


noiembrie 2011 ....................................................................................................................

E
D

IT
O

R
IA

L

3

Director General
Mihai Pâl[u

Editor General

Meda Borcescu

meda.borcescu@ziuacargo.ro

Director Publicitate

Violeta Burlacu

violeta.burlacu@ziuacargo.ro

Tel.: 0726.910.277

Redactor {ef

Radu Borcescu

radu.borcescu@ziuacargo.ro
Membru
\n Juriul Interna]ional

Corespondent interna]ional

Raluca Mih`ilescu

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Redactori

Magda Severin

magda.severin@ziuacargo.ro

Alexandru Stoian

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Secretar General
de Redac]ie

Cristina Tobescu

cristina.tobescu@ziuacargo.ro

FOTO-VIDEO:

Jean-Mihai Pâlșu

DTP [i PRE-PRESS

Top O’Rush Graphic Design

Art Director

Adrian Baltag

Tipar executat
la RH Printing

Revist` editat` de
ZC Trans Logistics Media

Adresa redac]iei:

Bdul Timi[oara nr. 92,

Sector 6, Bucure[ti

Tel./fax: 021.444.00.96

Website:

www.ziuacargo.ro

ISSN 2069 - 069X

LL a începutul lunii decem -
brie, va intra în vigoare o
nouã lege a trans por tu -
rilor ºi, în plus, ar trebui sã
înceapã sã funcþio ne ze

controlul unic. Putem cataloga
apariþia acestor acte normative ca
fiind foarte târzie - s-a întâmplat în
vara acestui an. Dar ce comen ta rii
mai putem face în legãturã cu nor -
mele?! Cele privind controlul unic
abia au apãrut în Monitorul Ofi cial,
iar cele referitoare la lege sunt doar
la nivel de propunere. În mai puþin
de o lunã, o nouã lege intrã în
vigoare ºi nici mãcar nu suntem
siguri ce implicã aceastã schimbare.

Totul pare o glumã proastã, dar,
de fapt, aceasta este realitatea în
care trãim de la evenimentele din
1989 încoace. Însã, înainte sã se
schimbe ceva, trebuie sã ne pese!

ªi nu este vorba despre lipsa
de unitate a transportatorilor... din
punctul meu de vedere, nici nu ar
fi nevoie ca mai mult de 10% din -
tre firmele de transport ºi logisticã
sã ia în serios aceastã problemã.
Nici opacitatea autoritãþilor nu mai
este atât de gravã - cred cu toatã
sin ceritatea cã a trecut perioada în
care persoane poziþionate stra tegic
prin ministere creau legi având ca
unic scop îmbogãþirea personalã
„peste noapte“.

Dar, o lege care intrã în vigoare
fãrã a fi cunoscutã cu mãcar
jumãtate de an înainte ar trebui
catalogatã ca fiind sub standarde...

Îºi propun respectarea integralã
a legii mãcar 10% dintre companiile
ce activeazã pe acest segment de
piaþã? Îndrãznesc sã cred cã da ºi,
în aceste condiþii, nu mai este ne -
vo ie decât de o strategie coerentã.
O strategie prin care cele apro xi -
mativ 3.000 de firme care îºi propun
sã funcþioneze legal (eu sper cã
sunt mai multe) sã se asigure cã
ori ce schimbare legislativã este cu -
nos cutã cu destul de mult timp îna -
in te pentru a putea fi preluatã în or -
ga nizarea firmei. De asemenea,
con trolul nu trebuie sã arate bine
pe hârtie, ci trebuie sã fie funcþional.
Ori, cum ar putea funcþiona controlul
unic din 4 decembrie când acest
or ganism nu are încã nici un angajat
ºi abia a fost anunþat numele per -
soanei care îl va conduce, iar în mai
puþin de o lunã ar trebui ca peste
300 de inspectori sã fie pe stradã?!

În final, tot firmele vor plãti, într-o
formã sau alta, ineficienþa statului.

Ceea ce încerc sã spun este cã
principala problemã a pieþei de
transport ºi logisticã din România
este una a demnitãþii. Am vãzut dez -
voltându-se multe afaceri frumoase
în acest sector, despre unele dintre
ele am ºi scris, iar oamenii care
le-au dezvoltat meritã tot respectul.
Respect pe care însã nu l-au
câºtigat încã în faþa autoritãþilor. ªi
tocmai aceºti investitori sunt cei
care trebuie sã gândeascã „stra te -
gia demnitãþii“ în relaþia cu auto ri -
tã þile, cãrora, într-o importantã mã -
surã, le asigurã funcþionarea, prin
taxele ºi impozitele consistente pe
care le plãtesc la bugetul statului.
Eforturile depuse în acest sens (mai
mult timp ºi doar puþini bani) trebuie
gândite ca o investiþie pe termen
lung, având ca scop principal mini -
mi zarea riscurilor. Altfel... 

Recunosc cã îmi provoacã un
gust amar posibilitatea de a con ti -
nua ca pânã acum, ca întreaga piaþã
sã fie un imens spaþiu gri în care nu
existã firme neamendabile, ca in -
spectorii ce efectueazã controlul sã
vadã cu aceiaºi ochi firmele ce se
zbat sã respecte legea, dar ac -
cidental sau din greºeala unui ºo fer
depãºesc timpii legali de condus, ºi
cele care se bazeazã pe neres pec -
tarea timpilor de conducere ºi odihnã
pentru a fi mai competitive, cã vor
co exista pe piaþã firmele care îºi plã -
tesc taxele ºi impozitele ºi cele care
îºi procurã motorina pe cãi obscure,
eventual de la ºoferii con cu renþei,
iar utilizarea unui parc cât mai vechi,
cât mai puþin asigurat ºi cu revizii
tehnice întârziate nepermis ajung sã
reprezinte factori esenþiali pentru
asigurarea avantajului com pe titiv.
Pentru cã, oricum, „merge ºi aºa“...

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

„Strategia demnităţii“
versus „merge şi aşa“
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Pe de altã parte, ºoferii considerã
cã primii care ar trebui sã fie corecþi
sunt patronii.

„Ca ºofer, consider cã dacã
patronul ar fi corect, ar fi ºi ºoferul...“,
a spus Gabriel.

Laurenþiu Mirea crede cã ºoferii
pot fi determinaþi sã nu fure, dar în
anumite condiþii. „Sunt firme care-ºi
trimit maºinile la muncã la limita
legalitãþii, dar au pretenþii peste
pretenþii de la ºoferii care le conduc.
Când firma se va comporta «nem -
þeºte» sunt primul care mã voi
comporta idem. Pânã atunci...“

„De ce numai în România existã
consum la camioane? Eu am plecat
din þarã din cauza unui dosar penal
pentru motorinã. Dupã 7 ani de lucru
într-o firmã mare, când am refuzat
sã mai plãtesc motorina ºi sã ies în
cursã, m-am trezit cu dosar penal -
bineînþeles cã nu s-a putut dovedi.
Acum deþin douã camioane, pe unul
lucrez eu, pe celãlalt am ºofer, dar
nu existã consum de motorinã“, a
arãtat, la rândul sãu, George.

Pe de altã parte, îºi permit
patronii sã renunþe la consumul
normat?

„Indiferent cât sunt de corect cu
ºoferul, maºina consumã cât vrea
el, 40 la sutã astãzi, 50 la sutã mâine,
pe acelaºi traseu“, a comentat Florin
Sandor.

Fãrã îndoialã, ºoferii primesc
salarii mici în România ºi atitudinea
multor patroni stimuleazã furturile de
motorinã - este mai simplu sã laºi
ºoferii sã se „premieze“ singuri
atunci când obþin un consum mai
mic decât cel normat, decât sã dai
prime la care trebuie plãtite ºi impo -
zite. Pe de altã parte, majoritatea
salariilor în þara noastrã sunt mai
mici decât cele din Vest, dar acest
lucru nu poate reprezenta o
justificare pentru a fura. Cinstea nu
se cumpãrã cu bani.
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SSppuunnee--]]ii  pp`̀rreerreeaa!!

DDeesspprree  ttiimmppiiii  ddee
ccoonndduucceerree  şşii  ooddiihhnnăă
Pot fi respectaţi timpii de conducere
şi odihnă pentru şoferi în România? Puteþi transmite 

comentariile 
dumnea voastrã direct 

pe site-ul 
www.ziuacargo.ro 

la secþiunea 
„Întrebarea lunii“.

1. Da. O bunã organizare a firmei face posibil acest lucru.
2. Nu. Logistica necesarã respectãrii timpilor de conducere ºi

odihnã (doi ºoferi sau schimb de echipaje) ar face costurile
nesustenabile.

3. Nu. Pur ºi simplu este imposibil în condiþiile infrastructurii
existente.

Furtul rămâne furt

JOC VOLVO TRUCKS
PENTRU SMARTPHONE

Eºti la volanul noului Volvo FH16
de 750 CP. Deodatã, apare un
obstacol chiar în mijlocul
drumului. N-ai timp! Ce faci? În
cazul noului joc ce-l are ca
protagonist pe FH16 750,
dezvoltat de Volvo Trucks pentru
smartphone ºi tablete, reacþiile
rapide fac diferenþa. Obiectivul
jocului este eliminarea rapidã a
obstacolelor care apar în faþa
camionului, prin diverse miºcãri
ale degetelor: tastare, trasare de
linii drepte sau circulare. Dacã
eºti rapid ºi faci gesturile
potrivite, vei câºtiga suficiente
puncte pentru a continua jocul
la nivelul superior. Jocul poate fi
descãrcat gratuit prin Apple App
Store sau Android Market. Jocul
poate fi folosit pe Iphone 4/4S
sau Ipad 2, telefoane Android
2.3 sau tablete cu rezoluþie
480x800 sau mai mare. Prezintã
opt trasee, cu niveluri
crescãtoare de dificultate ºi, de
asemenea, oferã informaþii
despre puternicul FH16 750,
care tocmai a fost lansat pe
piaþã. Este a doua oarã când
Volvo Trucks utilizeazã un joc
digital în politica sa de
marketing. De asemenea, jocul
disponibil pe
http://www.strongesttruck.com
a fost conceput pentru a marca

lansarea lui Volvo FH16 700 în
2009. A reprezentat un uriaº
succes ºi continuã sã atragã
vizitatori. Strongesttruck a fost
jucat de 15 milioane de ori pânã
în prezent. 

GRUPUL GROENEVELD
SPONSORIZEAZĂ
ECHIPA DE ROOY 

Grupul olandez Groeneveld din
Gorinchem a decis sã
sponsorizeze echipa De Rooy
care va participa la Raliul Dakar
în ianuarie 2012 cu camioane
de competiþie ºi asistenþã.
Groeneveld nu numai cã este
prezent cu numele de sponsor,
ci va echipa camioanele de
concurs cu sisteme de
lubrifiere automatã ºi cu
camere de luat vederi pentru
spate ºi pentru partea de sub
camion, acestea din urmã fiind
destinate verificãrii stãrii
tehnice a axelor ºi suspensiilor.

O NOUĂ SCĂDERE
UŞOARĂ 

Dupã cum ºtim, Danske Markets
Equities, compania de analizã a
Danske Bank (Banca Danezã),
realizeazã în fiecare lunã un
studiu denumit Indexul
European de Expediþii
(European Freight Forwarding
Index), la care participã mari
operatori europeni din domeniul
expediþiei de mãrfuri. Dupã o
scãdere destul de severã a
volumelor expediate în aceastã
varã (cu valori ale indexului sub
50, ceea ce marcheazã o realã
descreºtere), toamna a adus din
nou valori „pozitive”, cu o
evoluþie cu variaþii foarte mici.
Astfel, indicele a scãzut de la 53
în septembrie, la 52 în
octombrie, un declin mai puþin
puternic decât cel anticipat. Dar
aºteptãrile pieþei nu sunt foarte
optimiste, scãzând de la 54 luna
trecutã, la 48. Totuºi, piaþa pare
a se restabiliza, nici scãderile
reale, nici cele anticipate nefiind
drastice. Pe sectoare, atât
indicele din domeniul aerian, cât
ºi pe naval, au scãzut, în timp ce
pe rutier volumele cresc. 

ANVELOPE
CONTINENTAL 
PENTRU 
TRANSPORT DE
VOLUM MARE

Continental îºi lãrgeºte oferta de
modele pentru anvelope
regionale din a doua generaþie.
Anvelopei HSR2 pentru puntea
faþã de dimensiunile 385/65 R
22.5, 315/70 R 22.5 ºi 315/80
R 22.5 din seria constructivã
regionalã 2, deosebit de
economicã ºi durabilã, i se
alãturã o versiune nouã XL, cu o
capacitate portantã totalã de
pânã la 10 tone pe punte. Noua
anvelopã XL reprezintã
rãspunsul la introducerea
motoarelor EURO 6 cu tratare
ulterioarã a gazelor de ardere.
În plus, noua anvelopã HTR2 de
dimensiune 385/55 R 22.5
reprezintã o evoluþie complet
nouã în special pentru utilizarea
la remorci ºi semiremorci volum
mare de ultimã generaþie.

ªoferii ºi proprietarii francezi
de Renault Magnum vor avea
din nou oportunitatea de a
sãrbãtori aniversarea de 20 de
ani a modelului în cadrul
evenimentului Solutrans, care
va avea loc la Lyon, în perioada
29 noiembrie - 2 decembrie,
Renault organizând o întâlnire
pe 2 ºi 3 decembrie. Vor fi aleºi
sã participe 50 de ºoferi din cei
ce se vor înscrie pe site-ul
www.jentredanslegende.com
(ºi vor posta fotografia cu
Magnum-ul lor), aceºtia având
ocazia sã descopere ce se
întâmplã în culisele
producãtorului la el acasã ºi, pe
2 decembrie, sã participe
într-un convoi pornind de la
sediul central Renault Trucks,

cu destinaþia Eurexpo, centrul
expoziþional din Lyon. Dupã
evenimentele organizate la
Magny-Cours ºi Le Mans,
aceasta este a treia ocazie pe
care o au fanii lui Magnum de a
sãrbãtori aniversarea
modelului, permiþând ºoferilor
ºi deþinãtorilor de astfel de
vehicule sã se reîntâlneascã
pentru a-ºi împãrtãºi mândria
de a se afla la volanul unui
astfel de camion de legendã.

SĂRBĂTOARE PENTRU ŞOFERII DE MAGNUM

Powered by

Pot fi ºoferii determinaþi sã nu
mai fure motorinã?

30% dintre cei care au rãspuns
considerã cã nimic nu îi poate
convinge pe ºoferi sã renunþe la
furtul de motorinã.

10% considerã cã patronii care
iau mãsuri radicale în aceastã direcþie
riscã sã rãmânã fãrã ºoferi.

60% cred cã urmãrirea strictã a

consumului ºi mãsuri de stimulare
a performanþelor ºoferilor (prime)
reprezintã soluþia.

Comentariile demonstreazã încã
odatã dimensiunile acestei pro ble -
me, conflictul mocnit dintre patroni
ºi ºoferi. „Oricât de mare e salariul,
pânã nu piºcã un pic nu se simt bine.
Adevãrul este cã ºi pe traseu ispitele
sunt cu sutele“, a spus Cãtãlin.
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Virgiliu Mihail Cucliciu,
şef la Controlul Unic
VViirrggiilliiuu  MMiihhaaiill  CCuucclliicciiuu  
aa  ffoosstt  nnuummiitt  ddee
mmiinniissttrruull TTrraannssppoorrttuurriilloorr
şşii IInnffrraassttrruuccttuurriiii,,
AAnnccaa BBooaaggiiuu,,  îînn  ffuunnccţţiiaa
ddee iinnssppeeccttoorr  ddee  ssttaatt
şşeeff aall IInnssppeeccttoorraattuulluuii  ddee
SSttaatt  ppeennttrruu  CCoonnttrroolluull  îînn
TTrraannssppoorrttuull  RRuuttiieerr  şşii  vvaa
ttrreebbuuii  ccaa  îînn  ppeerriiooaaddaa
uurrmmăăttooaarree  ssăă  îîşşii  ffoorrmmeezzee
eecchhiippaa..  DDee  aallttffeell,,  llaa  ddaattaa
îînncchhiiddeerriiii  eeddiiţţiieeii,,  ssee
ddeemmaarraasseerrăă  pprroocceedduurriillee  ddee
aannggaajjaarree  aa  iinnssppeeccttoorriilloorr
ccaarree  vvoorr  aassiigguurraa  ccoonnttrroolluull
uunniicc  îînn  ttrraannssppoorrttuurriillee
rruuttiieerree..

ÎÎ n paralel, Ministerul Trans -
por turilor a pregãtit un pa -
chet de acte normative care
vi zeazã atât normele de
aplicare a OG 27/2011 pri -

vind transporturile rutiere, cât ºi
cla sificarea încãlcãrilor în foarte
grave, grave ºi minore. La data
închiderii ediþiei, 10 noiembrie,
ele se aflau însã încã în fazã de
proiect publicat pe site-ul MTI, în
ciuda faptului cã, în mai puþin de
o lunã (4 decembrie), ar trebui sã
intre în vigoare.

Ca o noutate, normele de
aplicare a OG 27/2011 introduc
obligativitatea dotãrii vehiculelor
cu plãcuþe din care sã rezulte di -
men siunile ºi masele maxime ad -
mise/autorizate ale vehiculului,
care vor face dovada conformitãþii
ve hiculului respectiv cu pre ve de -
rile legislaþiei comunitare refe -
ritoare din domeniu.

Încălcări foarte
grave

Vã prezentãm, în continuare,
o parte dintre încãlcãrile con si -
de ra te foarte grave de actele nor -
mative care ar trebui sã intre în
vigoare:

- efectuarea transportului ru -
tier sau a activitãþilor conexe
fãrã li cenþã sau cu licenþa
retrasã, sus pen datã, expiratã
sau declaratã pier dutã;

- înstrãinarea licenþei, a auto -
rizaþiei de transport inter na -
þional sau a oricãror alte do -
cumente necesare efectuãrii
transporturilor rutiere ºi uti -
lizarea acestora de cãtre o
persoanã fizicã sau juridicã,
alta decât titularul;

- efectuarea transportului ru -
tier cu un vehicul fãrã copie
conformã;

- utilizarea de conducãtori
auto fãrã atestat profesional;

- nerespectarea reglemen tã ri -
lor privind cabotajul;

- efectuarea transportului ru -
tier internaþional de per -
soane prin servicii regulate
prin intermediul unui sub-
contractant care nu este
indicat în autorizaþie;

- utilizarea unui vehicul pentru
care s-a dispus mãsura imo -
bilizãrii;

- sustragerea de la efectuarea
controlului în trafic rutier;

- sustragerea sau obstruc þio -
narea efectuãrii controlului
la sediu;

- efectuarea activitãþii de pre -
gãtire practicã a persoanelor
în vederea obþinerii permi -
su lui de conducere, fãrã a
de þine autorizaþie de ºcoalã
de conducãtori auto sau au -
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to rizaþie de instructor auto;
- efectuarea activitãþii de pre -

gã tire ºi perfecþionare a per -
soa nelor din domeniul trans -
por turilor rutiere fãrã a deþine
autorizaþie de centru de pre -
gã tire ºi perfecþionare;

- neoprirea vehiculului în trafic
la semnalul regulamentar al
inspectorilor;

- utilizarea legitimaþiilor de
trans port tip card de cãtre
alte persoane decât de cele
îndreptãþite ºi în alte condiþii
decât cele recunoscute de
legislaþia în vigoare;

- utilizarea unor conducãtori
auto strãini fãrã drept de
muncã în România;

- efectuarea transportului ru -
tier cu vehicule care prezintã
de fecþiuni tehnice majore,
sta bilite potrivit legislaþiei în
vigoare;

- efectuarea transportului ru -
tier cu vehicule rutiere care
pre zintã defecþiuni tehnice
pe riculoase, stabilite potrivit
le gislaþiei în vigoare;

- efectuarea transportului ru tier
de mãrfuri cu depãºirea cu cel
puþin 20% a masei to ta le
maxim autorizate pentru ve -
hiculele cu o încãrcãturã utilã
admisibilã care depã ºeº te 12
tone sau cu cel puþin 25% a
masei totale ma xim autorizate
pentru ve hi cu le cu o încãr cã -
turã utilã admisibilã care nu
de pãºeºte 12 tone;

- nerespectarea obligaþiei de
a utiliza la efectuarea trans -
por turilor rutiere numai vehi -
cu le rutiere a cãror stare
tehnicã corespunde regle -
men tãrilor naþionale de sigu -
ranþã rutierã ºi de protecþia
mediului înconjurãtor, cu in -
spec þia tehnicã periodicã va -

labilã ºi certificate clasi fi ca -
te/încadrate corespunzãtor,
conform prevederilor legale
în vigoare;

- nerespectarea obligaþiei de
a se asigura cã persoanele
an gajate în funcþii care con -
curã la siguranþa rutierã sunt
titulare ale unui certi fi cat/a -
testat profesional valabil
eliberat conform regle men -
tãrilor legale în vigoare;

- nerespectarea obligaþiei de
a nu permite plecarea în
cursã a vehiculelor rutiere
care au tahograful sau li mi -
ta torul de vitezã defect, ne -
sigilat sau fãrã suficiente foi
de înregistrare pentru efec -
tuarea întregului parcurs al
transportului;

- nerespectarea obligaþiei de
a nu permite intervenþia per -
soanelor neautorizate asupra
aparatelor tahograf ºi a li mi -
ta toarelor de vitezã;

- nerespectarea obligaþiei de
a monta, numai prin agenþi
eco nomici autorizaþi, aparate
ta hograf ºi limitatoare de
vitezã;

- utilizarea de conducãtori
auto fãrã contract de muncã,
aviz medical ºi/sau aviz psi -
ho logic valabile;

- nerespectarea de cãtre între -
prin derea de transport rutier
în cont propriu a obligaþiei
de a transporta doar persoa -
ne le angajate ale între prin -
de rii, nominalizate în do cu -
mentul de transport;

- nerespectarea de cãtre
opera torul de transport rutier
a obligaþiei de a depune li -
cenþa de transport/licenþa
co munitarã ºi/sau copiile
con forme ale acesteia la se -
diul inspectoratului teritorial
al ISCTR în raza cãruia s-a
efectuat controlul, în termen
de maximum 5 zile lucrã toa -
re de la comunicarea mãsurii
suspendãrii acestor docu -
men te;

- nerespectarea de cãtre ope -
ra torii economici care des -
fã ºoarã activitãþi conexe
trans portului rutier a obliga -
þiei de a înlocui managerul
de transport în termen de 30
zile, în situaþia în care acesta
nu mai îndeplineºte aceastã
funcþie sau în cazul în care
acesta nu mai îndeplineºte
condiþia de bunã reputaþie
ori competenþã profesionalã.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Normele OG 27/2011 stabilesc din nou limita
financiarã de 50.000 de euro pentru licenþierea
caselor de expediþii, prin capital ºi rezerve. Practic,
firma va trebui sã prezinte pentru licenþiere un
document doveditor privind îndeplinirea condiþiei de
capacitate financiarã pe baza conturilor anuale
certificate de un auditor sau de o persoanã
acreditatã în mod corespunzãtor, din care reiese cã
dispune în fiecare an de capital ºi rezerve în
valoare de minim 50.000 euro. În situaþia în care
întreprinderea nu dovedeºte deþinerea acestor
rezerve financiare, poate sã prezinte o garanþie
bancarã sau asigurare, eliberat/eliberatã de una
sau mai multe bãnci sau de alte instituþii financiare,
inclusiv societãþi de asigurare.
La licenþierea caselor de expediþii, vor fi avute în
vedere, pe lângã capacitatea financiarã, condiþii
privind baza materialã, competenþa profesionalã ºi
onorabilitatea. Potrivit actului normativ citat,

condiþia de bazã materialã se va considera
îndeplinitã dacã operatorul economic face dovada
deþinerii cu orice titlu a unui spaþiu pentru
desfãºurarea activitãþii, iar cea de competenþã
profesionalã dacã operatorul are angajat un
manager de transport care conduce activitatea de
intermediere având certificat de competenþã
eliberat de ARR. Licenþa pentru activitãþi conexe
transportului rutier se elibereazã pentru fiecare tip
de activitate conexã, perioada de valabilitate a
acesteia fiind de 5 ani.
De menþionat cã ARR va întocmi Registrul
operatorilor economici care desfãºoarã activitãþi
conexe transportului rutier, intermediere putând
face doar firmele înscrise în aceastã listã. Registrul
va include date de identificare ale operatorilor
economici, date privind managerii de transport,
date privind licenþele deþinute ºi sancþiunile
aplicate fiecãrei companii în parte.

