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PP entru un jurnalist, ca ºi
pen tru transportatori,
ma re parte din timpul de
lu cru este acoperit de
de plasãri. ªi pentru cã în

Ro mânia productivitatea este asi -
gu ratã de multe ori prin creºterea
nu mãrului de ore de muncã, nu este
de mirare cã uneori te prinde noap -
tea pe drum. Despre ºoselele ro mâ -
neºti nu are rost sã mai vorbim -
unele sunt mai bune, cele mai multe
sunt cu probleme, iar altele... În fine,
nu ne convine, dar ne-am obiºnuit.

Într-una dintre aceste zile cu
pro gram prelungit (era deja întu ne -
ric), am fost oprit de poliþie în in -
teriorul unei localitãþi de pe DN1.

Motivul - nu am oprit la trecerea
de pietoni. Din principiu, tind sã dau
dreptate respectivului agent ºi cred
cã, într-adevãr, un pieton se anga ja -
se în traversarea drumului. Oricum,
eu nu l-am vãzut. Bineînþeles, m-am
uitat spre trecerea de pietoni (50 de
metri înainte de locul unde am fost
oprit) - întuneric beznã. Pe de al tã
parte, locul unde s-a amplasat po -
liþistul era puternic luminat. Chiar da -
cã nu poate fi privitã ca o scuzã, l-am
fãcut pe poliþist atent la aceas tã
situaþie. Sigur, trebuie sã fim de acord
cu trecerile de pietoni pe DN1, cã
doar nu ne permitem pasa re le sau
alte sisteme mai sigure pen tru
traversarea pietonilor, dar, mã car pe
timp de noapte, putea fi lu minatã.
Interesant este faptul cã în dreptul
trecerii era un bec, doar cã lumina
atât de slab, încât abia îºi sem naliza
prezenþa, iar pentru tre ce rea de
pietoni nu avea nici un efect.

Aºa aratã astãzi România, cum -
pãrãm becuri, dar uitãm de multe
ori cã ele ar trebui ºi sã lumineze.

Avem ºcoli de ºoferi privite, în
mod firesc, ca elemente importante
de siguranþã rutierã, dar care func -
þio neazã haotic, unele fiind în prin -
cipal doar „fabrici” de dosare pentru
cei care doresc sã obþinã permisul
cât mai repede ºi îºi încearcã no ro -
cul la examen, fãrã a mai pierde tim -
pul cu pregãtirea. Avem nevoie de
ºoferi profesioniºti bine pregãtiþi, dar
atestatul profesional a devenit o
hârtie obligatorie, care, în mod real,
nu mai înseamnã nimic ºi pe care
cei interesaþi o obþin practic con tra
cost. Ne propunem un trans port
sigur, dar timpii de conducere ºi
odihnã sunt respectaþi doar de o fra -
gedã minoritate a ºoferilor. Prac tic,
am devenit o þarã a documen te lor

mai mult sau mai puþin contra fã cute,
dar, în orice caz, fãrã nici o le gãturã
cu ceea ce se întâmplã în rea litate.

În aceste condiþii, nu este de
mirare cã segmentul care capãtã
cea mai dinamicã dezvoltare este
„con trolul”, sub toate aspectele
sale. Atunci când organismul este
bolnav, anticorpii sunt activaþi, iar
numãrul leucocitelor creºte.

Aparent, România se îndreaptã
cãtre un stat poliþienesc, în care cele
mai bune resurse, cei mai ca pa bili
oameni merg cãtre control. Le gislaþia,
încet, dar sigur, se va adap ta astfel
încât sã ofere suport pen tru creºterea
eficienþei con tro lu lui, iar activitãþile
economice vor þinti în primul rând sã
se punã la a dãpost din punct de
vedere al con trolului.

Faptul cã þara noastrã suferã din
multe puncte de vedere nu este un
secret pentru nimeni, aspectul care
în grijoreazã este legat de capa ci -
ta tea sistemului imunitar (controlul)
de a vindeca boala. În caz contrar,
da cã maladia este cronicã, bine cu -
nos cutul proverb „boalã lungã,
moar te sigurã” îºi va arãta din plin
înþelepciunea la nivelul întregii þãri.

Dupã o discuþie plãcutã ºi ex -
trem de civilizatã, desprinsã parcã
din exemplele prezentate în cãrþile
de bune maniere, poliþistul care m-a
oprit la trecerea de pietoni a decis
sã îmi înapoieze documentele, con -
clu zionând cã, în acest caz, reþi ne -
rea permisului nu ar fi avut un im pact
pozitiv din punct de vedere al
siguranþei rutiere. Indiferent cã este
vorba despre ISCTR, Poliþia Rutierã,
DNA, DGA etc, primele semne de
normalitate au început sã aparã. Va
reuºi societatea româneascã sã se
agaþe de insulele de „sãnãtate”, atât
de puþine câte mai existã? Sã nu
uitãm cã, pentru fiecare dintre noi,
va apãrea ºi momentul în care decizia
de a acþiona corect va presupune ºi
asumarea unor cheltuieli mai mari.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Multe becuri,
puţină lumină
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transport în mod incorect vor fi des -
curajaþi sã continue pe aceastã linie. 

Comentariile primite în cadrul
son dajului întãresc procentajul pre -
zentat mai sus. Laurenþiu Mirea este
de pãrere cã „firmele de transport
sunt pe marginea prãpastiei din di -
ver se cauze, cum ar fi criza eco no -
mi cã, incompetenþa managerialã,
aron darea politicã «nepotrivitã» pre -
cum ºi amestecul politicului în ac -
ti vitãþile de transport. Salariile ºo -
fe rilor pornesc de la 1.000 pânã la
1.600 de lei. Ce este peste sunt ca -
zuri rarisime ºi fericite ºi, bineînþeles,
plã t ite la negru, cu încãlcarea mu -
tualã a legislaþiei în vigoare. Statul
român este prea lacom ºi este pri -
mul care încalcã ceea ce legifereazã.
Ca atare, chiar dacã s-a mai mo di -
ficat ceva în structurile ARR, AND
sau RAR, aducându-le pe toate îm -
pre unã, nu se va rezolva nimic. În
Ro mânia, corupþia este atât de mare
încât pentru a o eradica sau a o adu -
ce în limite cât de cât decente, apro -
xi mativ egale cu cele din Occident,
ar trebui adoptatã o legislaþie ex -
trem de durã, coroboratã cu salarii
aco peritoare pentru ºoferi ºi cu nea -
mestecul flagrant al statului în «cior -
ba» fiecãruia, imixtiune soldatã de
cele mai multe ori cu bãgarea mâinii
adânc în buzunarul contribuabilului
fãrã a exista o motivaþie logicã ºi
de bun simþ“. 

Un alt comentariu la rubrica „În -
trebarea lunii“ subliniazã cã „aceste
amenzi nesimþit de mari se aplicã
doar operatorilor de transport ºi ºo -
fe rilor acestora. Prin urmare, vor
con duce la intrarea, pe rând, în fali -
ment a contribuabililor la buget, a
ce lor aflaþi în legalitate, al cãror loc
pe piaþã va fi luat de cãtre «piraþi»,
cu pânã 8+1 locuri, deoarece ei nu
sunt operatori de transport, deci nu
pot fi sancþionaþi“, a fost concluzia
Manuelei Vlad.

aprilie 2012 ........................................................................................................................

ÎN
T
R

E
B

A
R

E
A

 L
U

N
II

7

{
T
IR

I

........................................................................................................................ aprilie 20126

SSppuunnee--]]ii  pp`̀rreerreeaa!!

DDeesspprree  ppiiaaţţăă
CCoonnssiiddeerraaţţii  ccăă  vvoolluummeellee  ddee  ttrraannssppoorrttaatt  vvoorr  ccrreeşşttee  îînn  cceell  ddee--aall  ddooiilleeaa
sseemmeessttrruu  aall  aannuulluuii  22001122??

Puteþi transmite 
comentariile 

dumnea voastrã direct 
pe site-ul 

www.ziuacargo.ro 
la secþiunea 

„Întrebarea lunii“.

1. Da, în condiþiile în care numãrul de firme de transport va continua sã
scadã.

2. Da, economia este pe un drum bun ºi va fi tot mai multã marfã de
transportat la intern ºi internaþional.

3. Da, dar doar pe intracomunitar.
4. Da, dar doar pentru cei care fac grupaje.
5. Nu. Nici economia naþionalã ºi nici cea europeanã nu conferã premise

de creºtere.

Cărăuşii dezaprobă noile amenzi

ANGAJATELE DAIMLER
ÎN RALIUL „AICHA DES
GAZELLES” 2012

Marie Le Neillon-Quesseveur,
Susanne Ehmer, Christina Ines
Ackermann, Coralie Lejeune,
Daniela Snyders ºi Julia Salamon
au fost trimise în deºert de cãtre
Daimler - într-o misiune
importantã. Personalul feminin
reprezintã compania Daimler în
cursa „Aicha des Gazelles du
Maroc", în deºert. Angajatele
Daimler au mai luat parte la raliu
atât în 2010, cât ºi în 2011 - ºi au
avut parte de un mare succes.
Daimler a intrat în cursa pentru
2012 cu trei autovehicule
comerciale uºoare din divizia
Mercedes-Benz Vans: douã
modele Vito ºi un Sprinter. Noua
generaþie de modele Vito a fost
modificatã pentru cursã ºi
include echipament de bord,
precum cadre protectoare, aparat
de înregistrat kilometrajul
Terratrip, scaune speciale pentru
curse, extinctoare, anvelope
speciale pentru nisip ºi scut de
protecþie. Sistemul de propulsie,
precum ºi frânele ºi
componentele electronice sunt
100% identice cu cele de pe
modelul Vito de serie. Raliul de
anul acesta are loc în perioada
17-30 martie în Maroc.
Participarea este permisã numai
femeilor, iar traseul cuprinde

ºapte etape ºi acoperã o distanþã
de 2500 de kilometri. Anul
acesta, nu mai puþin de 150 de
echipe din întreaga lume s-au
adunat la linia de start. 

MOBILITATE ŞI
INTERMODALITATE ÎN
REGIUNEA DUNĂRII

Eurodeputata Adriana Þicãu, a
organizat, la Bruxelles, reuniunea
„Forumului pentru Dunãre” din
Parlamentul European (PE), cu
tema „Mobilitate ºi
Intermodalitate în Regiunea
Dunãrii”, eveniment în cadrul
cãruia au fost analizate
necesitãþile ºi oportunitãþile
pentru dezvoltarea infrastructurii
de transport ºi mãsurile de
promovare a transportului durabil
în regiunea Dunãrii, precum ºi
principalele acþiuni întreprinse ºi
proiectele înaintate de statele
riverane Dunãrii în cadrul acþiunii
prioritare nr. 1 - „Îmbunãtãþirea
mobilitãþii ºi intermodalitãþii”.
Adriana Þicãu a solicitat
participanþilor sã analizeze, din
perspectiva strategiei UE pentru
regiunea Dunãrii, propunerile
Comisiei Europene privind
revizuirea Regulamentului TEN-T,
Mecanismul de conectare a
Europei precum ºi liniile
directoare pentru eligibilitatea ºi
selectarea proiectelor de interes
comun pentru UE. La eveniment
au participat în calitate de lectori:
Désiree OEN - membrã în cadrul
cabinetului Comisarului pentru
transporturi Siim Kallas, Cesare
Bernabei - DG MOVE, Ismail

Ertug - Co-raportor pentru
revizuirea Regulamentului TEN-T,
Ayala Sender - Co-raportor
pentru Regulamentul
Mecanismul de Conectare a
Europei, Gesine Meissner -
coordonatoarea pentru transport
a grupului liberal din PE. Alãturi
de reprezentaþii Comisiei
Europene ºi ai Parlamentului
European au participat în calitate
de lectori coordonatorii pentru
acþiunea prioritarã „Îmbunãtãþirea
mobilitãþii ºi intermodalitãþii”:
Alexandru ªerban Cucu
(România), Reinhard
Vorderwinkler (Austria) ºi
Miodrag Poledica (Serbia).

FORT PROTESTEAZĂ

„CNADNR prezintã în mod fals
situaþia legatã de despãgubirile
solicitate pentru lipsa vignetei.
OG 8/2010 prin care s-au
introdus mãsuri contravenþionale
pentru neachitarea tarifului de
utilizare a drumurilor naþionale ºi
europene a încãlcat toate regulile
dialogului social”, se aratã într-un
comunicat al Federaþiei
Operatorilor Români de Transport
- FORT. „În ºedinþa ce a avut loc
la Ministerul Transporturilor în
2010, Federaþia Operatorilor
Români de Transport - FORT s-a
opus vehement introducerii
despãgubirii precum ºi ridicãrii
talonului maºinii în cazul
constatãrii acestei abateri, venind
cu argumente solide care sã
demonstreze ilegalitatea acestor
prevederi. Pe lângã caracterul
discriminator al aplicãrii acestor
prevederi, se interzice drastic
libera circulaþie pe drumurile
publice, naþionale ºi europene.
Considerãm cã nu este normal
ca amenda contravenþionalã sã
fie dublatã de o asemenea
despagubire deoarece, prin
definiþie, a despãgubi înseamnã
a achita contravaloarea unui
prejudiciu ce poate fi cuantificat.
Având în vedere cã nu poate
determina nimeni numãrul de
kilometri utilizaþi fãrã a avea
vigneta valabilã, cuantificarea
devine practic imposibilã. Poziþia
Avocatului Poporului trebuie
preluatã urgent de Ministerul
Transporturilor, ce are obligaþia
de a modifica rapid prevederile
cu privire la reþinerea certificatului
de înmatriculare, respectiv plata
unei despãgubiri”, se aratã în
documentul citat, semnat de
preºedintele FORT, Augustin
Hagiu.

Faymonville este o companie
belgianã specializatã în
producþia de trailere ºi
semitrailere pentru pieþele de
transport special ºi greu. Gama
produselor sale include
vehicule cu mase totale
cuprinse între 25 ºi 10.000 t, cu
2 pânã la 10 axe. Recent,
producãtorul a anunþat lansarea
mãrcii MAX Trailer, cu înaltã
standardizare. Gama a fost
proiectatã pentru a îndeplini
cerinþele pieþei în privinþa unor
trailere cu înalte standarde de
construcþie, dar fãrã marea
sofisticare a trailerelor grele. 
Trailerele din aceastã gamã vor
fi produse în fabrica
Faymonville de la Goleniow, în

Polonia. Producãtorul mai are
douã alte facilitãþi de producþie,
una în Bullingen, Belgia, ºi a
doua în Lentzweiler, Luxemburg.
Este vorba în special de trailere
cu 3-4 axe, fixe sau extensibile,
destinate transportului special
din domeniul industrial, al
construcþiilor sau al lucrãrilor
publice.

FAYMONVILLE PREZINTĂ MAX TRAILER

Vizavi de corectitudinea amen -
zi lor impuse de HG 69, pãrerile ce -
lor care au rãspuns la întrebare au
fost în proporþie de 75% negative.
Mai exact, aceºtia cred cã nivelul
ridicat al amenzilor nu este corelat
cu puterea financiarã a firmelor de
transport ºi nici cu cea a salariilor ob -
þinute de cãtre conducãtorii auto.

16% dintre respondenþi au fost de
pã rere cã aceastã mãsurã de a ma -
jo ra amenzile va atrage dupã sine
creºterea nivelului de corupþie în ca -
drul agenþilor de control. Din to ta -
lul celor care au rãspuns la în tre ba -
rea lunii martie, doar 9% con si de rã
cã majorarea acestor amenzi este
de bun augur ºi cã aceia care fac
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ISCTR a intrat 
în pâine
Deşi a început să funcţioneze legal de la sfârşitul anului
trecut (4 decembrie 2011), ISCTR a avut nevoie de timp
pentru a atinge un ritm normal de lucru, iar cadenţa
controalelor este în creştere. Care au fost primele
rezultate ale controalelor şi ce strategie are
inspectoratul, am aflat de la Virgiliu Cucliciu, inspector
şef ISCTR.

Ziua Cargo: Care sunt
primele concluzii pe care
le-aþi tras în urma
controalelor efectuate?
Virgiliu Cucliciu: Suntem la

început. Abia am ieºit pe piaþã ºi
încã avem un minus în ceea ce
priveºte numãrul angajaþilor. Dar
avem deja mii de sesizãri la care
vom da curs ºi, în plus, nu va mai
rãmâne firmã în România care sã
nu fie controlatã mãcar o datã pe
an. Din activitatea pe care am des -
fã ºurat-o pânã acum, am tras
câte va concluzii care nu sunt în fa -
voarea transportatorilor. Este vor -
ba despre activitatea pe care a
rea lizat-o ISCTR de la 1 martie la
15 martie anul acesta ºi cifrele
sunt îngrijorãtoare. S-au dat a -
menzi de peste 1,5 milioane euro.

Am întâlnit cazuri în care firme
de transport persoane nu efec -
tue a zã cursele pe care le-au câº -
ti gat sau le efectueazã cu alte mij -
loace de transport decât cele cu
care au câºtigat respectiva cursã.
Aceasta este o practicã utilizatã
de multe firme ºi vom avea grijã
ca fiecare sã se angajeze doar la
atât cât poate duce.

Întâlnim ºi alte fenomene, pe
de o parte curse supradi men sio -
na te în care numãrul cãlãtorilor
este mult sub capacitatea de
trans port utilizatã de operator,
con form programului de transport,
pe de altã parte curse subdi men -
sio nate, în care capacitatea de
trans port este mult sub nevoile
reale. Acest al doilea fenomen îl
în tâlnim mai ales în zona Bu cu -
reºti-Ilfov. Din pãcate, pe aceastã
zonã, nu pot interveni decât limi -
tat. Controlãm existenþa certi fi -
ca tului de competenþã pro fesio -

na lã, documentul care sã ateste
cã ºoferul este angajatul firmei
cu contract definitiv, trebuie sã
aibã copie conformã ºi sã nu aibã
cã lãtori în picioare. Numãrul
curse lor ºi calitatea maºinilor intrã
di rect în atribuþiile AMTB, iar la
nivel judeþean, în atribuþiile au to -
ritãþilor judeþene de transport. Ori -
cum, pentru abaterile minore, voi

avea grijã sã nu îi lovesc pe trans -
portatori de la început, dar lipsa
documentelor de transport, cãlã -
tori în picioare, timpii de condu -
ce re ºi odihnã nu reprezintã aba -
teri minore.
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Microbuzele ar trebui sã
disparã de pe traseele

mai lungi de 80 km.“

„ Nu va mai rãmâne firmã
în România care sã nu fie

controlatã mãcar o datã pe an.“

„
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În aceste condiþii,
transportatorii par prinºi
într-o capcanã. Care ar fi
soluþia pentru ei?
Operatorii de transport vor tre -

bui sã îºi renegocieze cursele
(frec venþe, capacitãþi de transport)
cu consiliile judeþene sau AMTB
pen tru a putea funcþiona corect.
Opinia mea este cã ar trebui re -
for mulat caietul de sarcini în toatã
þara. În actualul caiet de sarcini
se acoperã doar nevoile celui care
vrea sã câºtige bani, nu nevoia
de calitate sau de siguranþã în tra -
fic. Programul de transport ar tre -
bui sã aibã o valabilitate mai lungã
ºi sã permitã transportatorilor sã
îºi adapteze parcul în funcþie de
flu xul real de cãlãtori, dar cu obli -
ga þia de a menþine standardul de
ca litate. Astfel, lucrurile s-ar putea
îm bunãtãþi ºi pentru cãlãtor ºi
pen tru transportator. Astãzi, ope -
ra torii trãiesc permanent cu groa -
za falimentului ºi, în acest context,
sunt predispuºi sã greºeascã. În
orice caz, marile probleme le întâl -
nim la transportul judeþean. Toto -
da tã, demersurile mele cãtre ARR
vor þinti scoaterea microbuzelor
de pe trasee mai lungi de 80 km.

Ce planuri aveþi în privinþa
transportului de marfã?
La transportul de marfã, în ur -

mã toarea perioadã, vom realiza
con troale în ceea ce priveºte greu -
ta tea ºi, în principal, ne vom axa
pe transportatorii strãini. Am ob -
ser vat o lipsã de respect pentru
ro mâni în general, în special din
par tea ºoferilor turci ºi bulgari.
Dis cutãm în special de probleme
pe care le creeazã în trafic.

În orice caz, transportatorii au
ne voie sã aducã lângã ei oameni
care cunosc foarte bine legea trans -
por turilor ºi reglementãrile le gate
de ISCTR. În caz contrar, ris cã sur -
pri ze neplãcute. Am oa meni spe -
cializaþi pe sistema t i za rea punctelor
negre ºi, astfel, sunt sãptãmânal
anunþat care sunt cele mai mari

abateri, în ce judeþe ºi cu ce firme.
La început, ne vom con centra pe
controlul firmelor sem nalate cu
probleme. Sesi zã ri le vin direct cãtre
noi sau le pri mim prin ARR ori
Poliþie, cele fã cu te de persoane
care încã nu au auzit de ISCTR.

Încã de la început aþi pus
accent pe combaterea
corupþiei. Credeþi cã aþi
reuºit sã pãstraþi angajaþii
ISCTR departe de acest
fenomen?
Sunt în fiecare zi încercãri în

acest sens, inclusiv la adresa mea.
De exemplu, am oprit un camion
din Turcia care avea multe pro -
ble me, iar ºoferul a încercat sã
îmi ofere 500 de euro pentru a-i
da drumul. Nu pot bãga mâna în
foc pentru nimeni ºi merg pe prin -
ci piul cã nu acuz pe nimeni fãrã
do vezi. Pânã în acest moment,
am avut câteva cazuri în care am
demis inspectori din cauza unor
incompatibilitãþi - unul a avut per -
mi sul suspendat pentru alcool,
altul deþinea douã camioane... Se -
sizãrile au venit de la persoane
care îi cunoaºteau; am controlat
ºi, atunci când s-a confirmat se -
siza rea, i-am dat afarã. În ceea ce
priveºte posibile presiuni politice
la adresa mea, nu a existat aºa
ceva pânã acum. Am dat amenzi
ºi nu m-a sunat nimeni. Poate cã
încã nu am dat amenzi cui trebuia.

În plus, pentru a asigura o cât
mai bunã transparenþã, am avut
dis cuþii atât cu reprezentanþii pa -
tronatelor în transporturi cât ºi cu
presa. Pe de altã parte însã, s-a
întâmplat sã vinã transportatori
la mine ºi nu i-am primit. Nu vreau
sã aparã posibilitãþi de inter pre -
ta re. Patronatele ºi transportatorii
trebuie sã înþeleagã cã am fost
adus la ISCTR pentru a calma pia -
þa, iar ordinea pe piaþã trebuie sã
creascã de la zi la zi, pentru cã,
la ora actualã, este haos.

O mare problemã a
transportatorilor o
reprezintã dificultatea în a
gãsi ºoferi bine pregãtiþi ºi
corecþi...
Suntem interesaþi ca pânã în

de cembrie 2012 sã punem la
punct un program electronic care
sã ofere transportatorilor po si bi -
li tatea sã aibã informaþii vizavi de

conducãtorii auto pe care doresc
sã îi angajeze. Accesul la infor -
ma þii nu se va face direct de cãtre
operatorii de transport, ci prin pa -
tro natele care îi reprezintã.

Astfel, transportatorii vor avea
acces prin intermediul orga ni za þi -
ilor patronale la care sunt afiliaþi la
toate datele legate de fiecare
conducãtor auto din România. Vom
crea o bazã de date, prin le ge
obligatorie, inclusiv cu poza con -
ducãtorului auto, firmele la care a
lucrat, ce amenzi s-au apli cat, astfel
cã dacã va dori sã mi gre ze dintr-o
parte în alta, trans por tatorii sã ºtie
cu cine au de-a face.

Întorcându-ne la
transportul de persoane,
dacã veþi primi atribuþii în
ceea ce priveºte controlul
autovehiculelor sub 8+1
locuri, credeþi cã veþi putea
stãvili „pirateria”?
Dacã mi se va da atribuþia sã

verific ºi autoturisme, atunci voi
face control în forþã. Va trebui sã
ne concentrãm 2-3 zile la un oraº
ºi stãm pe el pânã îi prindem pe
toþi. Altfel nu se poate rezolva
problema acestor piraþi.

