08 ºi D20 EURO 6.

BUSWORLD LA KORTRIJK ÎN AVANPREMIERĂ
În perioada 21-26 octombrie
2011, se va desfăşura, la
Kortrijk, o nouă ediţie a
binecunoscutei expoziţii
dedicate transportului de

pasageri, Busworld. În cele
ce urmează, vă prezentăm,
în avanpremieră, câteva
dintre noutăţile care vor fi
prezentate la târg.



maþii în mass-media cum cã a
cres cut fluxul de cãlãtori, când în -
seºi datele deþinute de Guvern,
în urma unor analize de piaþã, rea -
li zate pe eºantioane semnificative
cu marje de eroare extrem de mici,
aratã tocmai contrariul.

În plus, în momentul de faþã,
or ganizarea electronicã a lici ta þi -
ilor se face deficitar. Constatãm
cã ajung sã aibã punctaje mari
niºte firme care nu pot justifica
acele punctaje. Astfel, apar se ri -
oa se suspiciuni privind un posibil
trafic de influenþã. Aº menþiona
în acest sens Satu Mare, unde un
con silier judeþean este ad mi nis -
tra tor într-o societate de transport
ºi co-acþionar la o alta, iar auto -
ri tãþile realizeazã controale la toþi
con curenþii lui din piaþã, în în cer -
carea de a-l menþine pe acesta
pe linia de plutire.

Pirateria, fenomenul care, în
loc sã fie stãvilit, a ajuns sã de -
pã ºeascã orice imaginaþie, este
un mod de a supravieþui în trans -
porturi, pentru cã nu existã pârghii
legale pentru a fi controlatã.

Normele ce trebuie sã
aparã pentru OG 27/2011
(noua lege a
transporturilor) ar putea
îmbunãtãþi situaþia
existentã?
Cred cã Ministerul Trans por -

tu rilor va profita de lipsa de uni -
tate ºi de reacþie a majoritãþii
trans portatorilor, va duce lucrurile
ºi mai departe, va publica niºte
nor me pe ultima sutã de metri,
fãrã a þine cont de punctele noas -
tre de vedere ºi ne vom trezi de
la 1 decembrie cu o lege ºtirbã,
proas tã, neancoratã în realitate,
care nu rezolvã nici una dintre
pro blemele reale din piaþã, ci doar
prelungeºte agonia ºi haosul
existente. 

În aceste condiþii, ce se va
întâmpla cu firmele de
transport?
O parte dintre transportatori

vor renunþa la a mai face transport
licenþiat ºi vor reveni la perioada
90-95 când prindeau ce pica ºi
pro babil vor trece din nou la mij -
loace de transport 8+1, devenind
prac tic piraþi... Pentru mulþi, alter -

nativa va fi reprezentatã de
faliment. 

Vor rezista mai mult cei care
au contracte pe termen lung pe
cur se speciale regulate. Totodatã,
vor rezista cei care acoperã cât de
cât serviciile de transport nece -
sa re în turism ºi cei care încã se
mai bazeazã pe un flux de cãlãtori
la internaþional. Vãd transportul
interjudeþean dispãrând complet,
din perspectiva faptului cã noul
program de transport sunt convins
cã va fi fãcut astfel încât traseele
su prapuse cu calea feratã sã fie
scoa se din program. Totodatã,
trans portul judeþean va primi ace -
e aºi loviturã, în sensul cã Aso cia -
þiile de Dezvoltare Intra co mu ni -
tarã, consiliile judeþene ºi
con siliile locale vor scoate din
pro gramele de transport toate tra -
seele bãnoase, cu un flux cât de
cât constant de cãlãtori ºi le vor
da în atribuire directã, pe criterii
poa te politice sau de interes per -
sonal.

Împlinirea acestor previziuni
ar însemna o înjumãtãþire a trans -
por tatorilor licenþiaþi în 2012, pre -
cum ºi a capacitãþilor de transport.

Sã nu uitãm, totodatã, pro ble -
ma caselor de marcat fiscale, care
îi impune operatorului de trans -
port sã facã o investiþie cu costuri
mari pe vehicul, în contextul în
care nu se ºtie dacã acel vehicul
va mai face transport sau nu. Acei
bani sunt bani pierduþi. 