Limită de 50.000 de euro - din nou - pentru expeditori
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edy International Spedition a primit trofeul Romanian
Transport Company of the Year 2011 - Continental în
cadrul Galei Premiilor de Transport, organizată în data de
27 octombrie la Bucureşti. Compania va reprezenta ţara
noastră la competiţia europeană de profil, „European
Transport Company of the Year“, unde Ziua Cargo este
membru în juriu.

edy a câştigat 
RTCY 2011 - Continental

Mircea Þiplea, CEO edy International Spedition (stânga), a primit trofeul pentru locul întâi. Împreunã cu premiul,
Cãtãlin Storosciuc, Customer Service Manager Continental, a oferit câºtigãtorului ºase anvelope Continental.
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GG ala Premiilor de Tran -
sport a oferit ºi un nou
prilej de întâlnire între
cererea ºi oferta de
trans port. Astfel, eveni -

men tul din 27 octombrie a re -
prezentat o platformã unde s-au
putut porni afaceri noi, fiind pre -
zenþi numeroºi transportatori,
clienþi de transport precum ºi fur -
nizori de soluþii dedicate acestui
segment de piaţã.

Punctul central al eveni men -
tu lui a fost premierea celor mai
bune companii de transport în ca -
drul competiþiei „Romanian Trans -
port Company of the Year 2011
- Continental“. Totodatã, au fost
prezentate în premierã rezultatele
Barometrului pieţei de transport
ºi logisticã, realizat de Ziua Cargo
ºi Supply Chain Management
Center.

Tendinţele 
în transporturi -
2011

Organizarea an de an a con -
cur sului Romanian Transport
Com pany of the Year (RTCY)
oferã un bun prilej de a observa
evoluþia pieþei de transport prin
prisma unor companii de top. La
aceastã ediþie, au participat com -
panii ce îºi desfãºoarã activitatea
pe diferite segmente de transport,
imaginea asupra pieþei româneºti
de profil fiind una elocventã.

Transport în construcþii, dis tri -
buþie, transport naþional, inter na -
þio nal ºi intracomunitar, transport
cu cisterne ºi transport de maºini,
toate aceste segmente ºi nu nu -
mai sunt acoperite de candidaþii
din acest an la RTCY.

Principala problemã pe care
o întâmpinã piaþa la ora actualã
este legatã de asigurarea sta bi li -

Dan Cotenescu, manager BursaTransport (centru),
a înmânat Premiul pentru IT lui Andrei Dorobanþu,
director general Klacska Romania.

Cristian Grigorie, Commercial Manager Dumagas
(dreapta), a primit Premiul pentru protecþia mediului,
înmânat de Michael Uray, director comercial, ºi Titus
Olteanu, director vânzãri CRT, OMV Petrom.

Cei care au votat în cadrul RTCY au fost premiaţi de
Henkel, IFPTR, Kandia și Ursus. Simona Airinei,
manager distribuţie Ursus Breweries, anunţã unul
dintre fericiţii câștigãtori a 20 litri de bere.

Graþiela Cãlãraºu, Marketing Manager Oscar Downstream
(stânga), a înmânat trofeul pentru locul al doilea lui
Cristian Grigorie, Commercial Manager Dumagas.

Alexandru Sântãmãrian, Commercial Trucks Manager
Volvo Romania (centru), a înmânat Premiul pentru
popularitate lui Bogdan Balbuzan, Domestic Sales
Manager edy International Spedition.



.................................................................................................................. noiembrie 2011

E
V

E
N

IM
E
N

T

16

tã þii financiare ºi de reintrarea
într-un ciclu al profitabilitãþii. În
a cest sens, în mare, strategiile a -
dop tate, þintele propuse sunt ase -
mã nã toa re pentru toate compa ni -
ile, di fe ren þele fiind legate de
mo dalitãþile alese ºi com ple xi -
tatea sistemelor implementate.

Monitorizarea strictã a tuturor
elementelor de cost a devenit
obligatorie, dar nu suficientã. Pen -
tru a reduce costurile în conti nua -
re este nevoie de performanþã din
partea tuturor angajaþilor ºi, în
acest sens, au apãrut deja sisteme
au tomate care ajutã la luarea de -
ci ziilor operaþionale ºi evalueazã
an gajaþii unei companii de tran s -

port. Acesta reprezintã un seg -
ment pe care piaþa a evoluat mult
în ultima perioadã.

Un alt aspect important pentru
o companie de transport este spe -
cializarea pe anumite tipuri de
tran sport. Sigur, criza nu a afectat
la fel de puternic pe toate seg -
men tele de transport. Dacã am
face o evaluare din punct de
vedere financiar, construcþiile par
cele mai lovite, iar transportul car -
bu ran tului reprezintã segmentul
cel mai puþin afectat.

Securizarea clienþilor precum
ºi creºterea profitului sunt dezi -
de rate ce pot fi atinse prin oferirea
de noi servicii, cum ar fi depo zi -

tare, gestionarea stocurilor clien -
þi lor, distribuþie capilarã etc. Iar
can didaþii la RTCY din acest an
au fãcut paºi importanþi în aceastã
direcþie.

Premianţii 

edy International Spedition s-a
clasat pe primul loc atât din punc -
tul de vedere al juriului cât ºi al
publicului, fiind ºi câºtigãtoarea
Premiului de popularitate. Pe locul
2 în cadrul competiþiei Ro ma nian
Transport Company of the Year
2011 - Continental s-a plasat
Dumagas (câºtigãtoare ºi a Pre -
miu lui pentru protecþia mediului),

Mircea Mãnescu, director general Ahead Logistics
(stânga), a primit Premiul pentru siguranþã rutierã.
Trofeul, precum ºi un cadou au fost înmânate de cãtre
Sandor Gabor, preºedinte IFPTR.

Artiștii Teatrului Naţional de Operetã „Ion Dacian”
au oferit un spectacol de excepţie.

Andrei Dorobanþu, director general Klacska Romania
(stânga), a primit Premiul pentru stabilitate financiara,
înmânat de Adrian Lisandru, director promovare ºi
distribuþie persoane juridice în cadrul BRD.
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iar pe cel de-al treilea Klacska
Ro mania, care ºi-a adjudecat, de
asem enea, Premiul pentru stabi -
litate financiarã ºi cel pentru IT.
Premiul pentru siguranþã rutierã a
fost înmânat companiei Ahead
Logistics.

Reamintim, procesul de ale ge -
re a câºtigãtorilor a fost unul com -
plex. Desemnarea lor a fost sta -
bilitã, pe de o parte, pe baza vo tului
cititorilor Ziua Cargo ºi, pe de altã
parte, în urma evaluãrii do sarelor
candidaþilor de cãtre un juriu de
specialiºti. Ponderea vo tu lui publi -
cu lui în clasamentul final a fost de
50%, celelalte 50 de pro cente
revenind în seama ju riului. Juriul a
fost format din Flo rian Meluº Co -
man - director ge ne ral al Autoritãþii
Rutiere Ro mâne, comisar ºef Lu -
cian Diniþã - director Direcþia Ru -
tierã IGPR, Marin Lepãdatu - di -
rector general IFPTR (Institutul de
Formare Profesionalã în Trans por -
turi Rutiere), Silviu Sãndache - Se -
nior Manager, consultanþã fis calã
ºi juridicã PricewaterHouse Coo -
pers, ªtefan Ichim - repre zen tant
MARSH, Dan Cotenescu - mana -
ger Dacodasoft, Adriana Pã lã ºan
- vicepreºedinte ARILOG, Vasile
ªtefã nes cu - preºedinte COTAR,
Au gus tin Hagiu - pre ºe dinte FORT,
Con stantin Isac - pre ºedinte
UNTRR, Radu Borcescu - redactor
ºef Ziua Cargo.

Cititorii revistei Ziua Cargo care
au votat în cadrul concursului
precum ºi cei care au completat
ches tionarul privind piaţa de trans -
port și logisticã au fost in cluºi în
douã tombole cu premii oferite de
Henkel, IFPTR, Kandia ºi Ursus.

Partea artisticã a eveni men -
tu lui a fost la înãlþime, fiind asi -
gu ratã de artiºtii Teatrului Naþional
de Operetã „Ion Dacian“.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Premiul al treilea a fost adjudecat de Klacska Romania. Andrei
Dorobanþu, director general al companiei (stânga), a primit
trofeul înmânat de Mihai Dinu, Managing Partner CTE Trailers.

Reprezentanţii Fundaţiei Comunitare București, Alina
Kasprovschi și Mugur Parizianu, au prezentat un
proiect care ar trebui sã transforme Capitala într-un
loc pe care bucureștenii sã-l poatã numi „acasã”

Daniela Vlãdescu Tina Munteanu 
și Alfredo Pascu

Irina Baianţ și
Cãtãlin Petrescu
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Ziua Cargo şi Supply Chain Management Center au
realizat, în premieră, un studiu de piaţă în cadrul căruia
au pus faţă în faţă opiniile furnizorilor şi clienţilor de
transport. A rezultat o imagine globală, care oferă
informaţii foarte interesante despre o piaţă a
contrastelor în care, în timp ce multe dintre firmele mici
îşi închid porţile, companiile care şi-au câştigat deja o
poziţie se consolidează raportând dezvoltări.

ÎÎ n timp ce piaþa de transport
s-a contractat, ARR anunþând
reduceri atât la capitolul
firme cât ºi pe segmentul de
flotã totalã de transport,

existã companii care reuºesc sã
opereze vizând chiar dezvoltarea
activitãþii. Cele 200 de rãspunsuri
primite în proporþii egale de la
carãuºi ºi clienþi de transport scot
în evidenþã o piaþã a companiilor
care încep sã gãseascã un fãgaº
mai bun de activitate. Piaþa nu s-a
stabilizat însã, iar rãspunsurile
pozitive nu indicã decât o aparentã

ieºire din crizã. Cei mai mulþi dintre
transpor ta torii care au rãspuns la
sondaj au indicat 2010 ca fiind
un an me diu. Þinând însã cont de
perioada dificilã pe care o
traversãm, faptul cã 87,5% dintre
respondenþi au ca talogat în acest
fel 2010 repre zin tã un punct
pozitiv. Astfel, com por tamentul
transportatorilor s-a schimbat,
încercând sã gãseascã soluþii de
a percepe preþuri supe rioa re
costurilor. ªi pe parte de cli enþi
de transport, cei 83% care au
optat pentru varianta „mediu“

privind anul 2010 indicã o ma tu -
rizare din punct de vedere logistic. 

Volume în creştere

De altfel, în cea mai mare parte
(70%), cãrãuºii raporteazã în 2010
majo rãri ale volumelor de
transportat, lucru valabil ºi pentru
77,14% din tre clienþi. De menþionat
cã pe seg mentul de fur nizori de
trans port creºterea me die a fost de
21,46%, în timp ce pen tru clienþi va -
loarea este de 19%. Inte resante sunt
însã maximele, care ajung în cazul

cãrãuºilor la +50% (la ma jo rare) ºi
respectiv la -100% (la scãdere). 

Clienþii sunt cu mult mai diver -
si  ficaþi decât transportatorii, repre -
zintã mai multe industrii care s-au
co mportat în aceastã perioadã în
mod diferit. În acest caz, creº terea
maximã a ajuns la 60%, iar scãderea
maximã la -20%. 

ªi în 2011, tendinþa pozitivã con -
tinuã ºi este de apreciat faptul cã
piaþa pare mai stabilã. La un procent
mai mare de companii de transport
(83%) s-au înregistrat creº teri, cuan -
tu mul mediu fiind de 13,62%. De
ase menea, ºi vâr fu rile maxime se
mai tempereazã, iar scãderile sunt
mai mici. Ca o con cluzie, piaþa pare
sã se mai ega lizeze pe segmentul
de trans port. 

Pe de altã parte, clienþii esti -
meazã un procent maxim de creº -
tere de 20%. 

Tarifele se
majorează, dar nu
ţin ritmul cu
costurile

Cele mai multe dintre com pa -
niile de transport respondente
(68,63%) au înregistrat majorarea
tarifelor în 2010 faþã de 2009,
dar un procent semnificativ, de a -
proape 20%, raporteazã redu ce -
rea tarifelor. Majorarea medie este
de 7,9%, iar scãderea medie de
8%. Pe de altã parte, 86% dintre

Barometrul Pieţei de Transport şi Logistică

Cei puternici îşi
consolidează poziţia

Adriana Pãlãșan, Managing
Partner Supply Chain
Management Center, și Radu
Borcescu, redactor-șef Ziua
Cargo, au prezentat tendinţele
pieţei de transport.
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cãrãuºi indicã o majorare a cos -
turilor în medie cu 11,4%. 

Un subiect interesant îl repre -
zin tã creºterea comparativã a tari -
felor la clienþi (90,63%) versus
transportatori. Aceastã diferenþã
se datoreazã, de fapt, polarizãrii
pieþei de transport. Asta înseamnã
cã sunt mai puþini transportatori
care deservesc mai mulþi clienþi.
Au dispãrut o parte din transpor -
ta torii mici, iar cei mari îºi conso -
li deazã operaþiunile, le cresc vo -
lumele ºi contractele cu clienþii. 

Principalele trei motive care au
dus la modificãrile tarifelor - din
punctul de vedere al furnizorilor de
servicii de transport - sunt: creº -
terea costurilor operaþionale, eli -
minarea clienþilor neprofitabili ºi un
nivel mai înalt de servicii ofe rite.
Eliminarea clienþilor ne pro fitabili a
apãrut ca un element nou, o datã
cu criza. Transpor ta to rii sunt mult
mai atenþi la ceea ce înseamnã
profit pentru com pa nia lor ºi nu mai
ezitã sã renun þe la clienþii pe care
îi considerã neprofitabili, lucru pe
care nu îl fãceau înainte. În plus,
faptul cã pe „podium“ se gãseºte
ºi un nivel mai înalt al serviciilor
poate fi catalogat tot ca un element
de maturizare a pieþei: transpor -
tatorii încearcã sã gãseascã acele
modalitãþi de a-ºi securiza clienþii
buni.

ªi în 2011 s-a menþinut ten -
dinþa privind majorarea tarifelor,
80% dintre cãrãuºi indicând o
tendinþã pozitivã din acest punct
de vedere. Creºterea medie a
ajuns la 8,2%, iar scãderea medie
la 6,7%. 

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Achiziţii de flote                           
În situaþia în care tot mai
mulþi clienþi de transport se
plâng de lipsa camioanelor,
transportatorii care au
rãspuns la sondaj anunþã
majorãri ale parcurilor. Astfel,
58% dintre respondenþi spun
cã în anul 2010 au crescut
flota faþã de 2009, iar media
este una semnificativã, de
17,24%. Interesant este cã în
ciuda faptului cã 2010 ºi,
continuând, 2011 par a aduce
o majorare a numãrului de
vehicule noi cumpãrate,
majoritatea lor nu opereazã în
þarã, ci intracomunitar,
influenþa lor pe piaþa internã
fiind minimã.



noiembrie 2011 ....................................................................................................................

C
A

M
P

A
N

IE

25.................................................................................................................. noiembrie 2011

C
A

M
P

A
N

IE

24

sibilitãþilor, lumea evitã partea de
Sud a Centurii.

De asemenea, parcul auto,
atât în ceea ce priveºte utilitarele,
cât, ºi autoturismele, s-a moder -
ni zat ajutând la o mai bunã fluenþã
a traficului, dar, în acelaºi timp, a
crescut în numãr.

Calitatea circulaþiei pe un drum
poate fi judecatã foarte corect
pri vind lucrurile din punctul de ve -
dere al unui ºofer strãin, aflat pri -
ma datã pe respectiva rutã.

Pe Centura Bucureºtiului, con -
tras tele sunt izbitoare ºi nu mã

Î
n urma mesajelor primite,
referitoare la circulaþia pe
zona de Sud a Centurii Bu -
cu reºti, am decis împreunã
cu BursaTransport sã verifi -

cãm modul în care se circulã pe
a cest segment de drum ºi, în mã -
sura posibilitãþilor, sã cãutãm so -
luþii pentru ameliorarea situaþiei.
Mai exact, am format douã echi -
pa je, o maºinã BursaTransport
care sã plece din Afumaþi cãtre
Mi litari (intrarea pe A1) ºi o ma -
ºinã Ziua Cargo care sã realizeze
acelaºi drum, dar în sens opus.

Este vorba despre aproximativ
44 km, cu o singurã bandã pe
sens ºi care are o importantã va -
loa re strategicã pentru trans por -
tatori, atât în ceea ce priveºte
trans portul naþional, cât ºi cel in -
ter naþional - rutele cãtre Bulgaria,
Grecia sau Turcia ating în general
partea sudicã a Centurii Capitalei.

Ţara contrastelor

Societatea româneascã evo -
luea zã iar transporturile trebuie
sã urmeze îndeaproape aceastã

tendinţã. Infrastructura rutierã a
cu noscut, la rândul ei, îmbunãtãþiri
dar, cu toate acestea, a rãmas
mult în urmã faþã de nevoile ºi
pre tenþiile þãrii noastre.

Dezechilibrul este perfect ilus-
trat de modul în care aratã Centura
Capitalei. Pe de o parte, zona de
Nord a fost refãcutã ºi se circulã
pe douã benzi pe sens, dar partea
de Sud a rãmas în acelaºi stadiu
- pierdutã într-un timp care, din
punct de vedere social ºi eco no -
mic, speram cã a trecut de mult.
Rezultatul este cã, în mãsura po -

refer doar la infrastructura rutierã
(Nord - Sud). Astfel, în scurtul
nos tru test, am putut vedea câini
va gabonzi, prostituate ºi nelipsitul
co merþ stradal, care profitã de co -
zile lungi de maºini din inter sec -
þi ile „cheie“, pe care le transformã
în târguri ambulante. Se comer -
cia lizeazã cele mai diverse lucruri:
geci, drujbe, încãrcãtoare auto
pen tru telefoane mobile... dar ºi
hâr tie igienicã. Probabil cã ºtiu
co mercianþii ce se cautã, cã doar
nu stau degeaba pe Centurã.

Iar toate acestea sunt ase zo -
na te cu multã mizerie. ªtim cu
toþii cã partea de Sud a Centurii
are o singurã bandã pe sens ºi
nici aceasta nu este într-o stare
prea bunã în unele locuri. ªtim,
de asemenea, cât de greu este în
România sã începi ºi, mai ales, sã
termini un proiect de modernizare
ru tierã. Dar nu înþeleg de ce nu
se face nimic în privinþa mizeriei,
a gunoaielor de toate felurile care
mãr ginesc, în multe locuri, Cen -
tura. Aspectul este dezolant - cu
siguranþã pentru ºoferul strãin,
pen tru cã noi, toþi ceilalþi, ne vom
preface cã nu vedem.

De asemenea, am fost con tra -
riat sã vãd pe alocuri anunþuri pen -
tru cumpãrarea de paleþi. Am auzit
despre pierderile importante pe
care multe firme le înregistreazã
din cauza „dispariţiei“ paleþilor
pe care îºi transportã marfa. Sper
ca ase menea anunþuri sã nu repre -
zin te o invitaþie la furt, dar, pe de
altã parte, legea pare, cel puþin
parþial, uitatã într-un loc precum
par tea de Sud a Centurii Bucu -
reº tiului.

Pe de altã parte, investiþii im -
por tante ºi-au fãcut loc în aceastã
zonã - sedii impozante, puncte de
producþie, depozite... Au, deo cam -
datã, aspectul unor oaze de curã -
þenie, dar dezvoltarea este evi dentã
ºi nevoia lor pentru o infra structurã
modernã este, de ase menea, în
creºtere. Discutãm de o problemã
cu care se confrun tã numeroase
investiþii din þara noas trã - „venele
gâtuite ale siste mu lui circulator“.

O problemă de
prioritate

Sã revenim, totuºi, la expe ri -
men tul nostru. Am decis sã înce -
pem testul la ora 10:00 - o pe ri -
oa dã „liberã“ din punct de vedere
al traficului bucureºtean.

Practic, la aceastã orã, cea mai
mare parte din trafic este formatã
din camioane. În mod sur prin zã -
tor, deºi numãrul autovehiculelor
a fost important, circulaþia s-a des -
fãºurat decent, chiar bine dacã
luãm în considerare starea dru -
mu lui. Motivul este unul foarte
sim plu - în cele patru intersecþii
unde se cedeazã trecerea, pe dru -
mu rile radiale, cu prioritate, tra fi -
cul a fost aproape inexistent. Este
vorba despre intersecþiile Dom -
neºti, Berceni, Olteniþa ºi Cernica.