Aþi avut timpul necesar
pentru a vã forma o opinie
ºi în legãturã cu ºcolile de
conducãtori auto?
De curând, a venit la mine un

instructor care mi-a adus o sacoºã
de documente cu dosare ale unor
persoane aparent ºcolarizate de el
pentru categoriile C, D ºi E, doar cã,
în realitate, nici nu se în tâlnise cu
acele persoane. Discutãm de un
instructor care a fost obligat sã
completeze res pec tivele dosare.
Bineînþeles, ºcoa la a fost datã în
control. In structorul abia îºi dãduse
demisia ºi, astfel, s-a creat acest
context. Trebuie sã punem accent
pe ºcolile de ºoferi mergându-se pe
ideea specializãrii lor pe diferitele
segmente de transport. Trebuie sã
creºtem calitatea ºi respon sa bi -
litatea.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Firmele pentru care am
primit sesizãri vor fi

primele controlate.“

„

Activitatea ISCTR,
1 - 15 martie 2012

Total amenzi:  1.402
Cuantum total al amenzilor:
6.991.500 lei (1.596.452 euro)
Repartizare amenzi: 92%
persoane juridice, 8%
persoane fizice
Amenzi persoane fizice: 82%
române, 18% strãine
Amenzi persoane juridice:
98% române, 2% strãine
Total verificãri: 13.610

Controlul poate face diferenþa între firmele concurente, dar
trebuie sã fie loial pieþei. Rolul controlului este acela de a

regla piaþa pentru a se atinge un echilibru socio-economic.
Controlul nu trebuie sã aibã parti pris-uri.“

„
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CConfederaþia Naþionalã Ru -
tie rã (CNR), formatã din
Fe deraþia Operatorilor
Ro mâni de transport
(FORT) ºi Asociaþia Pa -

tro nalã a Transportatorilor Europa
2002 (APTE), a început sã facã
paºi în direcþia rezolvãrii acestor
probleme, prin negocieri atât la
nivelul Ministerului Administraþiei
ºi Internelor cât ºi al Camerei De -
pu taþilor. „Crearea cadrului legal
pentru eliminarea posibilitãþii de
taxare de cãtre consiliile locale a
in trãrii automarfarelor pentru în -
cãr care/descãrcare în localitãþi
are implicaþii multiple ºi are o mo -
ti vaþie solidã. Nu transportatorii
sunt generatorii de trafic, ei exe -
cutã o comandã de transport or -
do natã de beneficiarul mãrfii, a -
cesta fiind singurul rãspunzãtor
pentru livrarea mãrfii în localitate“,
a afirmat Mayer Siegfried, se cre -
tar general CNR. 

Imposibil
de achitat...

Mayer Siegfried a subliniat cã,
în plus, sistemul de elaborare a

au torizaþiei de liberã trecere este
to tal inadecvat ºi deloc practic.
Ast fel, pentru achitarea taxei,
trans portatorul trebuie sã se aco -
mo deze la orarul primãriei, unde,
de regulã, se fixeazã ora 08:00
din zilele lucrãtoare ca orã posi -
bi lã de achitare. „Acest lucru este
inacceptabil, deoarece programul
de lucru al ºoferului este strict re -
gle mentat de cãtre Reg. CE
561/2009, deci nu se poate
adap ta la o orã fixã impusã de o
ter þã parte din contractul de trans -
port. El trebuie sã livreze marfa
în funcþie de timpii de conducere
ºi odihnã proprii, fãrã sã poatã sã
se acomodeze la orarul primãriei.
Din aceastã cauzã am avut ini þia -
ti va de a introduce obligatorie co -
mer cializarea 24/24 ore a acestor
au torizaþii de liberã trecere în sta -
þiile de alimentare carburant
ºi/sau puncte fixe cu angajaþi ai
pri mãriei, în afara zonei cu res -
tric þie“, a menþionat secretarul
ge neral CNR, precizând cã achi -
ta rea taxei este imposibilã ºi din
ca uzã cã ºoferul nu are po si bi li -
ta tea de a-ºi parca autotrenul în
pe rioada în care se deplaseazã

pânã la primãrie sã achite taxa,
pre cum ºi din cauzã cã deplasarea
ar necesita cheltuieli suplimentare
nejustificate (transport în comun,
taxi etc). Mult mai potrivitã ar fi,
în opinia lui Mayer Siegfried, exis -
ten þa posibilitãþii de a achita a -
ceas tã taxã electronic, prin card
ban car, în timp util de cãtre pro -
prie tarii mijlocului de transport,
în condiþiile în care controlul achi -
tã rii ei sã fie posibil de cãtre or -
ga nele competente prin sistem
online. 

... imposibil 
de acceptat

Dar problemele nu se opresc
aici, pentru cã modul în care auto -
ri tãþile locale stabilesc masa
pentru care se calculeazã taxa,
de pãºeº te orice imaginaþie. „Con -
si derãm un abuz calcularea ta xei
de intrare la valoarea cumulatã a
ca pacitãþii maxime tehnice a unui
an samblu cap tractor + semi re -
mor cã. Nu este posibil ca pri mã -
riile sã calculeze însumat douã
MTMA (a capului tractor ºi a semi -
remorcii), ce însumeazã în general

circa 58.000 kg ca bazã de calcul
a taxei de liberã trecere, deoarece
în România, MTMA a unui astfel
de ansamblu este de 40.000 kg“,
a apreciat secretarul general al
CNR, subliniind cã sistemul actual
încurajeazã neplata sau plata „la
negru” cãtre organul de control,
nefiind deloc funcþional ºi ge ne -
ra tor de venituri la nivelul con -
ceput. „Sistemul propus de cãtre
CNR de achitare a unei taxe de fo -
losinþã a infrastructurii din in te -
rio rul localitãþilor de cãtre gene -
ra torii reali de trafic, respectiv
a genþii economici beneficiari ai
mãr furilor, este cu mult mai viabil,
de oarece se poate calcula foarte
sim plu fluxul anual de marfã al
agen tului economic, având ca
bazã bilanþul anului trecut ºi fac -
tu rile de intrare marfã. Sistemul
de taxare al agentului economic
be neficiar ºi realul generator de
tra fic este singurul just, echitabil
ºi acceptat de cãtre Confederaþia
Naþionalã Rutierã“, a concluzionat
Mayer Siegfried.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Amendamente noi pentru completarea şi
modificarea OG 43/1997 introduse de CNR
şi acceptate în Comisia de Industrie şi

Servicii
- Pe sectoarele de drumuri naþionale aflate în administrarea

consiliilor locale nu se pot impune restricþii de mase sau
dimensiuni fãrã avizul Companiei Naþionale de Autostrãzi ºi
Drumuri Naþionale ºi acordul Poliþiei Rutiere.

- Avizul se elibereazã numai în cazul în care administratorul
drumului respectiv a asigurat varianta alternativã pentru vehiculele
restricþionate.

- Masele ºi dimensiunile maxim admise pe un drum se menþin pe
sectoarele din drumul respectiv ºi pe toatã durata în care se
executã lucrãri de întreþinere, reparaþii, modernizare, reabilitare
sau consolidare.

- Pe lângã încãrcãtura indivizibilã, se pot transporta ºi alte tipuri de
încãrcãturi, în condiþii care se stabilesc prin reglementãrile
specifice.

- În condiþii stabilite prin ordin comun al ministrului Transporturilor
ºi Infrastructurii ºi al ministrului Administraþiei ºi Internelor, se
poate elibera AST pentru transporturile cu vehicule care depãºesc
masele pe axe, dacã se transportã mãrfuri indivizibile, pentru care
nu existã posibilitatea tehnicã de efectuare a transportului care sã
respecte masele maxime pe axe.

- Pentru transporturile de mãrfuri care nu sunt indivizibile efectuate
cu vehicule care depãºesc masele pe axe, fãrã a fi depãºitã masa
totalã maximã admisã în circulaþie, se poate elibera AST. Este
interzisã efectuarea transporturilor de mãrfuri care nu sunt
indivizibile cu depãºiri ale masei totale maxime admise în
circulaþie.

Autorităţile locale
împing transportatorii
în zona gri
Până unde merg
abuzurile? Sau
încercările de a
strânge bani de pe
urma
transportatorilor,
umilindu-i în acelaşi
timp? Sunt întrebări
pe care cărăuşii şi le
pun de mult timp în
privinţa taxelor de
intrare în localităţi
pentru încărcare sau
descărcare de marfă.

aprilie 2012 ........................................................................................................................ 13
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LL a 1 martie 2012, erau în -
re gistrate, potrivit datelor
fur nizate Ziua Cargo de
cãtre ARR, 26.057 trans -
por tatori de marfã, faþã

de 25.033 la 1 martie 2011, re -
pre zentând o creºtere redusã de
circa 4%. O majorare de apro xi -
mativ 7% a fost consemnatã la
ni vel de flotã, numãrul copiilor
con forme ajungând de la 100.678
la începutul lunii martie a anului
tre cut la 107.929 la 1 martie
2012. Cea mai mare parte a ope -
ra torilor noi de transport, 640, re -
pre zentând peste 60%, au fost li -
cen þiaþi în primul trimestru al
a cestui an, în timp ce 758 ope ra -
tori s-au relicenþiat, pentru cã li -
cen þa de transport marfã a expirat
în aceastã perioadã. De menþionat
cã în 2011 au fost anulate sau re -
trase 173 de licenþe.

În funcþie de tipul de deþinere,
flota utilizatã se împarte astfel:
pro prietate - 75.633; leasing -
17.775; închiriere - 14.521. Un
sem nal de alarmã constã în faptul
cã peste 20% din parcul licenþiat
are o vechime mai mare de 12
ani, în timp ce un procent de 40%
are o vechime între 6 ºi 12 ani.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Creşte parcul 
şi se învecheşte
Peste 1.000 de companii de transport marfă şi peste 7.251 de
camioane. Aşa poate fi catalogat ultimul an conform datelor
furnizate de Autoritatea Rutieră Română (ARR).
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Unde amenzile sunt foarte
mari se duc direct la bugetul de
stat (la timpi de odihnã, de exem -
plu, ANAF e foarte interesat; la
fel ºi la HG 69, unde cea mai micã
amendã e de 1.000 lei).

Ce se întâmplã cu „noul“
cod rutier, care se aflã în
Parlament de ceva vreme?
Modificãrile ce urmeazã sã se

aducã legii circulaþiei se aflã din
2008 în Parlament. Au fost for -
mu late în total 487 de propuneri
ºi fiecare trebuie discutatã în fie -
ca re comisie. Dezbaterile dau naº -
te re la alte idei, la controverse.
Prac tic, se încearcã sã se punã
cap la cap un document legislativ
coerent ºi aplicabil. Pânã acum,
a trecut prin Senat în toate co mi -
siile, a trecut ºi prin Camera De -
pu taþilor în toate comisiile, iar a -
cum a ajuns la Comisia superioarã
de avizare finalã în Camera Depu -
ta þilor: comisie mixtã - Juridicã ºi
de Industrii ºi Servicii. Aºteptãm
sã vedem ce se mai întâmplã...

Care sunt rezultatele
activitãþilor de control ale
Poliþiei Rutiere din ultima
vreme, în special în cazul

transportatorilor, mai ales
pe fondul trecerii
competenþelor de control
de la ARR la ISCTR?
Cele trei sãptãmâni de zãpezi

ori cum nu au permis realizarea de
con troale. În orice caz, nu au existat
con troale dedicate, cu forþe con -
cen trate în perioada men þionatã.
Sunt, într-adevãr, ac þiuni progra ma -
te pe TISPOL, de câte o sãptãmânã
pe transport mar fã sau persoane.
Atunci se con centreazã toate for -
þe le de di cate pentru acest tip de
con trol. În perioada de la apariþia
Or  do nan þei 27 (4 decembrie) ºi
pânã la apariþia normelor (HG 69,
sfâr  ºitul lui februarie), Poliþia Ru tie -
rã nu a efectuat controale, decât în
baza Ordonanþei 37 privind timpii
de conducere ºi odihnã. Diagra me -
le din tahografe analogice pot fi
citite fãrã probleme ºi de agenþii
de la Rutierã, iar celelalte se con -
troleazã prin scoaterea raportului
din tahograful digital pe ultimele
24 de ore. Este verificat raportul
ºi, dacã s-au încãlcat timpii de odih -
nã, se face constatarea iar agentul
pãstreazã bonul printat ca dovadã
în caz de contestaþie. 

La autovehicule peste 3,5 to ne,
Po liþia Rutierã poate aplica sanc -

þiuni pentru defecþiuni teh ni ce mi -
nore vizibile (fãrã RAR), pen tru lipsa
cauciucurilor de iarnã... În situaþii
cri tice, într-o primã fazã, auto ve hi -
cu lul de transport rutier public este
oprit ºi i se solicitã toa te docu men -
tele de transport, dar sancþiunea
nu o aplicã Poliþia Rutierã. Spre
exem plu, la Iaºi, a fost oprit recent
un microbuz care fãcea transport
public de per soa ne, au fost ve ri fi -
ca te toate docu men tele ºi întrucât
s-a constatat lipsa licenþei a fost
che mat echi pa jul ISCTR. E un pa -
radox: toþi ac torii din siguranþa ru -
tierã vor sã se ocupe de circulaþie
ºi sã aplice sanc þiuni. În schimb,
Po liþia Ru tie rã, þinând cont de auto -
ri tatea pe care i-o conferã statul
prin lege, nu poate sã aplice sanc -
þiuni la ro vinietã (ce þine de
CNADNR), nici la defecþiuni tehnice
majore, pen tru cã trebuie sã vinã
RAR sã cer ti fice... În Parlamentul
Ro mâniei, s-a mers, în general, pe
a celaºi prin cipiu. Deranjat de anu -
mi te mã suri pe care Poliþia Rutierã
le lua, a vrut sã facã separarea clarã
de competenþe. Astfel, Poliþia Ru -
tie rã face atât, ARR/ISCTR atât,
RAR atât, CNADNR atât. Dacã exis -
tã protocoale de colaborare cu
CNADNR pe rovinietã, cu ARR pe
parte de licenþe de transport sau cu

Siguranţa rutieră,
din nou pe tapet
Frământările începutului de an s-au dovedit
„contagioase“ şi în privinţa Strategiei
Naţionale de Siguranţă Rutieră, care, în loc
să-şi atingă scopul pentru care a fost menită,
de îmbunătăţire pe termen lung a siguranţei
rutiere, dintr-o eroare, a intrat într-un joc
mediatic de tip „uite-o, nu e!“. Paradoxal, totul
pe fondul unor rezultate foarte bune ale
României la nivelul UE în ceea ce priveşte
reducerea victimizării rezultate din accidentele
rutiere. Despre acestea, dar şi despre alte
aspecte privind circulaţia rutieră, am stat de
vorbă cu comisarul şef Lucian Diniţă, şeful
Poliţiei Rutiere.

Ziua Cargo: Care este
povestea Strategiei
Naþionale de Siguranþã
Rutierã, despre care au
existat atât de multe
comentarii în ultima
vreme?
Lucian Diniþã: Strategia Na þio -

nalã de Siguranþã Rutierã (SNSR)
nu este o iniþiativã re cen tã. Se aflã
în discuþii încã din 2008 în cadrul
Con siliului Inter mi nisterial pentru
Si guranþã Ru tierã (CISR) ºi s-a dorit
a fi o copie a strategiei adoptate
de Franþa la mo mentul la care Fran -
cois Mit te rand a candidat la pr e ºe -
dinþie. 

SNSR a fost elaboratã într-o
primã formã de secretariatul CISR,
realizându-se un colaj de idei din
legislaþia internaþionalã (primul
draft). Ulterior, au fost consultate
cele opt ministere membre CISR. În
perioada 2008-2010, au avut loc
întâlniri lunare ale experþilor a cestor
ministere, fiecare a în cer cat o
proiecþie pe termen lung în materie
de siguranþã rutierã ºi s-a discutat
pe marginea fiecãrui as pect în parte. 

Din pãcate, se pare cã draftul
la care s-a lucrat ºi la care experþii
ajunseserã la un acord s-a pierdut,
pentru cã altfel nu-mi explic de ce
a ajuns la Guvern în aceastã for -
mã... Ceea ce a fost transmis spre
consultare este, de fapt, primul draft
al strategiei, acel colaj de idei
destinate consultãrilor.

Dupã impactul mediatic ex trem
pe care l-a avut, ea a fost re trimisã
la fiecare minister ºi la experþii care
ºtiau foarte bine ce agreaserã.
Acum se întoarce la CISR, unde
experþii se reunesc, din nou, în plen,
pentru cã sunt as pecte care þin de
mai multe mi nis tere, puncte de
vedere care tre buie armonizate.

Strategia Naþionalã de Si gu ran -
þã Rutierã trebuie însuºitã de cã tre
Guvern - este programul Exe -
cutivului pentru urmãtorii 10 ani
privind îmbunãtãþirea sigu ran þei
rutiere. 

Aceastã strategie nu impune
reguli de circulaþie. Sunt proiecþii
de iniþiative în sensul îmbunãtãþirii
si guranþei rutiere pasive, aspecte de
infrastructurã ºi conexe cir cu la þiei
rutiere, cum ar fi obþinerea per -
miselor de conducere, sporirea ca -
pacitãþii României de a-ºi re cu pera
banii din amenzile de cir culaþie, de
intervenþie în cazul ac ci dentelor
rutiere, de mediu, de educaþie etc.

Care a fost principala
nemulþumire în ceea ce
priveºte strategia, mai bine
zis, a formei care a ajuns
la Guvern? 
Nu am fost de acord cu acel

per mis de conducere provizoriu,
pe care sã-l foloseascã un elev aflat
în ºcoala de ºoferi ºi care sã-i

permitã sã circule pe dru mu rile
publice alãturi de un însoþitor (idee
preluatã din Franþa, Anglia, Elveþia)
pentru cã situaþia actualã din
România nu permite acest lu cru!
ªi poate cineva sã-mi ga ran te ze cã
în urmãtorii 10 ani vom a junge la
un grad de civilizaþie ru tierã care
sã permitã asemenea lucruri? 

Cum se rezolvã aceste
cazuri?
Instanþele le rezolvã, dacã se

poa te spune aºa ceva, pentru cã
ma joritatea se soluþioneazã ca fiind
fap te care nu constituie grad ma -
re de pericol. Interesant este cã, în
þãri ale Uniunii Europene, au existat
si tuaþii când au fost de pis taþi ºoferi
ro mâni care con du ceau tiruri deºi
aveau dreptul sus pendat. Iar acolo
au fost arestaþi. 

Care e situaþia în privinþa
colectãrii amenzilor de
circulaþie?
O modalitate mai eficientã de

co lectare a amenzilor era pre vã zu -
tã în Strategia Naþionalã de Si gu -
ran þã Rutierã. Acum, însã, nu se poa -
te face nimic; a apucat sã iasã
Or donanþa 2 aºa, iar toate ad mi nis -
traþiile locale þin cu dinþii de ea. Pro -
centul de colectare e în jur de 30%.

„Contraargumentul acestei
iniþiative este reprezentat de
numãrul imens de dosare
întocmite de Poliþia Rutierã
pentru conducerea de
autovehicule de cãtre persoane
care nu posedã permis de
conducere!“

„Strategia Naþionalã de
Siguranþã Rutierã nu este nici
cod rutier, nici propunere de
modificare a legislaþiei privind
circulaþia pe drumurile publice.“

„În acest moment, forma
transmisã cãtre Guvern a fost
retrasã.“



........................................................................................................................ aprilie 2012

IN
T
E
R

V
IU

18

RAR pe starea tehnicã - aceas ta e
problema noastrã, dar nu înseamnã
cã Poliþia Rutierã poate aplica ºi
singurã sancþiuni. 

ISCTR are dreptul sã con tro le -
ze ºi sã sancþioneze autove hi cu le
de transport marfã mai mari de 3,5
tone ºi cu mai mult de 9 lo curi în ca -
zul transportului de per soane... ºi
ºtiþi ce e cel mai in te resant? Cã sâm -
bãta ºi duminica nu contro lea zã! În
situaþia în care Poliþia Rutierã opreºte
un auto ve hi cul de transport pu blic,
nu poate sã verifice starea teh  nicã
a aces tuia, iar în week-end de vine
o întreagã problemã sã fie gãsit un
reprezentant ISCTR care sã vinã ºi
sã facã o constatare. Po liþia Ru tie -
rã nu are competenþe în acest do -

meniu, iar dacã sunt ne re guli, mã -
sura nu poate fi luatã. E clar cã un
autovehicul de transport pu blic fãrã
licenþã sau cu defecþiuni teh   ni ce
majore e un pericol public, nu are ce
sã mai caute pe drum, dar e foarte
grea conlucrarea în pe ri oa  dele de
week-end, sãrbãtori legale.

Care sunt rezultatele
controalelor privind
anvelopele de iarnã?
În ceea ce priveºte auto ve hi cu -

le le pânã în 3,5 tone, este clar cã
toa tã lumea s-a echipat. În ceea
ce-i priveºte pe cei peste 3,5 t, eu
per sonal, ca reprezentant al unei
struc turi, le acord cir cum stanþe ate -
nuan te. De ce spun asta? Nu toate
fir mele fabricã an ve lope pentru ma -
ºini de tonaj mare. A fost foarte
greu pentru societãþile deþinãtoare
de parcuri auto sã-ºi doteze au to -
ve hiculele cu anvelope dupã cum
scrie la lege. De aceea ºi în lege s-a
spe cificat dotarea acestor maºini
„cu an velope de iarnã sau alte dis -
po zi tive antiderapare“. Sancþiunile
care s-au aplicat la peste 3,5 tone

i-au vizat doar pe cei care ple ca -
serã ºi fãrã anvelope de iarnã, ºi
fãrã lanþuri ºi fãrã cuie etc. Treceau
Pasul Gutâi sau Prislopul, i-a prins
iarna ºi au început sã derapeze. 

Per total, în aceastã iarnã, în
ceea ce priveºte echiparea auto -
ve hi culelor cu anvelope de iarnã, au
fost aplicate 1.103 sancþiuni ºi au
fost reþinute 1.032 certi fi ca te de
înmatriculare.

Ce planuri are acum Poliþia
Rutierã în vederea
îmbunãtãþirii siguranþei
rutiere pe drumurile din
România?
Avem câteva idei de pro mo va re

a educaþiei rutiere în faza pre ºco -
larã, plecând de la ideea cã un co -
pil capteazã mai repede ceea ce þine
de siguranþã pentru el, care-i pro -
tejeazã viaþa ºi inte gri tatea, este vâr -
sta la care îi poþi crea de prin de ri l e.
Primeºte o bazã pe care se poa te
clãdi. E foarte greu sã educi un adult.
Încercãm sã-i determinãm pe cei
care sunt în trafic sã aibã o con duitã
nor malã, moralã, de res pect faþã de
ceilalþi participanþi la trafic. 

Sistemul e foarte greu de pus la
punct. Este o muncã titanicã. Po liþia
Rutierã lucreazã la acest aspect ºi,
împreunã cu media, se poa te spu -
ne cã s-a reuºit intro du ce rea în con -
ºtiinþa cetãþenilor a acestui instinct
de conservare. Prac tic, din 2009 ºi
pânã acum, suntem în con tinuã
îmbunãtãþire a situaþiei în ceea ce
priveºte re ducerea numãrului de
accidente ºi a mortalitãþii. România
a obþinut un procent de 48% în a -
ceºti 3 ani, de pãºind media de 46%
înde pli ni tã de UE. La sfârºitul lui
2008, se ajunsese la 3.200 de morþi
anual. La finele lui 2011, s-a a juns
la 2.000. Am scãzut, de ase me  nea,
de la 142 de morþi la 100.000
locuitori la 96. Media UE este 67. 

S-a reuºit acest lucru prin con -
ºti  entizarea de cãtre participanþii
la trafic asupra riscului rutier. Po -
liþia Rutierã a urmãrit, în aceastã
or dine, educaþia, infrastructura ºi
abia apoi sancþionarea. Socie ta tea
a recepþionat în mod pozitiv sem -
na lele noastre, ajutaþi de me dia. E -
for turile noastre au fost ca na lizate
pe parte de tv ºi radio cu 28 spoturi
e ducative video ºi 29 audio. Apoi,
am desfãºurat cam pa nii cu trans -
por tatorii, cu so cie ta tea civilã, fãrã
con tribuþie finan cia rã din partea
MAI, pentru cã nu au existat fonduri
pen tru aºa ceva. Societatea începe
sã lu creze cu noi. 

Cristina TOBESCU
cristina.tobescu@ziuacargo.ro

„S-a discutat în Parlamentul
României pentru a se lãsa
Poliþia Rutierã sã-ºi facã treaba;
în Olanda, atât Autoritatea
Rutierã olandezã dã amenzi
transportatorilor, cât ºi Poliþia
Rutierã, nu e fiecare cu treaba
ei...“

„„NNoul profil al an -
ve lopelor HSL2+
ºi HDL2+ per fec -
þio neazã mane -
vra bilitatea pre -

cum ºi randamentul kilometric.
Patru variante pentru axa de direc -
þie ale acestei anvelope de succes
vor fi lansate în varianta XL pentru
încãrcãturi de pânã la opt tone”,
ex plicã Bernd Korte, ºeful Depar -
ta mentului de Dezvoltare Anve -
lope Comerciale de la Continental.