În plus, dupã un schimb de
adrese cu Ministerul Muncii ºi cu
Ministerul Apãrãrii Naþionale, con -
statãm cã nu existã nici un fel de
colaborare la nivelul Guvernului
în ceea ce priveºte introducerea
POS-urilor ºi caselor de marcat
fis cale. În urmã cu câteva sãp tã -
mâni, Asociaþia Naþionalã a Vete -
ra nilor de Rãzboi a tipãrit ºi a dis -
tribuit în þarã cupoane de cãlãtorie
gratuitã pentru veterani, însoþitori,
soþii etc. În contextul în care noi,
de la 1 ianuarie, trebuie sã ne in -
sta lãm POS-uri ºi case de marcat
fis cale, tocmai cu rolul de a nu
mai fi utilizate acele cupoane care
pot fi falsificate, ci de a folosi
carduri.

Militãm în continuare ca aces -
te categorii defavorizate sã pri -
meas cã o sumã în plus la pensie
pe care sã o utilizeze fie pentru

trans port plãtind serviciul direct,
fie pentru o pâine, dacã nu are
ne voie de transport. De ce sã
coma sãm atâtea resurse umane,
atâta energie, atâtea controale,
c upoane, taloane, carduri, POS-
uri ºi case de marcat care scot
ba nii din România? Pentru cã
exis tã interese financiare perso -
na le sub acest aspect. Deja ope -
ra torii de transport sunt sunaþi de
fur nizorii de astfel de echi pa men -
te. Asta în contextul în care ve te -
ranul va veni în continuare cu cu -
ponul de veteran. 

Mai mult decât atât, dacã
trans portatorul nu va avea trasee,
în contextul noului program de
trans port, cum sã facã o investiþie
de peste 2000 EUR pe maºinã? 

Se vorbeºte acolo despre
posibilitatea transmiterii online a
datelor. Cãtre ce? Pentru a cum -
pãra POS-uri cu posibilitate de
transmitere a datelor online tre -
buie întâi sã ºtii la ce program te
raportezi. Ne apropiem de mo -
mentul decembrie, mai sunt douã
luni ºi mi-e groazã sã mã gândesc
ce vor face transportatorii. Vor da
nãvalã toþi într-o lunã de zile sã îºi
cumpere POS-uri ºi case de mar -
cat fiscale? De unde le vor cum -
pãra? Cine va putea sã asi gure ne -
cesarul pentru cele aproxi ma tiv
12.000 de autovehicule im pli cate
în transportul regulat judeþean ºi
inter judeþean? Astfel de echipa -
mente nu se fabricã în Ro mânia.
Banii aceºtia vor ieºi din þarã.
Înseamnã 24 milioane de euro. 

O soluþie de supravieþuire o
reprezintã apropierea de o zonã
politicã favorabilã. Este foarte
grav ºi nefiresc, dar cred cã asta
se va întâmpla. Simt din ce în ce
mai mult influenþa politicã la
nivelul afacerilor din transporturi,
simt cã asta se încearcã - atra ge -
rea firmelor sub o umbrelã de cu -
loare politicã, pentru a fi folosite
ºi pentru a li se asigura o existenþã
dupã acest context reprezentat
de noua lege a transporturilor. 

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Ziua Cargo: Care este
situaþia actualã a
operatorilor de transport
persoane?
Augustin Hagiu: Gãsim trans -

por tatorii de persoane, în aceastã
toamnã, subjugaþi de un mare
semn de întrebare. Nu ºtiu în ce
sã investeascã, nu ºtiu ce îi aº -
teap tã din punctul de vedere al
li cenþelor de traseu, în ce bazã
vor fi ele obþinute - prin licitaþii,
prin atribuire directã la cerere,
prin tr-o liberalizare. Este o lipsã
de predictibilitate totalã. Foarte
mulþi operatori ar dori sã schimbe

ca pacitãþile de transport. S-au sã -
tu rat de capacitãþile de transport
de pânã la 22 de locuri, dar aceste
investiþii nu le poþi face decât în
mãsura în care ºtii cã te vei baza
pe un flux de cãlãtori.