Oricum, chiar ºi aºa, viteza me -
die înregistratã de noi a depãºit
cu puþin 40 km/h. Reamintesc
faptul cã în testul nostru am mers
cu autoturisme.

O altã observaþie interesantã
este aceea cã ambele maºini au
parcurs traseul în acelaºi timp.
Deci, indiferent de sensul de cir -

Pe Centura
Bucureştiului

PPaarrtteeaa  ddee  SSuudd  aa  CCeennttuurriiii  CCaappiittaalleeii  ccrreeeeaazzăă  îînn
ccoonnttiinnuuaarree  pprroobblleemmee  iimmppoorrttaannttee  ttrraannssppoorrttaattoorriilloorr
ccaarree  nnuu  ppoott  eevviittaa  aacceeaassttăă  rruuttăă..  SSuunntt  oorree  ppiieerrdduuttee
llaa  ccoozzii  îînn  ddrreeppttuull  iinntteerrsseeccţţiiiilloorr  uunnddee
aauuttoovveehhiiccuulleellee  ddee  ppee  CCeennttuurrăă  ttrreebbuuiiee  ssăă  cceeddeezzee
ttrreecceerreeaa  cceelloorr  ddee  ppee  ddrruummuurriillee  rraaddiiaallee..
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cu laþie traficul are aceeaºi inten -
sitate.

Chiar dacã ora a fost una care
sã asigure un trafic minim, cozile
nu au lipsit - în jur de 1.000 m la
Domneºti, apoximativ 400 m la
Berceni ºi coloane mai scurte la
Olteniþa ºi Cernica.

În orele cu circulaþie intensã
pe drumurile radiale cu prioritate,
aceste coloane cresc exponenþial
odatã cu timpul necesar tranzitãrii
acestor intersecþii.

Ne-am gândit ºi la posibile so -
luþii. Unele care sã ajute la flui di -
zarea circulaþiei pe termen scurt,
îna inte sã aparã pasarele, auto -
strãzi suspendate sau cine ºtie...
teleportarea.

Inversarea prioritãþilor nu pare
sã reprezinte o opþiune bunã. Si -
gur, traficul pe Centurã ar avea
mult de câºtigat, dar cei care vin
de pe drumurile radiale nu ar mai
trece niciodatã, mai ales cã, în
res pectivele intersecþii, trebuie sã
traverseze și calea feratã.

Astfel, rãmâne posibilitatea
agenþilor de circulaþie sau a unor
se mafoare „inteligente“, com bi na -
te, eventual, cu o lãrgire a ºoselei
în apropierea intersecþiilor.

„Prezenþa a patru agenþi de
po liþie care sã dirijeze aceste in -
ter secþii ar crea o uºurare uriaºã

în primul rând transportatorilor
care sunt forþaþi sã tranziteze Bu -
cu reºtiul timp de ore întregi pe a -
ceastã ºosea de centurã. Ca ºi
con tribuabil, fac comparaþie între
cos tul forþei de muncã angajabile
în rezolvarea acestei situaþii im -

po sibile ºi costul pasajelor rutiere
con struite deja în partea de Nord
a Centurii“, a precizat Dan Cote -
nes cu, manager BursaTransport.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

O campanie BursaTransport şi Ziua Cargo
Mesaje ale transportatorilor

„La ora 18:00, coloana de pe ºoseaua de Centurã de la intersecþia
cu ºoseaua Cernica se întindea pânã în Comuna Voluntari.“

„Când se vor construi pasarele, traficul va fi ok. Uitaþi-vã cum se
circulã pe bucata de Centurã Chitila-Afumaþi. Numai cã în acea zonã
locuiesc persoane importante.“

„Anormalul a devenit de multã vreme normal. Aceastã situaþie
persistã de ani de zile pe Centura Bucureºtiului. S-a mai
descongestionat puþin traficul pe tronsonul Afumaþi-Chitila, în urma
dãrii în folosinþã a circulaþiei pe douã benzi. Din pãcate, acolo unde
se terminã acest tronson se produc cozi lungi. Pânã nu se vor aloca
alþi bani pentru continuarea lucrãrilor, nu se va schimba nimic. Nu
au cum sã rezolve problema câþiva agenþi de poliþie. Aceºtia au alte
interese: vânarea celor care nu opresc la indicatorul STOP. Aveþi
grijã dacã veþi trece noaptea - asiguraþi-vã cã nu sunt agenþi
ascunºi. În rest, evitaþi pe cât posibil Centura de la Afumaþi pânã la
Militari, pe ambele sensuri.“

„Coada se întindea pânã la ieºirea cãtre A1.“

„Astãzi am fãcut 4 ore ºi 10 minute de la Ploieºti pânã la ieºirea
spre Giurgiu. Aproximativ 75 km. Este bãtaie de joc. Aºa se uzeazã
camioanele care lucreazã pe þarã.“
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AA celeaºi teste demon strea zã cã, în sezonul
rece, în cazul în care ma ºina este echipatã
cu anvelope de iarnã, distanþa de frânare
poate fi redusã cu 6 metri pe un carosabil
umed ºi cu 31 de metri pe o ºosea aco -

pe ritã de zãpadã, comparativ cu situaþia utilizãrii
unor anvelope care nu sunt concepute special pen -
tru iarnã.

Aceste date au fost prezentate în cadrul unei
mese rotunde pe te ma importanþei folosirii an ve lo -
pe lor de iarnã ºi a impactului a ces tora în siguranþa
ru tierã, or ga ni zatã de Michelin. La discuþii, alã turi
de spe cialiºtii Michelin, au par ticipat reprezentanþi
ai Po liþiei Rutiere, ai Autoritãþii Rutiere Ro mâ ne, ai
Registrului Auto Român, ai Parteneriatului Român
de Sigu ran þã Rutierã, precum ºi Titi Aur, pilot
profesionist de raliuri.

Anvelopele de iarnã conþin un ames tec de cauciuc
cu silica, ames tec ce le menþine flexi bi li ta tea în
timpul iernii. Este important ca atunci când
temperaturile scad, anvelopele sã rãmânã flexibile,
re du când astfel semnificativ dis tan þa de frânare ºi
sporind aderen þa. Pentru a îmbunãtãþi tracþiu nea ºi
manevrabilitatea au to vehi cu lu lui, anvelopele de iar -
nã sunt pre vã zute cu lamele care acþioneazã ca niºte
„gheare“ ce se înfig în zãpadã.

Anvelopa reprezintã singurul contact al vehiculului
cu solul iar aceastã suprafaþã de contact este de
aproximativ 150 cmp, adicã mãrimea unei palme.

Michelin Agilis Alpin

Conceputã pentru camionete ºi vehicule utilitare,
Michelin Agilis Alpin este anvelopa care asigurã
performanþe optime în timpul iernii. Datoritã
tehnologiei Sta bi ligrip, anvelopa acþioneazã ca o
„ghearã“ care se prinde în zãpadã.

Prin cercetãrile efectuate, an ve lopele Michelin
men þin echi li brul între performanþele cheie ale pro -
dusului: siguranþã ºi fiabilitate; mai mulþi kilometri
par curºi; redu cerea consumului de combustibil.

Grupului Michelin investeºte în cercetare ºi
dezvoltare 500 milioane euro pe an, având 6.000
de cercetãtori pe trei continente.

Grupul Michelin ºi-a început activitatea în Ro -
mânia în 2001 ºi a crescut rapid de atunci.

În ultimii 10 ani, Michelin a mo bilizat resurse
semnificative pen tru instruirea personalului ºi trans -
ferul de tehnologie. Rezul tatul: într-o perioadã relativ
scurtã, fabricile Victoria Floreºti ºi Sil vania Zalãu au
fost conforme cu standardele exigente de producþie
ale mãrcii Michelin.

Astãzi, aceste douã fabrici de pro ducþie sunt în
plinã expan siu ne, cu echipamente modernizate ºi
noi linii de produse. Ele sunt pe deplin integrate în
dinamica gru pului Michelin ºi produc an velope sub
mãrcile grupului: Mi chelin, BF Goodrich, Kleber,
Taurus ºi Kormoran. 

A treia fabricã Michelin, Romsteel Cord Zalãu,
este o uni tate greenfield, construitã în anul 2004 ºi
este un exemplu în ceea ce priveºte echipamentele
ºi in stru mentele moderne în producþia de cord me -
ta lic. Cordul metalic fa bricat la Zalãu contribuie la
pro  ducþia de anvelope dintr-o multi tu dine de fabrici
Mi chelin de pe 3 continente: Europa, America ºi Asia.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

MICHELIN - 10 ani de activitate
în România

3 unitãþi de producþie: 2 în Zalãu, 1 în Floreºti
1 Sediu Central la Bucureºti
Aproximativ 3.000 de angajaþi
Investiþii de peste 265 de milioane de euro în

România
Producþie: peste 450.000 de tone de anvelope ºi

150.000 de tone de cord metalic

Anvelopele de iarnă îmbunătăţesc
frânarea, tracţiunea şi
manevrabilitatea vehiculului,
comparativ cu anvelopele de vară
sau all-seasons. Astfel, distanţa
de frânare a autovehiculelor
scade cu până la 50% atunci când
maşina este echipată cu anvelope
corespunzătoare sezonului în
care sunt folosite, arată testele
efectuate de specialiştii Michelin.

Anvelopele de iarnă
cresc siguranţa
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Campania organizată de Asociaţia Română pentru
Securitate şi Sănătate în Muncă (ARSSM) a ajuns, de data
aceasta, la Constanţa, cu un workshop de excepţie, la
care s-au alăturat Gisela Derrick, reprezentanta IOSH
(Institution for Occupational Safety and Health) din Marea
Britanie, dar şi multiplul campion român de raliu Titi Aur.

Din punct de vedere al numărului de maşini, piaţa de
leasing operaţional a crescut la finele trimestrului III
cu 15% faţă de sfârşitul anului 2010, atingând în luna
septembrie 36.563 de unităţi, o creştere similară celei
din 2010 faţă de 2009, aşa cum a arătat Asociaţia
Societăţilor de Leasing Operaţional (ASLO) în cadrul
unui eveniment organizat în luna octombrie.

PP rima sesiune a work -
shop ului a arãtat par ti -
ci panþilor organizarea
ºi monitorizarea pânã
la detaliu a activitãþilor

ºo ferilor de distribuþie într-o com -
pa nie cu peste 1.500 de vehicule.
Joan Pearce de la Allied Bakeries
din Marea Britanie a arãtat cã cel
mai important aspect în pre ve ni -
rea riscurilor ºi reducerea cos tu -
ri lor accidentelor rãmâne o bunã
in struire ºi o monitorizare per ma -
nen tã a conducãtorilor auto. Pro -
ce sul de instruire trebuie sã fie
con tinuu ºi sã aibã ca scop con -
ºti entizarea ºoferilor asupra rolu -
lui lor principal în siguranþa rutierã
ºi asupra consecinþelor unui ac -
ci dent pentru ºoferi ºi familiile a -
cestora, dar ºi pentru întreprindere
ºi societate în final.

Consecinþele accidentelor ru -
tie re grave din judeþul Constanţa
au fost prezentate prin filme su -
ges tive de cãtre reprezentanþii Po -
liþiei Rutiere ºi ai ISU Con stan þa.

Cel de-al treilea subiect de pe
agenda de zi a fost cel care a dat
un aer mai special întâlnirii, o de -
mon straþie practicã a multiplului
campion de raliu, Titi Aur.

Conducerea
defensivă

În parcarea hotelului Condor
din centrul staþiunii Mamaia, pilo -

tul Titi Aur a efectuat manevre ce
ar putea salva viaþa participanþilor
la trafic. În contextul accidentelor
grave din ultima vreme, Titi Aur a
arãtat ºi cum se poate evita un de -
rapaj ce se soldeazã de obicei cu
avarierea maºinilor ºi rãnirea, uneori
fatalã, a celor aflaþi în auto ve hicule.
Con ducerea defensivã poate în -
sem na diferenþa dintre viaþã ºi
moar te, atunci când supra vie þuirea
de pinde de un reflex, de o fracþiune
de secundã. „În Româ nia, nu se fa -
ce ºcoalã de ºoferi, ci ºcoalã de
ob þinut permisul de con ducere. Noi
în vãþãm ºoferii sã con ducã pre ven -
tiv în adevãratul sens al cuvântului
ºi îi învãþãm cum sã iasã din situaþii-
limitã. Con ceptul de conducere de -
fen  si vã a apãrut în Statele Unite
pen  tru prima datã, apoi în Europa
prin anii ‘80, iar în România abia a -
cum. În alte þãri, participanþii la trafic
sunt controlaþi din toate punctele
de vedere la un interval cuprins
între unu ºi trei ani, pe când în Ro -

mânia acest lucru nu se prac ticã“,
a declarat Titi Aur. Cursurile de con -
ducere defensivã au rol de protecþie
a muncii ºi de a-i învãþa pe toþi cei
care conduc cum sã stã pâneascã
maºina. Potrivit in struc torului de
conducere de fen si vã, Titi Aur, în
ultimii trei ani, 8.000 de persoane
au urmat cur su rile ºcolii, dintre care
300 ce tãþeni strãini. „Cel mult 20%
din tre ºoferii români care au urmat
cur surile au fãcut ceea ce a trebuit
în condiþii critice, restul de 80% fã -
 când ceea ce nu trebuie. În schimb,
majoritatea cetãþenilor strã ini au
fãcut exact ce trebuia. Aceste lu -
cruri se întâmplã din cau zã cã ºco -
lile de ºoferi din Româ nia nu îi
învaþã pe cursanþi decât cum sã ia
permisul mai repede ºi nu cum sã
conducã“, a precizat Titi Aur. 

Florin Truºcã, managerul teh -
nic al Campaniei pentru Siguranþã
Ru tierã, a declarat la finalul work -
sho pului: „Într-o perioadã deo se -
bit de dificilã din punct de vedere
eco nomic ºi în domenii ce nece si -
tã atenþie permanentã asupra ac -
tivitãþilor curente, cum sunt trans -
porturile ºi distribuþia, Cam pa nia
de prevenire aduce aproape de
angajatori, bune practici, care con -
stituie o investiþie în prevenire ºi
genereazã economii prin redu ce rea
accidentelor ºi a pierderilor umane
ºi materiale cauzate de acestea”.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

ÎÎ n primele 3 trimestre, a pro -
ximativ 6.900 de au to ve -
hicule reprezentând peste
12% din înmatriculãrile de
autovehicule ºi autovehicule

co merciale uºoare au fost fãcute
în leasing operaþional, în creºtere
cu peste 40% faþã de anul trecut.
În structura serviciilor solicitate, în
anul 2011 dominã în continuare
ser viciile complete de leasing ope -
raþional (finanþare ºi mana ge ment
de flote) cu o cotã de 69%, pon -
de rea fiind în scãdere cu un pro -
cent faþã de anul 2010, urmate de
management de flote 21,6% ºi
leas ing operaþional (exclusiv fi nan -
þare) 9,8%, pondere uºor mai ri di -
catã faþã de 7,2% anul trecut. Pen -

tru 2011, estimarea de creº te re a
pieþei de leasing opera þio nal s-a
modificat în sens crescãtor, la pes -
te 20%. Cifra de afaceri este esti -
matã a creºte cu ceva mai mult de
25%, la peste 250 milioane euro.

Conceptul de
leasing
operaţional

ASLO a organizat pe 18 oc -
tom brie 2011 primul eveniment
de pro movare a conceptului de
leas ing operaþional. La eveniment,
gãz duit de domeniile LacertA
Winery din Mizil, au fost invitaþi
cei mai impor tanþi reprezentanþi
ai presei de profil ºi reprezentanþii

com paniilor mem bre ASLO. Su -
biec tele de discuþie au inclus re -
zul  tatele trimestrului al treilea din
2011, potenþialul pieþei ºi creº -
te rea pieþei de leasing ope ra þional
pe fondul scãderii pieþei auto.
ASLO a întreprins o serie de de -
mer suri în sensul creãrii unor ca -
na le de comunicare cu par te ne rii
de afaceri ºi autoritãþi. Asocia þia,
înregistratã la Ministerul de Fi -
nan þe, monitorizeazã constant
schim b ãrile legislative legate de
leas ingul operaþional supuse dez -
ba  terii publice pe site-ul mi nis te -
ru lui cu scopul de a trimite propu -
neri. În plus, asociaþia ur mã  reº te
ºi analizeazã re gle mentãrile ce
vi zea zã domeniul auto ºi fiscal
pen tru a face recomandãri pe mar -
gin ea pro iectelor ºi documentelor
legislative. În prezent, ASLO par -
ti cipã împre u nã cu Asociaþia So -
cie tãþilor Finan cia re din Romania
(ALB) la dez baterea publicã asu -
pra modificãrii OUG nr. 195/2002
privind circulaþia pe drumurile pu -
blice. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

ASLO
Asociaþia Societãþilor de Leasing Operaþional (ASLO) acoperã,
conform propriilor estimãri, la finele trimestrului trei, aproximativ
90% din piaþa de leasing operaþional. ASLO este funcþionalã din
martie 2011, având în prezent 9 membri ºi un membru asociat. 
Trei membri noi urmeazã a fi validaþi la adunarea generalã ºi existã,
în continuare, cereri de aderare, ASLO propunându-ºi pânã la finele
anului 2011 sã reuneascã toþi jucãtorii serioºi ºi reprezentativi ai
pieþei.

Titi AUR - un partener
de cursă lungă în
Siguranţa Rutieră

Piaţa de leasing
operaţional auto,
în creştere
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TT opul a evidenþiat rezul ta -
tele obþinute de so cie tã -
þile bucureºtene în anul
2010, iar la fes ti vi ta te au
luat parte repre zen tanþi

ai preºedinþiei ºi gu ver nu lui,
ministerelor economice, au to -
ritãþilor locale, reprezentanþi ai unor
patronate ºi ai firmelor laureate.

În Topul pe 2010 sunt 3.898
de firme laureate, selecþionate
din 127.405 de societãþi care au
de pus bilanþul pe 2010, dintre
care numai 26.872 au întrunit cri -
te riile de eligibilitate. „Criteriile
pro movate de noi, sistemul ca -
me ral, pentru identificarea perfor -
man þei reale, diferenþiazã sem ni -
fi ca tiv Topul cameral prin aspectul
ca litativ, prin nota de elitism, care
asi gurã superioritate faþã de topu -
rile organizate de diferite structuri
înregistrate în România“, a spus
preºedintele CCIB, Sorin Dimitriu.

CCIB premiază
managementul
performant

Aceasta a fost deviza sub care
s-a desfãºurat actuala ediþie a
Topului. „Laureaþii actualei ediþii a

Topului au demonstrat cã se poate
face performanþã în condiþii atât de
vitrege, încât ele ameninþã sã
modifice scena afacerilor glo bale.
Premianþii de azi, cei care au fã cut
performanþã în dificilele con diþii ale
anului trecut, meritã din plin sã le
recunoaºtem gloria de a fi triumfat
în condiþii în care com pa nii de
anvergurã internaþionalã au
traversat cu dificultate anul 2010“,
a subliniat Sorin Dimitriu. Printre
criteriile utilizate de CCIB la
elaborarea Topului firmelor bu cu -
reºtene, se numãrã cifra de afa ceri
netã a unei companii, profitul din
exploatare, rata profitului din ex -
ploatare, care reprezintã ra por tul
dintre profitul din exploatare ºi cifra
de afaceri, eficienþa util i zã rii resur -
selor umane, respectiv raportul

dintre valoarea adãugatã ob þinutã
ºi numãrul mediu de sala riaþi pe
care l-a avut respectiva fir mã în
2010, precum ºi eficienþa uti lizãrii
capitalului angajat. Con form meto -
do logiei, firmele au fost împãrþite
în ºase domenii de activitate, iar în
cadrul fiecãrui do me niu, companiile
sunt împãrþite pe cinci categorii de
mãrime, res pec tiv întreprinderi
foarte mari, mari, mijlocii, mici ºi
micro în tre prinderi.

Amploarea
Capitalei

„A fi premiant în Topul firmelor
bucureºtene este un lucru dificil,
din cauza concurenþei puternice
din Capitalã“, a spus Sorin Di m i -
triu, care a precizat cã „Bucu -

La finalul lunii octombrie, s-a desfăşurat cea de a 18-a
ediţie a Topului firmelor bucureştene organizat de către
Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti
(CCIB) la Complexul Expoziţional Romexpo.