Noile anvelope HSL2+ ºi
HDL2+ sunt continuarea gene ra -
þiei a doua de anvelope de dis -
tan þe lungi Continental, care a fost
lan satã în 2010. Axa de direcþie
este foarte importantã pentru
flote întrucât aceastã axã pre su -
pu ne peste 40% din solicitãrile
de înlocuire. În timpul dezvoltãrii,
þinta principalã a fost mane vra bi -
litatea ºi, astfel, s-au îmbunãtãþit
per formanþele la direcþie ºi la frâ -
na rea pe carosabil ud. A fost atin -
sã o aderenþã foarte bunã pe caro -
sa bil ud cu ajutorul canalelor mari
de evacuare a apei împreunã cu
un nou sistem de striaþii. Dez vol -
ta torii de la Continental au inte -
grat noi microlamele în canalele
longitudinale pe anvelopa HSL2+
pentru axa de direcþie. Aceste la -
me le, care sunt plasate la un unghi
faþã de direcþia de rulare, îmbu nã -
tãþesc simþitor manevrabilitatea.

Un nou compus al cãii de ru -
la re a fost dezvoltat pentru anve -
lo pele de pe axa de tracþiune ale
gene ra þiei 2+ pentru a reduce re -
zis tenþa la rulare faþã de modelul
precedent. Profilul a fost proiectat
pentru distribuirea optimã a pre -
siunii pe suprafaþa de contact cu
carosabilul pentru a îmbunãtãþi
randamentul kilometric. 

Manevrabilitate şi
confort

Pe lângã performanþele foarte
bune la manevrabilitate, anvelopa
HSL2+ oferã un nivel înalt de con -
fort, iar dimensiunile 295/80R22.5

(standard ºi XL) ºi 315/80R22.5
sunt adecvate pen tru toate axele la
autocare. Noua an velopã pentru
axa de direcþie are un nou profil în
partea exte rioa rã a umãrului, care
asigurã dis tribuþia uniformã a
presiunii pe baza anvelopei pentru
o duratã de viaþã mai mare. 

Noile variante XL au fost fã cu -
te pentru încãrcarea mai mare a
axei direcþionale datoritã motoa -
re lor tot mai complexe ºi mai grele
cu sisteme de tratare a gazelor
emi se. Noile variante de anvelope
cu marcajul XL pot suporta gre -
u tãþi de pânã la 8 tone per axã,
fiind astfel pe deplin pregãtite
pen tru noile motoare Euro 6 cu
gre utate mai mare. Anvelopa cu
sec þiune transversalã redusã de
di mensiunea 355/50R22.5 este
idealã pentru transporturi de vo -
lum mare.

La generaþia 2+, structura ino -
va tivã a carcasei este esenþa an -
ve lopei prin cordul metalic triun -
ghiu lar în patru straturi, volum mai
mare de aer, o nouã cãmaºã inte -
rioa rã cu cord metalic precum ºi
teh nologia brevetatã AirKeep®.
Dimen siunile 355/50 R22.5 XL,

315/70 R 22.5 ºi 315/70 R22.5
au integrat indicatorul vizual al
gra dului de uzurã (VAI) pentru an -
ve lopele de pe axa de direcþie.
Acesta permite, printr-o mo da li -
ta te facilã, sã observi uzura ine -
ga lã ºi sã previi consumul crescut
datoritã rezistenþei la rulare mare.

Dimensiunea cu secþiune trans -
versalã redusã 295/55R22.5 a
anvelopei HDL2+ de pe axa de
tracþiune este nouã ºi extrem de
interesantã pentru trans portatorii
de volume mari. Aceasta va fi
disponibilã din luna mai a acestui
an. Carcasa con stru itã extrem de
robust ºi rezis tenþa la rulare micã
trebuie, de asemenea, evidenþiate
în cazul acestei anvelope. 

Anvelopele au o importanþã
majorã la competitivitatea unei
flote. Anvelopele reprezintã doar
aproximativ 5% din costurile unei
flote, însã ele influenþeazã apro -
xi mativ 45% din costurile totale
ale unei flote prin combustibil, în -
treþinere ºi costuri de reparaþii.
Ge neraþia 2+ de anvelope Con ti -
nen tal oferã un randament kilo -
me tric mare cu un consum de car -
bu rant constant mic.
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Continental a dezvoltat mai mult gama de succes de
anvelope de distanţe mari. Noile anvelope din generaţia
2+ asigură un randament kilometric mai mare şi oferă
proprietăţi optime de manevrabilitate şi control datorită
noilor microlamele din canalele longitudinale. 

Continental HSL2+ şi HDL2+
Mai mult randament

Gamă dimensiuni:
HSL2+ HDL2+ 

355/50R22.5 XL VAI 295/55R22.5
385/55R22.5 295/60R22.5
295/60R22.5 315/60R22.5
315/60R22.5 315/70R22.5
315/60R22.5 XL 315/80R22.5
295/80R22.5 
295/80R22.5 XL 
315/70R22.5 VAI
315/70R22.5 XL VAI
315/80R22.5

Rezultate controale - 
primele două luni 2012

Transport public de mãrfuri generale
ACÞIUNI – total 639
SANCÞIUNI 9720
- O.U.G. 195/2002 8378
- H.G. 69/2012 privind transportul rutier public 4
- O.G. 37/2007 834
- Legea 38/2003 17
- O.G. 15/2002 37
- Legea 136/1995 47
- OG43/1997 privind regimul drumurilor 18
INFRACÞIUNI 38
- la regimul circulaþiei 18
- de altã naturã 20

VEHICULE IMOBILIZATE 27
din care pentru: - neînmatriculare sau neînregistrare 4
- numãr de înmatriculare sau înregistrare fals 1
- stare tehnicã ce pune în pericol grav siguranþa circulaþiei 1
- încãlcarea regulilor privind perioadele de conducere ºi odihnã 13
- cazul în care face obiectul unei infracþiuni 2
- situaþia în care conducãtorul auto se afla sub influenþa alcoolului 4
SUSPENDÃRI ALE DREPTULUI DE UTILIZARE A VEHICULULUI 6
Transport public de mãrfuri periculoase

ACÞIUNI – total 53
SANCÞIUNI 153
- O.U.G. 195/2002 134
- O.G. 37/2007 6
- Legea 136/1995 1
INFRACÞIUNI 3
- la regimul circulaþiei 1
- de altã naturã 2
VEHICULE IMOBILIZATE 18
din care pentru: - neînmatriculare sau neînregistrare 6

- depãºirea gabaritului ºi/sau masei 1
- situaþia în care conducãtorul auto se afla sub influenþa alcoolului 10
SUSPENDARE DREPT DE UTILIZARE A VEHICULULUI 3

Sursa: Poliþia Rutierã



DDeºi, teoretic, toatã lu -
mea recunoaºte cã ºco -
lile de conducãtori auto
ar trebui sã reprezinte
primul pas în creºterea

siguranþei rutiere, acest segment
a rãmas cel puþin neglijat în ultima
vreme.

ªi nu este de aºteptat ca func -
þio narea ºcolilor în virtutea inerþiei
sã ducã la lucruri bune, mai ales
da cã luãm în calcul contextul so -
cio-economic.

„Sunt din ce în ce mai puþini
co pii care s-au nãscut dupã 1990,
iar acest aspect influenþeazã pu -
ter nic segmentul ºcolilor de con -
du cãtori auto. În ceea ce priveºte
ac tuala situaþie economicã, con -
si derãm cã nu reprezintã un im -
pe diment foarte mare. Tariful de
ºco larizare nu este atât de mare
ºi, la ora actualã, este de dorit sã
deþii permis de conducere indi fe -
rent de domeniul în care lucrezi“,
a precizat Mircea-Ilie Grigore, di -
rec tor general Autogeneral ºi pre -
ºe dinte al Federaþiei Patronale a
ªcolilor de ªoferi din România.

Înapoi la MAI?

Apariþia noii legi a trans por -
tu rilor a bulversat ºcolile de ºoferi.

„Avem probleme din punct de
vedere al cadrului legislativ în care
func þionãm. Vechea lege a trans -
por turilor, OUG 109, care avea
pre vederi destul de clare cu privire
la principiile ºcolarizãrii ºi la mo -
dul de organizare a cursurilor, nu
mai este în vigoare ºi totul a fost
lãsat la îndemâna unor norme. OG
27/2011 are doar trei articole re -
fe ritoare la ºcoli ºi face trimitere
la norme. Însã nu orice poate fi
sta bilit prin norme, ce pot fi
schim bate de la o zi la alta ºi de
la un ministru la altul. Este nevoie
de un cadru de stabilitate“, a ex -
pli cat Mircea-Ilie Grigoge.

Lipsa de atenþie din partea ofi -
cia lilor din Ministerul Trans por tu -

rilor a fãcut ca nu puþini sã fie cei
care au solicitat întoarcerea ºco -
li lor de ºoferi la Ministerul Ad mi -
nistraþiei ºi Internelor.

„Principial, reîntoarcerea ºco -
li lor de ºoferi la MAI nu o vãd ca
pe un lucru bun. Dar sper ca prin
aceastã schimbare sã existe mai
multã disciplinã ºi un control mai
coerent, având în vedere inclusiv
fap tul cã la MAI existã un personal
mai numeros. De principiu, nu
sunt de acord ca acela care auto -
ri zeazã sã controleze ºi sã asigure
ºi examinarea, însã având în ve -
de re degringolada produsã de
când ºcolile au trecut la Ministerul
Transporturilor... MTI a privit ºco -
lile de ºoferi ca pe o activitate co -

ne xã, fãrã mare importanþã. Spe -
rãm ca la MAI sã se facã mai multã
ordine. Oricum, am rãmas surprins
de uºurinþa cu care reprezentanþii
MTI au agreat ideea trecerii ºco -
li lor de ºoferi la MAI“, a arãtat
pre ºedintele Federaþiei Patronale
a ªcolilor de ªoferi din România.

Mărul discordiei -
instructorii
autorizaţi

Instructorii autorizaþi au re pre -
zentat ºi continuã sã reprezinte
su biectul care aprinde cel mai
mult spiritele.

„MTI trebuia sã stabileascã
niºte criterii cu privire la in struc -

aprilie 2012 ........................................................................................................................ 21........................................................................................................................ aprilie 201220

P
R

E
G

Ă
T
IR

E

Vid legislativ, evaziune fiscală, corupţie, iată câteva
dintre problemele despre care s-a discutat în ultima
vreme referitor la şcolile de conducători auto, iar
perspectivele sunt, în continuare, îngrijorătoare.

Școlile de şoferi,
într-un con de umbră

to rii autorizaþi. Discutãm de o pro -
blemã care nu s-a rezolvat nici o -
da tã, chiar dacã Ordinul 1019 a -
vea prevederi foarte clare. S-a
lu crat la un nou ordin, dar din cau -
za presiunilor exercitate de in -
struc torii autorizaþi (care nu existã
ni cãieri în Europa), MTI a clacat,
pre ferând sã plecãm de la ei pen -
tru a nu avea scandal“, a declarat
Mircea-Ilie Grigore.

Totuºi, problema principalã o
con stituie slaba pregãtire a vii to -
ri lor ºoferi. Practic, este greu de
discutat în termeni realiºti despre
si guranþã rutierã atunci când ºco -
lile de ºoferi nu mai oferã calitate
în actul de pregãtire. 

„Ordinul 1019 nu a fost aplicat
unitar în toatã þara. De exemplu,
în T imiºoara, se face contract de
ºco larizare, iar cursantul este
obligat sã asigure carburantul,
deºi Ordinul 1019 prevedea faptul
cã toate cheltuielile trebuie sã se
re flecte în taxa de ºcolarizare.
Con curenþa neloialã a funcþionat
per manent ºi, în loc sã avem ºcoli
care sã dispunã de dotãrile nece -
sa re ºi profesori pregãtiþi, lucrãm
cu peste 2.000 de instructori au -
to rizaþi care vor sã fie inde pen -
denþi“, a completat Mircea-Ilie
Grigore.

Sã nu uitãm, discutãm de un
seg ment controlat în ultima vreme
destul de intens de cãtre ARR ºi,
mai nou, de ISCTR. În plus, ne pu -
tem aminti ºi rãsunãtorul caz de
corupþie descoperit de DGA (Di -
rec þia Generalã Anticorupþie) anul
trecut, la Bucureºti.

Şi totuşi...

„În urma controalelor realizate
de cãtre diferitele organe ale sta -

tu lui, nu s-a simþit nici o îmbu nã -
tã þire pe piaþã. Se controleazã
hâr tii, care, de multe ori, nu au le -
gãturã cu ceea ce se întâmplã în
realitate. Dacã s-ar desfãºura con -
troa le permanent, timp de un an
de zile, ar putea fi eliminaþi cei
care exercitã o concurenþã nelo -
ia lã. Sunt ºcoli care solicitã pentru
o taxã de ºcolarizare pentru ca -
te goria B suma de 400 lei, în con -
di þiile în care sunt necesare 30
de ore de practicã ºi 24 de ore de
teorie. Se vând probabil hârtii. Din
punct de vedere al calitãþii pre -
gã tirii, asistãm în ultima vreme la
o involuþie. Cu privire la controa -
le le efectuate, toatã lumea s-a re -
zu mat la o amendã de 4.000 de
lei ºi atât. Practic, au fost astfel
aco perite nereguli mari pe care
une le ºcoli le fac“, a explicat Mir -
cea-Ilie Grigore.

Bineînþeles, toate aceste pro -
ble me nu întârzie sã îºi arate efec -
tele prin prisma accidentelor rutie -
re, un numãr foarte mare dintre
a cestea fiind provocate de cãtre
ºo feri care abia ºi-au obþinut per -
misul.

„B“-ul în faliment,
„C“, „D“ şi „E“ în
dezvoltare

Presiunile existente pe piaþã,
scã derea numãrului de cursanþi,
dar mai ales concurenþa neloialã
au fãcut ca taxa de ºcolarizare
pen tru categoria „B“ sã nu mai
aco pere costurile.

„În momentul de faþã, nu mai
pot fi realizate investiþii, iar ac -
cen tul se pune doar pe supra vie -
þu i re ºi, pe acest fond, au apãrut
ºco lile care practicã tarife de dum -
ping. Piaþa este destabilizatã ºi

este greu sã mai întrevezi soluþii.
Practic, la ora actualã, categoria
B a devenit nerentabilã pentru
ºco lile de ºoferi, chiar ºi la tarife
de 800 lei. Mã întreb cum se
descurcã cei care practicã tariful
de 400 lei“, a spus preºedintele
Federaþiei Patronale a ªcolilor de
ªoferi din România.

Interesant este faptul cã nu
ace laºi lucru se întâmplã la cate -
go riile pentru profesioniºti.

„În ceea ce priveºte categoriile
pen tru ºoferi profesioniºti, oa me -
nii au început sã le caute ºi, pentru
noi, dacã nu ar fi acestea, nici nu
am mai putea supravieþui. La a -
ces te categorii, nu ne confruntãm
cu instructorii autorizaþi ºi, astfel,
observãm o evoluþie bunã. În plus,
la acestea, oamenii chiar vor sã
înveþe. Vin la cursuri, sunt activi...
Au conºtientizat cã nu pot profesa
fãrã o bunã pregãtire. Astfel, se
poa te vorbi de o concurenþã bunã,
care merge în direcþia îmbu nã tã -
þi rii calitãþii procesului de pre gã -
tire, iar interesul crescut al cursan -
þilor s-a vãzut ºi în rezultatele
obþinute la examen, acolo unde
s-a constatat o îmbunãtãþire sem -
ni ficativã“, a explicat Mircea-Ilie
Grigore.

Probabil cã ºi în acest do me -
niu, ca în multe altele, vom aºtepta
intervenþia legislaþiei europene
pentru a ajunge cel puþin la un
cadru legislativ stabil.

„La ora actualã, se lucreazã la
un regulament european pentru
a se asigura o pregãtire similarã
a conducãtorilor auto în toate sta -
tele europene“, a declarat preºe -
din tele Federaþiei Patronale a
ªco lilor de ªoferi din România. 

Nu putem încheia materialul
fãrã a aduce în discuþie ºi cate go -
ria „A“, conducãtorii de moto ci -
cle te fiind implicaþi în numeroase
ac cidente rutiere. Dar câþi îºi pun
pro blema cã aceia care doresc
cate goria A nu beneficiazã de pre -
gãtire pe traseu, aceasta reali zân -
du-se doar în poligon.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Mircea-Ilie Grigore, director general
Autogeneral şi preşedinte al

Federaţiei Patronale a Şcolilor de
Şoferi din România:

La ora actualã, funcþionãm într-un vid legislativ, pentru cã
nu avem metodologie de organizare ºi funcþionare. Toate

ordinele au fost emise în baza OUG 109, care a fost abrogat. În
OG 27, se specificã faptul cã metodologia de organizare ºi
funcþionare a ºcolilor de conducãtori auto (inclusiv programa) se
stabileºte prin norme. Astãzi, funcþionãm în virtutea inerþiei.“

„

La categoria C sunt necesare 40 ore de
pregãtire practicã ºi 53 ore de teorie.

La categoria D sunt necesare 30 ore de
pregãtire practicã ºi 66 ore de teorie.

Cursanþii pentru categoriile profesioniste au devenit tot
mai interesaþi de pregãtire, inclusiv de cea teoreticã.
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Codul 
fiscal, 
modificat

Concret, Ministerul Finanþelor
propune prin acest proiect de or -
donanþã de urgenþã com ple ta rea
ºi modificarea Codului fiscal (Le -
gea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal), la capitolul „Accize ºi alte
taxe speciale”.

Astfel, la articolul 206, dupã
ali neatul (41) se introduc 8 alinea -
te noi, cu urmãtorul cuprins: 

* (42) Produsele energetice
pre vãzute la alin. (3) lit. g) (adicã
pã cura cu codurile NC de la 2710
19 61 pânã la 2710 19 69) sau
asi milate acestora pot fi eliberate
pentru consum, deþinute în afara
unui antrepozit fiscal, transportate
in clusiv în regim suspensiv de ac -
ci ze, utilizate sau oferite spre vân -
zare, pe teritoriul României, numai
dacã sunt marcate ºi colorate po -
trivit prevederilor alin. (44) - (47). 

* (43) Sunt exceptate de la
pre ve derile alin. (42) produsele
ener ge tice în cauzã destinate
exportului, livrãrilor intraco mu ni -
ta re ºi cele care tranziteazã teri -
to riul României, cu res pectarea
con diþiilor de supra ve ghe re sta bi -

lite prin Ordin al Pre ºe dintelui
ANAF.

*(44) Pentru marcarea produ -
se lor energetice în cauzã se utili -
zea zã marcatorul solvent yellow
124 - identificat în conformitate
cu indexul de culori, denumit ºtiin -
þific N-etil-N-2-(1-izobutoxi etoxi)
etil-4-(fenilazo)anilinã. 

* (45) Nivelul de marcare este
de 7 mg plus/-10% de marcator
pe litru de produs energetic. 

* (46) Pentru colorare se uti -
li zeazã colorantul solvent blue 35
echivalent. 

* (47) Nivelul de colorare este
de 25 mg plus/- 10% de colorant
pe litru de produs energetic. 

* (48) Responsabilitatea mar -
cãrii ºi colorãrii revine antre po zi -
tarilor autorizaþi, destinatarilor în -
registraþi ºi operatorilor economici
care importã astfel de produse
sau a celor care realizeazã achi -
ziþii intracomunitare. 

*(49) Pentru produsele ener -
ge tice prevãzute la alin. (3) lit. g)
sau asimilate acestora, eliberate
pentru con sum, deþinute în afara
unui an tre pozit fiscal, transportate
inclusiv în regim suspensiv de
accize, uti li zate sau oferite spre
vânzare, pe te ritoriul României,

ne marcate ºi necolorate, sau mar -
cate ºi colorate necorespunzãtor,
precum ºi în cazul nerespectãrii
condiþiilor de supraveghere sta bi -
lite prin Ordin al Preºedintelui
ANAF, se datoreazã accize la nive -
lul prevãzut pentru motorinã.” 

Proiectul de act normativ mai
prevede cã produsele energetice
în cauzã, nemarcate ºi necolorate,
eliberate pentru consum înainte
de intrarea în vigoare a ordonanþei
de urgenþã vor fi utilizate pânã la
epuizarea stocurilor. Operatorii
economici trebuie sã depunã în
5 zile, la autoritatea vamalã teri -
to rialã, liste de inventar cu sto -
curile existente, iar aceasta va
verifica stocurile pânã la epuizare. 

Produsele importate înainte
de intrarea în vigoare a ordonanþei
vor fi monitorizate, ca ºi cele din
pro ducþia internã sau aflate în
tran zit sau care au ca destinaþie
un operator economic din Româ -
nia, dar nu mai mult de 92 de zile. 

Pedeapsa nu este amenda, ci
ac cizarea la nivelul prevãzut pen -
tru motorinã a tuturor produselor
prinse necolorate.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

CC um? Colorând toate pro -
dusele energetice de
acest tip, inclusiv moto -
rina - desigur, diferit. „Pe
teritoriul naþional sã nu

se mai utilizeze, transporte, deþinã
în afara antrepozitului fiscal sau
sã nu se mai comercializeze pro -
du se tip pãcurã fãrã a fi marcate
ºi colorate”, se aratã în proiectul
actului normativ. În caz contrar,
toa te produsele „prinse” vor fi ac -
ci zate la nivelul motorinei. Acci -
zele pentru pãcurã sunt de 15
euro/tonã, în timp ce la motorinã
sunt de 374 euro/tonã, adicã de
25 de ori mai mari. „Bãieþii deº -
tepþi” importã combustibil pentru
încãlzire, accizat ca pãcurã, ºi îl
vând ca motorinã constructorilor
sau deþinãtorilor de parcuri mari
de autocamioane.

Ministerul Finanþelor explicã,
în Nota de fundamentare, cã pãcu -
ra ºi produsele asimilate sunt uti -
lizate drept combustibil pentru
încãlzire, dar „existã cazuri când
aceste produse sunt utilizate
drept combustibil pentru motor,
si tuaþie în care sunt accizate la
ni velul motorinei. În România se
observã o creºtere alarmantã a

importurilor de astfel de produse
energetice. Acestea sunt frecvent
importate din þãri terþe, au ca rac -
te ristici fizico-chimice foarte
apropiate cu cele ale motorinei,
dar nu îndeplinesc condiþiile mi -
nime pentru a putea fi încadrate
la codurile aferente motorinelor.
Ulterior punerii în liberã circulaþie
pe teritoriul Uniunii Europene, la
un nivel al accizelor de 15 eu -
ro/to nã, aceste produse ener ge -
tice sunt oferite spre utilizare, în
calitate de combustibil pentru mo -
tor, firmelor din domeniul con -
struc þiilor ºi care deþin parcuri
mari de autovehicule ºi utilaje de
construcþii“, se aratã în docu men -
tul ce însoþeºte proiectul legis -
lativ. 

„Spălarea” păcurei
prin firme fantomă

De asemenea, în multe din
cazuri, prin intermediul firmelor
fan tomã, aceste produse cu denu -
mirea de „pãcurã” provenite din
import, din achiziþii intracomu ni -
tare ori din producþie naþionalã
sunt „spãlate” prin intermediul
unor firme fantomã, ajungând sã

fie comercializate ca motorinã in -
clu siv prin staþii de distribuþie a
carburanþilor, se argumenteazã în
Notã. 

Pe de altã parte, în România,
existã producãtori care realizeazã
pã curã ºi produse energetice asi -
milate pãcurei din punct de vedere
al accizelor, din amestecul moto -
ri nelor ºi al reziduurilor. „Faþã de
aceastã practicã, existã indicii cã
produsul finit nu este utilizat drept
combustibil pentru încãlzire, ci,
din contrã, este utilizat drept com -
bus tibil pentru motor, evitându-se
plata unei accize mult mai mari.
În unele cazuri, produsele ener -
ge tice cu nivel ridicat al accizelor,
de tipul motorinelor, sunt achi zi -
þio nate de antrepozitari autorizaþi
de producþie produse energetice,
în general din categoria pãcurelor,
ca materii prime în scopul declarat
de a fi amestecate cu reziduuri,
ul te rior aceºtia comercializând
mo torina ca atare, fãrã nicio pre -
lu crare, dar pe care o declarã ca
fiind un produs energetic de tipul
pãcurei, cu nivel de accizare de 15
euro/1.000 kg”, se mai pre ci zea -
zã în Nota de fundamentare a pro -
iectului de ordonanþã de urgenþã. 