S-au organizat licitaþii ºi atri -
buiri anul acesta total anapoda,
cu punctaje calculate abuziv, ero -
nat. Se cer suplimentãri de curse
pe grafice de circulaþie fãrã sã ve -
ri fice cineva dacã fluxurile men -
þio nate în solicitãri sunt reale. În
fapt, fluxul de pasageri a scãzut
cu 37% din 2009 pânã în 2011.
Sunt date obþinute din statistica
pusã la dispoziþie de Secretariatul

Ge neral al Guvernului. La ora ac -
tua lã, nu avem un program de
trans port corelat între transportul
ju deþean ºi interjudeþean, bazat
pe niºte fluxuri reale, ºi astfel ne
con fruntãm cu niºte probleme
greu de ocolit. Deja autocare în
care s-au investit sute de mii de
euro circulã aproape goale pe tra -
s ee care au cunoscut suplimentãri
de curse în intervalul ultimilor trei
ani, 2008-2011. Cum este posibil
aºa ceva? Este clar cã Autoritatea
Rutierã Românã modificã grafice
de circulaþie ºi programe de trans -
port fãrã a avea nici un fel de con -
tact cu realitatea, aruncând in for -

Operatorii de transport rutier de persoane au traversat
în ultimii doi ani o perioadă extrem de dificilă - scăderea
fluxului de călători, legislaţia în neconcordanţă cu nevoile
pieţei, creşterea numărului de amenzi şi a cuantumului
acestora, tot mai multe procese între firme şi între
acestea şi autorităţi... şi totuşi, cea mai mare problemă a
transportatorilor nu se regăseşte printre cele enumerate
mai sus, ci este legată, în principal, de lipsa de
perspective. Astăzi, este mai greu ca niciodată să
realizezi un plan de afaceri coerent pentru o firmă de
transport persoane. Am discutat despre viitorul
transportatorilor cu Augustin Hagiu, preşedinte FORT
(Federaţia Operatorilor Români de Transport).

„Numărul firmelor de
transport persoane s-ar
putea înjumătăţi în 2012“
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Momentan nu ºtim dacã termenul de 2013 a mai rãmas în
picioare, pentru cã OG 27/2011 practic anuleazã prevederile

lui OG 27/2010, care modificã ºi completeazã OUG 109/2005. Deci,
de la 1 decembrie, orizontul 2013 dispare. Teoretic, dacã normele
nu prevãd menþinerea programului de transport valabil pânã în
2013, ne putem trezi cu o licitaþie în 2012.“

„

Simt cã suntem la un
capãt de drum ºi cã

dacã pânã la apariþia normelor
nu reuºim sã ne manifestãm
în orice fel, nu vorbesc de
agresivitate, ci de o
manifestare comunã a tuturor
patronilor din transporturi,
vom asista la dispariþia multor
firme, iar greutãþile vor întrece
orice imaginaþie.“

„
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DD e altfel, o parte im por -
tan tã din sesiunea de
drive-test organizatã de
producãtorul german
pentru noul Citaro s-a

concentrat pe evidenþierea avan -
ta jelor aduse de ESP.

Mai sigur ca
niciodată

Un autobuz urban presupune, în
general, viteze scãzute de de pla -
sare ºi, în aceste condiþii, în luna mai,

atunci când noul Citaro a fost lansat,
mulþi ºi-au pus în trebãri legate de
utilitatea sis te mului ESP.

Era, astfel, de aºteptat ca una
din tre temele principale ale se -
siu nii de drive-test sã fie dedicatã
acestui subiect.

Pe o pistã special amenajatã
pentru teste, au fost simulate
douã situaþii: schimbarea bruscã
a benzii de circulaþie la o vitezã
de 70 km/h ºi un viraj la dreapta
luat cu aproximativ 45 km/h, la
fi nalul cãruia apare un obstacol

ce trebuie ocolit, ceea ce duce la
accentuarea bruscã a curbei.

Dupã cum vedeþi, regimul de
vitezã este unul utilizat frecvent
în transportul urban cu autobuzul.