TTooppuull  ffiirrmmeelloorr
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reºtiul s-a plasat pe locul 27 în
topul celor mai bune 36 de des -
tinaþii pentru afaceri din Europa,
potrivit unui studiu realizat de

Cushman&Wakefield“. Practic,
nici un domeniu nu este slab re -
prezentat în Capitalã. Comerþul
bucu reºtean deþine peste 25%

din suprafaþa de vânzare ºi din
desfacerile cu amãnuntul la nivel
naþional. Cele mai importante
reþele de hipermarketuri ºi super -
mar keturi sunt, de asemenea, pre -
zente în Capitalã. Bucureºtiul este
ºi principalul centru financiar-
bancar al þãrii, aici aflându-se circa
90% dintre bãncile care opereazã
în România. La nivelul Capitalei,
producþia industrialã a înregistrat,
în intervalul iulie-decembrie 2010,
precum ºi în luna februarie a
acestui an, creºteri faþã de pe -
rioada corespunzãtoare a anului
precedent. Cel mai mare oraº al
þãrii are ºi un potenþial industrial
important. „Parcurile industriale
ºi tehnologice din imediata veci -
nã tate a Capitalei sunt ºi vor fi
puncte puternice de atracþie pen -
tru companiile multinaþionale ºi
pentru cele locale. Este necesarã,
însã, o politicã pentru atragerea
de noi investitori ºi dezvoltarea
de noi capacitãþi de producþie. De
ase menea, se impune ºi încura ja -
rea industriilor care pun în valoare
punctele forte locale (populaþie
tânãrã, educatã, vorbitoare de
limbi strãine)“, considerã preºe -
din tele CCIB.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Repere în Topul firmelor 2010
Locul 1 - Fabricarea cimentului, varului ºi ipsosului - întreprinderi

foarte mari - Holcim
Locul 1 - Fabricarea cimentului, varului ºi ipsosului - întreprinderi

mari - Lafarge Ciment
Locul 2 - Fabricarea cimentului, varului ºi ipsosului - întreprinderi

mari - Carpatcement Holding
Locul 1 - Lucrãri de construcþii a drumurilor ºi a cãilor ferate -

întreprinderi foarte mari - Tehnologica Radion
Locul 1 - Lucrãri de construcþii a drumurilor ºi a cãilor ferate -

întreprinderi mari - Delta ACM
Locul 2 - Lucrãri de construcþii a drumurilor ºi a cãilor ferate -

întreprinderi mari - Euro Construct Trading 98
Locul 1 - Transporturi rutiere de mãrfuri ºi servicii de mutare -

întreprinderi mari - Transpeco Logistics & Distribution 
Locul 1 - Transporturi rutiere de mãrfuri ºi servicii de mutare -

întreprinderi mijlocii - Holleman
Locul 2 - Transporturi rutiere de mãrfuri ºi servicii de mutare -

întreprinderi mijlocii - Klacska
Locul 3 - Transporturi rutiere de mãrfuri ºi servicii de mutare -

întreprinderi mijlocii - Whiteland Logistics
Locul 1 - Activitãþi anexe pentru transporturi - întreprinderi mijlocii -

Gefco
Locul 2 - Activitãþi anexe pentru transporturi - întreprinderi mijlocii -

Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã
Locul 3 - Activitãþi anexe pentru transporturi - întreprinderi mijlocii -

Transfer International Spedition
Locul 1 - Comerþ cu autovehicule - întreprinderi mari - Renault

Commercial Roumanie
Locul 2 - Comerþ cu autovehicule - întreprinderi mari - Serus 
Locul 3 - Comerþ cu autovehicule - întreprinderi mari - Auto

Cobãlcescu
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GG raþie noului motor TDI
cu patru cilindri a fost
posibilã scãderea con -
su mului de combustibil
ºi a emisiilor de noxe

cu pânã la 33%, iar a costurilor de
rulare ºi întreþinere cu pânã la
25%. În funcþie de tipul de motor,
sarcina utilã a autovehiculului a
fost crescutã cu aproape 10%. Cu
o garanþie suplimentarã pentru al
3-lea ºi al 4-lea an, Volkswagen
per mite clienþilor sãi de auto ve -
hi cule comerciale ºi operatorilor
de flote sã facã planuri de viitor
cu mai multã încredere. 

Design
reîmprospătat

Noul Crafter este caracterizat
de un design care a fost restilizat
într-un sens plãcut ochiului. Cu
geo metria orizontalã a grilei radia -
to rului, partea frontalã adoptã ac -

tua lul „ADN de design“ al mãr cii,
care caracterizeazã ºi modelele
Caddy, Amarok ºi T5. În habitaclul
înnoit, sunt prezente materiale de
o calitate ridicatã ºi rezistente. Un
suport opþional, capitonat, in tegrat
în uºã, îndeplineºte rolul unei
cotiere secundare, oferind ºi mai
mult confort. La interior ºi la
exterior este foarte atractiv noul
stil al emblemelor VW. De ase me -
nea, ºi siglele cromate cu de nu -
mirea modelului au o nouã ima -
gine. În echiparea standard a
fiecãrui Crafter se regãseºte acum
un sistem de recomandare a trep -
tei de vitezã, care ajutã la adop ta -
rea unui stil de condus mai efi cient
din punct de vedere al con sumului.

Noile TDI-uri „ţin
cu casa“

Crafter, care a fost îmbunãtãþit
atât din punct de vedere tehnic,

cât ºi vizual, ridicã ºtacheta în seg -
mentul autovehiculelor comer cia -
le uºoare (cu masã maximã auto -
ri zatã între 3,5 ºi 5,0 t), la un nou
nivel, mai ecologic ºi mai efi cient
din punctul de vedere al cos turilor.
Îmbunãtãþirile se dato rea zã, în prin -
cipal, noului motor TDI de 2 litri,
Common Rail, care este carac -
terizat prin eficienþã. Acesta înlo -
cuieºte vechiul TDI de 2,5 l, care
a fost utilizat la toate versiu ni le
anterioare de Crafter cu cutie de
viteze manualã cu ºase trepte.
Noile propulsoare cu patru cilindri
sunt disponibile în patru variante
de putere: 109, 136, 143 ºi 163
CP (bi-turbo). Crafter de 163 CP
ºi BlueMotion Technology con su -
mã oficial doar 7,2 l/100 km,
însemnând o economie de car -
burant de pânã la 3,6 litri în com -
paraþie cu modelul anterior. Mo -
torul dezvoltã un cuplu de 400 Nm
(cu 40 Nm în plus faþã de pre de -

Volkswagen Autovehicule Comerciale lansează noul
Crafter pe piaţa europeană, cu un design mai pregnant,
un interior optimizat, cea mai nouă generaţie de motoare
TDI, eficiente şi puternice, având costuri de rulare şi
întreţinere semnificativ reduse.

VW Crafter
îmbracă haine noi

cesor), disponibil încã de la 1.800
rpm. În cazul versiunii de 109 CP,
cei 300 Nm sunt dis po ni bili de la
1.500 la 2.250 rpm, iar la
versiunea de 136 CP, valoarea este
de 340 Nm între 1.600 ºi 2.250
rpm. Indiferent cã este vor ba
despre prima sau a doua ver siu ne
de putere, valorile consu mu lui de
carburant ºi ale emisiilor sunt
identice. Versiunea TDI BlueMotion
Technology, cu cea mai eficientã
configuraþie a auto ve hiculului din
punctul de vedere al consumului,
necesitã doar 7,6 l/100 km (Crafter
Kombi) sau 7,9 l/100 km (Crafter
Autoºasiu cu plat formã).

O ofertă extinsă
de variante

Gama de modele cuprinde douã
clase de mase - 3,5 ºi 5,0 t -, douã

versiuni de ampatament, mediu ºi
lung, ºi patru tipuri de bazã de caro -
serie - Furgon, Kom bi, Autoºasiu
ºi Autoºasiu cu plat formã.
Versiunile Furgon ºi Kombi sunt
disponibile cu trei înãlþimi pentru
acoperiº, iar Furgonul este oferit
ºi cu o consolã spate ex tinsã. Busul
„Hanovra“ dispune de o poziþie
specialã în gamã ºi este capabil sã
transporte pânã la 19 pasageri. 

Consum şi costuri
de rulare şi
întreţinere mai
mici

Noul Crafter protejeazã buge -
tul posesorilor în ceea ce priveºte
cheltuielile cu combustibilul ºi
întreþinerea, reduse cu pânã la
25%. De asemenea, ºi garanþia
ex tinsã cu 2 ani (în total 4 ani), pe

care Volkswagen Autovehicule
Comerciale o oferã pentru toatã
gama de modele, contribuie la re -
du cerea costurilor. Totodatã,
Volks wagen Autovehicule Comer -
ciale asigurã ºi pentru Crafter o
garanþie de 12 ani la perforarea
prin ruginire a caroseriei. În plus,
masa semnificativ redusã a mo -
toa relor cu patru cilindri, alãturi
de alte mãsuri, au redus masa pro -
prie a noului Crafter, în cazul tutu -
ror versiunilor. Acest aspect are
un impact pozitiv direct asupra
sar cinii utile fiind astfel posibilã
încãr carea cu pânã la 90 kg de
marfã în plus - cu aproape 10%
mai mult -, acest aspect repre -
zen tând un avantaj semnificativ
al noului autovehicul.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

BlueMotion
Technology

Printre componentele acestui
pachet de tehnologie
sustenabilã, regãsim un
sistem Start-Stop, un sistem
de recuperare a energiei de
frânare, tempomat ºi raport
transmisie axã spate mãrit.
Pachetul este disponibil
pentru toate modelele Crafter
cu motor TDI cu patru cilindri.
Toate motoarele TDI de 2 litri
îndeplinesc normele EURO 5,
precum ºi criteriile chiar mai
stricte ale standardului de
emisii EEV (Enhanced
Environmentally Friendly
Vehicle). 
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EE venimentul de lansare a
noului membru al familiei
Mercedes-Benz s-a des -
fã ºurat la Azuga, pe du -
ra ta a douã zile, la sfâr -

ºi tul lunii octombrie.
Clienþi ºi parteneri au putut

ad mira noul Actros, în cadrul unui
program atractiv, plin de suprize
ºi concursuri, având, în acelaºi
timp, ocazia de a-l testa.

Noul Actros este primul ca mi -
on care va intra în circulaþie ºi în -
de plineºte normele EURO VI.

Îmbunătăţiri la
toate capitolele

Producãtorul german a pro -
iec tat noul autovehicul de la zero,
iar rezultatul final este remarcabil
- un design modern ºi original, noi
standarde de confort ºi siguranþã
ºi, cel mai important, un camion
care este extrem de economic în
pri vinþa consumului de carburant.

Practic, noul Actros trebuia ºi
a reuºit sã depãºeascã la toate
capitolele modelul actual Actros

MP3, un camion foarte apreciat,
fiind vândute în Europa peste
700.000 de unitãþi.

Astfel, economia, mane vra bi -
li tatea superioarã ºi confortul au
reprezentat prioritãþile pe par cur -
sul dezvoltãrii noului camion. Au -
to vehiculul are o nouã gamã de
cabine, noi motoare, un nou ºasiu
ºi un design atractiv cu unitãþi de
iluminare deosebite.

Mercedes-Benz scrie un nou
capitol ºi în domeniul sistemelor
de siguranþã prin introducerea

Din luna octombrie a acestui an, noul camion
pentru transport de lungă distanţă Mercedes-Benz
Actros este disponibil în România. Pentru
realizarea acestui autovehicul, producătorul
german a investit peste 1 miliard de euro.

NNoouull  AAccttrrooss  
îînn  RRoommâânniiaa

sistemului Proximity Control
Assist cu funcþie stop-and-go,
care controleazã automat acce -
le raþia ºi frânarea în blocajele din
tra fic - facilitând conducerea în
ora ºe sau în traficul de tip stop-
and-go.

Scăderea
consumului

Reducerea consumului de mo -
to rinã reprezintã cea mai re mar -
ca bilã realizare a noului Actros ºi
asta în condiþiile în care înde pli -
neº te normele EURO VI.

Astfel, noua generaþie de ca -
mi oane, în varianta EURO VI, con -
su mã cu 4,5% mai puþin com bus -
ti bil decât actualul camion Actros.

În varianta EURO V, economia
de carburant a noului Actros este
ºi mai importantã.

Spre exemplu, un camion Ac -
tros 1845 BlueTec 5 model nou
a consumat cu 7,6% mai puþin
com bustibil, în cadrul unui test
com parativ de 10.000 de kilo -

metri, decât modelul curent
Actros 1844 BlueTec5. 

Noul model Actros 1845
BlueTec 6 a impresionant cu o re -
du cere de 4,5%, rulând cu 25,9
litri per 100 de kilometri.

Reamintim faptul cã stan dar -
dul de emisii EURO VI va fi obl i -
ga toriu în Uniunea Europeanã în -
cepând cu anul 2014. 

În plus faþã de consumul redus
de carburant, consumul de
AdBlue este, de asemenea, dras -
tic scãzut la noul Mercedes-Benz
Actros. Testul comparativ a pus
în luminã o diferenþã de mai mult
de 40% între modelul actual Mer -
ce des-Benz 1844 LS (1,55 l/100
de km) ºi noul Mercedes-Benz
Actros 1845 LS (0,86 l/100 de
km) ce rãspunde standardului
EURO VI. Consumul de AdBlue al
versiunii EURO V pe aceastã rutã
s-a menþinut sub 1,1 litri per 100
de km.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro



energiei, transporturilor ºi me diu -
lui soluþii tehnologice eficiente,
e conomice, ecolog ice ºi sus te -
nabile, în calitate de centru de
cer cetare, inovaþie ºi training de
domeniu public. 

În fine, PVI este specializat în
dez voltarea ºi producþia la scarã
micã ºi medie de vehicule comer -
cia le destinate utilizãrii în mediu
urban, cum ar fi pentru aplicaþii
de colectare a deºeurilor me na -
jere, pentru livrãri ºi pentru trans -
port persoane. Experienþa sa se
bazeazã pe feed-back-ul obþinut
prin intermediul a peste 1.000 de
vehicule electrice sau pe gaz care
opereazã în prezent în Franþa ºi
în alte þãri europene. 

Maxity Electric,
testat în Suedia

ªi pentru cã tot a venit vorba
despre experimente cu vehicule
electrice, companiile suedeze Re -
nova ºi Swedavia au testat în utili -
zarea de zi cu zi modelul Rena -
ult Maxity Electric. 

Swedavia, cel mai mare opera -
tor aeroportuar din Suedia, a în -
cer cat modelul timp de trei sãp -
tãmâni, utilizându-l pentru
colec  tarea de obiecte reciclabile
de dimensiuni mici (în special
hârtie), pe aeroportul Landvetter
din Göteborg. Apoi vehiculul a
fost transferat cãtre Renova, o
com panie specializatã în colec -
ta rea, procesarea ºi reciclarea de -
ºeurilor, care a continuat sã îl

testeze pânã la sfârºitul lunii sep -
tembrie. În cadrul acestei com -
panii, vehiculul a fost utilizat pen -
tru colectarea de deºeuri de la
facilitãþile de reciclare din cen trul
Göteborg-ului, câte o tonã o datã
de mobilã sau aparaturã electro -
nicã de dimensiuni mari. 

Aceste teste, cu un Maxity
panel van cu oblon ridicãtor spate,
sunt primele de pe piaþa nordicã,
dupã ce vehiculul a trecut prin
încercãri în utilizarea de zi cu zi
ºi în cadrul unor companii franþu -
zeºti, cum ar fi Tafanel ºi Bruneau. 

Pentru aceste teste, Renault
Trucks a pregãtit câte doi ºoferi
din fiecare dintre companiile par -
te nere, fiind prima datã pentru ei
când trebuiau sã conducã un
vehicul electric. În total, pe pe -
rioada testelor, Maxity a acoperit
o distanþã totalã de 324 km. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Premiere electrice
de la Renault 

Energia electrică devine o alternativă de propulsie din ce
în ce mai populară şi în rândul vehiculelor comerciale. Şi
pentru a demonstra că este vorba despre o soluţie
viabilă nu numai atunci când este vorba despre
autoturisme, dar şi în privinţa vehiculelor comerciale
grele, Renault Trucks a oferit spre utilizare, la jumătatea
lunii octombrie, companiei logistice STEF-TFE, un vehicul
Midlum de 16 t, în întregime electric, marcând, conform
producătorului, premiera mondială a celui mai mare
vehicul de transport marfă cu acest tip de propulsie.

Parteneri pentru
ecologie

STEF-TFE este liderul euro -
pean în domeniul operaþiunilor
logistice sub temperaturã con tro -
latã, oferind servicii de transport,
depozitare, comunicaþii etc, în
principal în domeniul produselor
alimentare care necesitã tempe -
ra turi cuprinse între -25 ºi +18
gra de C. Grupul dispune de
15.000 angajaþi în opt þãri, 215
plat forme ºi depozite ºi peste
4.000 combinaþii de cap tractor-
semi remorcã, jumãtate dintre ele
aflate în proprietate. 

Carrefour este prezent în Fran -
þa sub 4 forme: hipermarket, su -
per market, magazin ºi cash&carry,
având nu mai puþin de 4.500
magazine în aceastã þarã. 

Misiunea IFP Energies Nou -
velles este de a oferi instituþi i lor
publice ºi industriei din domeniul

NN oul vehicul oferã o
solu þie silenþioasã ºi
ne poluantã pentru li -
vrã rile în interiorul ora -
 ºe lor, fiind perfect

adap tatã mediului urban. Acesta
va fi testat timp de un an în livrarea
de produse proaspete cãtre ma -
ga zinele din lanþul Carrefour în
cen trul ºi împrejurimile Lyon-ului
(Fran þa). Proiectul este rezultatul

unui parteneriat tehnologic între
Renault Trucks, PVI ºi IFP Ener -
gies Nouvelles, ca parte a pro -
iectului Melodys. 

Prin folosirea acestui camion
ex perimental, livrãrile cãtre ma -
ga zinele din centrul oraºului pot
fi fãcute dimineaþa, devreme (între
orele 5 ºi 7 am), dupã care vor fi
de servite alte centre, cum ar fi
Carre four Planet, la Venissieux,

vehiculul parcurgând, în total, o
distanþã de 75 km. 

Midlum electric de 16 t oferã
un confort acustic fãrã precedent
ºoferului ºi rezidenþilor din zonele
deservite, fiind complet silenþios.
Pune la dispoziþia beneficiarilor o
sar cinã utilã de 5,5 t, are o au -
tonomie de 100 km, iar bateriile
pot fi complet reîncãrcate în 8
ore. 

Renault Midlum
16 t electric

- Arie de operare/autonomie:
100 km

- Timp de reîncãrcare: 8 ore
- Putere motor electric: 103

kW 
- 3 baterii litiu-ion cu o

capacitate totalã de 150 kWh 
- Sarcinã utilã: 5,5 t
- Caroserie: frigorificã



EE venimentul a oferit soluþii
concrete pentru creº te -
rea agilitãþii în supply
chain dar ºi informaþii de
ul timã orã privind tendin -

þele de pe piaþã. Aprovizionarea
din Far East - între agilitate și fle -
xi bilitate, reproiectarea reþelelor
de distribuþie, realizarea unui
trans port eficient ºi asigurarea
se curitãþii în supply chain au fost
foar te bine atinse în cadrul pre -
zen tãrilor þinute cu ocazia con fe -
rin þei ARILOG.

Vicepreºedintele Asociaþiei,
Adriana Pãlãºan, a prezentat, în
a cest context, un studiu privind
cos turile de depozitare în Europa,
rea lizat la iniþiativa asociaþiei de
lo gisticã din Franþa. „S-au adunat
rãs punsuri din Spania, Polonia,
El veþia ºi România ºi s-au obþinut
in formaþii indirecte privind Italia ºi
An glia, dar sperãm ca în 2012 sã
pu tem adãuga ºi alte þãri“, a pre -
ci zat Adriana Pãlãºan. Ea a men -
þio nat cã subiectul acestui bench -
mark a fost depozitarea, dar
þi nând cont cã nu toate firmele
au rãspuns integral la întrebãri,
s-au extras acele puncte la care

au rãspuns toþi. Este vorba despre
inbound, storage, outbound ºi ser -
vicii cu valoare adãugatã. „Pe seg -
men tul de inbound, am obþinut de
la toate asociaþiile informaþia po -
trivit cãreia acestea sunt costuri
stan dard, care se bazeazã pe
ofer tele generale de pe piaþã, fãrã
sã aibã un specific, sau sunt rezul -
ta tul unui contract negociat. De

ase menea, sunt ºi zone unde se
prac ticã preþuri de dumping, dar
nu au fost luate în considerare.
Con cret, pe inbound, costul pe
pa let a variat între 1,30 ºi 3 euro.
La storage a fost luat în con si de -
rare costul pe mp, care este cu -
prins între 5 ºi 8,5 euro, în timp
ce costul pe palet variazã între
4,30-4,50, ajungând pânã la a -

proa pe 8 euro“, a arãtat Adriana
Pã lãºan, menþionând cã pentru
pick ing, valorile au variat între
1,30 ºi 3,20 euro pe palet. „La
fie care dintre aceste valori, di fe -
ren þele sunt foarte mari, România
situându-se aproape de Polonia
ºi destul de departe de Anglia ºi
Elveþia, unde aceste servicii sunt
foarte scumpe“. Vicepreºedintele

.................................................................................................................. noiembrie 201140

Conferinţa Internaţională de Logistică
şi Supply Chain

Reţetă pentru
un supply chain agil
ARILOG a organizat, la începutul lunii noiembrie, cea de-a
noua ediţie a Conferinţei Internaţionale de Logistică şi
Supply Chain, cu tema Running Your Agile Supply Chain.
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De la stânga la dreapta, Radu Borcescu, redactor ºef Ziua Cargo, Adriana
Pãlãºan, vicepreºedinte ARILOG, ºi Mircea Þiplea, CEO Edy International
Spedition, câºtigãtorul concursului Romanian Transport Company of the
Year, au vorbit despre tendinþe ºi eficienþã în cadrul secþiunii Transporturi.

Oana Nae, Office Manager
ARILOG, și Robert Pasaniuc,
Business Development Contract
Logistics Manager, care a primit, în
numele DB Schenker Romtrans,
distincþia Best Logistics &
Operational Excellence Award. 
În numãrul urmãtor, vom publica
un articol pe larg privind proiectul
pentru care a fost premiat 
DB Schenker Romtrans.

Adriana Pãlãºan ºi Laura Simion,
cele douã doamne din Boardul
ARILOG.

La Conferinþa Internaþionalã
ARILOG, a participat ºi Jos
Marinus, preºedintele Asociaþiei
Europene de Logisticã (ELA). În
numãrul din decembrie al revistei
Ziua Cargo vom publica interviul
pe care preºedintele ELA ni l-a
acordat cu aceastã ocazie.
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ARILOG a apreciat cã diferenþele
devin ºi mai importante la capi -
tolul servicii cu valoare adãugatã,
unde costurile pe orã-om se
cifrea zã, în România, în jurul valorii
de 5 euro, în timp ce în Anglia sau
Elveþia ajung la 24 euro.

Premii pentru
excelenţă

Ca de obicei, Asociaþia Româ -
nã de Logisticã a acordat premii

pen tru excelenþã în domeniu. Câº -
ti gãtorii acestui an au fost DB
Schen ker Romtrans - la categoria
Best Logistics & Operational
Excel lence Award ºi KLG ºi Oran -
ge - la categoria Win-Win Colla -
bo ration Award. Aceste premii îºi
pro pun stimularea modernizãrii ºi
efi cientizãrii activitãþii logistice în
Ro mânia, gãsirea de soluþii con -
cre te în industria logisticii, pro -
mo varea de bune practici ºi recu -
noaº terea excelenþei în logisticã

ºi supply chain. Iar câºtigãtorii
pre miilor naþionale se calificã la
com petiþia europeanã de profil,
care va avea gala de decernare a
premiilor în mai 2011, la Kiev.