Ministerul Finanţelor a
lansat în dezbatere

publică un proiect de
Ordonanţă de Urgenţă
prin care încearcă să

stopeze evaziunea
fiscală cu păcură.

MMoottoorriinnaa  şşii  ppăăccuurraa,,
CCOOLLOORRAATTEE
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CC eea ce a dorit Curtea de
conturi francezã în cã din
2008 este de mon strat
acum de noi le tarife care
au intrat în vigoare de la

data de 1 fe brua rie: trans parenþa
este în curs de rea li za re, deºi mai
sunt încã multe lu cruri de fãcut.
„Societãþile de ad mi nistrare a
autostrãzilor, pre cum ºi
organizaþiile profesionale ale trans -
portatorilor au fost suspi cioa se la
înfiinþarea Comitetului Utili zatorilor
Reþelei Rutiere Na þio nale, în 2010”,
a observat Yves Schen feigel,
director adjunct al reþelei ru tiere
concesionate com pa niei fran ceze
DGITM. „De atunci, aceastã
instanþã a permis educarea pu bli -
cu lui în privinþa chestiunii taxelor
ru tiere. Supri ma rea «abundenþei»
so cietãþilor autorutiere, o politicã
co mercialã opa cã denunþatã de
Curtea de conturi în 2008, a fost
explicatã ºi, cred eu, înþeleasã”. 

Creºterile tarifare din 2012 au
fãcut obiectul unei informãri a Co -
mi tetului Utilizatorilor în noiem brie
anul trecut. Aceastã prezen ta re an -
ti cipatã a facilitat sarcina orga ni -
za þiilor profesionale fran ce ze (TLF,
FNTR, OTRE) în mo men tul nego cie -
ri lor contractuale cu cei care aderã
la aceste struc turi. 

De la data de 1 februarie, cele
mai mari creºteri medii au fost în -
re  gistrate la Cofiroute (+4,50% pen -
tru vehiculele de clasa a treia) ºi la
SAPN (3,03%). Majorarea cea mai

moderatã a fost înregis tra tã la so -
cietatea ESCOTA (+2,05%). Luând
în considerare toa te reþelele ru tiere,
cea mai ma re creºtere în re gistratã
de la 1 ia nuarie priveºte tu nelurile
Mont-Blanc ºi Frejus, cu 5,97%. 

Spre deosebire de cele ºase so -
 cietãþi privatizate, societãþile tu ne -
liere (ATMB ºi SFTRF), cu ca pital
majoritar public, se supun acor -
durilor bilaterale franco-ita lie ne. 

Formula de calcul

Metoda globalã de calcul pen -
tru vehiculele comerciale grele (cla -
sa a treia ºi a patra) are la ba zã o
for mulã de indexare dupã in fla þie,
cu prinsã în contractul de con ce siu -
ne în vigoare dintre Stat ºi socie -
ta tea privatã. Aceastã for mu lã de
bazã este eventual scoa sã la lici -
ta þie în funcþie de anga jamentele
spe cifice cuprinse în contracte. În
2012, creºterile tari fa re medii în
Franþa au luat în con si derare o ratã
a inflaþiei de 2,25%, aceasta fiind
creº terea me die a preþurilor în pe -
ri oada oc tom brie 2010 - octombrie
2011. Astfel, formula de calcul este
„coeficient x inflaþie” (0,7 x in fla -
þie, de exemplu) sau pentru con -
tractele de plan „coeficient x i +
constanta”. Tarifele sunt elaborate
de cãtre concesionari, apoi propu -
se administraþiei, înainte de fie care
creº tere anualã. Direcþia de Infra -
s truc turã de Transport (DIT) ºi Di -
rec þia Generalã a Concurenþei ºi a

Prevenirii Fraudelor (DGCCRF) con -
troleazã aceste creº teri împreunã.
În fine, trebuie reamintit cã grilele
ta rifare iau în con siderare com pen -
sa rea creº te rii Taxei de Amenajare
a Terito riu lui (TAT). Aceastã com -
pen sare a intrat în vigoare în Franþa
în fe bruarie 2011 pentru prin ci pa -
lele so cietãþi (ASF, ESCOTA,
SANEF, SAPN, COFIROUTE, APRR,
AREA) ºi a fost deja prezentatã
pentru 2/3 în 2011 ºi 1/3 în 2012. 

În ciuda eforturilor realizate, ta -
xele autorutiere rãmân un su biect
de ceartã pentru trans por ta tori. Cel
mai recent exemplu este cel al au -
to strãzii Bordeaux-Pau (A 65), în
funcþiune din de ce mbrie 2010, care
este evitatã din cauza tarifului con -
siderat prea cres cut (55 euro pentru
o semi re morcã). Concesionarul,
A'lienor - filialã a grupurilor Sanef
ºi Eiffage, nu are intenþia de a-ºi
scã dea tariful, pentru cã propune
deja o reducere de pânã la 13%
pen tru cele mai puþin poluante ca -
mioane. În plus, sfaturile anu mi tor
organisme locale vizeazã inter -
zicerea circulaþiei camioa ne lor grele
pe rutele departa men ta le, pentru
a le constrânge sã foloseascã a -
ceas tã autostradã. 

„Dezbaterea din prezent vi zea -
zã pertinenþa creºterilor tari fare
viitoare din punctul de vedere al
mã surilor ºi acþiunilor pe care le fi -
nanþeazã: amenajarea reþelei,
mãsurile în favoarea mediului, toate
a ceste acþiuni conduse de con ce -
sionari”, a insistat Yves Schen feigel.
„Favorizând dezba te rea cuplului
cost-beneficiu al con tractelor de
plan, Statul garan tea zã interesul
utilizatorilor ºi îºi joacã pe deplin
rolul de regulator”.

Ca dovadã, contractul Auto strã -
zilor din Sudul Franþei (2007-2011)
prevede 2,4 miliarde euro de lucrãri
ºi integreazã în special fi nanþarea
autostrãzii A 89 Bal big ny-Ta Tour
de Salvagny ºi du bla rea A 9 la
Montpellier. Sunt oare trans por ta -
torii convinºi? 

Louis Guarino 
L'Officiel des transporteurs

Taxele de autostradă 
în Franţa au crescut
Noile taxe de autostradă în Franţa au intrat în vigoare de la data de
1 februarie 2012. Cea mai mare creştere medie a fost înregistrată la
compania Cofiroute (+4,50%) şi la SAPN (+3,03%). Tunelurile Mont-
Blanc şi Frejus au înregistrat cea mai mare majorare de la 1 ianuarie
anul curent, de 5,97%.

Creşteri tarifare medii 2012 pentru
principalele reţele rutiere în Franţa

Societate Clasa 3 Clasa 4
APRR (A5, 6, 19, 26, 40...) 2,58% 2,58%
ASF(A7, 8, 9, 20, 54, 61, 83...) 2,55% 2,55%
AREA (A40, 41, 43...) 2,42% 2,42%
ESCOTA (A8, 50...) 2,05% 2,05%
SANEF (A1, 2, 4...) 2,31% 2,31%
SAPN (A13, 14, 29) 3,03% 3,03%
Cofiroute (A10, 11, 28, 71, 81, 85) 4,50% 4,50%
Tunel Mont-Blanc 5,97% 5,97%
Tunel Frejus 5,97% 5,97%

Sursa: Ministerul francez al Ecologiei
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AA ccentul nu se pune pe
cantitate ci pe calitate
- acesta este principiul
dupã care funcþio nea -
zã Denis Spedition ºi

pe care tot mai mulþi transporta -
tori români încep sã îl respecte.

Firma a fost înfiinþatã în 2006
de cãtre Florin Tudose, un cu nos -
cã tor al domeniului, cu o expe rien -
þã de peste 10 ani. „Am înfi in þat fir -
ma din pasiune. Am fost ºo fer pe
ca mion frigorific apro xi ma tiv 12 ani
ºi ºtiam la ce mã înham. Este un
domeniu foarte pre tenþios unde
tre buie sã ai ca mi oane ºi dube fri -
go rifice per for man te ºi ºoferi pro -
fesioniºti în trans porturile frigorifice.
Aceºtia nu trebuie doar sã ºofeze
pentru cã, la transportul de frig,
trebuie sã ºtii ºi sã lucrezi cu agre -
gatul fri gorific. De exemplu sunt
cazuri când agregatul, din diferite
motive, intrã în avarie ºi atunci

ºoferul tre buie sã îl scoatã din
modul de a va rie ºi sã-l reporneascã.
Denis Spe dition are contract cu
Ter mo port ºi Carrier ºi oriunde
ne-am afla, în orice þarã, la orice
orã, se intervine rapid cu o echipã
mo bilã a service-ului. În nici un caz
nu ne permitem sã deteriorãm mar -
fa cli enþilor. Totodatã, avem con -
tracte internaþionale cu Scania ºi
Schmitz valabile în toatã Europa. În
cazul unui incident, aceºtia ne vor
deservi prompt, la faþa lo cu lui“, ne-a
spus Florin Tudose, di rec tor ge ne -
ral ºi unic acþionar al companiei
Denis Spedition. 

Parcul nou -
condiţie esenţială

Aºa cum spuneam, conteazã
ca litatea nu cantitatea. Deºi o fir -
mã micã - flota numãrã 6 ca mi oa -
ne - Denis Spedition pune accent

pe câºtigarea încrederii clienþilor,
pe calitatea serviciului oferit.

Parcul este destul de nou, al -
cã tuit din capete tractor Scania
ºi semiremorci Schmitz ºi
Schwarz müller. „Scania este un
ca mion scump ca preþ de achi -
ziþie, dar are un consum foarte
bun. În cazul nostru, camioanele
merg la un consum de 30-31
l/100 km. În vremea când eram
ºo fer am avut ocazia sã merg pe
mai multe camioane ºi experienþa
acumulatã m-a ajutat în luarea de -
ciziilor. Când am pornit la acest
drum, am ºtiut exact care este ca -
mionul care se va potrivi ca o mã -
nu ºã activitãþii mele. Toate ma ºi -
ni le au fost noi, iar fiecare camion
a chiziþionat a crescut un altul ºi
pe asta se bazeazã ºi planul de
dez voltare al firmei. Pentru se mi -
re morci am mers pe Schmitz ºi
a cum încercãm ºi Schwarzmüller,

în paralel. În ceea ce priveºte a -
gre gatele de frig, am încercat ºi
Carrier ºi Thermo King, ºi, pentru
ceea ce facem noi, Thermo King
re p rezintã varianta optimã“, a ex -
plicat Florin Tudose.

Parcul nou de vehicule, con -
trac tele de service cu furnizorii
a cestora ºi cu cei ai agregatelor
fri gorifice sunt condiþii esenþiale
pen tru un transport frigorific de
ca litate. 

O problemã importantã în Ro -
mânia este reprezentatã de ºoferi,
mai exact de pregãtirea, dar ºi de
se riozitatea acestora. La Denis
Spedition „ºoferii s-au crescut unii
pe alþii. Fiecare înainte sã ple ce în
cursã a fost instruit de cãtre mine,
iar pe parcurs, cei cu ex pe rienþã
i-au dãscãlit pe cei noi. Nici un ºo -
fer nu pleacã singur în cursã la în -
ce put. Acesta pornește alãturi de
un ºofer cu experienþã ºi vede cum
se în car cã, descarcã, cum se ia tem -
 pe ra tura mãrfii, învaþã sã lu cre ze
cu agre gatul ºi abia apoi plea cã
sin gur, iar în primele curse este mo -
ni torizat de mine tele fo nic. Ei nu
au voie sã treacã dintr-un an în al -
tul fãrã a-ºi lua o lunã de concediu
pentru cã trebuie sã se odihneascã,
sã stea cu familia. Avem contract
de medicina muncii cu o policlinicã
unde ºoferii se duc la analize, din
6 în 6 luni, ºi orice problemã mi se
raporteazã di rect, iar, la nevoie,
ºoferul rã mâ ne acasã pâ nã se re -
zolvã pro ble mele me dic ale“, a
afirmat Flo rin Tudose. Deºi a
abandonat ca riera de ºofer pentru
munca de bi rou, directorul ge neral
Denis Spe dition nu s-a putut
despãrþi de finitiv de prima dragoste
ºi „cam la trei luni, mai plec în câte
o cursã. E o plãcere, ca o vacanþã,
mã comport ca ori ca re alt ºofer
pen tru cã în cursã nu pleacã Florin
Tu dose, patronul, ci camionul De -
nis Spedition. Pri mesc ºi trimit me -
saje cãtre dis pe ce rat, fac ra por tãri
dispecerilor, iar da cã tre buie sã
aºtept o comandã de pe o zi pe
alta, aºtept. Trebuie sã fiu un
exemplu“, a afirmat acesta.

Concurenţa
neloială, un
pericol pentru
sănătatea publică

Ca ºi trend general, piaþa
trans  porturilor a crescut de la an
la an, „dar problema este cã în
Ro mânia transportul frigorific este
un segment putred, prin parcul
auto care deserveºte aceastã ra -
murã, mai exact prin semi re mor -
cile folosite. Acestea sunt vechi
de 15 - 20 ani, fãrã atestat FRC
(certificat ce atestã cã duba este
ca pabilã sã efectueze transport
fri gorific) valabil. O semiremorcã
de frig are o duratã de exploatare
de maxim 10 ani ºi mai poate
primi aviz FRC pentru încã maxim
2 ani, în urma unor testãri. La noi
în þarã nu se þine cont, clienþii nu
pun preþ pe asta, iar organele de
con trol nu-ºi fac treaba cum tre -
buie. Astfel, mezelurile din super -
mar keturi, mâncarea noastrã de
zi cu zi, pe care o mâncãm noi ºi
o dãm ºi copiilor noºtri, are de
su ferit. Acest tip de transportator
poate face o cursã cu un tarif de
2 lei/km, pe când eu trebuie sã
fac cu cel puþin 3 lei/km pentru
a putea trãi ºi pentru a putea plãti
toate costurile necesare, astfel
încât sã pot sã ofer un serviciu
de calitate. Aceasta este cea mai
mare problemã a pieþei de trans -
port frigorific din România. Este
o piaþã neagrã, putredã ºi ne con -
tro latã. Nimeni nu are curaj sã iasã
la transport internaþional cu ma -
ºi nile despre care vã vorbesc. Au -
to ritãþile, poliþia fitosanitarã, tre -
buie sã se punã serios pe treabã
ºi sã facã verificãri. Acele aºa-
zise dube frigorifice pornesc agre -
ga tul sã zbârnâie puþin când intrã
la încãrcare, apoi, înainte de des -
cãr care, îi mai dau drumul o orã
ºi gata. Ãla e transportul frigorific
care merge cu tarif de 2 lei”, a
arãtat directorul general Denis
Spe dition.

Pentru a te asigura cã marfa
ajun ge în condiþii bune, uneori

trans portatorul trebuie sã fie gata
sã corecteze inclusiv eventualele
greºeli ale expeditorului.

„Dacã, la încãrcare, o marfã
tre buie sã aibã -20 de grade ºi
ea are -15, nu se face încãrcarea.
Este literã de lege la noi! ªoferul
mã anunþã pe mine, eu anunþ be -
ne ficiarul, acesta anunþã fabrica
ºi aºteptãm sã ni se dea marfã cu
-20 de grade. Eu fac un transport
in ternaþional performant, exact
aºa cum se face afarã ºi toþi ar
tre bui sã facã la fel. Nu spun cã
doar Denis Spedition face lucru -
ri le ca la carte, mai sunt firme de
trans port frigorific care respectã
aces te rigori, dar majoritatea pie -
þei nu o face”, a declarat Denis
Spedition.

Existã numeroase aspecte pe
care un transportator de frig tre -
bu ie sã le cunoascã. De exemplu,
cea mai pretenþioasã ºi peri cu -
loas ã marfã în timpul transportului
frigorific este cea la cârlig.

„Noi facem asemenea trans -
por turi. O singurã greºealã, o
abor dare greºitã a unei curbe,
poate fi fatalã, poþi omorî oameni
nevinovaþi pe stradã pentru cã
semiremorca se poate rãsturna
instant“, a spus Florin Tudose.

Pas cu pas

Evoluþia imprevizibilã a pieþei,
con curenþa puternicã dar ºi cos -
turile în continuã creºtere fac ne -
ce sarã o gândire extrem de atentã
a tunci când vine vorba de dez -
voltare.

Dupã o evoluþie într-un ritm
mai degrabã sãnãtos, decât alert,
directorul general Denis Spedition
afirmã cã „vrem sã creºtem de la
an la an, dar cu paºi mici, din cau -
za vremurilor în care trãim. Acum
avem 6 camioane ºi 8 ºoferi iar
la finalul acestui an planul meu
este sã avem 7 camioane ºi 12
ºoferi“, a spus Florin Tudose. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Transport frigorific
de la A la Z
Denis Spedition este una dintre firmele de transport frigorific care
impresionează prin nivelul standardelor auto-impuse, ceea ce
conduce la un serviciu de transport de calitate.

Florin Tudose,
director

general Denis
Spedition:

Faptul cã firma
face transport

frigorific la cele mai
înalte standarde a fost
recunoscut inclusiv prin
înmânarea primului
contract de transport,
dupã 15 ani, pentru
carne de miel la Aman,
în Iordania, cursã care
s-a fãcut timp de un an.“

„



AA nul trecut, la Izmit (Tur -
cia), cu ocazia a ni versãrii
a 100 de ani de la pro -
du cerea pri mei anvelope
de ca mion „Ercole 1000

x150“, Pirelli a lansat trei noi linii de
anvelope de camion pentru condiþii
de iarnã W:01, condiþii de u tilizare
pe au to stradã H:01 ºi con di þii de uti -
li za re mixte ºantier/ºosea G:01, ce
vin în completarea gamei Se rie 01
cu un total de ºase noi modele.

Noua serie G:01

Cine spune cã o anvelopã nu
poa te excela atât în condiþii de ºan -
tier cât ºi pe ºosea?

Pirelli a reuºit prin noua serie
G:01, care rezistã solicitãrilor ti pi ce
pen tru drumurile neasfaltate, dar
per mite ºi reducerea cos tu ri lor. 

Un produs inovator - protejat prin
douã brevete.

Când un camion este folosit pe
a celaºi tip de drum, alegerea an ve -
lo  pei potrivite este una sim plã. Si -
len þiozitatea, rezistenþa re du sã la
ru  lare ºi, preferabil, greu ta tea re du -
 sã a anvelopelor sunt ca rac te ris tici
în tâlnite cu pre cã de re la anvelopele
pen tru trafic in ter na þio nal. Du ra bi -
litatea, re zis tenþa la tã ie re sau per -
forare ºi aderenþa ex celentã pe su -
pra feþele alu necoase caracterizeazã
an ve lo pele utilizate pe drumurile ne -
as faltate. Perfect, însã când un ca -
mion este utilizat în condiþii de ºan -
tier, dupã ce a efec tuat un trans port
pe o distanþã con si de ra bilã pe un
drum asfaltat, ce an velopã trebuie
fo lositã în acest caz? Sunteþi forþaþi
sã faceþi com promisuri? Nu nea pã -
rat. Doar a veþi nevoie de anvelopele
po tri vi te. Aveþi nevoie de anvelopele
Pi relli din seria G:01.

Pirelli
revoluţionează
aplicaţia mixtă
şosea/şantier

Profilurile FG:01 - des tinat axei
di recþie ºi TG:01 - destinat axei trac -
þiune au o rezistenþã mare la a gre -
siu ne (cu 25% mai mare în com pa -
raþie cu gene ra þia pre ce den tã) ºi o
ade ren þã excelentã în ori ce con diþii.
Aceste ca rac te ris tici le recomandã
ca fiind alegerea idealã pen tru ve -
hiculele de ºan tier. Însã, în acelaºi
timp, sunt durabile ºi si len þioase
atunci când se ru leazã pe ºosea. În
com pa raþie cu ge ne raþia prece dentã,
acestea parcurg o dis tanþã mai mare
cu 25% pe asfalt ºi au o ca pa citate
de reºapare îmbu nã tãþitã cu 10%. 

Siguranţă
garantată

Prin combinarea tuturor aces -
tor caracteristici, se reuºeste creº -
te  rea eficienþei, dar ºi a siguranþei,

di  minuând impactul asupra me -
diu lui înconjurãtor. Aceste per for -
manþe au fost obþinute prin im -
ple mentarea ultimei generaþii a
struc turii de tip SATT™ ºi a celor

douã brevete ob þi nute spe cial
pen tru pro filul an ve  lo pei TG:01,
ce beneficiazã de ele men te ce
pro tejeazã anvelopa la rularea în
con diþii de ºantier ºi nu per mit
pã trunderea pietrelor în ban da de
ru lare. Adiþional, sunt utilizate blo -
curi cu muchii profilate în trepte,
ce permit eliminarea materialelor
nedorite ºi cresc aderenþa.

Însã dezvoltarea ºi inovaþiile
nu se limiteazã doar la cele men -
þio  nate an terior. Banda de rulare
este for matã din douã tipuri di fe -
rite de a mes tec. Amestecul de
ca u ciuc uti li zat la exterior asigurã
o re zistenþã mai mare la zgâriere,
o du rabilitate su  perioarã, uni for -
mi zarea uzurii benzii de rulare ºi
ade renþa atât pe suprafeþele us -
ca te cât ºi pe cele ude. Amestecul
de ca uciuc utilizat la interior per -
mi te o rezistenþã re du sã la rulare,
îm bu nãtãþeºte in te gri tatea an ve -
lopei ºi asigurã o du ra tã extinsã
de ex ploa tare. Ambele ti puri de a -
mestec de cauciuc be ne ficiazã
de o con cen traþie ridicatã de dio -
xid de si liciu ºi au fost dez vol tate
pentru a permite scãderea tem pe -
ra turii an velopei, asigurând astfel
creº terea durabilitãþii. Vorbind de -
spre si gu ranþã, la testarea an ve -
lopelor din noua Serie 01, s-a fo -
losit un sistem de monitorizare a
pre siunii ºi tem pe raturii ce a per -
mis transmiterea da telor cãtre un
dispozitiv mobil. Sis temul fo lo -
seºte frecvenþe radio ºi un cod u -
nic pen tru fiecare anve lo pã/sen -
zor, iden tificând pierderile de
presiune.
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Un set de
anvelope - la fel
de bun ca două
După ce în numărul trecut al revistei, am prezentat
anvelopele Pirelli FR:01, TR:01 şi ST:01, de data
aceasta, în prim plan sunt FG:01 şi TG:01.
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ÎÎ n 2011, marca lider a Euro -
pei în autovehicule comer -
cia le uºoare a livrat mai mult
de o jumãtate de milion de
au tovehicule la nivel mon -

dial, ridicând cifra de afaceri la
8,985 miliarde de euro (în creº -
te re cu 21,5% faþã de anul prece -
dent: 7.392 miliarde de euro).
Volkswagen Autovehicule Comer -
ciale a crescut, de asemenea, re -
zul tatele operaþionale de anul tre -
cut, la 449 milioane de euro, cu
o rentabilitate a cifrei de afaceri
mã ritã de la 3,4 la 5% (anul pre -
ce dent: 232 milioane de euro).

Trend ascendent

Anul trecut, compania a vândut
pentru prima datã 528.810 de au -
to vehicule comerciale uºoare la
nivel mondial, faþã de 435.700 în
2010, ceea ce reprezintã un plus
de 21,4%. Cel mai bine vândut
mo del ºi cel care a stat la baza
creº terilor mãrcii din 2011 a fost
Caddy. Cu 160.600 de unitãþi li -
vra te la nivel mondial, gama a
cres cut cu 24,8%, comparativ cu
128.800 în 2010. În Europa, în -
ma triculãrile au crescut cu 27,1%,
la 132.000 de autovehicule, adu -
când noua generaþie Caddy pentru
prima datã în poziþia de lider în
seg mentul sãu de piaþã. „Cu o co -

tã de piaþã de 21,8% ºi un avans
de aproximativ 10.000 autovehi -
cu le faþã de marca plasatã pe lo -
cul doi, ne-am câºtigat locul unu
în acest mediu extrem de compe -
ti tiv. Exploatãm deja întregul po -
ten þial al pieþei, pe care alþi pro -
du cãtori, ca nou-veniþi în acest
seg ment, vor trebui sã-l testeze
ºi sã îl dezvolte în anii ce vin“, a
spus preºedintele Consiliului de
ad ministraþie, Harald Schomburg.