Rezultatele au fost impre sio -
nan te, iar ziariºtii prezenþi le-au
pu tut testa direct, atât la volan
cât ºi din postura de pasager.

Circuitul a fost parcurs de
douã ori, odatã cu ESP-ul dezac -
ti vat ºi apoi activat.

Fãrã ESP, la schimbarea benzii
de circulaþie, s-a simþit pierderea
con trolului asupra direcþiei, lucru
care a dus, la cele mai multe dintre
încercãri, la rãsturnarea indica toa -
relor ce demarcau traseul.

Cu ESP activ, controlul asupra
direcþiei s-a pãstrat în per ma nen -
þã, putând fi urmat fãrã probleme
traseul.

În ceea ce priveºte virajul, 45
km/h a reprezentat o vitezã destul

NNoouull  MMeerrcceeddeess--BBeennzz  CCiittaarroo

Primul autobuz
urban cu ESP
Daimler rămâne
consecvent politicii
sale de a produce
autovehicule cât
mai sigure şi a
lansat primul
autobuz urban
dotat cu ESP.
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Fişă tehnică autobuze testate
Citaro 2 uºi

Dimensiuni (lungime/lãþime/înãlþime): 12.105/2.550/3.120 mm
Capacitate: 90 locuri, din care 37 pe scaune.
Motor montat orizontal: OM 457 hLA EURO V EEV
Putere maximã: 299 CP
Cilindree: 11.967 cmc
Cuplu maxim: 1.250 Nm la 1.100 rpm
Nr. cilindri: 6 în linie
Transmisie automatã: ZF EcoLife, 6 trepte
Puntea faþã: ZF, suspensie independentã
Citaro 3 uºi

Dimensiuni (lungime/lãþime/înãlþime): 12.105/2.550/3.120 mm
Capacitate: 99 locuri, din care 28 pe scaune.
Motor montat vertical: OM 926 LA EURO V EEV
Putere maximã: 286 CP
Cilindree: 7.200 cmc
Cuplu maxim: 1.120 Nm la 1.200-1.600 rpm
Nr. cilindri: 6 în linie
Transmisie automatã: ZF EcoLife, 6 trepte
Puntea faþã: ZF, suspensie independentã
Citaro G (articulat) 3 uºi

Dimensiuni (lungime/lãþime/înãlþime): 18.095/2.550/3.120 mm
Capacitate: 141 locuri, din care 43 pe scaune.
Motor montat orizontal: OM 457 hLA EURO V EEV
Putere maximã: 354 CP
Cilindree: 11.967 cmc
Cuplu maxim: 1.600 Nm la 1.100 rpm
Nr. cilindri: 6 în linie
Transmisie automatã: VOITH D854.5 DIWA 5
Puntea faþã: ZF, suspensie independentã
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de mare pentru a determina intra -
rea autobuzului într-un uºor de -
ra paj, atunci când sistemul ESP
a fost dezactivat. Cu ESP activ,
auto buzul frâneazã singur ºi pe
ro þile care trebuie, asigurând in -
tra rea autobuzului într-o zonã si -
gu rã. Practic, cu ESP activat, ºan -
sa ca autobuzul sã derapeze este
scã zutã semnificativ.

Pregătit pentru
EURO VI

Pe lângã schimbãrile legate
de design, ce au asigurat o ima -
gine mai modernã ºi mai ae ro -
dinamicã pentru noul Citaro, con -
structorul german a dorit sã

spo reascã ºi confortul ºoferului
precum ºi al pasagerilor.

Vizibilitatea mai bunã, creº te -
rea gradului de ajustare a postului
de conducere (atât în ceea ce
priveºte scaunul, cât ºi volanul),
înãlþarea scaunului ºoferului, asi -
gu rarea mai multor spaþii de de -
po zitare, un nou bord mai elegant
ºi mai ergonomic sunt câteva din -
tre inovaþiile ce vor face viaþa mai
uºoarã pentru conducãtorii auto.