În paginile urmãtoare, puteþi
afla mai multe despre parte ne ria -
tul dintre KLG ºi Orange, care a
ur cat cele douã companii pe cea
mai înaltã treaptã a podiumului
logisticii româneºti.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Despre criză şi... soluţiile ei
Una dintre cele mai interesante prezentãri ale evenimentului organizat de
ARILOG a þinut-o (în românã!) reprezentantul Asociaþiei Maghiare de Logisticã,
Rónai Péter, cu care vom publica un interviu în urmãtorul numãr al revistei
Ziua Cargo. El a vorbit despre competitivitate, colaborare fãrã limite ºi limitele
colaborãrii, într-o abordare directã ºi ineditã.
În cele ce urmeazã, vã oferim câteva elemente despre crizã ºi agilitate:
- Criza: un cuvânt care, repetativ, devine o banalitate, stereotipie
- De fapt este o nouã ordine economicã, o reevaluare a condiþiilor economice
- Agilitatea: stategie de creºtere a vitezei de adaptivitate la noile condiþii.
Cele de mai sus nu sunt nici o noutate, nici o originalitate, sunt elemente
rãsuflate.
Sã vedem cum reacþionãm standard la cele cunoscute…
Un proverb indian spune „Coboarã de pe cal, dacã vezi cã e deja mort!”,
adesea însã managerii au alte „strategii”:

SOLUÞIA PROPUSÃ ARGUMENT MANAGERIAL
Achiziþionarea unui bici mai mare Increasing efficiency
Schimbarea cãlãreþului New management skills
Declarã: "Întotdeauna aºa am cãlãrit" Constant, stable business model
Analiza altora: ei cum cãlãresc calul mort? Benchmarking product concept
Lãrgirea criteriilor de cãlãrire a cailor morþi Setting new standards
Crearea unui grup de analizã pentru reanimare Create Team for fine tunning best practices
Angajarea de colaboratori externi pentru calul mort Outsoursing of core business model
Reconsiderã criteriile de performanþã a cailor morþi Redefine paradigm and methodologies
...ªi multe altele.. ...Many other new and creative ideas...

Surpriza incontestabilã a acestei ediþii a conferinþei Asociaþiei Române de Logisticã a fost spectacolul oferit de
ARILOG BAND. Robert Lae - OTZ (clape, voce), Rãzvan Munteanu - OTZ (chitarã), Romeo Dumitru - Kuehne + Nagel
(voce), Cãtãlin Georgescu - Henkel (tobe), Alina Sandu - OTZ (voce), Eduard Tipar - AUTONET (caval, vioarã) ºi
Cristina Tobescu - Ziua Cargo (clape, voce) au ridicat audienþa în picioare, demonstrând cã logisticienii nu sunt
doar bine organizaþi, ci ºi foarte talentaþi.
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CC oncret, colaborarea din -
tre cele douã companii a
început în 2010, când
Orange a decis exter na -
li zarea unei pãrþi din ope -

raþiunile logistice derulate. „Au
trans ferat cãtre noi tot ce înseam -
nã handling de mãrfuri de la fur -
nizori ºi livrãri, implicit gestiunea.
În proiectul de externalizare, un
punct foarte important l-a con sti -
tu it infrastructura IT ºi capa bi li tã -
þile de interconectare. Practic,
stabilirea cadrului IT a reprezentat
80% din tot proiectul. Restul de
20% a fost acoperit relativ rapid,
inclusiv prin preluarea unor an ga -
jaþi ai Orange“, ne-a explicat Paul
Niþã, Operational Manager la KLG
Europe Logistics ºi manager de
pro iect pentru contractul cu
Orange. El a precizat cã, din mo -
men tul în care s-au stabilit echi -
pele de pro iect, s-a lucrat în paralel
pe douã fluxuri, unul ope ra þional
de mãrfuri, oameni, in frastructurã
a depozitului ºi al doilea, cel de IT.
„La momentul zero, cele douã
fluxuri au avut ace eaºi importanþã,
însã, pe par curs, dezvoltãrile IT s-
au dovedit a fi complexe, pre su -
punând im ple men tarea unui nou

modul în ERP-ul Orange, dez vol -
tarea unei benzi de comunicare
între cele douã sisteme ºi adap -
ta rea WMS-ului la specificul acti -
vi tãþii de tele com. Mesajele EDI
au fost con stru ite împreunã în cel
mai mic detaliu“.

3 minute critice

Orange a investit într-o linie
de comunicare securizatã exclu -
si vã pentru a asigura transmisia
ra pidã a mesajelor EDI. „De când
am început proiectul, nu am avut
nici un fel de cãdere a comu ni ca -
þiei. Dispunem de trei variante de
back up ºi, ori de câte ori am avut
mentenanþe programate, varian -
tele de rezervã au funcþionat. Nu
a existat nici un moment în care
sã nu putem comunica cu
Orange“, a menþionat Paul Niþã. 

Foarte interesantã este gene -
ra rea ºi transmisia de documente
din sistemul operat de Orange în
cel operat de KLG în perioade de
timp foarte scurte, de câteva mi -
nute. Seturile de documente sunt
specifice fiecãrui tip de comandã.
Acestea sunt generate în timp real
în sistemul Orange ºi transmise

Parteneri în adevăratul
sens al cuvântului

Cum arată un
parteneriat de
succes? O întrebare
la care KLG şi Orange
pot cu siguranţă să
răspundă după ce
ARILOG le-a decernat
„Win-Win
Collaboration Award“
pentru proiectul „IT
developments for
complete win-win
partnership“.

O reţetă gândită pe plan local
Externalizarea activitãþii de logisticã a reprezentat, potrivit lui
Daniel Nicolae, Supply Chain Development Manager Orange
Romania, unul dintre cele mai importante 10 proiecte ale
companiei în 2010. Proiectul a fost de mare complexitate,
presupunând atât în cadrul Orange, cât ºi în relaþia Orange -
KLG, o strânsã colaborare ºi expertizã tehnicã de înalt nivel.
„În plus, soluþia finalã a fost una conceputã pe plan local
împreunã cu KLG, nici una dintre reþetele implementate în
alte þãri din grup nefiind potrivitã la acel moment cerinþelor
noastre“, a explicat Daniel Nicolae, subliniind importanþa
sistemului creat în relaþie cu KLG, care va putea fi eventual
preluat ulterior ºi în alte state unde Orange nu a externalizat
activitatea de logisticã. „Foarte importantã în acest proiect a
fost comunicarea dintre echipele de implementare Orange ºi
KLG. Am avut cu toþii deschidere în a asculta ºi a înþelege
constrângerile de o parte ºi de cealaltã ºi am dezvoltat o
relaþie de parteneriat care ne-a ajutat foarte mult. Din punctul
meu de vedere, relaþia cu KLG se bazeazã pe oameni tineri,
dornici ºi deschiºi sã facã lucruri noi“. În opinia Supply Chain
Development Managerului Orange Romania, provocãrile vor
veni în viitor tot din sfera schimbãrilor necesar a fi
implementate într-un ritm alert. „Este aproape imposibil ca o
soluþie implementatã în 2010 sã rãmânã neschimbatã timp
de 3 ani. Pe o piaþã dinamicã precum cea a
telecomunicaþiilor, suntem în permanenþã puºi în situaþia de
a oferi servicii noi clientului final, iar acestea se reflectã
automat în activitatea furnizorului de servicii de logisticã.
Cred însã cu tãrie cã, prin intermediul parteneriatului
dezvoltat cu KLG, vom putea sã implementãm de fiecare
datã schimbãrile în termenele fixate“, a concluzionat Daniel
Nicolae.

Paul Niþã, Operational Manager la KLG
Europe Logistics (dreapta), ºi Daniel Nicolae,
Supply Chain Development Manager Orange
Romania, la decernarea de cãtre ARILOG a

„Win-Win Collaboration Award“. 
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prin EDI cãtre sistemul KLG pen -
tru a fi imprimate ºi inserate în
co lete. Toatã aceastã tranzitare a
documentelor nu dureazã mai
mult de câteva minute. 

Procesul care stã la baza aces -
tor transmisii este foarte complex.
Generarea documentelor se face
funcþie de seriile scanate în pro -
cesul de validare. „Noi rea li zãm
pickingul, facem scanarea ºi trimi -
tem mesajele cãtre Orange. Apoi,
într-un interval de 3-5 mi nu te, tre -
bu ie sã închidem coletele cu do -
cu mentele venite de la Oran ge, în
caz contrar cantitatea de colete
rã mase în aºteptare devine mult
prea mare ºi poate bloca flu xul.
Ace le 3 minute sunt gândite pen -
tru 4 comenzi, astfel încât benzile
între scanare ºi închidere sã nu se
blo cheze. În prezent, rata de reu -
ºi tã este peste 99,9%. Exis tã douã
echipe separate care mo ni tori zea -
zã transmiterea do cu men telor iar
în momentul în care aces tea au
depãºit 15 mi nu te, se trans mit
automat mesaje interne cãtre am -
bele echipe Oran ge ºi KLG pen tru
remedierea pro ble mei“, a mai
arãtat managerul de proiect KLG.

Transmisia de documente prin
EDI a fost una dintre inovaþiile
pro iectului, ea constituind o nou -
tate în România în 2010.

Picking inovativ

Pe partea de infrastructurã de
de pozitare, KLG a construit o zo-
nã special adaptatã stan dar de lor
Orange, unde funcþioneazã ºi un
bi rou pentru reprezentanþii
Orange. „Am stabilit o structurã

de sto rage ºi picking relativ fle xi -
bilã construitã în jurul articolelor
pe care le ruleazã Orange. Am
gân dit totul în funcþie de articolele
consi derate importante pentru
Orange, totul culminând cu sca -
na rea nu me relor de serie. Orange
ur mã reºte toate produsele dupã
nu mãr de serie, acestea fiind ve -
ri fi cate atât la recepþie cât ºi la li -
vare. Noi facem o scanare la re-
cep þie ºi una la livrare“. Interesant
este, în acest context, sistemul de
picking dez vol tat de KLG. „Orange
utiliza batch picking, în sensul în
care sis temul genera un picking
conso lidat, trimiþându-l pe picker
la loca þie, de unde lua, pe paleþi,
toatã cantitatea aferentã acelui
lot, pen tru ca apoi sã intre în scenã
prepa ra torii care inserau produsele
în colete, conform co men zilor
punc tua le. Drept urmare, pickingul
se fãcea în douã etape: partea
întâi de picking consolidat ºi cea
de-a doua de preparat sau de
dispersat pe comenzile mici, dupã
care urma scanarea. Noi ne-am
gândit sã combinãm aceste eta pe,
mergând în procesul de pick ing
cu mini-batch-uri ºi reali zând
picking-ul pen tru comenzile finale.
Acele mini batch-uri sunt gândite
în jurul volu melor. Volumul ºi tipul
co men zii Orange deter m inã tipul
amba la jului, care poate fi plic sau
cutie. În momentul în care Orange
lan sea zã un lot de comenzi, siste -
mul singur ge ne rea zã aceste mini
batch-uri. Pick in gul se face într-o
singurã etapã, dupã care începe
pro cesul de sca nare a seriilor - va -
li darea. Acest multistore picking
re pre zin tã o inovaþie a acestui

proiect ºi ne per mite sã lucrãm o
cantitate foarte mare de comenzi.
Procesul de picking este foarte
rapid ºi exact, sistemul propunând

amba la jele în funcþie de volume
ºi aju tân du-ne sã facem picking
direct în ambalajul original“, a
explicat Paul Niþã.

Mai mult decât
client şi furnizor

Iar pentru a închide cercul, cei doi
par teneri au optimizat pro cesul de
dis tribuþie, minimizând timpii de livra -
re pentru firma de curierat agreatã
de Orange. „În final, am implementat
un sistem în trei, prin care curierul
primeºte, înainte sã ajungã camionul
în cen trul de sortare, o informare
pri vind coletele încãrcate, cu des ti -
na þiile lor, valoarea declaratã ºi alte
spe cificaþii pentru comenzile specia -
le. Toate acestea se realizeazã prin
colaborarea tripartitã Orange - KLG
- firmã de curierat. Noi furni zãm lista
cu coduri specifice pen tru curierat,
iar Orange adaugã toa te informaþiile
financiare. Cu Orange avem ceea ce
ne place sã numim un parteneriat
adevãrat. Ne-am tratat mai întâi de
toate ca parteneri. Ori de câte ori
am întâmpinat probleme, ei au cãutat
sã ne susþinã ºi invers. Din acest
punct de vedere, suntem foarte
mândri pentru cã nu ne uitãm la
Orange ca la un client, ci ca la un
partener“, a concluzionat mana gerul
de proiect KLG.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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pier dea foarte mult din volumul
util. Tendinþa ul ti mi lor ani a fost
de dezvoltare a gru pa jelor în timp
ce FTL (full truck load) a înre gis -
trat scãderi.

Care este poziþia
DB Schenker Romtrans
pe piaþa localã?
Suntem numãrul unu în Româ -

nia pe activitatea de expediþie,
sun tem un jucãtor important ca
ºi ope rator portuar în Constanþa,
având dane proprii, iar pe piaþa
de logisticã, unde am fost mai
puþin vizibili în ultima vreme, exi -
stã o dezvoltare importantã. Am
mãrit suprafeþele de depozitare
cu aproximativ 30% în regiunea
Transilvania. Apariþia unor noi cli -
enþi face sã fie necesarã creºterea
suprafeþelor ºi în Bucureºti, cu
aproximativ 40%. La ora actualã,
dispunem de aproximativ 70.000
mp de depozite. Suntem foarte
atenþi în selectarea clienþilor pen -
tru a ne asigura cã ajungem la un
parte ne riat în care ambele pãrþi
câºtigã.

În România, concurenþa este
foar te mare ºi, uneori, tarifele
prac ticate de unii coboarã sub
cos turi. Asemenea practici duc la

ser vicii de slabã calitate ºi chiar
întreruperea contractelor în ter -
men scurt. Pentru clienþi, acest
lucru înseamnã refacerea licitaþiei,
relocare...

Existã în România, la ora ac -
tua lã, multe spaþii de depozitare
goa le, mulþi logisticieni au supra -
feþe libere în depozitele lor ºi pre -
ferã sã-ºi limiteze pierderile co -
bo rând preþurile cât mai mult.

Au existat creºteri de tarife
privind serviciile logistice
ºi de transport în ultima
perioadã?
Creºterile de tarife sunt legate

în exclusivitate de majorarea pre -
þu lui carburantului. La fel ca mulþi
alþi furnizori de servicii de trans -

port ºi distribuþie, avem în con -
trac tele încheiate o clauzã prin
care tariful este ajustat în funcþie
de preþul car bu rantului, luând în
calcul procentul de 40-45% cât
re prezintã ponderea carburantului
în costuri.

Peste 80% din costul aferent
unui proiect este legat de trans -
port. Lucrãm, în general, cu sub -
con tractori dedicaþi, iar în mo men -
tele în care apar punctual depãºiri
de volum co laborãm ºi cu alþi par -
te neri. Suntem, la ora actualã, nu -
mãrul unu în Româ nia din punctul
de vedere al numã ru lui ca mi oa -
nelor rulate.

În zonele în care avem depo -
zi te ºi hub-uri, lucrãm cu flote
dedicate pentru distribuþie.

Pentru transportatori, DB
Schen ker este un partener de în -
credere care plãteºte la timp sau
chiar în avans. Oricum, în ultima
perioadã, s-a putut constata o di -
mi nuare a ofer tei de transport în
raport cu ce re rea ºi acest lucru
ne face sã mã rim numãrul de sub -
contractori cu care lucrãm pe
transporturi.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Ziua Cargo: Care sunt
tendinþele actuale ale
pieþei?
Robert Pasaniuc: Odatã cu

criza, s-a observat o tendinþã, în
mai multe þãri din aceastã regiune,
de externalizare a logisticii de
cãtre companii care înainte îºi
aco  pereau singure aceastã ne -
voie. Acestea reprezintã una din -
tre þintele noastre în acest mo -
ment - producãtori ro mâni precum
ºi firme multinaþionale care au
propriile depozite. Bulgaria, Ser -
bia, Ungaria, Polonia sunt þãri un -
de se constatã aceeaºi tendinþã.

Ce direcþii de dezvoltare
abordaþi þinând cont de
particularitãþile României
privind serviciile logistice?
În ultima perioadã, dezvoltãm

seg mentul de servicii logistice în
toatã þara nu numai în Bucureºti.
Este mai avantajos pentru clienþii
noºtri sã aibã ºi depozite zonale
de cât sã meargã pe ideea unui
de pozit central în Bucureºti. Tim -
pul de tranzit ºi costurile de distri -

buþie sunt as pecte importante ce
sunt lua te în considerare în analiza
pro iec tului. De exemplu, dife ren -
þele de cost sunt foarte mari între
livra rea mãrfii, sã spunem, la Arad
dintr-un depozit din Bucureºti, fa -
þã de liv ra rea dintr-un depozit din
Timi ºoara. Reco man darea cãtre
clienþi este ace ea de a opera din
mai multe de po zite, pentru aco -
pe rirea pieþei - Bu cureºti, Timi -
ºoara, Cluj, Braºov, Iaºi.

Existã o tendinþã în piaþã de a
face depozite acolo unde vinzi
mai mult, iar în regiunea Tran sil -
va nia piaþa este destul de dez vol -
ta tã. În plus, sunt munþii, infra -
struc tura de fi citarã iar clienþii vor
marfa în ma xim 48 de ore. Astfel,
une ori, este mai rentabil sã ai sto -
curile dislo ca te. Încercãm sã con -
ºti entizãm cli en þii referitor la
aceas tã tendinþã, la avantajele ce
de curg din adopta rea acestui mo -
del. Trebuie sã avem în ve dere
cos turile majore care sunt re pre -
zen tate de transport - peste 80%.

Retailerii au înþeles, la rândul
lor, avantajele pe care le repre -
zin tã ope rarea în mai multe de -

po zite. Costu rile scad atât în ceea
ce priveºte dis tribuþia, cât ºi co -
lec tarea mãrfurilor, indiferent dacã
este vorba despre importuri sau
producãtori români. 

Din punct de vedere al con -
tro lului asupra stocurilor, utilizarea
mai multor depozite nu ridicã pro -
bleme. Lucrãm cu un WMS in -
tegrat ce func þio neazã pe tot Sud-
Estul Europei pentru DB
Schen ker, inclusiv în Austria.

Sunt ºi alte iniþiative pe care
le-am avut pentru a creºte compe -
ti tivitatea. Pentru a reduce cos -
tu rile clienþilor ºi a avea un numãr
cât mai mic de camioane pe ºo -
sele, am implementat double-
deck trailers pentru cursele
shuttle. Este vorba despre acele
ca mioane care preiau mãrfuri de
la mai mulþi clienþi. Practic, este
un serviciu de grupaj, iar prin in -
troducerea noilor semiremorci (cu
etaj) am crescut coeficientul de
încãrcare de la aproximativ 60%
din volum, la peste 90%. Pentru
acest tip de transport, paleþii, în
ge neral, nu sunt înalþi ºi, practic,
la o semi remorcã standard, se

Un important proces
de externalizare a
activităţilor logistice
pare să fi demarat în
ţările din Estul
Europei, iar la acest
aspect se adaugă
posibile intrări pe
piaţă ale unor
jucători noi. În
aceste condiţii, cea
mai mare companie
de expediţii de pe
piaţa românească,
DB Schenker
Romtrans, a decis să
dezvolte segmentul
de depozitare. Am
discutat despre
prezent şi viitor cu
Robert Pasaniuc -
Business
Development
Contract Logistics DB
Schenker Romtrans.

DB Schenker Romtrans
atacă segmentul de depozitare
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Þinta
noastrã

este ca în
urmãtorii doi
ani sã ajungem
între primii cinci
logisticieni din
România“

„

DB Schenker face parte din
Grupul DB care include:

- Transport public
- Transport feroviar de pasageri
- Transport feroviar de mãrfuri
- Transport rutier
- Venituri 33,5 miliarde euro
- Profit brut 2.483 milioane euro
- Angajaþi 240.000

DB Schenker
a preluat

Romtrans în 2008.
În România
dispune de:

- 1 sediu central
- 7 sucursale
- 70 puncte de lucru
- Peste 1.100 angajaþi
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Profesionalism,
cariera, succes!

Un pas inainte pentru
viitorul tau si al
companiei tale!

Cursuri de perfectionare
Managementul logisticii si supply chain-ului

Managementul achizitiilor si stocurilor
Managementul depozitarii

Managementul trasportului si distributiei
Managementul operatiunilor

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

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

*) Perioada de valabilitate a codului 15 noiembrie – 15 decembrie 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*

2. sunt identificate ºi cuan ti -
fi cate surse suplimentare
de componente/articole.

Pentru a atinge nivelul de
BEST-PRACTICE avem nevoie ca:

1. sã existe surse unice pentru
orice SKU/com po nen tã/ar -
ti col dat; sã existe surse du -
ble cu capacitãþi similare
pen tru SKU/com ponen -
te/ar ticole separate;

2. sursele suplimentare pentru
componentele/articolele i -
den tificate trebuie sã fie
cuantificate ºi calificate; 

3. sã fie luate în calcul ce rin -
þe le geografice pentru ini -
þia tivele de consolidare; 

4. sã existe evaluãri ale ris cu -
ri lor ºi planuri de contin gen -
þã pentru gestionarea între -
ru perilor din supply chain.

Adriana PĂLĂŞAN
Managing Partner Supply Chain

Management Center

www.esupplychain.eu

Criterii şi procese
pentru selecţia
furnizorilor

În companiile de dimensiuni
medii ºi mari, acolo unde pro ce -
se le sunt aºezate, sunt nelipsite
pro cesele detaliate pentru se lec -
þia furnizorilor. În general, aceste
pro cese sunt derulate standard
de cele mai multe ori conform re -
gu lilor implementate prin sistemul
informatic (ERP). Cu cât sumele
sunt mai mari ºi contractele pe
ter men mai lung, cu atât pro ce se -
le sunt mai atent elaborate ºi con -
þin mai mulþi paºi. Acest tip de
procedurare a proceselor are ºi
dez avantaje, fãcând procesul gre -
oi ºi, nu de puþine ori, am întâlnit
în piaþã cazul în care procesul fizic
de selecþie a luat-o înaintea sis -

te mului, deoarece întârzierile adu -
ceau mult mai multe prejudicii
decât penalizãrile de neres pec -
ta re a paºilor procesului. În ace -
e aºi mãsurã, este dificil în con di -
þiile unei companii de pânã în 50
de angajaþi sã ai un departament
puternic de achiziþii, cu expertizã
im portantã în domeniu care sã
deruleze procese complicate de
selecþie. În aceste cazuri, criteriile
de selecþie folosite sunt simple,
neelaborate, de cele mai multe
ori neponderate. Pentru decizii
im portante, probabilitatea de a
rata selecþia sau de a identifica
ul terior o serie de costuri su pli -
men tare deloc de neglijat este
foarte mare. 