Gama T5, cu modelele Trans -
por ter, Caravelle, Multivan ºi Cali -
for nia, a realizat o creºtere la nivel
mon dial de 5,2%, la 155.800 de
uni tãþi livrate în 2011 faþã de
148.100 în 2010. 129.000 de
exem plare ale gamei T5 au fost
vân dute în Europa, cu 4,4% mai
mult decât în 2010. T5 a fost lider
de necontestat pe piaþa din Euro -
pa în 2011, cu o cotã de piaþã de
24,5%. Crafter, de asemenea, a
realizat o creºtere de 5,7%, ajun -
gând la 39.600 unitãþi. Pick-up-ul
Amarok a cunoscut o triplã cre º -
tere a vânzãrilor la nivel mondial,
în primul sãu an întreg de vânzãri,
repurtând 66.500 unitãþi vândute,
în comparaþie cu 22.500 în 2010.
În Europa, Amarok a realizat
14.000 de livrãri, cu aproape
12.000 de pickup-uri Volkswagen
mai mult decât în 2010. În Ger -
ma nia, în 2011, Amarok a fost lider

de piaþã pentru prima datã, cu o
cotã de piaþã de 28,9%, ca ºi în
Austria, cu o cotã de piaþã de
32,9%, ºi în Elveþia, cu 25,4%.
Volks wagen Autovehicule Comer -
cia le a realizat vânzãri bune în re -
giu nea Europei Centrale ºi a
Europei de Est, unde au fost în re -
gistrate 36.500 de unitãþi livrate
(+36,6%), dar ºi în regiunea
Asia/Pa cific, unde au fost vândute
11.700 de exemplare ale mode lu -
lui Transporter (+48,2%). În A me -
rica de Sud, 141.100 auto ve hicule
(+20,6%) au fost predate clienþilor.

Perspective
pentru 2012

Obiectivul pe termen mediu ºi
lung al mãrcii Volkswagen Auto -
ve hicule Comerciale este de a
ridi ca valoarea cotei de piaþã mon -
diale de la cele 5,4% din prezent,
la 10%. 

Astfel, în afara pieþelor tradi -
þio nale din Europa, sunt vizate ºi
pieþe importante din afara bãtrâ -
nu lui continent. Multivan se va
vin de în China, iar Transporter ºi
Multivan în Indonezia. Alte pieþe
noi în 2012 vor fi: Nigeria, Angola
ºi Africa Subsaharianã. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Semne bune anul
(2011)... a avut
Volkswagen Autovehicule Comerciale a obţinut valori record
în 2011 în ceea ce priveşte livrările, cifra de afaceri şi
rezultatele operaţionale, totodată realizându-se şi un focus
pe internaţionalizare. Şi pe piaţa noastră lucrurile au stat
bine, în România ajungând pe locul 1 în piaţa de import a
autovehiculelor comerciale uşoare, cu o cotă de 15,7%.

Rezultate în România
2011 a reprezentat pentru Volkswagen Autovehicule Comerciale un
total de 1.702 unitãþi livrate. Acest volum a adus locul 1 în piaþa de
import autovehicule comerciale uºoare, cu o cotã de 15,7%. Marca
Volkswagen Autovehicule Comerciale pãstreazã pentru al doilea an
consecutiv poziþia numãrul unu, cu o creºtere uºor peste media pieþei
de import (plus 22,6% faþã de 2010). Cu o cotã de piaþã de 20% în
cadrul segmentului ºi 219 vehicule livrate în 2011, Amarok confirmã
sloganul sub care a fost creat: „Smart solutions, German engineered“.
Cea de a doua lansare importantã în 2011 a fost noul Crafter, un
vehicul cu multiple îmbunãtãþiri din punct de vedere tehnologic, ce
aduc o scãdere a costurilor de operare. De asemenea, noile motoare
eficiente 2.0 TDI common rail ºi consumul redus fac din noul Crafter
un vehicul potrivit pentru cele mai dificile sarcini, având, în acelaºi
timp, cheltuieli reduse de exploatare.
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ALINSO GROUP
CONFIRMĂ
OPORTUNITĂŢILE 
DE DEZVOLTARE

Alinso Group, dezvoltatorul
Ploieºti West Park, anunþã
peste 200.000 de mp livraþi
pânã la aceastã datã. Printre
companiile care au decis
recent sã îºi stabileascã
activitatea în parc se numãrã
Schlumberger, Halliburton ºi
Honeywell. Compania
Halliburton a devenit primul
chiriaº al clãdirii pentru IMM-
uri, în timp ce Honeywell a
început lucrãrile pentru o
fabricã pe un lot de 7 hectare,
iar Schlumberger va ocupa o
suprafaþã de 5 ha. În 2011,
Ploieºti West Park a inaugurat
prima clãdire BREEAM de
17.850 mp, clãdire dedicatã

IMM-urilor, a finalizat heliportul
ºi a livrat primul depozit
frigorific cu consum redus de
energie din regiune, cu o
capacitate de 7.500 de paleþi.
De la sfârºitul anului 2008,
Ploieºti West Park (joint
venture Alinso Group ºi omul
de afaceri Petricã Uºurelu) a
livrat mai mult de 1/3 din parc
ºi ºi-a stabilit obiectivul de a
construi spaþii eficiente ºi
rentabile pentru clienþii sãi.
Alinso Group a livrat pânã
acum în România peste
100.000 mp de spaþii de
depozitare clasa A pentru
companii precum Unilever, OTZ
Logistics ºi British American
Tobacco. Pentru compania Toro
a fost construit un depozit de
producþie de 13.000 mp pe 3.4
ha de teren. Parcul a început
cu o suprafaþã de 220 ha, dar
s-a extins între timp la 250 ha,
datoritã creºterii rapide a
cererii. Valoarea totalã a
construcþiilor clãdirilor ºi a
lucrãrilor de infrastructurã, care
vor fi dezvoltate în acest parc
este estimatã în jurul valorii de
750 de milioane de euro ºi se
estimeazã cã 14.000 de locuri

de muncã vor fi create în mod
direct ºi indirect.

ÎNŢELEGERE 
ÎNTRE P&O ŞI
GREENCARRIER

P&O Ferrymasters îºi extinde
operaþiunile Benelux-Finlanda în
urma semnãrii unei înþelegeri
exclusive cu Greencarrier
Freight Services din Finlanda,
parte a celui mai mare grup
logistic independent din
regiunea nordicã. Înþelegerea
intrã în vigoare de la data de 1
mai ºi acoperã o gamã largã de
activitãþi logistice ºi de vânzãri
pe una dintre cele mai mari
pieþe ale operatorului,
administratã de P&O
Ferrymasters Amsterdam.
Serviciile sunt asigurate prin
intermediul a 80 de trailere din
flota companiei. Ca partener
operaþional, Greencarrier va
încãrca ºi descãrca trailere pe
nave în Finlanda. Activitatea de
vânzãri pentru ambele companii
va fi preluatã de P&O în Benelux,
Germania ºi Nordul Franþei ºi de
Greencarrier în Finlanda. 

Made in simplicity
Transport � Distribuție � Depozitare

Servicii cu
valoare adăugată

Adresa: Şoseaua Berceni, nr. 110
Telefon/Fax: +4 021 352 23 44; 0740 148 255

E-mail: office@gtilogistic.ro
www.gtilogistic.ro

ÎÎ n zilele noastre, procesul de
logisticã-distribuþie a evo luat
ºi a devenit o arie im por tantã
în dezvoltarea ma jo ritãþii
organizaþiilor din în treaga

lume. Managerii de lo gis ticã-
distribuþie trebuie sã aibã o viziune
clarã ºi sã furnizeze re zul tate
optime din punctul de ve de re al
raportului cost-beneficiu, res -
pectând limite de timp stricte ºi
cerinþele de livrare complete, fãrã
daune înregistrate ºi asi gu rân du-se
cã documentaþia este completã.

Tot mai multe organizaþii rea -
li zeazã faptul cã existenþa unor
ope raþiuni logistice performante
re prezintã un element important
în diferenþierea ºi crearea unui a -
vantaj competitiv sustenabil. A -
cest lucru implicã folosirea unor
in dicatori de performanþã (KPIs)
pen tru monitorizarea ºi îmbu nã -
tã þirea performanþei din domeniul
de Logisticã ºi Distribuþie. Ase -
me nea KPIs pot duce la îmbunã -
tã þirea calitãþii ºi a eficienþei ser -
viciilor de livrare, conducând la
menþinerea loialitãþii clienþilor ºi
la optimizarea costurilor.

5 Exemple de KPIs
pentru
departamentul de
Distribuţie -
Logistică

Este dificil de cuantificat care
sunt cei mai relevanþi indicatori
de performanþã pentru un depar -
tament de logisticã dintr-o com -
pa nie anume. Mai jos sunt de ta -
liaþi 5 KPIs care sunt recomandaþi
sã fie monitorizaþi.

% Livrare la timp

Realizarea unor livrãri eficiente
ºi încadrate în timp este un factor
cheie pentru organizaþii în efor tu -

ri le depuse pentru menþinerea
loia litãþii ºi satisfacerii clienþilor.
Face parte din „familia” alcãtuitã
din KPIs de respectare a timpului
stan dard, fiind printre cei mai
folosiþi în rândul ariilor funcþionale
ºi industriilor. Punctul sãu forte
stã în capacitatea de a reflecta
per formanþa organizaþiei ºi a lan -
þului de aprovizionare atât în aval
(procesarea comenzilor, depo zi -
tare, transport), cât ºi în amonte,
re flectând satisfacþia clienþilor,
evi tarea penalitãþilor ºi a com pli -
caþiilor operaþionale.

# Durata de
livrare

Stabilirea unor obiective ambi -
þioa se privind durata livrãrii ºi atin -
gerea acestora fac parte din pri -
oritãþile de top ale managerilor
de logisticã-distribuþie din întrea -
ga lume. Þintele privind timpul de
transportare trebuie stabilite în
aºa fel încât sã îndeplineascã ce -
rerile provocatoare ale clienþilor.

% Livrări perfecte

Competiþia devenind tot mai a -
cerbã, furnizorii sunt puºi sub pre -
siu ne de cererile clienþilor pentru
ser viciile de livrare, cereri afla te în
creº tere continuã. Mo ni to rizarea
ca litãþii serviciilor de li vra re este
im portantã atât din punc tul de ve -
dere financiar, cât ºi prin prisma

cli enþilor. Folosirea a cestui KPI ne -
cesitã stabilirea u nor criterii în func -
þie de tipul co men zilor livrate clien -
þi lor, con siderate perfecte: întregi,
în con  diþii perfecte, cu o docu men -
tare exactã, la data stabilitã etc.

% Livrări fără
defecte

Realizarea unor transporturi
fãrã producerea unor erori este
un deziderat pentru majoritatea
or ganizaþiilor implicate în apro vi -
zio nare, datoritã multor livrãri ce
au dus la daune masive. Pe lângã
im plicaþiile financiare, existã ºi
con secinþe secundare precum
afec tarea reputaþiei ºi a relaþiilor.
Mo nitorizarea unor transporturi
fãrã daune este unul din cei mai
utilizaþi KPIs din logisticã.

$ Costuri cu
comenzi în
aşteptare

Deºi deseori considerate invi -
zi bile ºi discrete, costurile cu co -
menzile neonorate fac parte din
costurile de administrare. Opti mi -
zarea costurilor fiind o prioritate
pentru companii, comenzile neo -
no rate sunt în fruntea clasa men -
tului de motive pentru care clienþii
înceteazã a mai folosi anumiþi dis -
tri buitori, alãturi de preþ, beneficii
ºi servicii. Prin urmare, po pu la ri -
tatea sa nu este o surprizã.

Măsurarea performanţei
în departamentul de
Distribuţie - Logistică

Conflictele militare au avut contribuţii majore în
formarea logisticii şi a distribuţiei de-a lungul
timpului. În vremurile de război dintre Imperiul Roman
şi cel Grec, ofiţerii militari numiţi „Logistikas” aveau
datoria de a oferi servicii legate de aprovizionarea şi
distribuţia resurselor. Oferirea proviziilor de război la
timpul şi la locul potrivit era un factor crucial în
determinarea rezultatului confruntărilor militare.

Pentru o privire de ansamblu completã asupra indicatorilor de
performanþã care pot fi utilizaþi în mãsurarea performanþei
departamentului de logisticã, vã recomand Raportul Top 25 KPIs
pentru Logisticã ºi distribuþie, care poate fi accesat de pe portalul
www.indicatorideperformanta.ro. De asemenea, pentru completarea
informaþiilor în domeniul managementului ºi mãsurãrii performanþei,
una dintre recomandãri este ºi participarea la Forumul Performanþã,
Strategie ºi Balanced Scorecard în România 2012, care se va
desfãºura în perioada 16-18 mai la Bucureºti în cadrul hotelului
Howard Johnson Grand Plaza.P
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Vrei să
ştii cum?

Ziua Cargo: Din punctul de
vedere al pregãtirii, ce este
de fãcut în relaþia dintre
transportator ºi client ºi
unde?
Adriana Pãlãºan: Pe de o

parte, clienþii au fãcut economii în
zona logisticii ºi nu au investit nici
în personal ºi nici în sisteme care
sã le permitã sã urmãreascã ºi sã
controleze o logisticã eficientã.
Pe de altã parte, în zona trans -
por turilor, cele mai multe compa -
nii sunt strict legate de zona ope -
ra þio nalã ºi gândesc mai puþin
soluþii pen tru clienþi. De aceea
când fac an gajãri au în vedere
oameni care sã ducã în spate
operaþionalul (care, de altfel, nu
e uºor în Ro mâ nia) ºi mai puþin
organizatori ºi dezvoltatori de
soluþii pentru clienþi.

Ce-i de fãcut ca sã fim
eficienþi?
În primul rând, trebuie sã ai un

is toric al înregistrãrilor activitãþii
ºi unitãþilor logistice, ceea ce în -
seam nã cã trebuie sã ai volume,
gre utãþi, dimensiuni, numãr de
curse, numãr de camioane com -
ple te, numãr de grupaje, astfel
încât sã îþi dai seama ce înseamnã
nevoia ta de servicii logistice. Pe
de altã parte, din punctul de ve -
de re al transportatorului, ar trebui
sã aibã extrem de bine pozi þio -
na te costurile pe cursã, pe ma ºi -
nã, pe client, pe ºofer, astfel încât
sã poatã sã ia în considerare toate
variabilele care pot duce la o efi -
cien tizare a costurilor. 

Voi oferiþi cursuri pe
aceastã zonã. Care sunt
atuurile unor astfel de
cursuri?
Facem acest lucru de 12 ani pe

piaþã, perioadã în care am vã zut o
creº tere a gradului de in te res pen -
tru tot ceea ce înseamnã în primul
rând dezvoltarea per so nalã. În tâl -
nim douã tipologii de caz, ºi anume
com pa nii care îºi dau sea ma de
poten þia lul oamenilor ºi care vor sã
investeascã în ei, ºi com panii care
nu vor sã inves teas cã, de teama ca
angajaþii sã nu plece din companie.
O altã ca te gorie este cea a celor
foarte spe cializaþi (transport naval,
fero viar, aerian), care nu au nici mã -
car ca tegoria de transporturi aco -
 pe  ri tã complet, iar dupã 7, 10, 12
ani de experienþã în domeniul res -
pec tiv au ajuns la un nivel de sa tu -
rare ºi ar vrea sã îºi extindã compe -
tenþele. Companiile care in  ves tesc
însã în oameni adaugã de douã ori
valoare companiei, pentru cã odatã
ce ai agreat cu conducerea com pa -
niei un set de pro iecte sau de pro -
bleme care ar tre bui sã fie so -
luþionate, poþi sã com bini jumãtate
training ºi ju mã tate consultanþã ºi
sã di rec þio nezi personalul care vine
la curs sã lucreze direct pe pro ble -
mele din companie. Ceea ce ar ajuta
conducerea pe de o parte sã vadã
potenþialul de a dezvolta pro iecte
noi ºi de a face faþã provo cã rilor
per sonalului pe care îl are în sub -
or dine, iar pe de altã parte, com pa -
nia reuºeºte sã atingã obiective mult
mai repede, pentru cã un con sultant
þine ritmul ºi contro lea zã ca lu crurile

sã fie fãcute aºa cum tre buie. De
fapt, acesta a fost ºi suc ce sul
businessului nostru pânã la acest
moment. În plus, întot deauna cei
care au participat la cursurile noas -
tre au rãmas o comunitate ºi, de
câte ori au avut o problemã, au gãsit
o soluþie la noi sau la ceilalþi colegi. 

Care sunt cursurile pe care
le oferiþi?
Cursurile pe care noi le-am dez -

vol tat au încercat sã acopere acele
ni vele de competenþã pe care le-ar
cere comunitatea euro pea nã ºi care
sunt descrise în stan dardele ELA,
dar sunt, de fapt, mai mult de cât
atât, pentru cã au douã com po nen -
te. O componentã este cea de spe -
cializare ºi de cu noº tinþe iar a doua
este cea de com petenþe pe care
ar trebui sã le aibã dupã ce a pli cã
a cele cu noº tinþe în practicã. Cur su -
ri le se desfãºoarã pe întreaga pa -
le tã a logisticii. Pleacã de la ceea
ce se numeºte logistica intrãrilor,
a co pe rind partea de achiziþii care
este com binatã cu managementul
sto  cu rilor. Pe lângã partea de achi -
ziþii ºi stocuri pe zona aceasta de
lo gis ticã a intrãrilor este tratatã par -
tea de transport de aprovizionare,
care, la ora aceasta, este multi mo -
dal în cea mai mare parte. Din ce
în ce mau multe com pa nii aduc
mar fa în containere din diverse
punc te din lume. Aceasta se vede
în costuri, pentru cã orice variaþie
pe pieþele internaþionale se simte
ºi în România. Existã me to de pe
care le folosesc cu foarte multã u -
ºu rinþã companii logistice care au
în vãþat pe pieþele inter na þio nale sã

facã lucrurile bine în zona de grupaj
ºi în zona de con so lidare a fur ni -
zo rilor, astfel încât sã se di mi nueze
cos turile, atât doar cã cli enþii trebuie
sã fie dis puºi sã aplice aceste me -
tode care sunt standard de mai bine
de 20 de ani pe pieþele inter naþ io -
na le. Apoi urmeazã lo gis tica inter -
nã, care þine de operaþiuni, de ma -
ni pu larea ºi înregistrarea mãr furilor,
de stocurile de materii prime în de -
pozite ºi, implicit, de ges tio na rea
acestora ºi de tot ce se face pânã
când iese produsul finit, dacã este
vorba de procesul de pro ducþie. Un
alt subiect puternic tra tat în cursuri
se referã la ce în seam nã sã þii stocul
centralizat, ce înseamnã sã îl þii la
furnizori ºi ce în seamnã sã îl þii în
locaþiile de dis tribuþie pe care le ai
în þarã. Aceasta þine de mana ge -
men tul ope raþiu ni lor, de proiecte,
de orga nizarea ºi de controlul aces -
tor proiecte ºi, mai ales, de urmã -
ri rea rezultatelor, un aspect de care
ducem lipsã în toate com pa ni ile,
fie cã sunt ele multinaþionale sau
ro mâneºti de dimensiune micã. A
treia compo nen tã este cea privind
logistica ie ºirilor, unde în cadrul
cursului de supply chain avem o
co mponentã pe care acum am dez -
voltat-o ºi se pa rat ºi anume aceea
de previ zio nare ºi forcasting, pentru

cã, de fapt, tot ceea ce se întâmplã
în zona de logisticã, transport, achi -
zi þii, sto curi reprezintã rezultatul u -
nor pre vi ziuni de vânzãri pe care,
de obi cei, le facem dupã cum bate
vân tul, puþini utilizând instrumente
în acest sens. Aceasta pe de o par -
te. Pe de altã parte, este partea de
depozi ta re ºi distribuþie, cea care
lipseºte cel mai puternic, pentru cã
astãzi clienþii nu mai aºteaptã de
la un operator logistic un ca mi on,
ci soluþia cea mai ieftinã care sã
asigure per for man þa doritã. În
concluzie, avem cur suri care þin de
domeniul de trans port ºi dis tribuþie,
de depo zi tare, de ma na gementul
achiziþiilor ºi sto cu ri lor, de logisticã
ºi supply chain ºi de managementul
ope ra þiu nilor. Practic, cele cinci
cursuri cre eazã pa chetul de
cunoºtinþe pentru ceea ce
înseamnã un mana ger de logisticã
adevãrat. La aces tea am adãugat
în acest an nivelul doi. Un aspect
de care companiile nu s-au ocupat
este acela de a dez vol ta nivelul doi
de management. Noi am început
în zona de de po zi tare, oferind
cursuri pentru su per viser, ºef de
schimb, ges tionarii din depozit. Am
dezvoltat pentru aceasta un set de
cursuri într-o altã metodologie, mult
mai uºor de asimilat ºi cu o com -

po nentã online destul de puternicã
pentru a-i forþa sã înveþe ºi singuri.

Cât de concrete sunt
cursurile pe care le oferiþi?
Toate cursurile noastre sunt foar -

te concrete, cu aplicabilitate ex trem
de mare. Lãsând la o parte exer ciþiile
teoretice pe care le fac cur sanþii, ei
sunt obligaþi sã aplice pe datele din
companie, pe ca zu rile specifice din
companie. De ase menea, adãugãm
acestor ca zuri, ºi exemple concrete,
precum ºi vizite la companii care au
ce sã arate ºi ca r e sunt dispuse sã
arate, astfel în cât sã îºi dea seama
de nivelul la care se gãsesc ºi unde
ar putea sã ajungã în activitatea pe
care o des fãºoarã. 

Ca o concluzie, poþi fi
eficient fãrã a apela la
pregãtire?
Pânã la un anumit nivel. Numai

cã, în piaþa noastrã de logisticã, nu
mai este suficient acel nivel. Dacã
în trecut nivelul acceptat era acolo
unde costurile nu contau iar efi cien -
þa era sã ai tot timpul marfa unde
trebuie, indiferent de costuri, as tãzi
acest lucru nu mai este valabil.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Ca să fii eficient, trebuie mai întâi
să ştii cum o poţi face. Cine îşi
permite astăzi să piardă cursa cu
ceilalţi pentru simplul fapt că nu
şi-a asigurat accesul la informaţie,
la know-how-ul care să furnizeze
acele metode care dau rezultate?!
Despre ceea ce stă la baza
eficienţei am stat de vorbă cu
Adriana Pălăşan, Managing Partner
la Supply Chain Management
Center. 
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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 aprilie – 15 mai 2012
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*
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schimb, Timiºoara ºi Clujul au avut
o dezvoltare importantã, ceea ce
pentru noi reprezintã o opor tu ni -
tate nu numai pentru distribuþie
dar ºi pentru logisticã în sine. Vom
încerca sã discutãm cu clienþii de
automotive ºi sã le schimbãm
mentalitatea de a se baza pe in-
house logistics, mai ales cã Ti mi -
ºoa ra este un punct pe care noi
îl legãm cu traficul internaþional
de grupaje. Avem linii de grupaje
zilnice sau sãptãmânale cu Bene -
lu x, cu Italia, Germania sau UK,
pe care le vom aduce în Timiºoara,
unde vom deconsolida grupajul
ºi apoi le vom împãrþi în linii de
distribuþie.“ 

KLG Europe are deja imple -
men tatã de trei luni o linie Timi -
ºoara - Cluj, situaþie în care, pentru
distribuþia din zonã se câºtigã o
zi de livrare în comparaþie cu
descãrcatul la Bucureºti, de unde

mãrfurile veneau înapoi spre a -
ceas tã zonã. „Este un trafic foarte
bun între Timiºoara ºi Cluj, chiar
pes te aºteptãrile noastre“, a men -
þionat Rãzvan Marinescu.

Vizibili şi stabili
din punct de
vedere al tarifului

Sistemul de linie cu plecare
re gulatã de grupaj din afarã ºi so -
sire în þarã continuatã cu distri -
bu þie reprezintã un mare avantaj
pen tru client, oferind „vizibilitate“
în partea de livrãri, clientul putând
face o estimare destul de precisã
a intervalului orar când îi va sosi
marfa. „Ne putem compara cu ser -
viciul prestat de curieri din punct
de vedere al acurateþii intervalelor
orare. La fel de importantã este
ºi vizibilitatea în costuri pentru cã
preþurile noastre nu se schimbã

ca la transportul internaþional, nu
sunt cotaþii spot. Practic, buge -
ta rea pe segmentul acesta de
trans port ºi logisticã se poate face
pânã la un an de zile, ceea ce ofe -
rã siguranþã clientului, cu care
avem inclusiv o comunicare foarte
deschisã“, a menþionat Rareº
Mãcinicã.

Foarte important pentru KLG
Eu rope este cã zona Timiºoara -
Cluj oferã un echilibru foarte bun
la nivel de marfã. De exemplu,
com pania a înregistrat în luna
martie 3.600 de shipmenturi din -
spre Ti mi ºoara cãtre Cluj, peste
aºteptãrile iniþiale. 