În ceea ce priveºte amen aj a -
rea interioarã, nu am putut sã nu
admir încã o datã precizia pe care
o afiºeazã Citaro. Fiecare element
este gândit ºi plasat exact acolo
unde ai nevoie de el, indiferent
dacã este vorba despre scaune,

bãri de susþinere sau spaþii pentru
per soane cu handicap locomotor.
Noul Citaro, în toate cele trei
variante testate (solo cu 2 ºi 3
uºi, precum ºi articulat cu 3 uºi)
reprezintã varianta îmbunãtãþitã
a unui autobuz ce a primit pe
merit, mulþi ani la rând, aprecierea
pieþei europene de profil.

În ceea ce priveºte þinuta la
drum, nu sunt multe de comentat.
Practic, în afara elementelor de
creº tere a confortului, enumerate
mai sus, noul Citaro se comportã
ca ºi modelul precedent, fiind
echi pat cu aceleaºi motoare ºi
trans misii.

Însã noul Citaro va primi în
urmã toarea perioadã motorizarea
EURO VI ºi o nouã transmisie,
schimbãrile realizate fiind gândite
inclusiv pentru aceastã tranziþie
(printre acestea se numãrã adu -
ce rea bateriilor în partea din faþã
a autovehiculului).

O surprizã în cadrul eveni men -
tului a constituit-o testarea unui
model de autobuz articulat, Citaro
hi brid, care, având bateriile pline,
a parcurs o distanþã de peste 11
km utilizând doar energia elec tri -
cã. La finalul distanþei, bateriile
erau descãrcate 50%.

Radu BORCESCU
München, Germania

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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unul dintre cele mai pretenþioase
tipuri de vehicule - un autobuz de
pa sa geri. În urma programului
nos tru extensiv de testare, care a
fost derulat în ultimii doi ani, sun -
tem încrezãtori cã ne vom com -
ple ta gama ºi cã vom face faþã
cerinþelor reale ale pieþei, oferind
în acelaºi timp avantaje enorme
de protecþia mediului“. Paul Lin,
care în prezent activeazã în cadrul
se diului central european al com -
pa niei, aflat în Olanda, a adãugat:
„Sperãm sã atragem un interes
con siderabil din partea opera to -
ri lor europeni de transport pasa -
geri în timpul Busworld ºi sã fim
în situaþia de a ne începe progra -
mul de testãri în câteva luni.“

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

BB YD (prescurtarea de la
Build Your Dreams -
„Con struieºte-þi vise le“)
este o corporaþie care
are un personal de peste

200.000 angajaþi. Compa nia a
început prin producþia de ba terii pe
litiu (pentru telefoane mo bile ºi alte
tipuri de dispozitive) ºi a intrat pe
piaþa automotive în 2006. eBUS-12
este primul mo del de autobuz pe
care îl prezintã pu blicului ºi va intra
în teste ope ra þionale, în urmãtoarele
luni, în mari oraºe europene precum
Lon dra, Copenhaga, Frankfurt ºi
Am sterdam.

Ca parte a programului sãu
„Green City Solution“ (Soluþie
pen tru un oraº verde), BYD s-a
con centrat pe dezvoltarea vehi -
cu lelor electrice de toate tipurile,
inclusiv autoturisme ºi autobuze.
În prezent, are douã vehicule pur
electrice: autoturismul e6 ºi mo -
delul eBUS-12. Ambele se aflã în
operare în cadrul serviciilor de
trans port public în China, cu teste-
pilot ºi în Olanda, Spania, SUA ºi
Hong Kong. 

Pentru protecþia mediului, re -
du  cerea poluãrii aerului, rezol va -
rea crizei energetice globale ºi re -

ducerea efectelor contribuþiei uma -
ne la schimbãrile climatice, BYD a
dez voltat programul „Green City
Solu tion“. Aceastã so luþie repre -
zintã un plan atât pe ter men scurt,
cât ºi pe termen lung de optimizare
a consumului energetic prin
intermediul elec tri ficãrii sistemului
de transport pu blic într-un mod
sustenabil. Ve hiculele diesel sau
pe benzinã pot fi înlocuite cu unele
electrice, care nu numai cã sprijinã
reducerea sub stanþialã a poluãrii
aerului cau zatã de transporturi, ci
ºi reduce cos turile de operare cu
o treime sau chiar mai mult. 