Pentru utilizarea de criterii ºi
procese bine structurate de
selecþie a furnizorilor, MINIMUM
STANDARD cerut ar trebui sã în -
deplineascã cel puþin urmãtoarele
condiþii:

- sã existe criterii de selecþie
ºi sã fie definite înaintea pro -

ce sului (prin utilizarea de for -
ma te standardizate de RFI
(Re quest for Information) /
RFP (Request for Proposal);

- sã fie dezvoltate, utilizate ºi
aplicate programe de cer ti -
fi care a furnizorilor;

- în cadrul procesului de se -
lec þie sã se ia în calcul sta -
bi lirea de parteneriate pentru
a angaja furnizori cu costuri
scãzute ºi predictibile; 

- sã se realizeze o analizã a
ca pacitãþilor furnizorilor pe
anumite zone (financiare,
ope raþionale).

Pentru a atinge nivelul de
BEST-PRACTICE, condiþiile sunt
mult mai drastice ºi necesarul de
re surse specializate (uman, in for -
ma tice etc) este unul important
din punct de vedere financiar.
Con diþiile de poziþionare a unei
com panii la acest nivel implicã:

- criteriile de selecþie sã fie
împãrtãºite cu furnizorii po -
si bili în timpul procesului de

ob þinere a RFI/RFP, deoa re -
ce acestea vor forma baza
pen tru certificarea fur ni zo ri -
lor ºi managementul per for -
man þei; 

- procesul de selecþie sã ia in
calcul suportul curent ºi viitor
pentru avantajul competitiv
la toate nivelurile orga ni za -
þiei; 

- sã existe o evaluare pre-lici -
tare a calificãrii furnizorului
pe baza criteriilor specifice
de valoare ale companiei
achi zitoare - calitate, sigu -
ran þã, stabilitate financiarã
etc; 

- echipele interfuncþionale
sunt implicate în procesul de
certificare a furnizorilor.

Consolidarea
furnizorilor

Consolidarea furnizorilor este
un concept foarte puþin dezvoltat
încã, pe piaþa româneascã ºi, de
cele mai multe ori, el nu este tratat
de achiziþii, ci mai mult de depar -
ta mentul de transporturi ºi numai
prin prisma optimizãrii vehiculelor
ºi nu prin prisma managementului
real al furnizorilor. 

Aprovizionarea (II)

După Analiza Costurilor, Strategia
de achiziţii şi Gestionarea contractelor
de achiziţii, discutăm în acest număr
despre criterii şi procese pentru selecţia
furnizorilor şi consolidarea furnizorilor.

Consolidarea furnizorilor cu -
nos cutã în literatura internaþionalã
de specialitate sub denumirea de
vendor consolidation porneºte de
la filosofia unor parteneriate ºi
con tracte pe termen lung cu volu -
me cunoscute însã achiziþionate
în partide mici pe mãsura vânzã -
ri lor. 

Modele dezvoltate în ultimii
ani duc chiar la externalizarea
acestei operaþiuni cãtre operatorii
lo gistici în special în zona Asiei
(China, Malaezia, Hong Kong) ºi
aº putea spune cã rezultatele au
fost de succes. Motivarea aplicãrii
unei astfel de strategii ajutã în
primul rând la reducerea stocurilor
ºi creºterea agilitãþii companiei
pen tru a rãspunde mult mai bine
ºi mai rapid la cererile pieþei. Con -
ceptul poate fi aplicat de orice
com panie indiferent de nivel ºi cu
cât volumele achiziþionate sunt
mai mici cu atât necesitatea im -
ple mentãrii unui astfel de concept
este mai mare. Un MINIMUM
STANDARD în acest caz este dat
de urmãtoarele condiþii:

1. componentele/articolele sã
fie achiziþionate din sursã
unicã în limitele capacitãþii
furnizorilor; 

În urmãtorul numãr, vom
încheia secþiunea de
Aprovizionare, discutând
despre Make of Buy ºi
Achiziþii la nivel de grup.



Întrebările lunii NOIEMBRIE (etapa 24)

Întrebările lunii OCTOMBRIE (etapa 23) şi răspunsurile corecte:

Premiile sunt oferite de

OTZ URSUS BREWERIES IFPTR

Fiecare întrebare
are un singur răspuns

corect. 
Puteţi răspunde

până pe 10 decembrie,
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 noiembrie şi
variantele corecte de

răspuns vor fi publicate
în numărul din

decembrie al revistei
ZIUA CARGO.

GTI

Câştigătorii lunii OCTOMBRIE

Andrei Termen, Radu Paul Alecu şi Alexandra Buzoianu
La întrebările din octombrie doar 3 concurenţi au răspuns
corect, aceştia devenind automat câştigătorii lunii. 37 de
persoane au participat la etapa a 23-a a concursului de
logistică.

M~SOAR~-}I
cuno[tin]ele de logistic`! (24)

1. Caracteristicile produsului din
perspectiva calităţii reprezintă:

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

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
- CORECT

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 - CORECT

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.

1. Constrângerea reprezintă:
a. Orice factor care limitează performanţe şi

restricţionează producţia unui sistem
b. Orice factor care duce la un număr ridicat

de ieşiri de slabă performanţă
c. Orice factor care duce la pierderi de

resurse
d. Orice factor care duce la performanţă

crescută în cadrul proceselor.

2. Planificarea resurselor companiei este: 
a. Un proces aleator
b. Un proces ce foloseşte planurile de

vânzări şi operaţiuni, informaţii
privitoare la standarde temporale,
rutări şi alte informaţii despre cum se

produc anumite servicii sau produse,
pentru a se calcula necesarul 
de resurse

c. O sintagmă care e similară cu planificarea
vânzărilor şi operaţiunilor  

d. Un proces anual.

3. Managementul stocurilor reprezintă: 
a. Planificarea şi controlul stocurilor pentru a

răspunde priorităţilor competitive ale
organizaţiei 

b. Analiza stocurilor expirate
c. Un proces în care nu e nevoie de

informaţie privitoare la cererea estimată
d. O activitate care nu este specifică

managerilor de operaţiuni.

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 24-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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DISPAR
INSPECTORATELE
JUDEŢENE ÎN
CONSTRUCŢII

Guvernul a aprobat, prin
ordonanþã, reorganizarea
Inspectoratului de Stat în
Construcþii (ISC), prin care cele
41 de inspectorate judeþene
vor fi desfiinþate ºi în locul lor
vor fi create 8 direcþii
regionale. Practic, vor dispãrea
ºefii, întrucât 125 de posturi -
60 de conducere ºi 65 de
execuþie - vor fi restructurate
(de la 875 la 750). Restul
personalului va rãmâne sã
lucreze în compartimente de
control ºi inspecþie, ce vor fi
sub autoritatea direcþiilor nou-
înfiinþate.

3 TRONSOANE DE
DRUM NAŢIONAL,
FINALIZATE

CNADNR a recepþionat lucrãrile
de refacere a trei tronsoane de
drum naþional - finanþate de la
BEI ºi de la bugetul de stat -, în
lungime totalã de 105 km.

Reabilitarea DN 19 - de la
limita Jud. Bihor la Satu Mare,
între km 75,8 - km 128 (52,16
km în total) a fost executatã de
firma Strabag, iar valoarea
contractului a fost de 141
milioane lei, fãrã TVA. 
Reabilitare DN 15 Reghin-
Topliþa, între km 109,9 - km
182,8 (în total 72,86 km) a fost
executatã de JV Spedition UMB
- SC Tehnostrade, iar valoarea
contractului a fost de
262.306.934 lei, fãrã TVA.
Reabilitare DN 66 Baru-Haþeg,
între km 154 - km 179,9
(25,91 km), a fost executatã de
JV Romstrade SRL - Vectra
Service SRL, cu un contract de
50.303.193,77 lei, fãrã TVA. 

DRUMURILE DIN
SĂLAJ ŞI SATU MARE,
ADJUDECATE

Pachetul de lucrãri privind
modernizarea ºi reabilitarea
drumurilor judeþene ºi locale
din Sãlaj ºi Satu Mare
(proiectare ºi execuþie) a fost
atribuit Asocierii SC Garden
Center Grup SRL - SC.Grant
CPC SRL - SC Delta ACM 93
SRL - SC Geca Impex PM SRL,
pentru valoarea de
516.588.392,82 lei (fãrã TVA).
Investiþiile fac parte din
Programul Naþional de
Dezvoltare a Infrastructurii, ce
prevede construirea ºi
reabilitarea a 10.000 de km de
drumuri, cu aproape 4 miliarde
de euro.

Pânã în prezent, au fost
adjudecate pachetele de
lucrãri pentru 14 judeþe din
totalul de 34 participante la
licitaþii. 

9 OFERTANŢI PENTRU
12 PODURI CFR

CFR SA a primit oferte de la 9
firme sau asocieri de
constructori pentru reabilitarea
a 7 poduri ºi 5 podeþe din
sucursalele SRCF Braºov,
Constanþa ºi Timiºoara.
Valoarea estimatã a achiziþiei
este de 67.264.420 lei, fãrã
TVA, 69,25% din sumã fiind
fonduri nerambursabile de la
Comisia Europeanã, iar restul -
cofinanþare din Bugetul de Stat.
Iatã ofertanþii: SC Selina SRL
Oradea; SC Daria Const
SRL&Compania Constructii
Feroviare SA Câmpulung
Moldovenesc; SC Confer
Group SRL & SC Radaria SRL;
SC Europan Prod SA; Bilfinger
Berger Baugesellschaft mbH.;
Alpine Bau GmbH; Sopmet SA
- Metabet - Tiefbau; Sopmet
SA - Metabet; Tuzi Construzioni
Generali SpA.
Lucrãrile se vor realiza pe trei
loturi: 
- lotul I (SRCF Braºov) - 1 pod
(linia CF Deda - Rãzboieni, km
320,2) ºi 2 podeþe (linia CF
Braºov - Deda, km 109 ºi linia
CF Braºov - Podu Olt, km 58,0)
- valoare estimatã 31.071.810
lei
- lotul II (SRCF Constanþa) - 2
poduri (linia CF Constanþa -
Mangalia, km 225,1 ºi la km
228,8) ºi 2 podeþe (linia CF
Constanþa - Mangalia, km
252,5 ºi la km 250,4) - valoare
estimatã 9.872.560 lei
- lotul III (SRCF Timiºoara) - 4
poduri (linia CF Simeria -
Livezeni, km 72,5 ºi la km 36,6,
linia CF Ilia - Lugoj, km 5,4 ºi la
km 3,7) ºi un podeþ (linia CF
Ilia - Lugoj, km 12,2) - valoare
estimatã 26.320.050 lei.
Perioada de execuþie va fi de
24 de luni de la data atribuirii
contractului, iar garanþia
lucrãrilor este de 12 luni.

Două companii chineze sunt
interesate de realizarea
Centurii Bucureşti în regim
de autostradă: China Dalian
International Holdings şi
China Communications
Construction Company. Aflat
într-o vizită de lucru în
China, Ion Ariton, ministrul
Economiei, a invitat firmele
chinezeşti să participe şi la
alte proiecte importante din
infrastructura rutieră sau din
domeniul energetic:
tronsoanele de autostradă
Sibiu-Piteşti şi Comarnic-
Braşov, podul de la Brăila,
modernizarea Portului
Constanţa şi centrala

termoelectrica Doiceşti. 
Toate ar urma să fie
realizate în condiţiile
atribuirii acestora în
conformitate cu legislaţia
europeană - prin parteneriat
public-privat sau prin
licitaţie.

CENTURA BUCUREŞTI, 
CU INVESTITORI CHINEZI
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Start pentru 4 tronsoane
de autostradă
Lucrările de construire a patru tronsoane de
autostradă de pe Coridorul IV Pan-european, în
lungime de 65 km şi în valoare de 450 de milioane de
euro, cu TVA, din care 200 reprezintă materialele de
construcţii, au început la mijlocul lui octombrie.

FF inanþarea este asiguratã
din fonduri neram bur sa -
bi le europene, prin Fon -
dul de Coeziune (85%)
ºi de la Bugetul de Stat

(15%). Din pãcate, la începutul lui
no iembrie, Comisia Europeanã
ne-a anunþat cã nu ne mai dã banii
pen tru unul dintre tronsoane, din
cau zã cã o instanþã de judecatã
a decis câºtigãtorul - altul decât

cel desemnat de comisia de lici -
ta þie. Vestea bunã este însã cã
vom primi finanþare neram bur sa -
bilã pentru restul din Autostrada
Transilvania. 

Startul noilor lucrãri a fost dat
de Compania Naþionalã de Auto -
strãzi ºi Drumuri Naþionale din Ro -
mânia pe urmãtoarele tron soane: 

- Autostrada Nãdlac - Arad Lot
1: km 0 - km 22,2, contract de

pro iectare ºi execuþie în valoare
de 115,8 milioane euro (inclusiv
TVA), încheiat cu Asocierea Rom -
stra de - Monteadriano Engenharia
e Construcao - Donep Construct.
Proiectul cuprinde construirea a
22,18 km de drum cu profil de
autostradã, 5 poduri, 6 pasaje, 16
podeþe ºi un nod rutier. 

- Autostrada Nãdlac - Arad Lot
2: km 22,2 - km 33,9, contract

de proiectare ºi execuþie în va -
loa re de 124,45 milioane euro (in -
clu siv TVA), încheiat cu ALPINE
Bau GmbH. Proiectul cuprinde
con struirea a 16,98 km de drum
cu profil de autostradã, 3 poduri,
7 pasaje ºi 2 noduri rutiere. 

- Autostrada Timiºoara-Lugoj
Lot 1: km 44,5 - km 54, contract
de proiectare ºi execuþie în va -
loa re de 63,6 milioane euro (in -
clu siv TVA) încheiat cu Asocierea
Spedition UMB SRL - Tehnostrade
SRL - Carena SpA Impresa di Co -
stru zioni. Proiectul cuprinde con -
struirea a 9,5 km de drum cu profil
de autostradã, 4 poduri, 6 pasaje
peste autostradã ºi un nod rutier.

Prima autostradă
cu tunel

Autostrada Orãºtie-Sibiu Lot
4: km 66 - km 82, contract de
pro iectare ºi execuþie în valoare

de 146,6 milioane euro (inclusiv
TVA), încheiat cu Asocierea As -
taldi SpA - Euroconstruct Trading
98 SRL - Astalrom SA. Proiectul
cuprinde construirea a 16,10 km
de drum cu profil de autostradã,
4 pasaje peste autostradã, 2 pa -
sa je peste CF, 2 poduri, 2 noduri
ru tiere, 2 viaducte metalice peste
vãi ºi drumuri forestiere ºi un tunel
între km 71,8 - km 72,2. 

Acesta este primul tunel pe o
au tostradã din România, iar exe -
cu þia lui va fi o provocare pentru
constructor. Lucrãrile la cele 4
tron soane vor dura un an ºi jumã -
ta te (termen de finalizare 10 a -
pri lie 2013), iar garanþia va fi de
4 ani. Pentru aceste investiþii vor
fi create 3.000 de locuri de mun -
cã.

Lucrãrile se adaugã celor 276
km de autostradã aflate în diverse
sta dii de execuþie, iar pânã la sfâr -
ºi tul anului vor mai apãrea câteva
ºantiere, astfel cã se va ajunge la
434 de km cu finalizare în 2013.
În perioada 2009-2011 s-au con -
stru it 90 de km noi de autostradã
ºi centuri în regim de autostradã,
iar pânã la sfârºitul lui 2011 se
va ajunge la 123 de km.

Un lot pierde
finanţarea
Europeană

Comisia Europeanã (CE) a
anunþat cã nu va mai finanþa con -
stru irea unui lot din Autostrada Ti -
mi ºoara-Lugoj deoarece câº ti -
gãtorul licitaþiei a fost desemnat
de o instanþã judecatoreascã. Con -
cret, consorþiul italian Tirrena Scavi-
Societa Italiana per Con dotte
d’Acqua-Cossi Construzioni fusese
desemnat în primãvarã câº tigãtorul
licitaþiei, cu o ofertã de 445,64

milioane lei. Însã re zul tatul licitaþiei
a fost contestat de asocierile
Tehnologica Radion-Gabriel Couto-
Amandio Carvalho-Lena-Rosas-
Arcadis ºi Con struccio nes Y
Promociones Bal zola-Robert
Alcisa-Puentes din Spania, care a
avut o ofertã cu 20 de milioane
de euro mai mare. Acesta din urmã
a ºi câº ti gat în Justiþie, în
octombrie. Astfel, Curtea de Apel
Bucureºti a obligat CNADNR sã
reevalueze oferta asocierii
conduse de Tehnologica Radion.

Este a doua atenþionare de
acest fel primitã din partea CE
pentru un tronson de autostradã
de pe Coridorul IV Pan-european,
în prima fiind vorba despre con -
stru irea autostrãzilor Nadlac -
Arad ºi Orãºtie - Sibiu, pentru care
Co misia ºi-a exprimat „unele în -
gri jorãri legate de calitatea rezul -
ta telor competiþiei“ dar nu a retras
finanþarea. 

Pentru cã tronsonul Timiºoara-
Lugoj a pierdut fondurile neram -
bur sabile, Ministerul Trans por tu -
rilor va trebui sã gãseascã o altã
sur sã de finanþare. De la bugetul
de stat este puþin probabil, având
în vedere ambiþiile ministrului
Anca Boagiu de a nu mai finanþa
din bani publici lucrãri de mare
anvergurã, astfel cã se va încerca
un parteneriat public-privat.

Reamintim cã deciziile privind
aprobarea finanþãrilor pentru con -
stru irea autostrãzilor Nãdlac-Arad
ºi Orãºtie-Sibiu de pe Coridorul
IV Pan-european au fost emise
de CE la începutul lui septembrie,
iar valoarea fondurilor neram bur -
sa bile este de 724 milioane euro
pentru perioada 2011 - 2013.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.roIN
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Autostrada Transilvania, 
din bani europeni

Ministrul Anca Boagiu a anunþat cã tronsoanele Autostrãzii
Transilvania vor fi cofinanþate din fonduri europene, dupã ce
Comisia Europeanã a acceptat acest lucru. Decizia vine dupã
renegocierea contractului cu Bechtel, despre care Uniunea
Europeanã „nici nu voia sã audã“. Reamintim cã americanilor le mai
revin doar douã tronsoane - pe care le începuserã deja, celelalte 
6 urmând a fi scoase la licitaþie.
În urma renegocierii contractului cu Bechtel „ºi a readucerii lui în
limite decente ºi normale“, costurile autostrãzii au fost reduse cu 
6 miliarde de euro. Din cei 415 km de autostradã cât prevede
proiectul, Bechtel a construit pânã acum numai 52 km, de la Gilãu
la Câmpia Turzii. Pe lângã ce se finalizeazã la Suplacu de Barcãu, în
Bihor, vor fi finanþate din fonduri europene tronsoane precum cele
de la Gilãu la Borº sau de la Târgu Mureº la Câmpia Turzii, precum
ºi de la Braºov la Târgu Mures. 
În prezent este scos la licitaþie tronsonul Gilãu-Nãdãºel, ale cãrui
costuri se încadreazã în standardele stabilite de Ministerul
Transporturilor, de 6,9 milioane de euro pe km.
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nã aplicabilitate la diversele cerinþe
de pe ºantier ºi pentru ope rativitate
permanentã, Koma tsu a dezvoltat
ºi testat un sistem hidraulic de cu -
plare rapidã a bol þurilor, ce permite
reconfigurarea rapidã a utilajului de
la confi gu ra þia necesarã unor ope -
raþiuni de de molare „high reach“ la
cea ne ce sarã pentru operaþiuni „low
reach“ (la înãlþimi mai mici de lu -
cru) sau la configuraþia necesarã u -
nor operaþiuni de excavare. Ex ca -
vatoarele pentru demolãri din Seria
8 au cilindrii pentru ridicarea braþului
mai mari decât excava toa rele
standard, pentru putere mai mare în
braþ ºi pentru ope raþiuni fine ºi
precise de demolare. 

Platforma rotitoare a utilajului a
fost special conceputã pentru ex -
cavatoarele de demolare, pen tru
reducerea factorilor de stres la care
este supus utilajul ºi pentru a putea
susþine fãrã probleme gre u tãþi mari.
Cabina se înclinã de la 0 la 30°
pentru confort în operare ºi pentru
a asigura o vizibilitate bu nã asupra
ataºamentului de lu cru. Opþional,
ºasiul hidraulic este reglabil, putând
fi retractat de cãtre client în numai
câteva mi nu te, pentru a obþine o di -
men siune cât mai micã la transport. 

PC290LC/NLC-8 este cel mai
nou model de excavator pentru de -
molãri de la Komatsu, fiind pre zen -
tat prima datã la târgul inter na þional
Bauma 2010. PC290NL/NLC-8
este un utilaj po trivit pentru activitãþi
de de mo lare a construcþiilor de
douã pânã la cinci nivele, fãrã a
necesita o platformã. Având în
vedere di men siunile compacte ºi
greutatea sa relativ micã, dar ºi
datoritã faptului cã poate folosi
ataºamente de pânã la 3 tone, noul
excavator pen tru demolãri Komatsu
lucrea zã excelent în spaþii restrânse. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

CCele mai noi modele de
ex cavatoare Komatsu
pentru demolãri sunt cele
cu gabarit redus ºi cu
sistem de protecþie OPG

(Operator Protective Guard) -
nivel II, recomandate activitãþilor
de demolare în spaþii restrânse.

Avantajele noii
serii 

Noua serie 8 este robustã ºi
versatilã, se remarcã prin per for -
man þe excelente chiar ºi în condiþii
grele de ºantier ºi oferã siguranþã
în lucru pentru operator. Exca va -
toarele HRD de la Komatsu au un
consum redus de combustibil ºi
un cost total de operare mic. Per -
formanþele de care dau dovadã

aceste echipamente sunt apre -
cia te atât de operatori cât ºi de
proprietarii acestora, oferind un
bun raport eficienþã-cost al întregii
activitãþi. Toate componentele
echi pamentelor sunt proiectate,
pro duse ºi testate de cãtre exper -
þii Komatsu, pentru a oferi clien -
þi lor utilaje productive, operative
ºi de încredere. Toate excavatoa -
re le Seriei 8 Komatsu sunt dotate
cu sistemul de monitorizare prin
satelit Komtrax. Cu ajutorul aces -
tuia, toate informaþiile despre mo -
dul de lucru al utilajelor, despre
lo caþia acestora, starea tehnicã,
con sumul de combustibil, perfor -
man þe sau despre cerinþele de
ser visare sunt disponibile prin
inter mediul internetului. De ase -
menea, Komtrax poate alerta cli -

entul printr-o notificare pe e-mail
despre orice deplasare sau por -
nire a motorului neautorizatã.