„Pentru urmãtoarea parte a a -
nu lui, am aºteptãri foarte mari vi -
zavi de zona Timiºoara - Cluj. La
Cluj avem un focus special pen -
tru clienþi în zona de sea freight,
unde ce rerea ºi piaþa sunt destul
de mari iar concurenþa liniilor nu
este aºa de mare ca la Bucureºti,
mai ales pe exporturi. Pentru zona
Timi ºoa ra, targetãm noi clienþi de
logisticã pe care trebuie sã îi con -
vingem de avan tajele exter na -
lizãrii“, a subliniat de velopment
directorul KLG Europe.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

CC hiar ºi dupã un debut de an
dificil pentru pia þã, lucrurile
au în ce put din martie sã
se re vi go reze. „Pentru
noul pro dus lansat de la 1

ia nua rie, pri vind distribuþia naþionalã
oriunde în România în regim Next
Day, am tras linie la finalul fiecãrei
luni, deºi nu este uºor de formulat
o con clu zie dupã primele luni ale
a cestui an, deosebit de dificile, la
o primã es timare, am reuºit sã în -
registrãm creº teri în volume cu
peste 20% faþã de perioada si mi -
larã a anului tre cut. Putem afirma cã,
în general, acest nou ser vi ciu s-a
bucurat de suc ces, iar când spunem
aceasta ne bazãm pe doi parametri
mari: a portul de clienþi noi care ge -
ne rea zã trafic de distribuþie ºi
volumele clienþilor existenþi. Ne
bucurã cã am reuºit sã aducem
clienþi noi, me dii ºi mici în portofoliu,
care re prezintã o bazã bunã“, a
afirmat Rãz van Ma rinescu, director
lo gis ti cã KLG Europe. El a precizat
cã, în paralel, a fost lansat un alt
ser vi ciu bazat pe strategia
companiei de a dez vol ta foarte mult
aria Tran sil vania - Banat, zonã
deservitã de hub-urile KLG din
Timiºoara ºi din Cluj. 

Next Day şi din
Timişoara şi Cluj

„Serviciul de distribuþie Next
Day va fi disponibil acum ºi cu ple -
care din Timiºoara ºi Cluj. Con -
cret, serviciul este deja imple men -
tat din Timiºoara, iar pentru Cluj
suntem pe ultima sutã de metri cu
pregãtirile. Provocãrile sunt mai
mari decât la Bucureºti dacã ne
gândim cã un Cluj - Constanþa cu
tranzit prin Bucureºti trebuie fãcut
în 24 de ore, dar am pus ba ze le,

am pregãtit schimburi de noap te
ºi tot ce este nevoie pen tru a
asigura acest trafic. Avem deja
coºul critic pentru marfã asigurat“.

Potrivit lui Rareº Mãcinicã, de -
ve lopment director KLG Europe,
Clujul ºi Timiºoara sunt în aceastã
perioadã foarte importante pentru
mediul investiþional. „Timiºoara
va deveni un concurent serios
pen tru Bucureºti în materie de in -
vestiþii, greenfield-uri etc, în con -
di þiile în care zona Capitalei este
sta ticã în acest moment. În

Win - Win, un câştig
pe termen lung
Viziune şi acţiune. Sau, altfel spus, să oferi exact atunci
când trebuie şi la locul potrivit ceea ce clientul are nevoie.
Am încercat să aflăm ce se întâmplă în spatele unuia dintre
cele mai de avangardă servicii din România, „Next Day
oriunde în România“, a cărui lansare am prezentat-o în
numărul din decembrie al revistei Ziua Cargo.

Răzvan Marinescu: 
Începând cu a doua jumãtate a lunii martie
lucrurile au început sã meargã foarte bine, se

simte iar agitaþie în piaþã. Pe grupajele
internaþionale, tot ce înseamnã freight forwarding,
inclusiv sea freight, existã creºtere, nu se resimte
recesiunea de care se vorbeºte în Vest.“ 

„Acum clientul se întinde în funcþie de posibilitãþi,
avem clienþi care atunci când au nevoie pot plãti în
plus pentru a trece la serviciul de livrare în 24 h dar

ºi alþii care pun accentul mai mult pe preþ ºi aleg varianta de 24-48
h, în funcþie de importanþã. Oricum, 80% din mãrfuri ajung în regim
Next Day. Avem liniile de care ne folosim ºi ar fi absurd sã
aºteptãm o zi cu marfa în depozit doar pentru cã acel client a cerut
livrarea în 48 h.“

„

Rareş Măcinică: 
Trebuie sã ºtii sã asculþi clientul. Noi încercãm
sã ne aflãm la momentul potrivit în locul

potrivit. Trebuie sã ºtii sã te foloseºti de contextul
actual ºi sã lansezi produse care sã vinã permanent
în ajutorul clienþilor ºi care sã se materializeze într-o
soluþie win-win.“

„



Întrebările lunii APRILIE (etapa 29)

Întrebările lunii MARTIE (etapa 28) şi răspunsurile corecte:

Premiile sunt oferite de

OTZ URSUS BREWERIES IFPTR

Fiecare întrebare are un
singur răspuns corect. 

Puteţi răspunde până pe
10 mai, 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.
Câştigătorii ediţiei din

aprilie şi variantele corecte de
răspuns vor fi publicate în
numărul din mai al revistei

ZIUA CARGO.

GTI

1. Licitaţiile inverse sunt cele în
care:

a. Furnizorii licitează pentru
afacerea unui cumpărător -
CORECT

b. Cumpărătorii licitează pentru
afacerea unui furnizor

c. Partenerii licitează pentru
afacerea unui cumpărător

d. Partenerii licitează pentru
afacerea unui furnizor

2. Următoarele practici de achiziţii
în SC sunt considerate
preferabile, mai puţin _________.

a. Efectuarea la termen a plăţii
b. Alegerea furnizorului cu costurile

cele mai mici - CORECT
c. Training-ul
d. Specificaţiile clare

3. Orice companie trebuie să-şi
pună într-o zi întrebarea „Care
este sursa reală de avantaj
_________ pentru compania
noastră?” 

a. Financiar
b. Logistic
c. Pe linie de costuri
d. Competitiv - CORECT

1. Contractul de 3PL este contractul
în care:

a. Furnizorul de servicii logistice (3PL)
se obligă să execute, pe riscul său şi
în mod independent, pentru client
anumite lucrări din domeniul logistic
în schimbul unui preţ;

b. Furnizorul de servicii logistice (3PL)
se obligă să execute diverse servicii
pentru client;

c. Furnizorul de servicii logistice (3PL)
se obligă să execute numai servicii
de depozitare pentru client.

2. Alegerea tipului de unităţi de
ieşire (paleţi/colete/cutii/bucăţi)
în depozit determină dimensiunile
zonei de picking.

a. Doar în depozitele mari;
b. Niciodată;
c. Doar în depozitele mici;
d. Adevărat.

3. Înclinaţia pardoselii într-un
depozit trebuie să fie:

a. Cât mai mare;
b. Foarte netedă, perfect orizontală;
c. Nu contează;
d. Maxim 45 de grade.
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Câştigătorii lunii MARTIE
Nicuşor Tirim, Aurelia Bălan, Oana Mărculescu

Ei au fost aleşi prin tragere la sorţi din cei 9 concurenţi 
care au răspuns corect la întrebările lunii martie, 
cea de a 28-a etapă a concursului de logistică.

Lista concurenţilor care au răspuns corect:
Elena Riederer, Nicuşor Tirim, Radu Chertif, 
Roxana Tudorache, Dan-Ioan Dragu, 
Claudiu Mihăilescu, Aurelia Bălan, 
Florin Genet, Oana Mărculescu.

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 29-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.

M~SOAR~-}I
cuno[tin]ele de logistic`! (29)
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OFERTE PENTRU
DRUMURILE DIN
REGIONALA BUCUREŞTI

Mai multe firme au depus oferte
în cadrul licitaþiei pentru
întreþinerea curentã iarnã-varã a
drumurilor naþionale pentru
perioada 2012-2014 - DRDP
Bucureºti. Valoarea estimatã
maximã totalã a achiziþiei pentru
întreaga duratã a acordului-
cadru este de 251.242.613,62
lei, fãrã TVA.
Lot 1 - SDN Bucureºti Nord -
valoare maximã estimatã
32.023.703,22 lei, fãrã TVA:
1. SC EURO CONSTRUCT
TRADING ’98 SRL 
Lot 2 - SDN Târgoviºte - valoare
maximã estimatã 30.017.748,18
lei, fãrã TVA

1. Asocierea SC VALAH
CONSTRUCT GRUP SRL & SC
ARGECOM SA & SC ALPHA
DESIGN BUILD GROUP SRL &
SC SIMARC SA
2. SC EUROCONSTRUCT
TRADING ’98 SRL 
Lot 3 - SDN Bucureºti Sud -
valoare maximã estimatã
36.420.133,52, fãrã TVA
1. SC GECOR SRL 
2. SC STRACO GRUP SRL 
3. Asocierea SC SIMARC SA &
SC ALPHA DESIGN BUILD
GROUP SRL & SC ARGECOM
SA & SC VALAH CONSTRUCT

GRUP SRL 
Lot 4 - SDN Alexandria - valoare
maximã estimatã
28.786.063,62, fãrã TVA
1. SC TEL DRUM SA 
Lot 5 - SDN Ploieºti - valoare
maximã estimatã
34.899.572,40 lei, fãrã TVA
1. SC ROMSTRADE SRL 
Lot 6 - SDN Piteºti - valoare
maximã estimatã 53.533.068,80
lei, fãrã TVA
1. Asocierea SC STRACO GRUP
SRL & SC GENERAL TRUST
ARGES SRL 
2. Asocierea SC ARGECOM SA
& SC ALPHA DESIGN BUILD
GROUP SRL & SC SIMARC SA &
SC VALAH CONSTRUCT GRUP
SRL 
Lot 7 - SDN Buzãu - valoare
maximã estimatã
35.562.323,88 lei, fãrã TVA
1. Asocierea SC ALPHA DESIGN
BUILD GROUP SRL & SC
ARGECOM SA & SC SIMARC SA
& SC VALAH CONSTRUCT
GRUP SRL.

REVIZUIREA
CONTRACTULUI
PENTRU AUTOSTRADA
SIBIU - PITEŞTI

CNADNR a lansat, la 1 aprilie, ºi
licitaþia pentru atribuirea
contractului de Revizuire a
Studiului de Fezabilitate pentru
Autostrada Sibiu - Piteºti.
Scopul contractului este
revizuirea Studiului de
Fezabilitate, elaborarea sau
revizuirea/actualizarea
proiectelor de
relocare/protejare utilitãþi,
precum ºi acordarea de
asistenþã Beneficiarului în
vederea întocmirii aplicaþiei de
finanþare ºi a elaborãrii
documentaþiei de atribuire
pentru contractul de
proiectare/execuþie, inclusiv în
perioada de clarificãri la
documentaþia de atribuire.
Valoarea estimatã a contractului
este de 61.390.486,8 lei fãrã
TVA, iar durata preconizatã este
de 10 luni. Revizuirea Studiului
de Fezabilitate pentru
Autostrada Sibiu - Piteºti este
finanþatã din fonduri europene
nerambursabile (Fondul de
Coeziune - 85%) ºi de la
Bugetul de stat. Termenul limitã
de depunere a ofertelor este 6
iunie 2012, ora 13.00, iar
deschiderea va avea loc în
aceeaºi zi la ora 14.30.

CNADNR a lansat, la 1 aprilie,
licitaţia pentru atribuirea
contractului de modernizare a
infrastructurii privind siguranţa
circulaţiei pe DN1 în sate şi
puncte negre, peste 147,37
milioane lei din fonduri
europene nerambursabile şi
de la buget urmând a fi
alocate. Proiectul prevede
măsuri pentru îmbunătăţirea
siguranţei circulaţiei rutiere şi
pietonale pentru 39 de
sectoare de drum, împărţite în
7 loturi.
Durata de execuţie a
contractului este cuprinsă
între 8 luni şi 2 ani, în funcţie
de lot, la care se adaugă
garanţie 2 ani pentru fiecare
lot. Termenul limită de
depunere a ofertelor este 28
mai, ora 16.00, iar deschiderea
va avea loc pe 29 mai la ora
10.00.
Iată împărţirea loturilor:
• Lot 1 (valoare estimată
7,035,873 lei, fără TVA): Sinaia
km 119 - 125,7
• Lot 2 (valoare estimată
19,981,673 lei, fără TVA):
Săftica km 23,9 - 25,2,
Tâncăbeşti km 27,5 - 30,2,
Ciolpani km 32,5 - 37,1,
Potigrafu km 39,8 - 42
• Lot 3 (valoare estimată
23,925,003 lei, fără TVA) PN
km 78,9 - 80,8, Băneşti km
87,9 - 89,8, PN km 91,2 - 92,7,
Cornu km 94,4 - 95,6,
Nistoreşti km 101,1 - 103,7,

Predeal km 138,7 - 144, Timişu
de Sus km 147, 4 - 149,7
• Lot 4 (valoare estimată
9,192,481 lei, fără TVA) Săcel
km 326,3 - 327,7, Apoldu de
Sus km 338,7 - 340,5,
Miercurea Sibiului km 343,4 -
345,9, Sântimbru km 387,4 -
388,2, PN km 388,9 -389,1,
Unirea km 424,5 - 427,2
• Lot 5 (valoare estimată
33,649,105 lei, fără TVA)
Tureni km 455,4 - 456,9,
Vălcele km 463 - 464,7,
Floreşti km 482,4 -487,6, Gilău
km 492,2 - 497,3, Pâniceni km
511,8 - 513,2, Osorhei km
618,9 - 622,3
• Lot 6 (valoare estimată
35,559,178 lei fără TVA)
Puchenii Moşneni km 43 -
45,3, Puchenii Mari km 45,3 -
46,6, Bărcăneşti-Româneşti
km 48,5 - 53,6, Comarnic km
105,5 - 111,2
• Lot 7 (valoare estimată
18,035,002 lei fără TVA)
Feleacu km 466,3 - 469,5,
Căpuşu Mare km 500,8 - 503,6,
Ciucea km 547,9 - 550, Auseu
km 581,8 - 583,3, Tinaud km
586,4 - 589, Aleşd km 589,3 -
592,1.
Durata de execuţie a
contractului este pentru Lot 1:
8 luni; Lot 2: 15 luni; Lot 3: 16
luni; Lot 4: 12 luni; Lot 5: 24
luni; Lot 6: 24 luni; Lot 7: 14
luni, la care se adaugă o
perioadă de garanţie de 2 ani
pentru fiecare lot.

147 MILIOANE LEI PENTRU PUNCTELE
PERICULOASE DE PE DN1
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AUTOSTRĂZI LA
LICITAŢIE 

CNADNR a lansat, la 1 aprilie, ºi
licitaþiile pentru atribuirea
contractelor de proiectare ºi
execuþie a Autostrãzii Lugoj-
Deva lot 2, lot 3 ºi lot 4, între
Dumbrava ºi Deva, ºi a
Autostrãzii Timiºoara-Lugoj lot
2. Proiectarea ºi execuþia
autostrãzii Lugoj - Deva,
sectorul Dumbrava - Ilia, lotul 2,
între km 27,6 ºi km 56,2, au o
valoare estimatã de
1.081.063.518 lei, fãrã TVA.
Proiectarea ºi execuþia
autostrãzii Lugoj - Deva,
sectorul Dumbrava - Ilia, lotul 3,
între km 56,2 ºi km 77,3, au o
valoare estimatã de
1.008.570.085 lei, fãrã TVA.
Proiectarea ºi execuþia
autostrãzii Lugoj - Deva,
sectorul Ilia - Deva, lotul 4, între
km 77,3 ºi km 99, au o valoare
estimatã de 1.048.528.295 lei,
fãrã TVA.
Proiectarea ºi execuþia
autostrãzii Timiºoara - Lugoj,
lotul 2, între km 54 ºi km 79,6,
au o valoare estimatã de
611.884.622 lei, fãrã TVA.
Proiectarea este preconizatã a
dura maximum 6 luni, execuþia
lucrãrilor maximum 2 ani, la care
se adaugã o perioadã de
garanþie de 4 ani. Contractele
sunt finanþate din fonduri
europene nerambursabile ºi de
la Bugetul de stat.
Termenul limitã de depunere a
ofertelor este 11 iunie 2012, ora
16.00, iar deschiderea ofertelor
va avea loc pe 12 iunie pentru
Autostrada Lugoj-Deva ºi pe 13
iunie pentru Autostrada
Timiºoara - Lugoj.

FIRMELE CARE SE BAT
PE DRUMURILE DIN
REGIONALA CRAIOVA 

CNADNR a fãcut publice numele
firmelor care au depus oferte în
cadrul licitaþiei pentru „Lucrãri ºi
servicii întreþinere curentã iarnã-
varã a drumurilor naþionale
pentru perioada 2012-2014 -
DRDP Craiova”. Valoarea
estimatã maximã totalã a
achiziþiei pentru întreaga duratã
a acordului-cadru este de
135.041.694,62 lei, fãrã TVA.
Lot 1 - SDN Turnu Severin -
valoare maximã estimatã
22.293.381,86 lei fãrã TVA:
1. Asocierea SC VIA VITA

CONSTRUCTII SRL - SC VIA
VITA SRL
2. SC CONFORT SA 
Lot 2 - SDN Târgu Jiu - valoare
maximã estimatã 32.917.806,00
lei, fãrã TVA
1. SC GECOR SRL 
2. Asocierea SC ARGECOM SA -
SC ALPHA DESIGN BUILD
GROUP SRL - SC SIMARC SA -
SC VALAH CONSTRUCT GRUP
SRL 
3. SC DIFERIT SRL 
Lot 3 - SDN Râmnicu Vâlcea -
valoare maximã estimatã
50.604.577,56 lei, fãrã TVA:
1. Asocierea SC ALPHA DESIGN
BUILD GROUP SRL - SC
ARGECOM SA - SC SIMARC SA
- SC VALAH CONSTRUCT GRUP
SRL 
2. SC DIFERIT SRL 
Lot 4 - SDN Slatina - valoare
maximã estimatã
29.225.929,20 lei fãrã TVA:
1. Asocierea SC VALAH
CONSTRUCT GRUP SRL - SC
ARGECOM SA - SC ALPHA
DESIGN BUILD GROUP SRL -
SC SIMARC SA.

CE FIRME SE BAT PE
ÎNTREŢINEREA
DRUMURILOR DIN
REGIONALA CLUJ

Concurenþã mare pe întreþinerea
curentã iarnã-varã a drumurilor
naþionale din Regionala Cluj,
valoarea estimatã maximã totalã
a achiziþiei pentru întreaga
duratã a acordului-cadru, 2012-
2014, fiind de 299.711.275,28
lei, fãrã TVA.
Iatã ofertanþii:
Lot 2 - SDN Cluj, valoare
maximã estimatã
52.354.198,12 lei:
1. Asocierea SC DRUM INSERV
SRL - SC ATHOS COM SRL - SC
RITORSA TRANS SRL
Lot 3 - SDN Bistriţa, valoare
maximã estimatã 35.311.128,88
lei: 
1. Asocierea SC ATHOS COM
SRL - SC RITORSA TRANS SRL -
SC DRUM INSERV SRL
Lot 4 - SDN Oradea, valoare
maximã estimatã
57.078.879,48 lei:
1. Asocierea SC TRANS BITUM
SRL - SC EUROCONSTRUCT
TRADING 98 SRL - SC
DRUMURI PODURI SALAJ SA
2. Asocierea SC RITORSA
TRANS SRL - SC ATHOS COM
SRL - SC VAKOND SRL
3. Asocierea SC SIMARC SA -

SC ALPHA DESIGN BUILD
GROUP SRL - SC ARGECOM SA
- SC VALAH CONSTRUCT GRUP
SRL
4. Asocierea SC
HIDROCONSTRUCTIA SA
BUCURESTI - SC CORPORATE
MANAGEMENT SOLUTIONS
SRL
Lot 5 - SDN Baia Mare, valoare
maximã estimatã 40.168.308,60
lei:
1. Asocierea SC DRUM INSERV
SRL - S.C. ATHOS COM SRL -
SC RITORSA TRANS SRL
2. Asocierea SC ARGECOM SA -
SC ALPHA DESIGN BUILD
GROUP SRL - SC SIMARC SA -
SC VALAH CONSTRUCT GRUP
SRL
3. S.C. XS SUD COMPANI SRL
4. S.C. SELINA SRL
5. S.C. DIFERIT SRL
Lot 6 - SDN Alba, valoare
maximã estimatã 47.806.427,88
lei:
1. Asocierea SC ALPHA DESIGN
BUILD GROUP SRL - SC
ARGECOM SA - SC SIMARC SA
- SC VALAH CONSTRUCT GRUP
SRL
2. Asocierea SC
HIDROCONSTRUCTIA SA
BUCURESTI - SC CORPORATE
MANAGEMENT SOLUTIONS
SRL
3. SC NEWAMPORT COMPANI
SRL
4. SC SELINA SRL
Lot 7 - SDN Satu Mare, valoare
maximã estimatã
27.899.772,24 lei:
1. Asocierea SC ATHOS COM
SRL - SC RITORSA TRANS SRL -
SC VAKOND SRL
2. SC XS SUD COMPANI SRL
3. SC SELINA SRL
Lot 8 - SDN Zalãu, valoare
maximã estimatã 31.738.749,30
lei:
1. Asocierea SC TRANS BITUM
SRL - S.C. EUROCONSTRUCT
TRADING 98 SRL - SC
DRUMURI PODURI SALAJ SA
2. Asocierea SC ATHOS COM
SRL - SC RITORSA TRANS SRL -
SC VAKOND SRL
3. SC DRUM CONSTRUCT SRL
4. SC DIFERIT SRL
Lot 1 - Autostrada A3, valoare
maximã estimatã 7.353.810,78
lei:
Nu a fost depusã nicio ofertã.
Iniþial, CNADNR anunþase cã
licitaþiile vor avea loc în luna
februarie (cu deschiderea
ofertelor în 10, 13, 14, 15
februarie), însã termenul a fost
decalat cu o lunã ºi jumãtate,
fãrã a se preciza motivele. 
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CGMB a umplut
puşculiţa RATB 

sau reparaþii, iar primarul Sorin
Oprescu refuzã sã aloce sumele
necesare“, a explicat preºedintele
de ºedinþã al CGMB. 

Proiectul de buget propus de
Oprescu prevedea ca, din cele
22,15 procente reprezentând
banii pentru acordarea unor sub -
ven þii, RATB sã primeascã 550
de milioane, iar RADET - aproxi -
ma tiv 600 de milioane.

…dar a scăpat

CGMB a suplimentat însã cu
22 milioane lei subvenþia RATB,
ar gumentând cã suma este ne ce -
sarã acoperirii pierderilor din anul
2011. Totodatã, bugetul Regiei
de transport public a fost majorat,
de la 37,9 la 52 milioane lei. În
acest fel, RATB va putea face in -
ves tiþiile pe care ºi le-a propus. 

Într-un interviu acordat revistei
Ziua Cargo în luna februarie a.c.,
directorul general al Regiei, Viorel
Popescu, ne-a declarat cã pentru
anul acesta are în plan câteva pro -
iec te mari: modernizarea liniei de
tram vai pe Str. Nicolae Teclu, Bd.
Ca mil Ressu, Bd. Gloriei și Str.
Pia tra Morii; modernizarea depo -
u lui Titan; fabricarea a 15 tramvaie
Bucur LF în cadrul Uzinei RATB;
achi ziþia a 150 troleibuze; cum -
pã rarea a 50 de automate de vân -
za re ºi reîncãrcare carduri; achi -
zi þionarea a 100 instalaþii de
cli matizare pentru autobuzele
Mer cedes Citaro Euro 3.

Investiţii în
continuare

În ceea ce priveºte cheltuielile
pentru investiþii, 80% din cele
apro ximativ 30 de procente din
totalul cheltuielilor Municipalitãþii
sunt bani alocaþi pentru con ti -
nuarea investiþiilor, astfel:

- 67,7 mil. lei pentru Pasajul
Ba sarab, din cele 74,7 milioane
lei cerute iniþial

- 13 mil. lei pentru pasajul pie -
to nal de la Piaþa Revoluþiei ºi lãr -
girea ªos. Siºeºti

- 30 de mil. lei pentru strã pun -
gerea D-na Ghica-Bd. Chiºinãu

- 3,8 mil. lei pentru strã pun -
gerea N. Grigorescu-Splai Dudeºti

- 3,1 mil. lei pentru penetraþia
Prelungirea Ghencea-Domneºti

- 116 mil. lei pentru lucrãrile
la Diametrala Buzeºti - Berzei -
Uranus

- 50 de mil. lei pentru Pasajul
Muncii ºi Bd. Aerogãrii

-10,5 mil. lei pentru con so li -
darea Podului Bãneasa

- din cele 130 mil. lei pentru
con tinuarea lucrãrilor la Pasajul Pi -
pera, consilierii au tãiat 17 mil. lei

- 34,8 mil. lei pentru parcarea
de la Stadionul Lia Manoliu

- 150 mil. lei pentru plata dato -
ri ilor restante ºi înlocuirea ga zo -
nului de la Stadionul Lia Manoliu.