În cadrul acestui program,
eBUS-12 va fi urmat de o gamã
de modele noi eBUS în viitorul a -
pro piat, inclusiv un model cu o
lun gime de 7 m ºi un double
decker. 

Confort pe toată
linia

Conform declaraþiilor con -
struc torului, eBUS-12 este pro -
iec tat pentru un grad înalt de con -
fort al pasagerilor. Sistemul de
tracþiune încorporat în roatã ºi
sus pensiile pneumatice controlate
elec tronic (ECAS) conferã mode -
lului capacitatea de a oferi o po -
dea foarte coborâtã, o uºã largã
ºi spaþiu amplu pentru urcarea ºi
coborârea pasagerilor. 

Parbrizul ocupã douã treimi
din suprafaþa frontalã a auto bu zu -
lui, pentru un maximum de vizi bi -
litate ºi siguranþã. Caroseria are

BYD eBUS-12

250 km...
electrici

BYD, o companie chineză inovativă, în cadrul căreia
investitorul Warren Buffet deţine o cotă de 10% din
acţiuni, lansează, în cadrul expoziţiei Busworld de la
Kortrijk (Belgia), pe data de 21 octombrie, modelul de
autobuz în întregime electric eBUS-12. Producătorii sunt
de părere că este primul autobuz în întregime electric
(în mărime naturală) din lume.

un aspect elegant la exterior, în
timp ce interiorul oferã un scaun
pentru ºofer din piele, ajustabil,
scaune de piele pentru pasageri
ºi un grad înalt de izolare fonicã. 

eBUS-12 încorporeazã o serie
de tehnologii avansate dezvoltate
de cãtre BYD. Printre acestea se
nu mãrã bateria BYD Fe, ma te ria -
le le din care este fabricatã putând
fi cu uºurinþã reciclate sau distru -
se fãrã poluare. În afarã de încãr -
ca rea clasicã, la prizã (3-6 ore în
ciclu complet), bateria se încarcã
prin intermediul panourilor solare
instalate pe plafonul autobuzului. 

Computerul de bord cu display
în corporat în panoul de instru -
men te oferã toate informaþiile ne -
cesare ºoferului, în conducere sau
în staþionare. 

Modelul eBUS-12 are o auto -
no mie de 250 km la o singurã în -
cãr care, în trafic urban (fãrã apor -
tul celulelor solare). 

Pentru o siguranþã optimã,
auto buzul este echipat cu frâne-
disc pe toate roþile, precum ºi cu
sisteme ABS ºi ASR. 

Paul Lin, ºeful departamentului
pentru vânzãri în Europa al BYD,
a declarat: „Cu eBUS-12, am ales

BYD eBUS-12 -
Autobuz electric
de 12 m lungime

Autonomie: 250 km
Ciclu de încãrcare 

baterii: 3-6 ore
Dotãri: panouri solare,

frâne pe
discuri, ABS,
ASR, ECAS.
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BERBEC 
(21 martie 

- 20 aprilie)

Energia este la cote
maxime şi vă ajută foarte

mult acest lucru având în vedere
că treceţi prin momente presante
în plan profesional. Faceţi faţă cu
brio stresului cauzat de volumul
mare de muncă doar printr-o
planificare riguroasă. Atenţie la
deciziile pe care le veţi lua: ele vă
vor influenţa evoluţia până în
primăvara anului viitor. Veţi
călători moderat.

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Parteneriatele şi
munca în echipă sunt

favorizate în această perioadă.
Dar şi acţiunile individuale vor
avea efecte pozitive, mai ales în
plan financiar. Important este ca,
indiferent ce întreprindeţi, atât în
plan profesional cât şi personal,
deviza dumneavoastră să fie
răbdarea. Chiar dacă nu veţi
călători foarte mult, conduceţi cu
prudenţă.

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

Se anunţă o perioadă
extrem de propice pentru

negocieri. Veţi beneficia de o
atmosferă relaxantă la serviciu şi
veţi avea ocazia să puneţi în
practică numeroase idei. Se
întrevăd câteva schimbări şi în
plan financiar şi în plan personal.
Veţi călători destul de mult. Nu
apăsaţi prea tare pedala de
acceleraţie şi concentraţi-vă
permanent asupra traficului.