Confort de primă
clasă

Excavatoarele Komatsu pentru
demolãri sunt dotate în standard cu
scaune cu suspensie pneu ma ti cã,
încãlzite, cu spãtar confor ta bil,
pentru o poziþie corectã a spatelui.
Nivelul de zgomot în in teriorul
cabinei este mai redus decât cel
din interiorul unui auto tu rism,
operatorul lucrând astfel în condiþii
liniºtite, fãrã stres. Ca bina este
dotatã, de asemenea, în standard cu
panou de comandã color, ce oferã
acces foarte uºor la modurile de
lucru ale echi pa men tului, la sistemul

de clima ti zare iar când camera din
spatele utilajului este montatã ºi
pornitã, oferã o imagine clarã, color,
asu pra pãrþii din spate a utilajului.

Optimizarea
performanţelor

Douã circuite hidraulice adi -
þionale permit folosirea ataºamen -
telor rotative de demolare ºi a
cupelor standard de excavare. Pu -
te rea de lucru disponibilã a echi -
pamentelor este folositã controlat ºi
precis, prin acþionarea pro por þionalã
a unui joystick. Cupla rapi dã hidra -
ulicã asigurã schimbarea uºoarã ºi
rapidã a ataºamentelor. 

Recent, Komatsu a adus noi
îmbunãtãþiri Seriei 8 de exca va toare,
pentru a le creºte per for man þele,

Seria 8 de excavatoare Komatsu HRD

Demolări sigure
KKoommaattssuu  ooffeerrăă  oo  ggaammăă
ccoommpplleettăă  ddee  eexxccaavvaattooaarree
ssppeecciiaall  ccoonnffiigguurraattee
ppeennttrruu  aaccttiivviittăăţţii  ddee
ddeemmoollaarree  ddiinn  cceellee  mmaaii
ddiivveerrssiiffiiccaattee..  GGaammaa  ddee
eecchhiippaammeennttee  HHRRDD  ((HHiigghh
RReeaacchh  DDeemmoolliittiioonn))  eessttee
ccoommpplleettaattăă  ddee
eexxccaavvaattooaarree
ccoonnvveennţţiioonnaallee  ccuu  bbrraaţţ
mmoonnoobblloocc,,  bbrraaţţ  ddrreepptt  ssaauu
bbrraaţţ  ddiinn  ddoouuăă  ppiieessee,,
ppoottrriivviittee  ppeennttrruu
aaccttiivviittăăţţiillee  ddee  ddeemmoollaarree,,
ddee  ccuurrăăţţaarree  aa  tteerreennuurriilloorr
dduuppăă  ddeemmoollaarree  ssaauu
ppeennttrruu  aallttee  ooppeerraaţţiiuunnii
nneecceessaarree  ppee  aassttffeell  ddee
şşaannttiieerree..

printre care se numãrã un grilaj
frontal de protecþie a cabinei, cu
deschidere, utilizat cu succes pe ex -
cavatoarele HRD, ce este disponibil
acum pe toate excavatoarele Ko -
ma tsu pentru de mo lãri. Totodatã,
op þional, se poa te monta o apã rã -
toare a cilindrului hidraulic superior
pentru a oferi protecþie superioarã
ºi lateralã a tijei cilindrului hidraulic
superior împotriva sfãrâmãturilor
provenite din demolare (standard la
exca va toarele HRD) dar ºi o apã -
rãtoare a proiectorului de pe braþ
împo triva sfãrâmãturilor ce provin
din de molare. Excavatoarele pentru
demolãri Komatsu sunt produse pe
aceeaºi linie de producþie cu ex -
cavatoarele hidraulice standard din
Seria 8 fiind supuse la peste 700
de controale de calitate. Braþul High
Reach este montat se parat, într-o
incintã specialã, pa ralelã cu linia de
producþie. Gama de excavatoare
pentru de mo lãri Komatsu HRD
cuprinde echi pamente de la PC240
(28 tone) pânã la PC800 (100 tone). 

Aplicabilitate în
funcţie de şantier 

Configuraþia utilajelor diferã în
funcþie de necesarul clientului,
putând fi configurate cu braþ din 2
sau din 3 secþiuni. Pentru o mai bu -

Sisteme de protecţie performante
Gama de excavatoare pentru demolãri Komatsu este dotatã cu
apãrãtori de protecþie tip heavy duty cu grosimi între 9 ºi 15 mm.
Aceste sisteme de protecþie cresc valoarea rezidualã a utilajelor ºi
reduc în timp costurile de reparaþie a acestora. De asemenea, sunt
dotate cu cabine cu un sistem unic de protecþie în caz de
rãsturnare, special dezvoltat de Komatsu pentru excavatoare
hidraulice, care oferã siguranþã excelentã în lucru atât pentru
operator cât ºi pentru persoanele din apropierea utilajului. Grilajele
de protecþie faþã ºi superior oferã protecþie împotriva materialelor
desprinse de la înãlþimi mari iar geamul din sticlã laminat,
poziþionat pe acoperiºul cabinei, cu ºtergãtor, oferã vizibilitate
foarte bunã asupra zonei superioare de lucru.

P
R

E
Z
E
N

T
A

R
E



noiembrie 2011 ....................................................................................................................

IN
E
D

IT

61.................................................................................................................. noiembrie 2011

AA tomium a constituit
pa vilionul principal ºi
sim bolul Expo 58 ºi
sim bolizeazã, conform
in formaþiilor oficiale,

do rinþa de a menþine pacea între
na þiuni, încrederea în progresul
teh nologic ºi ºtiinþific ºi viziunea
op timistã asupra viitorului unei
lumi moderne, super-tehnologice,
care poate asigura o viaþã mai
bunã oamenilor.

Utilizarea energiei atomice în
sco puri benefice, ºtiinþifice, întru -
chi peazã în mod optim aceste
prin cipii. Cu o înãlþime maximã de
102 m ºi nouã sfere inter co nec -
ta te, monumentul înfãþiºeazã
struc tura unitarã (celulã) a unui
cris tal de fier, mãrit de 165 mi -
liarde de ori. 

Este vorba despre un edificiu
aflat la graniþa dintre sculpturã ºi
ar hitecturã, cu o masã totalã de

2.400 t, o schelãrie cu 9 sfere, ini -
þial acoperite cu triunghiuri de
aluminiu. Fiecare sferã are un dia -
metru de 18 m, o masã de apro xi -
mativ 250 t ºi sunt poziþionate la
o distanþã de 29 m una de cea lal -
tã. Fiecare constã din 48 de plãci
triunghiulare cu o grosime de 1
mm. Înainte de restaurare, erau nu
mai puþin de 720 plãci pe sferã. 

Dintre cele 9 sfere, 6 sunt
deschise publicului, fiecare dintre

ele având o structurã pe douã
nivele principale ºi unul inferior
destinat serviciilor. Tubul central
conþine un lift cu o vitezã de 5
m/s, instalat de compania  bel gia -
nã Schlieren, cu o capacitate de
22 persoane, în tuburile oblice
fiind instalate scãri mecanice, cea
mai lungã fiind de 35 m. 

Între 2004-2006, au fost rea -
lizate operaþiuni de renovare, timp
în care Atomium a fost închis
pentru public. Printre altele, aºa
cum am precizat, panourile de alu -
miniu de pe sfere au fost înlocuite
cu elemente din oþel inoxidabil.
Me ridianele fiecãrei sfere sunt
aco perite cu paneluri dreptun -
ghiu lare de inox, în care este inte -
grat un sistem de iluminare cu le -
duri, care pot lumina constant dar,
de asemenea, intermitent, alterna -

AAttoommiiuumm,,
BBrruuxxeelllleess

Atomium este un monument din Bruxelles, construit
iniţial pentru Expoziţia Mondială din 1958. Proiectat de
Andre Waterkeyn (1917-2005), în timp ce sferele au fost
realizate de Andre şi Jean Polak, Atomium a devenit între
timp unul dintre simbolurile incontestabile ale capitalei
belgiene, dăinuind peste ani, deşi fusese conceput să
„reziste“ doar câteva luni.
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tiv, urmãrind traiectoria unui elec -
tron în jurul nucleului. Atomium a
fost redeschis oficial pe 14 fe bru -
a rie 2006 de cãtre Prinþul Filip.
Pentru sãrbãtorirea redeschiderii,
a fost emisã o monedã specialã
de 2 euro, având gravate imaginea
monumentului ºi anul 2006. 

Activităţi şi
expoziţii

Dar desigur cã Atomium nu
are doar un rol decorativ sau sim -
bo lic, ci ºi unul practic, din punct
de vedere cultural, mai ales în
con textul în care Belgia este unul
dintre membrii fondatori ai Uniunii
Euro pene, iar Bruxelles gãzdu ieº -
te importante instituþii europene
(sediul Comisiei Europene, al
Con siliului UE, al doilea sediu al
Par lamentului European etc), fiind
considerat de facto capitala Uniu -
nii Europene (deºi UE nu are o
capitalã oficialã). 

Astfel, sfera principalã a lui
Ato mium gãzduieºte expoziþia
per manentã Expo 58. Pe data de
18 aprilie 1958, ultima Expoziþie
Universalã organizatã de Belgia
a fost inauguratã la Heysel, Bru -
xelles, un eveniment de di men -
siuni uriaºe. Pentru aniversarea
de 50 ani de la acest eveniment,
a fost organizatã la Atomium, în
2008, o expoziþie (Galaxy 58) a
cã rei popularitate a condus la pu -

nerea la punct a unei expoziþii
per manente. Atomium a achi ziþio -
nat 27 machete originale sau con -
tem porane reprezentând diferite
pavilioane ale expoziþiei din 1958,
restaurate sau reconstruite de
Uni versitatea Ghent folosind
docu mente de arhivã pentru asi -
gu rarea conformitãþii cu origi na -
lele. Dar acestea sunt numai
câteva dintre exponate!

O altã sferã adãposteºte expo -
zi þii temporare, printre care se nu -
mã rã, la ora actualã, o expoziþie
des tinatã fenomenului de migraþie
în Belgia, integrãrii în societatea
gaz dã ºi diversitãþii culturale ºi o
alta, parte a festivalului inter na þio -
nal de artã Europalia, prezentând
arhitectura brazilianã modernã. 

Existã, de asemenea, o sferã
dedicatã copiilor, la care au acces

© www.atomium.be - SABAM 2010 -
Axel ADDINGTON

© www.atomium.be - SABAM 2009 - Adeb -
Ade Bradshaw

©
 w

w
w

.a
to

m
iu

m
.b

e 
- S

A
B

A
M

 2
0

0
9



.................................................................................................................. noiembrie 2011 noiembrie 2011 .................................................................................................................... 6362

numai grupuri organizate de mi -
nim 10 copii, care pot petrece
noap tea în Atomium. Aceasta a
fost creatã ca rezultat al dorinþei
or ganizaþiei Atomium de a realiza
un proiect educaþional având la
bazã caracteristicile clãdirii, în co -
ne xiune cu valoarea istoricã ºi sim -
bolicã a monumentului. Copiii sunt
invitaþi sã se bucure de ve derea
panoramicã asupra Bru xel les-ului
ºi sã descopere, astfel, oraºul,
pentru a face încã un pas pe calea
înþelegerii mediului ur ban, care e
o parte centralã a inte grã rii ºi
dezvoltãrii copilului modern. 

Concret, copiii ºi însoþitorii lor
sosesc la Atomium la 6 pm iar
programul include vizionarea unui
film, mese, somn, în grupuri de
câte 3-4, în mini-sfere speciale
(cuºete, care poartã denumirea
simbolicã de „picãturi de ploaie“),
mic dejun în restaurantul pano ra -
mic, o prezentare a monu men tu -
lui, experienþa încheindu-se la ora
10 în urmãtoarea dimineaþã. 

Sfera centralã oferã facilitãþi
ho reca, prin intermediul unui
snack bar denumit Bar a Pois,
exis tând, de asemenea, un re stau -
rant panoramic în cea mai înaltã
sferã a monumentului.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

© www.atomium.be - SABAM 2009

© www.atomium.be - SABAM 2009 - Adeb -
Axel Addington
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AEROPORTUL
SUCEAVA,
MODERNIZAT CU
FONDURI UE

Aeroportul „ªtefan cel Mare”
Suceava va fi modernizat cu
fonduri europene, prin POS
Transporturi, în valoare de 39,5
milioane de euro - din care
20,9 milioane de la UE, 9
milioane din bugetul naþional ºi
restul de la bugetul judeþean ºi
Regia Autonomã Aeroportul
Suceava.
Firma care va întocmi proiectul
tehnic ºi de execuþie va fi
desemnatã pânã în luna martie
2012, urmând ca din
septembrie sã înceapã
lucrãrile. Potrivit indicatorilor
tehnico-economici, vor fi
fãcute lucrãri la balizaj, la
sistemul de navigaþie, la pistã

ºi se va construi un nou turn.
Pista, în lungime de 2.460
metri ºi lãþime de 45 de metri,
va avea structurã flexibilã.
Sistemul de balizaj va fi din
gama de dispozitive
corespunzãtoare categoriei a
doua de operare pe direcþia 16,
iar instalaþiile de navigare de
tip ILS vor permite dirijarea
aeronavelor ºi în condiþii de
ceaþã.

NOD INTERMODAL 
LA PASAJUL
BASARAB

Primul nod intermodal din
Bucureºti - ºi cel mai mare din
þarã - este aproape gata pe
Pasajul Basarab. E drept cã
abia la 3 luni de la inaugurarea
lui, însã investiþia meritã
atenþie ºi nu grabã. Poziþionatã
chiar pe pod, staþia are 4 scãri
rulante, 4 lifturi ºi un trotuar
rulant bidirecþional spre
peronul 1 al Gãrii de Nord ºi
spre staþia de metrou. Staþia
intermodalã va reuni linii de
tramvai, autobuz, troleibuz,
metrou, douã gãri, spaþii pentru
taxiuri ºi 2 autogãri pentru
transport intern ºi internaþional.
Constructorul mai are de

montat trotuarul rulant, iar
finisajele ar putea fi executate
ºi „sub trafic“, aºa cum s-a
întâmplat la pasaj. Investiþia a
costat 3 milioane de euro. 

1.600 KM DE CALE
FERATĂ, LA
ÎNCHIRIERE

CFR SA va închiria 1.600 km
de cale feratã din
infrastructura feroviarã
neinteroperabilã, prin licitaþie
publicã cu strigare, la Bursa
Românã de Mãrfuri. Liniile
aparþin sucursalelor din
Bucureºti, Craiova, Timiºoara,
Cluj, Braºov, Iaºi ºi Galaþi,
durata contractului va fi de 4
ani, iar câºtigãtorul - cel care
oferã preþul cel mai mare. 
Operatorii economici
desemnaþi care vor reuºi sã
închirieze sunt obligaþi sã preia
ºi personalul CFR existent,
pentru asigurarea pachetului
minim social, în conformitate
cu HG 643/2011. 
Participanþii la licitaþie pot
depune oferte pentru una sau
mai multe din cele 7 grupe de
secþii. 

RATB 
ÎŞI EXTINDE 
REŢEAUA DE
TRANSPORT

Regia Autonomã de Transport
Bucureºti (RATB) îºi extinde
reþeaua de transport spre
marile centre comerciale ºi
cartierele rezidenþiale noi, prin
prelungirea unor linii deja
existente ºi înfiinþarea altora. 
O datã cu intrarea în pâine a
Autoritãþii Metropolitane de

TAROM scoate la vânzare,
până la 30 noiembrie, peste
20.000 de bilete pentru anul
viitor, la preţ de 119 euro, cu
toate taxele incluse pentru
un bilet dus-întors. Promoţia
este valabilă pentru rutele
Bucureşti-Munchen-
Bucureşti,
Bucureşti-Frankfurt-
Bucureşti,
Sibiu-München-Sibiu şi Cluj-
Frankfurt-Cluj Napoca, în
perioada 15 ianuarie - 31
octombrie 2012. 
Totodată, în cadrul
„Maratonului de Iarnă”,
compania oferă bilete de
avion la tarife începând de la
121 euro, cu toate taxele
incluse pentru un bilet dus-
întors, pentru călătorii până
la 10 decembrie a.c.
Destinaţiile sunt cu plecare
din Bucureşti către: Amman,
Amsterdam, Atena, Beirut,
Barcelona, Budapesta,
Cairo, Frankfurt (plecare şi

din Cluj), Viena (plecare şi
din Cluj), Larnaca, Londra,
Lyon, Madrid, München,
Roma, Paris, Salonic, Sofia,
Viena. 
Pasagerii TAROM pot să îşi
facă formalităţile de check-
in pe website-ul companiei
www.tarom.ro, cu maximum
30 de ore şi până la o oră
înainte de plecare, şi pentru
cursele cu plecare spre
Germania. Ei îşi vor putea
alege astfel singuri locurile
în avion şi vor merge direct
la poarta de îmbarcare,
evitând aglomeraţia de la
ghişeele de check-in din
aeroporturi.

OFERTE TAROM DE NEOCOLIT

Transport Bucureºti, vor fi
înfiinþate staþii intermodale
(tren-autobuz) pe Centura
Capitalei. 
Proiectul de extindere a reþelei
de transport a RATB a demarat
cu o analizã a oportunitãþilor
oferite de înfiinþarea unor linii
care sã asigure urmãtoarele
legãturi:
Traseul 1: Gara de Nord,
Pasajul Piaþa Victoriei, Calea
Dorobanþilor, Bd. Lacul Tei, ªos.
Colentina, Institutul Oncologic,
complexul comercial Niro;
Traseul 2: Piaþa Universitãþii,
Bd. Eroilor, Bd. Iuliu Maniu,
cartierul Militari Rezidence;
Traseul 3: CET Sud Vitan, ªos.
ªtefan cel Mare, Foiºorul de
Foc, Calea Floreasca, ªos.
Pipera, ªos. Bucureºti Nord,
cartierul Rezidenþial Swan. 
Sunt luate în calcul pentru o
etapã ulterioarã ºi traseele: 
• Piaþa Eroii Revoluþiei,
complexul rezidenþial Green
City
• Piaþa Chibrit, ªos. Chitila,
parcul comercial Colosseum. 
O datã cu intrarea în funcþiune
a Autoritãþii Metropolitane de
Transport Bucureºti (AMTB),

RATB va înfiinþa, alãturi de
Metrorex ºi CFR Cãlãtori, staþii
intermodale (tren-autobuz) pe
Centura Capitalei, prin care se
va asigura transferul cãlãtorilor
de la staþiile feroviare pânã la
terminalele de transport public
din Bucureºti, de suprafaþã sau
subterane.
Tot ca urmare a înfiinþãrii
AMTB, RATB a iniþiat
demersurile pentru crearea
Poliþiei Transportului Public în
Capitalã, autoritate care sã
diminueze fenomenele
antisociale din transportul
public de suprafaþã ºi metrou. 

TRAMVAIE 
BUCUR LF 
PE LINIA 1

Pe traseul liniei 1 au fost puse
în circulaþie cele 4 tramvaie
Bucur LF construite în Uzina
RATB. Reamintim cã, din iulie,
linia 34 a devenit linia 1, prima
cu traseu inelar, având un
singur terminal: „Poºta Vitan“. 
De asemenea, RATB a înlocuit
cu autobuze Mercedes
vehiculele de pe traseele

preorãºeneºti din 4 localitãþi,
astfel cã din octombrie nu mai
existã nici o diferenþã faþã de
cele din Bucureºti.

MONITORIZAREA 
ÎN TRAFIC 
A VEHICULELOR
REGIEI 

Circulaþia vehiculelor RATB va
fi net îmbunãtãþitã ºi adaptatã
condiþiilor de trafic printr-un
sistem de monitorizare ºi
control ce va fi achiziþionat de
Regie. Compus din
echipamente de dirijare,
dispecerizare ºi monitorizare a
parametrilor vehiculelor,
precum ºi din dispozitive de
comunicaþie între personalul
de bord ºi dispeceri, sistemul
va gestiona problemele de
ritmicitate apãrute pe liniile de
transport în comun. Astfel, cele
1.000 de autobuze Mercedes
ºi 100 de troleibuze Irisbus pe
care vor fi instalate
echipamentele vor fi urmãrite
online în traseu ºi vor fi dirijate
în funcþie de condiþiile de trafic.
((MMaaggddaa  SSEEVVEERRIINN))
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Transportul regulat
nu se liberalizează
deocamdată

PP roiectul Normelor de
apli care a OG 27 privind
transporturile rutiere,
care, la data închiderii
edi þiei, urma sã fie dis -

cu tat în cadrul Comisiei de Dialog
So cial de la Ministerul Trans por -
tu rilor, pentru a fi ulterior aprobat
prin ordin în regim de urgenþã de
ministrul Anca Boagiu, pãstreazã
neschimbate criteriile de evaluare
pentru atribuirea licenþelor de tra -
seu, creditând cu cele mai multe
puncte vechimea parcului ºi men -
þinând clasificarea autobuzelor în
funcþie de stele ºi categorii. Surse
din Ministerul Transporturilor
ne-au declarat, însã, cã ele ar pu -
tea fi modificate la cererea patro -
na telor din branºã.

Cazier profesional
de la anul

În materie de control, actul nor -
mativ introduce cazierul pro fe sional
privind activitatea fiecãrui operator
care efectueazã trans port rutier de
persoane prin ser vicii regulate con -
tra cost, ce va fi în tocmit de la înce -
putul anului vi itor de cãtre Inspec -
toratul de Stat pentru Controlul în
Transportul Rutier (ISCTR). Datele
cuprinse în cazierul profesional al
ope ra to rului de transport rutier vor
fi integrate în Registrul electronic
naþional al operatorilor de trans -
port rutier, informaþiile mo ni to ri -
zate vizând autobuzele pentru care
s-au eliberat copii conforme, ca -
pacitatea acestora, autobuzele pen -

tru care s-au eliberat licenþe de tra -
seu, cursele din programul de trans -
port efectuate ºi nee fectuate,
respec tarea prevederilor în vigoare
cu privire la perioadele de condu -
cere ºi de odihnã res pectiv utiliza -
rea aparatelor taho graf, precum ºi
sancþiunile apli ca te operatorului de
transport ºi ca zurile de renunþare
a opera to rului de transport la licen -
þa de tra seu. Formatul cazierului
profesio nal va fi stabilit de ARR.