Noutăţi

Singurele proiecte noi pentru
care s-au alocat sume mai mari
în acest an sunt:

* 4 mil. lei pentru pasajul rutier
sub teran de la Piaþa Sudului, care
se va realiza pe direcþia Calea Vã -
cãreºti – Str. Niþu Vasile ºi va avea
356 de metri (85 m în subteran),
iar înãlþimea de 5 metri. 

* 20 mil. lei pentru Pasajul
sub teran Charles de Gaulle. Va fi
construit pe B-dul Aviatorilor, se
va intra imediat dupã statuia Avia -

torilor, se va trece pe sub Piaþa
Charles de Gaulle ºi se va ieºi la
suprafaþã înainte de ambasada
Chinei. În pasaj vor fi câte douã
benzi pe sens. La suprafaþã, în
dreptul rampelor vor fi câte douã
benzi pe sens, iar pe deasupra
pasajului - câte 3.

Parcare cu
terenuri de sport
la Arena Naţională

* 34,8 mil. lei pentru parcarea
supra etajatã la Arena Naþionalã 

* 1 mil. lei pentru un circuit tu -
ris tic pe lacurile Floreasca ºi Tei

* 5 mil. lei pentru consolidarea
ºi restaurarea Arcului de Triumf.

Autostrada
suspendată
rămâne un vis

Autostrada suspendatã a lui
Oprescu a fost respinsã de CGMB
într-un mod inedit: au votat „pen -
tru“ 16 dintre consilierii PSD ºi
PNL, iar cei 21 ai Puterii s-au
abþinut, astfel cã nu a existat nici
un vot împotrivã.

Pentru aprobarea bugetului de
1,5 miliarde de euro necesar con -
struirii autostrãzii era nevoie de
votul a douã treimi dintre cei 55 de
consilieri ai Municipiului Bu cu reºti. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLŞU
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- Capitala va avea în 2012 un buget de 4.648.239.000 de lei la
venituri (aprox. 1 miliard de euro), la care se adaugã un excedent
de 268 de milioane de lei. 

- Sursele bugetului se constituie din venituri proprii reprezentând
impozite, taxe ºi alte venituri locale ºi cote defalcate din impozitul
pe venit, sume de la bugetul de stat, împrumuturi, venituri proprii
ale instituþiilor, sume din fonduri europene.

- Cheltuielile de personal reprezintã 7,5 procente, cheltuielile cu
bunurile ºi serviciile - 28,45%, subvenþiile regiilor - 22,15%,
cheltuielile de investiþii – 30%, iar datoria publicã a Municipalitãþii
este de 5 procente din buget.

La aprobarea bugetului Capitalei, după 9 ore de discuţii,
certuri şi permutări de fonduri în proiectul propus de
primarul general Sorin Oprescu, consilierii generali au
tăiat din banii Parcurilor, Iluminatului public şi Poliţiei
Locale şi au majorat cu 36 de milioane de lei fondurile
Regiei Autonome de Transport București (RATB).

DD e supãrare, primarul ge -
ne ral a pãrãsit sala, cu
con silierii PSD ºi PNL pe
urma lui. Însã cvorumul
a fost întrunit de cei de

la PDL-PRM-PNG, prezenþi în pãr,
astfel cã bugetul a trecut în forma
doritã de ei.

Practic, au fost operate 30 de
amendamente în proiectul de bu -
get întocmit de Sorin Oprescu, în
urma cãrora au fost suplimentate
bu getele RATB ºi RADET la sub -
ven þii ºi investiþii, dar ºi al tea -
trelor, spitalelor ºi bisericilor.

Cãlin Murg, preºedintele de
ºe dinþã al Consiliului General al
Mu nicipiului Bucureºti, a reclamat
cã veniturile din proiectul întocmit
de subordonaþii lui Sorin Oprescu
au fost „supraevaluate cu zece
pro cente la capitolul venituri“, ast -
fel cã, la finalul anului, aceste re -
sur se vor fi dirijate acolo unde

do reºte primarul general. Fãrã
sã-ºi dea seama, Murg a admis,
prin afir maþia sa, cã Oprescu va
câº ti ga alegerile locale din iunie. 

Despre bugetele RATB ºi
RADET, preºedintele de ºedinþã a
spus cã proiectul de buget propus
de Oprescu ar fi fãcut ca aceste
douã regii sã fie subfinanþate ºi
în anul 2012. „Serviciile de uti li -
ta te publicã au fost subfinanþate,
ceea ce este o dovadã de in con -
ºti enþã. Avem probleme cu finan -
þarea RADET, deºi vrem sã þinem
cât mai jos gigacaloria. Sã nu pui
banii necesari exact aici este, în
mod evident, rea-voinþã. Primarul
ge neral iese de zeci, sute de ori
sã þipe cã nu are bani pentru plata
cãldurii ºi apoi, când vine bugetul,
nu alocã aceºti bani. De aceea s-
a dublat datoria RADET cãtre
ELCEN, care a ajuns la 500 de
mi lioane de euro“, a acuzat el.

În consecinþã, bugetul RADET
a fost mãrit de la 70.900.000 lei
la 91.590.000 lei.

Transportul
funcţiona la cote
de avarie…

Cât despre RATB, Cãlin Murg
a afirmat cã aceasta „a funcþionat
ºi funcþioneazã la cote de avarie.
Multe autobuze, pe perioada ier -
nii, au circulat fãrã anvelope de
iar nã. Deºi Consiliul General a alo -
cat în decembrie bani cãtre RATB,
Oprescu nu a fãcut plãþile, ºi iarna
aceasta au fost autobuze care au
cir culat cu anvelope de varã. Nici -
o datã, de când sunt consilier ge -
ne ral, nu a existat o astfel de stare
de fapt. Nici la ora actualã nu s-au
plãtit banii alocaþi în luna decem -
brie 2011. De asemenea, la RATB
nu sunt bani nici de întreþinere
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PP lanurile pentru o co ne -
xiu ne feroviarã prin Mal -
mö cu propusul pod
Öre sund au început în
1991. Sarcina de a in -

ves tiga tehnologiile disponibile
ºi costurile diferitelor opþiuni i-a
revenit companiei Svedab AB
(Svensk-Danska Broför bin del -
sen). În 1995, a fost format Con -
sorþiul Tunelului, începând faza
de proiectare pentru soluþia de
construcþie. Principalul scop al
tunelului era de a transforma Gara

Centralã dintr-un punct terminus
într-o staþie de tranzit, prin con -
struc þia unor noi platforme sub
pã mânt, pentru a crea mai multe
staþii în Malmö, pentru a des con -
ges tiona Linia Continentalã de
pasa geri, a extinde aria de aco pe -
rire a traficului în Öresund ºi a îm -
bunãtãþi conexiunile dintre des ti -
naþiile la Sud de Malmö. Mai mult
decât atât, deschiderea noii staþii
subpãmântene Triangeln creeazã
ceea ce avea sã devinã una dintre
cele mai mari staþii feroviare din

Suedia, asigurându-se timpi de
tranzit semnificativ reduºi între
oraºele din vecinãtate ºi centrul
Malmö. Astfel, Malmö are acum
douã staþii în centru ºi o nouã
staþie a fost construitã ºi în Hyllie,
la Sud de acest oraº.

Construcţia 

Operaþiunile de construcþie au
în ceput pe data de 8 martie 2005.
Au fost deschise trei ºantiere ma -
jore, unul la Malmö Central Sta -

tion, un al doilea la Triangeln ºi al
treilea la Holma/Hyllie. Cãtre sfâr -
ºi tul anului 2006, un nou ºantier
a fost deschis în Lockarp, unde
au fost construite linii de co ne -
xiu ne cãtre Ystad ºi Trelleborg.
Sec þiunea subpãmânteanã a staþi -
i lor de la Gara Centralã a fost con -
struitã într-o „tranºee” cu o lun -
gi me de 0,8 km, care apoi a fost
um plutã din nou. Pentru a mini -
mi za întreruperea traficului în
zonã, lucrãrile au fost efectuate
în etape. 

Pentru a construi staþia Trian -
geln, au fost sãpate douã puþuri
verticale cu o adâncime de 25 m
în partea de Nord ºi în cea de Sud
a ºantierului, iar staþia a fost ex ca -
vatã în stâncã cu ajutorul unei ma -
ºini echipate cu un cutter rota tiv pe
un braþ telescopic. Roca a fost apoi
cãptuºitã cu elemente din ciment,
pentru finisarea struc turii.

Staþia Hyllie a fost construitã
într-un puþ cu o adâncime de apro -
xi mativ 7 m. Bolta care acoperã
sta þia a devenit deja un reper în
zona respectivã. 

Tunelul a fost sãpat cu ajutorul
a douã maºinãrii tip frezã (TBM),
sãpãturile începând în noiembrie
2006 ºi respectiv februarie 2007.
Pe 25 martie, una dintre TBM-uri
a reuºit sã strãpungã la Malmö
Cen tral, urmatã de a doua frezã pe
21 aprilie. Lucrãrile s-au înche iat în
decembrie 2010, cu ºase luni
înainte de data limitã pla ni ficatã. 

Finanţarea

În conformitate cu estimarea
finalã a costurilor prezentatã pe
30 noiembrie 2009, costurile Tu -
ne lului au fost precizate în jurul
su mei de 8,565 miliarde SEK, cu
aproape un miliard SEK mai puþin
decât bugetul de 9,450 miliarde
de coroane care fusese stabilit
îna inte de începerea construcþiei,
în 2005, când s-a realizat alo ca -
rea contractelor majore ºi pro -
iectul de mediu. În urma celei mai
recente estimãri, Administraþia
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Tunelul feroviar
din Malmö
City Tunnel (în suedeză Citytunneln) reprezintă o
legătură feroviară de 17 km în Malmö, Suedia, între Gara
Centrală din Malmö şi Linia Öresund. Partea propriu-zisă
de tunel a proiectului are o lungime de şase kilometri pe
sub centrul oraşului. Scopul proiectului a fost în special
de a creşte capacitatea reţelei de transport scandinave,
prin schimbarea Gării Centrale din punct terminus în
staţie de tranzit. Lucrarea, proiectată să coste 9,45
miliarde coroane suedeze (SEK), a început în martie 2005
şi a fost inaugurată de Regele Carl XVI Gustaf al Suediei
pe 4 decembrie 2010. Linia a intrat efectiv în circulaţie pe
data de 12 decembrie 2010.

Linia Oresund
Railway

Localizare: Malmö, Suedia
Start: Malmö C
Final: Hyllie
Numãr de staþii: 3
Deþinãtor: Trafikverket
Lungime linie: 17 km
Lungime ºinã: 28 km
Ecartament: 1,435 mm 
Electrificatã: 15 kV 162/3 Hz AC
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Suedezã a Transporturilor are o
parte de aproximativ 6 miliarde
de coroane, Districtul Scania 800
de milioane ºi Municipalitatea
Malmö - peste un miliard de co -
roa ne. Uniunea Europeanã a con -
tribuit cu 700 milioane SEK. 

Potrivit unei analize econo mi -
ce conduse de Centrul pentru
Eco nomie în Transporturi, tunelul
va produce un rezultat care ar
putea sã se încadreze în intervalul
„puþin negativ-puþin pozitiv”. Este
posibil sã îºi suporte propriile sale
costuri. În conformitate cu pro -
pri ile estimãri ale Administraþiei
Sue deze a Transporturilor, pro -
iec tul nu va fi profitabil, dar trebuie
precizat faptul cã aceste calcule
au fost realizate în 2001 ºi, între
timp, a avut loc o creºtere puter -
ni cã a traficului local și regional.
În aprilie 2008, Administraþia
Sue dezã a Transporturilor ºi-a re -
vi zuit poziþia, precizând cã via bi -
litatea economicã a multor pro -
iecte de cale feratã... depãºeºte
aºteptãrile. Raportul a fost co -
man dat ca parte a bazei de pla -
nificare pentru investiþiile în in -
fra structurã pentru perioada
2010-2021. 

Operarea

Timpul de tranzit între Malmö
ºi Gara Centralã din Copenhaga
s-a redus de la 35 la 33 minute,
deoarece câºtigul de timp realizat

prin intermediul unei rute mai
scurte a fost parþial „amortizat”
de oprirea suplimentarã la Trian -
geln. Pentru cã tot a venit vorba
de aceastã nouã staþie, cel mai
mare câºtig de timp realizat în
cursele de la ºi cãtre aceasta este
de 15-25 minute. În privinþa lo -
ca þiilor la Nord de Malmö, timpii
de tranzit vor fi reduºi cu apro xi -
mativ 10 minute cãtre Copenhaga,
deoarece nu mai trebuie ca tre -
nu rile sã întoarcã la Gara Centralã.
Însã întregul potenþial al tunelului
nu va fi valorificat pânã când linia
dintre Lund ºi Malmö va fi extinsã
la patru cãi, un proiect aflat în fazã

de proiectare avansatã. Calea
feratã începe din noua secþiune
construitã sub Gara Cen tra lã,
denumitã Malmö C Nedre, de
unde trece printr-un tunel cãtre
staþia Triangeln, din centrul ora -
ºu lui, la o adâncime de 25 m. Apoi
merge cãtre Sud, pânã la Holma,
ºi continuã cãtre noua staþie
Hyllie, de unde se despart douã
linii: una cãtre Vest, care se co -
nec teazã cu linia feratã cãtre
Oresund, iar o a doua cãtre Ystad
ºi Trelleborg. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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AMTB TRIMITE
MAI MULTE 
AUTOBUZE LA
AEROPORT

Autoritatea Metropolitanã de
Transport Bucureºti (AMTB)
a cerut RATB suplimentarea
numãrului de curse cãtre
Aeroportul „Henri Coandã”,
ca urmare a creºterii
numãrului de cãlãtori
datoritã mutãrii traficului
aerian de pe Aeroportul
„Aurel Vlaicu”. Astfel, oferta

de transport a fost majoratã
cu 34% pe linia 780 - care
face legãtura între Gara
Basarab ºi aeroport -, atât în
zilele de lucru, cât ºi în cele
libere. Pe linia 783, dintre
Piaþa Unirii ºi aeroport,
numãrul autobuzelor a
crescut cu 20% în zilele
lucrãtoare ºi cu 50%
sâmbãta ºi duminica. 
De asemenea, a fost redus ºi
intervalul de timp la care
circulã cele douã autobuze,
de la 35 la 25 minute pentru
linia 780 ºi de la 30 la 15
minute pentru linia 783. 
În funcþie de numãrul
curselor de pasageri
programate în cursul nopþii,
AMTB ia în calcul ºi
introducerea unei linii de
noapte care sã facã legãtura
între Aeroportul „Henri
Coandã” ºi centrul
Bucureºtiului. 

REDUCERI 10% 
LA BILETE ONLINE
DE TREN

CFR Cãlãtori oferã
reduceri de 5% la
achiziþionarea online
de bilete de tren, indiferent

de tipul cardului utilizat, la
care se adaugã încã 5% în
cazul plãþilor efectuate cu
cardurile MasterCard ºi
Maestro. Oferta este valabilã
între 1 aprilie - 30 iunie, iar
reducerea nu poate fi mai
mare de 600 lei/tranzacþie.
Cumpãrãtorii trebuie sã
intre pe site-ul
www.cfrcalatori.ro, sã se
înregistreze, sã aleagã
destinaþia ºi sã selecteze
modalitatea de platã online,
cu cardul. Dupã finalizarea
tranzacþiei, clientul va primi
pe e-mail biletul de cãlãtorie,
în varianta electronicã.
Tipãrirea biletului nu este
obligatorie, clientul fiind
identificat în tren doar pe
baza cãrþii sale de identitate
ºi a ID-ului de bilet. 

FORD ANGAJEAZĂ
500 DE MUNCITORI 
LA CRAIOVA

Compania Ford
angajeazã 500 de
muncitori pentru fabrica de
la Craiova, în principal
operatori de bazã pentru
liniile de producþie, procesul
de recrutare urmând a se
derula pânã la sfârºitul lunii
mai. „Suntem interesaþi, în
acelaºi timp, ºi de extinderea
forþei de muncã prin
aducerea unor specialiºti de
întreþinere”, a precizat
Departamentul de
Comunicare Ford România. 
În prezent, la fabrica Ford de
la Craiova, lucreazã 3.500 de
angajaþi, iar numãrul lor se va
dubla pânã la sfârºitul lui
2014.
Ford va lansa în luna iunie
producþia noului model
B Max, cu aproape doi ani
întârziere faþã de termenul
iniþial, ºi estimeazã cã va
produce în acest an 60.000
de maºini.

CFR Călători a reluat
cursele trenurilor Regie
Henri Coandă Expres pe
ruta Bucureşti Nord -
Aeroport - Baloteşti, cu tot
cu transferul călătorilor cu
microbuze. Circulaţia
acestor trenuri fusese
sistată din cauza
condiţiilor meteo
nefavorabile din această
iarnă, dar şi a utilizării foarte
scăzute, însă odată cu
mutarea curselor aeriene
low-cost de pe Aeroportul
Băneasa, traficul de călători
s-a dublat.
Acest tip de transport - tren
plus microbuze - a fost
reluat experimental, pe 2
luni, pentru o evaluare a
pieţei pe această rută. La
fiecare oră, din intervalul
orar 06.25 - 21.24, trenurile
vor asigura legături corelate
cu activitatea traficului
aerian din Aeroportul

Otopeni. Microbuzele pentru
transferul pasagerilor dintre
terminalele de
plecare/sosire ale
aeroportului şi Punctul de
Oprire Aeroport haltă
(locul/staţia unde opresc
trenurile) circulă într-un
grafic orar adaptat mersului
trenurilor. 
Îmbarcarea în microbuzele
de transfer se realizează de
pe estacada de la etajul 1,
zona de sosiri
internaţionale, unde se află
şi casa de bilete. 
Un bilet costă 8,10 lei, iar un
abonament lunar 136 de lei
(tarifele includ şi transferul
cu microbuzul). Biletele se
pot procura de la toate
casele de bilete din staţiile
şi agenţiile de voiaj CFR,
inclusiv de la casa de bilete
deschisă în incinta
Aeroportului Internaţional
Henri Coandă.

TRENURILE BUCUREŞTI - AEROPORTUL
OTOPENI, RELUATE
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RATB VREA BILETE
PRIN SMS

RATB a propus Consiliului
General al Municipiului
Bucureºti ca plata cãlãtoriilor
sã se efectueze ºi prin
intermediul telefonului mobil,
printr-un singur SMS. Acest
sistem de platã va fi
implementat, în prima etapã,
pentru abonamentele de o zi,
urmând ca, pe viitor, procesul
sã se extindã ºi la celelalte
titluri de transport. 
De asemenea, Regia a cerut
CGMB aprobarea
obligativitãþii validãrii
cardului de transport ºi
pentru cãlãtorii care deþin
abonamente lunare pe toate
liniile, cu 200 cãlãtorii, în
vederea obþinerii unor date

complete asupra gradului de
încãrcare a mijloacelor de
transport.

AUTOBUZELE 
ETAJATE REVIN 
ÎN BUCUREŞTI DIN
LUNA MAI 

Regia Autonomã de
Transport Bucureºti
anunþã reluarea curselor
cu autobuze etajate pe
linia turisticã din Capitalã
începând din luna mai. În
prezent, se deruleazã
procedura de achiziþie
pentru închirierea acestora.
Anul trecut, cele 4 vehicule
au fost închiriate de la RAT
Constanþa. Autobuzele
„descoperite” le vor înlocui
pe cele marca Mercedes,
care au funcþionat în timpul
iernii pe traseul Piaþa Presei
Libere - Palatul
Parlamentului.
Proiectul Bucharest City
Tour a fost lansat pe 28 iulie
2011, de Ministerul
Dezvoltãrii Regionale

ºi Turismului ºi RATB,
iar numãrul celor care au
cãlãtorit cu autobuzele
supraetajate, în cele patru
luni de circulaþie, a fost de
peste 27.000.
Linia de transport destinatã
vizitãrii obiectivelor turistice
din Capitalã a fost deservitã
de 4 autobuze speciale, cu o
capacitate de 77 locuri
fiecare.
Obiectivele turistice aflate pe
traseu sunt Casa Presei,
Parcul Herãstrãu, Muzeul
Satului, Arcul de Triumf,
Muzeul Antipa, Muzeul de
Geologie, Muzeul Þãranului
Român, Palatul Victoria,
Ateneul Român, Muzeul
Naþional de Artã, Biserica
Creþulescu, Palatul
Telefoanelor, Palatul CEC,
Muzeul Naþional de Istorie,
Palatul Parlamentului,
Patriarhia Românã, Hanul lui
Manuc, Curtea Veche,
Universitatea, Spitalul Colþea,
Muzeul Municipiului
Bucureºti, Teatrul Naþional,
Muzeul Literaturii ºi
Academia de Studii
Economice.
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se ze echipe care sã numere pa -
sa gerii aflaþi în staþii pentru deter -
mi narea fluxului de pasageri, a -
spect la care ne va ajuta ºi
Insti tu tul Naþional de Statisticã.
Dupã a ceastã analizã, se va putea
face un program de transport bine
fun da mentat“, a explicat Lizeta
Vol cin schi, director general
Direcþia Ge neralã Reglementãri
în Trans por turi, din cadrul MTI.

Dupã realizarea unei noi legi
a transporturilor ºi având un studiu
complet privind fluxurile de cãlã -
tori, ar trebui sã înceapã lucrul la
noul program de transport. În plus,
ar trebui luatã în calcul ºi o pe rioa -
dã de minim ºase luni între mo -
men tul în care toate etapele le -
ga te de atribuire sunt finalizate
ºi data la care aceasta are loc. A -
cest interval a fost solicitat de pa -

tronate ºi acceptat (cel puþin ver -
bal) de cãtre autoritãþi, în caz con -
trar operatorii de transport ris -
când sã nu se poatã pregãti
pen tru atribuire.

Chiar dacã autoritãþile sunt op -
timiste în privinþa vitezei cu care
vor parcurge toate aceste etape,
experienþa anilor trecuþi aratã cã
termenele se pot prelungi.

Astfel, neoficial, se discutã in -
clu siv despre o amânare a atri bu -
irii pânã în toamna anului viitor.

Oricum, transportatorii pre -
zenþi la conferinþã au fost unanimi,
susþinând o eventualã prelungire
a programului actual de transport
pânã în 2016.

Transportul
judeţean înapoi 
la MTI

Un punct important al dis cu -
þi ilor a fost legat de reîntoarcerea
transportului judeþean regulat la
Ministerul Transporturilor. De alt -
fel, aceastã solicitare a fost fãcutã
de cãtre reprezentanþii trans por -
ta torilor în repetate rânduri în ul -
timii ani.

„Vizavi de întoarcerea trans -
por tului judeþean la Ministerul
Transporturilor încã nu s-a luat o
hotãrâre, dar, imediat ce aceasta
va fi luatã, o sã vã fie comunicatã
de cãtre federaþiile din care faceþi
parte“, a arãtat Lizeta Volcinschi,
director general Direcþia Generalã
Reglementãri în Transporturi.

Chiar dacã trecerea „jude þe -
ne lor“ la MTI nu este încã oficialã,
reprezentanþii patronatelor au
con firmat faptul cã au avut discuþii
cu reprezentanþii MAI ºi MTI pe

aceastã temã, iar schimbarea este
sigurã.

Cititoare de card
şi locuri în
picioare

Obligativitatea dotãrii auto ve -
hi culelor cu cititoare de card a
fost un alt subiect dezbãtut la
con ferinþã. Astfel, s-a atras atenþia
cã, la ora actualã, dacã nu apar
alte modificãri legislative, trans -
por tatorii au obþinut doar o amâ -
nare de un an a aplicãrii legii.

„Cititoarele de carduri vor tre -
bui montate pentru toþi operatorii
de transport, indiferent cã de con -
tea zã sau nu tichetele de reducere
ale pensionarilor ºi ale veteranilor
- legea este una pentru toþi“, a
arãtat Lizeta Volcinschi.