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Întrucât lucrurile
par să meargă mai

bine ca niciodată în această
perioadă, ţineţi garda sus
pe toate planurile şi veţi
înregistra succese deosebite.
În plan profesional, activităţile
creative şi cele publice sunt
favorizate. Pentru că veţi călători
mult, mare atenţie la drum.
Verificaţi din timp starea tehnică
a maşinii şi conduceţi cu
prudenţă.

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

Se întrevede o perioadă
extrem de favorabilă

pentru atingerea obiectivelor pe
care vi le-aţi propus pentru
dezvoltarea afacerii pe termen
lung. Acţionaţi însă cu diplomaţie
şi răbdare, mai ales că vă veţi
confrunta cu negocieri şi
semnarea de contracte cu miză
importantă. Veţi călători destul de
mult. Atenţie în trafic: evitaţi
conflictele cu partenerii de trafic.

FECIOAR~ 
(23 august

- 22 septembrie)

Perioada debutează cu
resurse energetice

limitate, însă tonusul va creşte pe
parcurs până la cote maxime.
Concentraţi-vă pe atuurile de care
dispuneţi - comunicare eficientă,
spirit de organizare şi seriozitate în
decizii. În acest fel, există şanse
serioase de a încheia tranzacţii de
succes. Veţi călători moderat.
Atenţie la volan: conduceţi cu
prudenţă.

BALAN}~ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

În această perioadă,
veţi iniţia câteva proiecte

importante cu potenţial de
dezvoltare pe termen lung pentru
echipa dumneavoastră. Succesul
nu va întârzia să apară având în
vedere că preocupările de natură
intelectuală vor fi susţinute de o
comunicare eficientă. Veţi călători
moderat şi veţi înregistra succese
în plan financiar - atenţie însă la
cheltuieli.

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Munca în echipă
vă poate aduce

satisfacţii cu condiţia să
comunicaţi eficient.
Totuşi, aveţi tendinţa să intraţi în
conflicte cu superiorii.
Veţi călători mult iar oboseala
caracteristică drumurilor lungi
atrage după sine indisciplină în
trafic. Atenţie: excesul de viteză şi
neatenţia la volan vă pot da bătăi
de cap pentru mult timp de acum
încolo.

S~GET~TOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

În această perioadă,
sunt favorizate

proiectele colective, iar întâlnirile
cu prietenii vor avea un farmec
aparte. În plan profesional, se
întrevăd schimbări substanţiale,
de extindere şi înnoire, şi veţi fi
într-o formă financiară extrem de
bună. Important este să nu luaţi
decizii în grabă. Mare atenţie la
volan: concentraţi-vă asupra
traficului.

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Este o perioadă plină
de provocări în plan

profesional, dar seriozitatea cu
care veţi trata lucrurile atrage
după sine mari realizări. Cuvintele
cheie în carieră în acest moment
sunt conştientizare şi prudenţă. Se
anunţă o perioadă aglomerată din
punctul de vedere al călătoriilor pe
care le aveţi de făcut. Conduceţi
preventiv şi purtaţi întotdeauna
centura de siguranţă.

V~RS~TOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

Avântul care vă
stăpâneşte în această

perioadă vă impune în plan
profesional, însă acţiunile pot fi
ţinute în continuare sub control
prin farmec şi diplomaţie. Pentru
bunul mers al lucrurilor, este
important să nu răspundeţi la
provocări şi, mai ales, să nu creaţi
situaţii conflictuale. Atenţie în
trafic: nu vă urcaţi la volan decât
dacă sunteţi foarte bine odihniţi.

PE{TI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Deşi perioada
debutează timid în plan

relaţional, încep să apară noi
provocări şi atracţii către
persoane care deschid orizonturi
spirituale. În plan profesional,
toate acţiunile sunt favorizate
printr-o bună comunicare,
disciplină şi planificare.
Investiţiile primesc undă verde.
Veţi călători mai mult decât de
obicei. Evitaţi conflictele cu
partenerii de trafic.

15 octombrie - 15 noiembrie 2011
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