Program pentru
atribuire

De menþionat cã pe baza date -
lor din cazierul profesional ºi cele
privind autobuzele deþinute de fie -
care firmã, sistemul informatic va

Normele de aplicare a OG 27/2011 privind transporturile
rutiere nu prevăd liberalizarea activităţii de transport de
persoane prin servicii regulate, susţinând ideea alocării
electronice a licenţelor de traseu în 2013. Lucrurile nu au
fost tranşate însă în totalitate, pentru că nici în
ordonanţă şi nici în norme nu apare vreo referire cu
privire la durata următorului program de transport,
subiectul rămânând deschis pe masa Parlamentului în
perioada următoare.
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EvoBus Romania SRL - Divizia de Autobuze şi Autocare Mercedes-Benz

Şos. Odăi, nr. 373-377, Sector 1, Bucureşti
Detalii autocare: Tel.: 021 528 66 25, Mobil: 0728 90 80 50

E-mail: bogdan.aldea@daimler.com

de rula atribuirea electronicã a
curselor cuprinse în programul de
transport interjudeþean. Conform
normelor de aplicare a OG 27, cu
90 de zile înainte de expirarea pro -
gra mului de transport valabil, ARR
va afiºa pe pagina de internet calen -
darul atribuirii electronice în sistem
informatic a curselor cu prin se în
urmãtorul program de trans port
inter judeþean, precum ºi moda li -
tatea de depunere a solicitãrilor.
Solicitãrile în vederea parti cipãrii
la atribuirea electro ni cã în sistem
informatic a cur se lor se vor depune
în condiþiile afiºate pe pagina de
internet ARR. Acestea vor putea fi
însã respinse dacã s-au depãºit
termenele pre vãzute în calendarul
atri buirii, când operatorul de trans -
port rutier nu deþine autobuze su -
fi ciente pentru a efectua cursele
pentru care a depus opþiuni sau
dacã operatorul de transport rutier
nu deþine copii conforme ale licen -
þei comunitare, valabile la data de -
pu nerii opþiunii, su ficiente pentru
a efectua cur se le pentru care a de -
pus opþiuni. Alte motive pentru
respingerea so licitãrilor se referã
la supra pu ne rea graficelor de cir -
culaþie în si tuaþia în care cursele
pen tru care s-au depus opþiuni nu
pot fi efec tua te cu acelaºi autobuz
sau ace leaºi autobuze nominalizate
sau la situaþia în care graficele de
circulaþie aferente curselor nu per -
mit efectuarea transportului cu
autobuzul nominalizat în solici tare,
deoarece prin parcur gerea distanþei
dintre locul de sosire dintr-o cursã
ºi locul de plecare în urmãtoarea
cursã, cu o vitezã de deplasare de
50 km/orã, se de pãºeºte ora de
plecare în cursa care va urma.

Programul de transport inter ju -
deþean se poate modifica anual de
cãtre ARR, respectiv în luna în care
a fost organizatã atribuirea elec -
tro nicã iniþialã a curselor cu prin se
în acest program de trans port la

soli citarea operatorilor de transport
ru tier în cazurile în care apare eli -
mi narea unui traseu exis tent, are
loc reducerea numãrului de curse
de pe un traseu existent sau sunt
eliminate opriri în tranzit, care pot
fi staþii sau autogãri. Pe de altã
parte, programul de trans port inter -
ju deþean se poate mo difica tri mes -
trial de cãtre ARR în urmãtoarele
cazuri: înlocuire autogarã, modif i -
care capacitate de transport,
suplimen tarea/re du cerea numãrului
de zile în care se efectueazã cursa
sau modifi ca rea zilelor de circulaþie.
Meto do logia privind modificarea
progra mului de transport interju -
deþean se va afiºa pe site-ul ARR. 

Tot ARR va elibera licenþele
de traseu ºi graficele de circulaþie
anexe ale acestora, dupã atri bui -
rea electronicã în sistem infor -
matic. În cazul în care operatorul
de transport nu se va prezenta la
ARR în vederea solicitãrii eliberãrii
licenþei de traseu în termen de 5
zile de la data ºedinþei de atribuire
sau în cazul în care nu a ridicat
licenþa de traseu în termen de 15
zile de la data solicitãrii, cursa
res pectivã va fi atribuitã urmã to -
rului operator de transport rutier
clasat la ºedinþa de atribuire.

Autogările
sub lupă

Pentru autorizarea autogãrilor
vor trebui îndeplinite condiþii pri -
vind baza materialã, competenþa
profesionalã ºi onorabilitatea.
Con cret, pentru a fi considerat
admis din punctul de vedere al
bazei materiale, agentul economic
va trebui sã dispunã de casa de
bilete ºi abonamente, birou de
miºcare ºi informaþii, minimum
douã persoane pentru autobuzele
care pleacã/sosesc în/din cursã,
de grup sanitar propriu cu mini -
mum douã cabine, o salã de

aºtep tare cu cel puþin 20 de locuri
pe scaune ºi o suprafaþã echi va -
lentã de minimum 1 mp pentru
fiecare loc pe scaun, spaþiu pentru
depozitarea bagajelor dotat cu
rafturi, afiºaj pentru informare,
inclusiv la fiecare peron, precum
ºi de calculator ºi conexiune la
inter net. Condiþia de competenþã
pro fesionalã se considerã înde -
plinitã dacã operatorul economic
are angajat un manager de trans -
port, care conduce activitatea des -
fãºuratã de autogarã, posesor al
unui certificat de competenþã pro -
fe sionalã emis de ARR, iar con -
di þia de onorabilitate dacã mana -
gerul de transport nu se regãseºte
în una dintre urmãtoarele situaþii:
a fost condamnat pentru infrac -
þiuni în drept comercial, insol -
venþã, condiþii de remunerare ºi de
muncã ale profesiei, circulaþie
rutierã, rãspundere profesionalã
sau trafic de fiinþe umane sau
trafic de droguri. Tot pentru a în -
de plini condiþia de onorabilitate,
ma nagerul nu trebuie sã fi condus,
în ultimul an, activitatea unei auto -
gãri cãreia i-a fost retrasã licenþa,
din vina doveditã a managerului.

De menþionat cã licenþa pentru
activitãþi conexe transportului
rutier - activitãþi desfãºurate de
au togarã se va solicita pentru fie -
care din punctele de lucru/su cur -
sa lele operatorului economic, fie -
care dintre punctele de lucru
tre buind sã se încadreze în con -
di þiile de bazã materialã, compe -
ten þã profesionalã ºi onorabilitate.
În plus, în maxim 3 luni de la data
eli berãrii licenþei autogãrii, Inspec -
to ratul de Stat pentru Controlul
în Transportul Rutier va face un
control la sediul operatorului eco -
nomic în vederea verificãrii în de -
pli nirii acestor condiþii.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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AA utoritatea Metro po li ta -
nã de Transport Bu cu -
reºti (AMTB) a fost în -
fiinþatã la începutul lui
septembrie prin OG nr.

21/2011 ºi va fi deasupra RATB,
Metrorex ºi regionalei CFR Cãlãtori
din jurul Capitalei, urmând sã-ºi in -
tre în pâine anul viitor. Au to ritatea
va fi condusã de un di rec tor general
ºi de un consiliu for mat din 7
membri - 3 de la MTI ºi câte unul
de la MAI, CGMB ºi CJ Ilfov -, numiþi
de ministrul Trans porturilor, care îi
ºi poate re vo ca. Noul organism va
int roduce cãlãtoria cu un preþ unic
pe toate mijloacele publice de su -
pra faþã ºi metrou - un vis al ac -
tualului di rec tor general al Metrorex,
Gheor ghe Udriºte, încã de pe
vremea când era ºef al Direcþiei
Trans por turi, Drumuri ºi Siguranþa
Circu la þiei din Primãria Capitalei.

În Regulamentul de organizare
ºi funcþionare al AMTB - ce ar fi tre -
 buit aprobat de Guvern la 1 no iem -
 brie, potrivit OG 21/2011, dar al
cãrui termen de parafare s-a pre -
lungit -, se prevede cã man da tul
mem brilor consiliului de con ducere
este de 4 ani ºi poate fi prelungit
prin ordin al ministrului Trans por tu -
ri lor din 4 în 4 ani. În exer citarea
func þiilor, directorul ge neral ºi mem -
brii consiliului de con ducere nu tre -
buie sã se afle în incompa ti bi li ta te
„pri vind legis la þia referitoare la inte -
gri tatea în exer citarea func þiilor ºi
ad mi nis tra þiilor publice“, astfel cã
acesta ar putea fi motivul întârzierii.
Nu neapãrat cã nu s-ar fi decis asu -
pra viitorilor numiþi, ci cã nu s-a cãzut
la pace privind per soanele care îi
vor înlocui în funcþie pe cei 7. 

ªeful AMTB ar trebui sã fie,
du pã toate probabilitãþile,

Gheorghe Udriºte, cel care a pus
la punct - aºa cum am arãtat mai
sus -, mecanismul de funcþionare
a Au toritãþii Metropolitane de
Trans port. Desigur, acum, ºi cu
mi nistrul Anca Boagiu. Deºi spune
cã are destul de mult de lucru cu
noi le in vestiþii de la metrou, Udriº -
te nu ex clude numirea sa, dar nici
nu o dã ca sigurã. În opinia sa,
„di rec to rul AMTB trebuie sã fie
un om cu experienþã în domeniul
trans por tului public“, deoarece
„va tre bui sã gestioneze, practic,
tot ce înseamnã reglementarea
trans por tului public din Bucureºti
ºi aria sa de acoperire“.

Potrivit ºefului Metrorex, me -
troul va trebui sã devinã pri n ci pa lul
mijloc de transport public în Bu -
cureºti, iar reþeaua de transport de
su prafaþã sã aibã rolul de a aco peri
de ficienþele reþelei din sub teran. Iar

aceasta nu este o pã rere de ieri-de
azi, ci însuºirea uneia dintre con -
clu zi i le studiului de transport efec -
tuat în urmã cu peste 10 ani de
Agenþia Guver nu lui Japonez JICA. În
acest fel, vor fi, dacã nu eliminate,
cel puþin reduse ambuteiajele
apãrute la orele de vârf în oraº. Tot
spe cia liº tii japonezi ne-au reco man -
dat construirea Pasajului Basarab
ºi introducerea sensurilor unice de
circulaþie, avertizându-ne în 1999
cã, în caz contrar, „Bucureºtiul va
deveni în 10 ani un oraº blocat în
propriul trafic“. 

Ce spune Boagiu

Proiectul de înfiinþare a unei
au toritãþi pentru toate tipurile de
transport public - cu metroul, au -
to buze, microbuze, tramvaie, trolei -
buze sau trenuri regionale - a fost
anunþat în martie de minis trul de
resort, Anca Boagiu, care spunea
atunci cã se va ajunge la „un echi -
li bru între transportul de suprafaþã
ºi cel subteran“ ºi cã in vestiþiile

vor fi realizate ca ºi în pre zent, res -
pectiv de cãtre Pri mã ria Bucureºti
la RATB ºi de Me trorex - la metrou.
Politica in ves tiþionalã va fi decisã
însã la ni velul AMTB, aºa cum pre -
vede Or do nanþa. 

Înfiinþarea AMTB nu presu pu -
ne doar reglementarea trans por tu -
lui public aparþinând RATB, Me tro -
rex ºi Regionalei CFR Cãlãtori din
jurul Capitalei, astfel încât bu cu -
reºtenii ºi locuitorii din co mu ne le
limitrofe sã poatã utiliza ace laºi
bilet, la acelaºi tarif, indiferent dacã
utilizeazã metroul, trenul, autobuzul
sau tramvaiul. Atribuþia principalã
va fi adoptarea unor soluþii de ma -
na gement al trafi cu lui, astfel încât
rutele metroului, spre exemplu, sã
nu se mai su pra punã cu vehiculele
publice de suprafaþã. 

Ministerul Transporturilor a
anun þat deja cã, odatã cu intrarea
în funcþiune a Autoritãþii Metro po -
litane de Transport, RATB va în -
fiinþa, alãturi de Metrorex ºi de CFR
Cãlãtori, staþii intermodale (tren-
autobuz) pe Centura Ca pi talei,
pentru transferul cãlãtorilor de la
staþiile feroviare pânã la terminalele
de transport public din Bucureºti -
de suprafaþã sau metrou.

Ce spune Oprescu

Potrivit primarului general Sorin
Oprescu, „aceastã structurã este
un pas înainte“. „RATB va rãmâne
în subordinea Primãriei, se va
transforma în societate co mercialã.
Noua organizare va adu ce un plus
de reglementare ºi de ordine dacã
îºi va face datoria“, spu nea el în
varã. Cu toate aces tea, s-a dovedit
cã edilul Capitalei nu are nici un
cuvânt de spus în privinþa RATB,
Consiliul General fiind instituþia sub
autoritatea cãreia se afla Regia. De
altfel, a cest lucru s-a vãzut la ultima
de cizie luatã în privinþa RATB, când
CGMB l-a demis pe fostul director
general Adrian Criþ, fãrã ca mãcar
sã-l anunþe înainte nici pe el, nici
pe Oprescu.

AMTB, cerută de
FMI, CE şi BM 

Alexandru Nãzare, secretarul
de stat în MTI, a explicat cã „în -
fi inþarea acestei Autoritãþi rãs -
punde nevoii de coordonare a
transportului public de la nivelul
zonei metropolitane Bucureºti.
Acest organism a fost gândit în
urma unui studiu fãcut de MTI îm -
preunã cu Banca Mondialã, încã
din 2006. Între timp, discuþiile au
mai continuat cu experþii FMI, cei
de la Comisia Europeanã ºi BM,

ast fel încât înfiinþarea acestei
Auto ritãþi a apãrut ºi în scrisoarea
de intenþie cu FMI.“ Ministerul
Trans porturilor intenþioneazã ast -
fel sã economiseascã circa 10 mi -
lioane de lei anual, pânã în 2015. 

În nota de fundamentare a OG
21/2011 se aratã cã „în prezent,
ser viciile de transport în Bucureºti
ºi regiunea sa limitrofã se desfã ºoa -
rã fragmentat, fãrã o coor do nare
singularã pentru toate mo durile de
transport - metrou, tram vai, auto -
buz, troleibuz, CFR regional, defi -
ni rea unei strategii în domeniul
transporturilor publice de cãlãtori
pentru toatã zona me tropolitanã
fiind imposibil de rea lizat. Aceastã
situaþie duce la exis tenþa paralelis -
me lor în programele de investiþii,
lipsa intermodalitãþii ºi a serviciilor
orientate cu precã dere cãtre utili -
za tor, la creºterea subvenþiilor pen -
tru transport ºi la restrângerea ac -
cesibilitãþii la serviciile de transport,
în condiþiile unei dezvoltãri periur -
bane accen tua te“.

Ce prevede
Regulamentul

AMTB ar urma sã rezolve
toate aceste probleme. Autor it a -
tea se va afla în subordinea MTI
ºi va fi finanþatã de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului
Trans porturilor, din venituri proprii,
din fonduri externe ºi din donaþii.
Potrivit Art. 2 al Regulamentului
de organizare ºi funcþionare,
„AMTB asigurã politica privind
pla nificarea strategicã, mo ni to ri -
za rea ºi avizarea activitãþilor pri -
vind autorizarea, organizarea ºi
controlul funcþionãrii serviciilor
de transport public de cãlãtori în
zona metropolitanã, pentru trans -
por tul cu metroul, autobuze, mi -
cro buze, tramvaie, troleibuze, tre -
nuri regionale ºi transport naval“.

Membrii consiliului director
vor fi 3 reprezentanþi ai Mi nis te -
rului Transporturilor ºi câte unul
de la Ministerul Administraþiei ºi
Internelor, de la Consiliul General
al Municipiului Bucureºti ºi de la
Consiliul Judeþean Ilfov. Potrivit
Art. 11 alin. (6), directorul ºi mem -
brii consiliului de conducere au
la dispoziþie 3 luni pentru ieºirea
din starea de incompatibilitate.

Cât priveºte structura organi -
za toricã, în cadrul AMTB, vor func -
þiona compartimente specializate
ale cãror atribuþii vor fi stabilite
prin regulamentul intern, aprobat
prin hotãrâre a consiliului de
conducere. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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RATB, Metrorex şi
Regionala CFR Călători,
sub o singură pălărie:
Ministerul Transporturilor

Transportul public de călători din Bucureşti şi Ilfov va fi
reunit sub aceeaşi pălărie, a Ministerului Transporturilor
şi Infrastructurii (MTI), care va fi unicul decident al
investiţiilor în domeniu.
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ESS printer City 77 este cu

apro ximativ un metru
mai lung decât modelul
City 65, iar masa max i -
mã de 6,8 t faciliteazã

ob þinerea unei capacitãþi înalte
de transport pasageri. 

Vehiculul este propulsat de un
motor OM 651 DE 22 LA, EURO
5, capabil sã dezvolte o putere
maximã de 163 CP ºi un cuplu
maxim de 360 Nm, aceasta fiind
cea mai puternicã variantã a pro -
pul sorului cu patru cilindri pentru
Sprinter. Destinat transportului
ur ban, City 77 este unul dintre
cele mai „curate“ vehicule, fiind
cer tificat EEV. Transferul de putere
se realizeazã prin intermediul unei
trans misii automate cu cinci trep -
te. Retarderul, de tip AE 30-35,
este cu acþionare manualã sau de
la pedala de frânã. Consola mo -
to ru lui a fost special conceputã
pen tru a putea gãzdui un com -
pre sor suplimentar pentru clima -
ti zare. 

Axa spate, dublã, este echi -
pa tã cu suspensie pneumaticã,
iar axa faþã este ranforsatã. Ve hi -
cu lul este dotat cu program elec -
tro nic de stabilitate ESP ºi cu bãri
stabilizatoare ranforsate faþã ºi
spate.

Totul pentru
confort

Pentru accesul pasagerilor,
sunt disponibile uºi duble spate
ºi faþã, cu deschidere cãtre ex te -
rior ºi o lãþime de 1.350 mm. De
asemenea, vehiculul este echipat

cu o trapã batantã acþionatã ma -
nual pentru cãrucioare cu rotile,
la uºa 1 (sau, în funcþie de model,
la uºa a doua), cu o lungime de
1.600 mm ºi o lãþime de 800 mm.

Interiorul este luminos, cu
gea muri laterale simple pano ra mi -
ce, parbriz, la rândul sãu, pano ra -
mic ºi douã ferestre batante în
compartimentul pasagerilor, a
cãrui caroserie este ºi ea izolatã. 

În zona podelei coborâte, este
dis ponibilã o aerotermã, iar spa -
þiul destinat pasagerilor este dotat
cu aer condiþionat cu climatizare
automatã. Vehiculul are, de ase -

me nea, un agregat suplimentar
de încãlzire cu funcþie de repaus
ºi rezervor de combustibil separat,
aerotermã electricã ºi ventilator
spate. 

Scaunele pasagerilor sunt de
tip „City Star Eco“, cu tapiþerie
pentru ºezut ºi spãtar, cu con fi -
guraþie 10+1. Sunt disponibile
stra pontine faþã ºi spate, iar în
spa tele cabinei ºoferului este
ame najat un spaþiu pentru scaun
cu rotile, cu suport, cotierã ºi cen -
turã. Sistemul audio cu navigaþie
dispune de douã difuzoare în faþã

ºi difuzoare în salonul de pasa -
geri, fiind disponibil un sistem de
anunþ cu staþie. Vehiculul este
echipat cu barã de susþinere în
zo na podelei coborâte, barã de
sus þinere continuã pe plafon,
aces ta din urmã fiind de tip City,
cu iluminare pe lungimea spaþiului
de pasageri. 

Postul de conducere dispune
de volan reglabil pe înãlþime ºi în
pro funzime, oglinzi exterioare
încãl zite ºi reglabile electric, retro -
vizoare interioarã de dimensiuni
mari ºi scaun ºofer tip „Komfort“,

cu întoarcere ºi cotiere. Postul de
conducere este separat de com -
par timentul pasagerilor prin inter -
me diul unui geam ºi printr-o barã
se paratoare pendulantã. ªoferul
dis pune, de asemenea, de un sis -
tem de climatizare „Tempmatic“. 

Nu în ultimul rând, vehiculul
este echipat cu pachet de sigu -
ran þã ºi vine pregãtit pentru in -
sta larea unui pachet destinat dru -
murilor grele.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Mercedes-Benz Sprinter City 77

Un (mini)bus XXL
În toamna trecută, la IAA Hanovra, şi-a făcut debutul minibusul
urban Mercedes-Benz Sprinter City 77. Modelul cu trei axe şi o
lungime de 8,7 m este realizat pe platforma Sprinter convenţională,
construcţia cu axă tandem şi podea coborâtă pe toată lungimea fiind
o dezvoltare exclusivă pentru Sprinter City 77. Datorită capacităţii
sale de 40 pasageri, vehiculul a fost conceput să umple spaţiul gol
din gama Mercedes-Benz dintre Sprinter City 65 şi Citaro K.

Fişă tehnică
Platformã: Sprinter A6/A7 5,0 t - 6,8 t
Motor: OM 651 DE 22 LA, EURO 5 EEV, putere maximã - 

163 CP, cuplu maxim - 360 Nm
Cutie de viteze: automatã
Raport transmisie: i = 4,727
Axa spate: dublã, suspensie pneumaticã
Axa faþã: întãritã
Program electronic de stabilitate ESP
Capacitate maximã: 40 pasageri
Locuri pe scaune: 10+1
Podea în întregime coborâtã
Nr. uºi compartiment pasageri: 2, duble



.................................................................................................................. noiembrie 201174

BERBEC 
(21 martie 

- 20 aprilie)

Avântul de care
dispuneţi în această

perioadă vă aduce rezultate
deosebite în plan profesional, însă
acţiunile pot fi ţinute sub control
prin multă 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.

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Este o perioadă plină
de provocări în plan

profesional. 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.

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

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.

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Este perioada în care
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.

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

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.

FECIOAR~ 
(23 august

- 22 septembrie)

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.

BALAN}~ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

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.

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

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.

S~GET~TOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

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.

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

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.

V~RS~TOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

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.

PE{TI 
(19 februarie 
- 20 martie)

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.

15 noiembrie - 15 decembrie 2011
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