Totuºi, patronatele încearcã
mo dificarea OG 8/2011 pentru
ca transportatorii sã nu mai fie
obligaþi la aceastã investiþie care,
pentru mulþi, nu are nici un fel de
jus tificare, existând inclusiv firme
care nu au decontat niciodatã ti -
che te pentru pensionari ºi vete -
rani.

Problema locurilor în picioare
a fost, de asemenea, dezbãtutã,
mai ales în contextul în care
ISCTR a început sã sancþioneze
trans portatorii. Rezolvarea si tua -
þiei pare însã o sarcinã pentru vi -
i toarea lege a transporturilor.

„Pe distanþe scurte, unde nu
se obstrucþioneazã traficul, cred
cã se poate face transport cu pa -
sa geri în picioare, la o anumitã
vite zã bineînþeles, însã, pe anu mi -
te reþele de drumuri, e posibil ca
traficul  sã fie obstrucþionat dacã
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Data la care va avea loc atribuirea traseelor regulate
rămâne incertă, în condiţiile în care mai sunt multe etape
ce trebuie parcurse până la realizarea noului program de
transport. Un lucru este însă clar, transportatorii ar
prefera o prelungire până în 2016 a valabilităţii actualului
program.

FF ãrã îndoialã, atribuirea
tra seelor regulate a re -
pre zentat cel mai „fier -
bin te“ subiect discutat în
cadrul conferinþei orga -

ni zate de Ziua Cargo la Sighiºoara
în perioada 22-23 martie.

Subiectul este cu atât mai pre -
sant cu cât actualul program de
transport expirã în primãvara anu -
lui viitor ºi mulþi transportatori au
achi ziþionat sau sunt pe punctul
de a achiziþiona autovehicule în
ve derea pregãtirii pentru atribuire.

Mai sunt
numeroase etape
până la atribuire

De aceastã datã, autoritãþile
par hotãrâte sã respecte etapele
fi reºti ºi necesare înaintea atri -
buirii.

Astfel, pe de o parte, a fost de -
marat un amplu proces de re vi -
zuire a legislaþiei în transporturi
(o nouã lege a transporturilor), iar
pe de altã parte se doreºte rea li -
za rea unui studiu privind fluxurile

de cãlãtori pentru a se asigura ba -
zele necesare proiectãrii unui pro -
gram de transport în con for mi ta -
te cu nevoile reale ale populaþiei.

„Am intrat într-un proces de
re vizuire legislativã începând cu
ju mãtatea anului 2011 ºi care este
acum în plinã desfãºurare. De ase -
menea, am început niºte analize
ale modului de operare a curselor
de transport care sunt aproape fi -
na lizate. Pentru analizarea trafi -
cu lui de cãlãtori, am solicitat
ARR-ului ca prin sondaj sã depla -

Lizeta Volcinschi, director
general Direcþia Generalã
Reglementãri în
Transporturi: „Am ascultat
doleanþele transportatorilor
ºi am eliminat clasificarea
pe stele la vehiculele care
efectueazã servicii
regulate. Avem deschidere
la solicitãri ºi aºteptãm din
partea transportatorilor cât
mai multe propuneri pentru
realizarea actelor
normative.“
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im punem o vitezã micã de de pla -
sa re. Poliþia Rutierã sancþioneazã
trans portatorul pentru neres pec -
ta rea numãrului de locuri pentru
pa sageri conform OUG 195, unde
sanc þiunile sunt mult mai mici“, a
declarat Lizeta Volcinschi.

Clasificarea, un
subiect deschis

Eliminarea stelelor pentru trans -
portul intern nu a limpezit în
totalitate lucrurile, mai ales dupã o
perioadã atât de lungã în care
stelele au fãcut diferenþa. 

„În 2002, s-a spus cã toþi cei
care au clasificãri pe stele sã fie e -
chi  valaþi la punctaj cu categoria I. În
2005, s-a stabilit o altã mo da li tate
de echivalare ºi anume cã în ca -
tegoria I intrau cele cu 3 sau 4 stele
punctaj maxim, ca te go ria II - 2 stele,
categoria III o stea ºi ca te goria IV
nici o stea. La ultima lici ta þie,
raþiunea a fost cã dacã inter ca lãm
clasificarea pe stele cu cea pe
categorii, acor dând mai mul te punc -
te celor cu 3 sau 4 stele, vom îm -
bunãtãþi gra dul de confort pe a nu -
mite trasee“, a amintit Emil Andãr,
membru Co misie de Clasifi ca re
Autocare pe stele în cadrul RAR.

ªi astfel, în lipsa stelelor, se dis -
cutã despre mai multe variante de
modificare a clasificãrii pe categorii.

„Sistemul de clasificare pe ste -
le nu îl putem schimba pentru cã
este al unei organizaþii inter na -
þionale, el rãmâne sã fie folosit pen -
tru transportul internaþional. Pen -
tru sistemul de clasificare in tern,
sunt mai multe variante de lu cru -
rãmâne sã stabilim care este cea

mai bunã. Una dintre var ian te ar fi
sã se refacã sistemul, þi nându-se
cont de tipul de auto ve hicul. Mai
concret, pentru auto ve hiculul urban,
sã existe 2 sau 3 tipuri de clasificãri,
pentru mi cro buze la fel - 2 sau 3
categorii. Dacã se porneºte pe
calea aceas ta, trebuie gânditã cu
atenþie ma xi mã. Se poate ºi sã
rãmânã cla sificarea pe categorii,
dar sã o adaptãm, prin programul
de trans port, cerinþelor acestui tip
de transport, cerinþelor fiecãrei linii,
cu tipul autovehiculului respectiv.
În acest fel, s-ar elimina o mare
par te din problemele noastre“, a
arãtat reprezentantul RAR.

Nu puþini au fost transpor ta torii
care s-au arãtat nedumeriþi ºi
nemulþumiþi de o posibilã mo di fi -
care a sistemului de clasificare.
Prac tic, dacã clasificarea pe cate -
go rii va cunoaºte modificãri im por -
tante, transportatorii se întrebã care
a fost raþiunea renunþãrii la stele?
Existã riscul trecerii de la un sistem
complicat la unul ºi mai complicat.

De asemenea, operatorii pre -
zenþi la conferinþã au solicitat creº -
terea termenului de vala bi li tate a
clasificãrii.

„Este nevoie de clasificãri a -
nua le. Conteazã ºi ca an de an ve -
hi culele sã arate, din punct de ve -
dere al integritãþii lor, co res pun zãtor
cu ceea ce se cere. Chiar ºi cele de
ca tegoria a IV-a trebuie sã arate
foar te bine. Ar fi o va riantã ca, în
cazul maºinilor noi, sã fie o cla si -
fi care cu o valabilitate mai mare,
poa te pe o perioadã de 2 ani, ca
ºi în cazul ITP-ului, iar apoi sã intre
în regim normal, de 1 an“, a precizat
Emil Andãr.

Plimbări şi
drive-test

Nu mai puþin de opt autocare ºi
mi crobuze au fost expuse cu ocazia
con ferinþei de la Sighi ºoa ra, iar
transportatorii prezenþi au putut sã
le testeze din postura de cãlãtor
sau chiar aflându-se la volanul lor.

Solaris a prezentat modelul
InterUrbino, Porsche Romania a
venit cu douã microbuze Crafter

carosate în variante diferite pentru
transportul de cãlãtori, iar Scania a

ex pus modelul Touring. Otokar a
pre zentat modelele Navigo ºi Vec -

tio, iar Isuzu a venit cu Tur quoise ºi
Novo Ultra.

Mai multe informaþii legate de
con ferinþã puteþi gãsi pe site-ul Ziua
Cargo, în secþiunea ªtiri. De ase -
menea, prezentãrile ºi ima gi nile
realizate în timpul conferinþei pot fi
descãrcate la adresa http://
www.ziuacargo.ro/evenimente/
transportatorii-asteapta-raspunsuri.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Emil Andãr, membru
Comisie de Clasificare
Autocare pe stele în cadrul
RAR: „Principala problemã
a transporturilor este faptul
cã nu s-a corelat prin
legislaþie tipul de transport
cu tipul de autovehicul.
Astfel, aceste clasificãri pe
stele au fost amestecate de
legiuitorii vremurilor, în
transportul intern regulat.“

Total clasificări 
pe STELE valabile la 1

ianuarie 2012
Total unitãþi Total (%)

1 stea 2.087 45 %

2 stele 1.027 22 %

3 stele 926 20 %

4 stele 610 13 %

TOTAL 4.650 100 %

Total clasificări pe STELE 
valabile la 1 ianuarie 2012

1 stea 2 stele 3 stele 4 stele TOTAL
Microbuze 

(10 – 23 locuri) 2046 366 348 - 2.760
(59,4% din total) 74,1% 13,3% 12,6% - 100%
Autocare 

(24 – 99 locuri) 40 660 580 610 1.890
(40,6% 

din total) 2,1% 34,9% 30,7% 32,3% 100

Total clasificări pe
CATEGORII 

valabile la 1 ianuarie 2012
Total unitãþi Total (%)

Categoria I 3341 20,8

Categoria a II-a 1690 10,5

Categoria a III-a 8428 52,5

Categoria a IV-a 2583 16,2

TOTAL 16042 100

Eugen Costan, 
director executiv COTAR:

Aºteptãm de la autoritãþile competente sã ne
comunice Programul de transport ºi condiþiile

de participare la licitaþie, într-un termen de cel puþin
6 luni înaintea atribuirii, care sã le permitã
transportatorilor sã le poatã îndeplini“.

„



cuþe ridicate, ajungându-se la
circa 1.000 de seturi. 

Vechimea 
în creştere

Florian Meluº Coman a atras
atenþia asupra vechimii actuale a
parcului, dar ºi asupra celei vii -
toa re. „Avem o proporþie covâ r -
ºi toare a parcului între 5 ºi 10 ani
ºi de peste - care se situeazã
unde va la 63%. Prelungirea pro -
gra mului de transport pânã în
2013 va aduce o migrare a par -
cului de pânã la 5 ani, de la 5 la
10 ani, dar ºi o migraþie masivã a
celor de peste 10 ani, ceea ce ar
însemna o îmbãtrânire a parcului
ºi, respectiv, a gradului de confort.
Pe de altã parte, prin înfiinþarea
Au toritãþii Metropolitane Bu cu -
reºti-Ilfov, care va fi un model pen -
tru autoritãþile metropolitane din
þarã (pe cale de constituire), se
va genera, de asemenea, o migra -
þie a gradului de confort cãtre
autovehiculele urbane. În ultimul

an, s-au cumpãrat peste 900 de
unitãþi noi, dintre care 502 mi cro -
buze ºi 439 autobuze“.

Bătălia se dă pe
traseele judeţene

În ceea ce priveºte clasificarea
autobuzelor în funcþie de gradul
de confort, directorul general ARR
a observat majorarea proporþiei
autovehiculelor de tip urban, ceea
ce aratã un interes crescut în
utilizarea acestora.

Pe de altã parte, numãrul ope -
ra torilor care opereazã curse re -
gu late a scãzut atât pe segmentul
ju deþean cât ºi pe cel in ter ju de -
þean, de la 1.116 la 1.098 în primul
caz ºi de la 425 la 408 în cel de-al
doilea.

La nivel de curse, scãderea
este de la 3.857 la 3.768 pe
traseele judeþene ºi de la 5.729
la 5.666 pe cele interjudeþene. 

„Bãtãlia crâncenã se dã pe tra -
seele judeþene, acolo au fost sem -
na late ºi cele mai mari nereguli,
pânã în 4 decembrie 2011“, a
þinut sã sublinieze Florian Meluº
Coman. De altfel, se discutã, la
ce rerea transportatorilor, despre
trans ferul traseelor judeþene de
la Ministerul Administraþiei ºi In -
ter nelor la Ministerul Trans por -
turilor ºi Infrastructurii.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

„„CC ifrele ascund rea -
litãþi îm bu cu rã -
toa re, nicidecum
în grijorãtoare. Se
pare cã operatorii

de transport rutier, în ciuda pie -
di cilor, au ºtiut sã-ºi eficientizeze
activitatea ºi costurile, iar lucrul
a cesta se vede în rezultatele fi -
nan ciare ºi în cifrele statistice le -
ga te de parcul auto“, a apreciat
Florian Meluº Coman. Concret, în
si tuaþia în care numãrul com pa -
ni ilor de transport persoane a
scãzut uºor în ultimul an de la
3.966 (la 1 martie 2011) la 3.921
(la 1 martie 2012), flota totalã în -
re gistratã la ARR a crescut cu
apro ximativ 900 de autovehicule
de la 21.898 în 2011 la 22.839
în 2012. Directorul ARR a explicat
re ducerea numãrului firmelor prin
in termediul fuziunilor sau al altor
operaþiuni juridice de constituire
de tip holding în sectorul trans -
porturilor.

Peste 70% dintre vehicule se
aflã în proprietate, un procent de
numai 17% fiind obiectul unor
con tracte de leasing. De altfel,
pro centul vehiculelor aflate în pro -
prie tate este în creºtere. „Am fã -
cut o comparaþie între martie
2011 ºi martie 2012 pentru cã,
da cã în martie 2011 se pregãtea
pro gramul de transport ºi s-au eli -
berat licenþele de transport pe 2
ani, anul acesta este un an care
nu mai aduce încasãri pe licenþele
de traseu, dar operatorii s-au re -
grupat pe alte direcþii - cum ar fi
multinaþionalele care ºi-au ex ter -
nalizat serviciile de transport.
Foarte puþine mai au mijloace de
trans port în cont propriu, s-au
cum pãrat flote întregi pentru a
asi gura serviciile pentru mul ti na -
þionale ºi nu numai. ªi numãrul
de curse ocazionale s-a mãrit“, a
arãtat directorul general ARR, pre -
cizând cã 2011 a fost, din punctul
de vedere al încasãrilor, pentru
in stituþia pe care o reprezintã, cel
mai bun an din istoria sa, de la în -
fiinþare, ca urmare a dublãrii nu -
mã rului de controale în trafic ºi
la sediul transportatorilor. De ase -
menea, s-a triplat numãrul de plã -
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Mişcări în cifre
Mai puţine firme, dar un parc total mai mare. O situaţie
scoasă în evidenţă de către directorul general ARR, Florian
Meluş Coman, cu ocazia conferinţei dedicate
transportatorilor de persoane organizată de Ziua Cargo la
Sighişoara.
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Doru Marian Crăc, 
vicepreşedinte FORT:

Tendinþa de micºorare a numãrului companiilor
se manifestã din cauza crizei. Iar dacã þinem

cont cã ºi motorina are o tendinþã de creºtere
permanentã, o sã vedem cã, pânã la sfârºitul anului
2012, numãrul companiilor de transport va scãdea ºi
mai drastic. Þinând cont inclusiv de amenzile impuse

prin HG 69, mulþi transportatori vor renunþa sã mai facã acest
business. Legislaþia va juca un rol vital, determinând o reaºezare a
pieþei ºi generând dispariþia companiilor mici.“

„

Ion Lixandru, 
vicepreşedinte UNTRR:

Transportatorii care achiziþioneazã vehicule în
acest moment, fie cã sunt autobuze sau

camioane, plãtesc tot ce n-au plãtit ceilalþi, care au
abandonat autocare sau autocamioane, care nu le-au
mai dat înapoi, care au fugit cu ele. Toate companiile
de leasing din România au pierderi. Bãncile au

pierderi. Iar când te duci ca sã obþii o finanþare, ca transportator,
eºti pus la colþ, ai cotã de risc. Bãtãlia cea mare este datã însã pe
carburant - dacã le depãºim pe celelalte - daþi-mi o singurã
activitate economicã din România, în afarã de jocurile de noroc,
care este mai taxatã decât transporturile - din accizã. 70% din
preþul motorinei este reprezentat de taxe.“

„

Sursa: ARR



þio nalã þin de construirea unui por -
tofoliu de clienþii multina þio nali,
colaborãri mai avantajoase cu
furnizorii de consumabile, com -
bus tibil, precum ºi de respectarea
condiþiilor contractuale, lucruri
care, în final, se traduc în sta bi -
litate.

Liste cu probleme

Odatã însã ce elementele
comerciale sunt puse la punct,
apar o serie de probleme legis la -
ti ve, care genereazã incon ve nien -
te inclusiv beneficiarului de trans -
port. „Unul dintre elementele care
ne-au pus în dificultate se referã
la faptul cã ne-a fost solicitat un
ta bel cu datele personale ale an -
ga jaþilor, în condiþiile în care noi
nu avem dreptul sã le facem pu -
blice. Suntem de acord cã este
ne cesar sã se ºtie numele ºi pre -
nu mele angajaþilor pentru control.
Dar nu înþelegem necesitatea
seriilor din buletin sau a codului
nu meric personal. De ce avem ne -
voie de fotografia angajaþilor pe
legitimaþie, atâta vreme cât nu -
me le de pe listã trebuie sã coin -
ci dã cu datele din buletin?“. În re -
plicã, Adrian Criþ, preºedintele
Au toritãþii Metropolitane de Trans -
port Bucureºti, a arãtat cã auto -
ri tatea de autorizare solicitã da -
te le personale în condiþiile în care,
în cazul curselor regulate spe cia -
le, operatorul nu are dreptul sã
trans porte alte persoane decât
an gajaþii companiei ºi nu are voie
sã opreascã în alte staþii decât
cele acceptate de autoritatea de
au torizare. „De aceea este nevoie
de lista de personal ºi de o si tua -
þie mai drasticã pe partea de auto -
ri zare. Soluþia este ca beneficiarii
sã elibereze carduri nominale, cu
date personale, iar accesul în mij -
locul de transport sã fie fãcut cu
acest card“, a precizat el. Pe de

altã parte, Virgiliu Cucliciu, ºeful
In spectoratului de Stat pentru
Con trolul Transportului Rutier a
su bliniat cã, în acest moment, da -
tele personale ale angajaþilor care
fac obiectul transportului nu mai
sunt controlate. „Nu aveþi nevoie
de aºa ceva. Existã exces de zel
oriunde, dar beneficiarii pot, prin
intermediul legii, sã contracareze
astfel de situaþii.“ 

„Legea nu prevede nici o ane -
xã în care sã se solicite CNP sau
serie CI. Salariatul e obligat sã
aibã asupra lui legitimaþia de ser -
vi ciu valabilã a unitãþii unde este
an gajat. Doar atât“, a precizat la
rân dul sãu Doru Marian Crãc, vice -
preºedintele FORT. 

Autorităţile locale
fac legea

Reprezentantul PepsiCo a
scos, de asemenea, în evidenþã
ris cul periclitãrii confidenþialitãþii.
„Contractul încheiat cu compania
noas trã trebuie sã stea în per ma -
nen þã la ºoferi. De ce noi, ca ºi
com panie, în raport cu transpor -
ta torul, nu putem sã avem con fi -
den þialitatea contractului?“, a su -
bli niat Alina Antonescu, adãugând
cã lucrurile nu se opresc aici. „Un
alt punct cu care ne confruntãm
þine de autoritatea primãriilor de
a retrage avizul pentru staþionare.
Transportãm angajaþii din co mu -
nele de lângã Bucureºti ºi, pur ºi
simplu, într-o zi, un primar a dorit
re tragerea avizului din diferite mo -
ti ve. De ce trebuie sã ne afecteze
în continuare pe noi, ca ºi client?
În acel moment, vehiculul ce
trans porta angajaþii care se întor -
ceau de la fabricã nu a fost lãsat
sã staþioneze de cãtre autoritãþi.“ 

Problemele ridicate de cãtre
re prezentantul PepsiCo au fost
susþinute ºi de cãtre preºedintele
Eu rolines Romania, Dragoș Anas -

ta siu: „Toate acestea aratã nu nu -
mai inutilitatea, ci ºi absurditatea
tu turor acestor reglementãri. A -
ces te reglementãri nu mai pot fi
regã site în Europa. Cu doar câteva
mici excepþii, peste tot cursele
re gulate speciale sunt liberalizate.
Este vorba despre un contract
între PepsiCo ºi un transportator,
iar transportatorul trebuie sã fie
în regulã din punct de vedere le -
gal, sã fie licenþiat, sã respecte
timpii de conducere ºi odihnã
etc“. De asemenea, directorul ge -
ne ral Atlassib, Daniel Micu a scos
în evidenþã birocraþia care afec -
tea zã cursele regulate speciale.
„În toatã þara unde avem astfel
de curse de convenþie, ne lovim
de problemele prezentate de re -
pre zentanta PepsiCo ºi, într-ade -
vãr, nu cred cã existã vreun con -
siliu judeþean care sã ne explice
de ce trebuie sã se amestece în
aceste autorizãri. Pânã la urmã,
este vorba despre un contract co -
mer c ial, semnat de douã com pa -
nii, fiecare rãspunde pentru ceea
ce face. Iar în acest context, de ce
ar mai fi nevoie de 30-90 de zile
pentru autorizare? Dacã am sem -
nat contractul cu beneficiarul
trans portului, de mâine trebuie sã
în cep treaba“. Problema auto ri -
zãrii a fost scoasã în evidenþã ºi
de cãtre alþi transportatori din
salã. „Din momentul în care s-a fã -
cut trecerea de la ARR la consiliile
judeþene, dureazã minimum douã
luni pentru a obþine o licenþã de
curse speciale regulate, pentru
cã trebuie aprobate prin hotãrâre
de consiliu. ªi cu staþiile întâm pi -
nãm greutãþi. Mergem sã soli ci -
tãm oprire în alte staþii decât cele
de transport public, dar uneori nu
ni se dã voie sã oprim pe raza lo -
ca litãþii respective. Suntem forþaþi
sã încãlcãm legea, apelând la o
so cietate comercialã, cãreia îi ce -
rem permisiunea de a opri maºina
în curte pentru a lua angajaþii altei
companii.“ 

În concluzie, ceea ce în Europa
este foarte clar ºi foarte simplu,
în România este cel puþin com pli -
cat, oferind mai degrabã piedici
în realizarea afacerii. „Vreau sã
pre cizez cã pentru aceste curse
re gulate speciale Directiva Euro -
pea nã nu prevede licenþierea. Se
spu ne clar cã se poate circula doar
în baza contractului comer cial,
care trebuie sã fie la bordul au -
tovehiculelor. Dar autoritãþile de la
noi trebuie sã fie mai cu moþ“, a
conchis vicepreºedintele FORT. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

„„CC ompania PepsiCo
asigurã transport
pentru 500 de
an gajaþi pentru
fa brica de snacks

din Popeºti Leordeni ºi pentru fa -
brica de bãuturi din Dragomireºti,
fa bricile fiind amplasate în zone
în care nu existã mijloace de trans -
port în comun. În prezent, con -
trac tãm transportul din comune
de pânã la 60 km distanþã de fa -
bri cã“, a arãtat Alina Antonescu,
pre cizând cã printre criteriile de
eva luare ale companiei se numãrã
flexibilitatea ºi disponibilitatea.
„Foar te importantã este respec -
ta rea programului de lucru con -
form planificãrii. De asemenea,
ve hiculele ofertante nu se pot
schim ba decât cu acordul bene -

fi ciarului, iar parcul auto trebuie
sã conþinã cel puþin un vehicul de
re zervã. Un alt criteriu este faptul
cã, la evaluarea anualã, trans por -
ta torul trebuie sã îºi menþinã po -
ziþia pe piaþã, reuºind sã câºtige
anual evaluarea în comparaþie cu
încã cel puþin trei transportatori
ºi sã obþinã minimum de punctaj
con form cerinþelor PepsiCo. Nu -
mã rul de reclamaþii este foarte
im portant pe parcursul anului, de
ase menea, îmbunãtãþirile pe care

le aduce transportatorul, la fel ºi
preþul, calitatea, termenul de platã
ºi referinþele din piaþã. Cel mai
im portant lucru pentru noi este
sã respecte valorile ºi codul de
con duitã ale companiei. Subliniez
cã un ºofer poate prin acþiunile
lui sã întrerupã colaborarea cu un
transportator, care, pe parcursul
anilor, ne-a oferit cele mai bune
con diþii“. Pe de altã parte, be ne -
ficiile transportatorilor din co la -
bo rarea cu o companie multi na -
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BBiirrooccrraaţţiiaa  mmaacciinnăă
ccuurrsseellee  ssppeecciiaallee
UUnnaa  ddiinnttrree  nniişşeellee
iinntteerreessaannttee  ddee  ppee
ppiiaaţţaa  ddee  ttrraannssppoorrtt
ppeerrssooaannee  ssee
rreeffeerrăă  llaa
ccuurrsseellee  ddee
ccoonnvveennţţiiee,,
sseerrvviicciiiillee
ooffeerriittee
mmaarriilloorr
pprroodduuccăăttoorrii
ppuuttâânndd  ssăă  aassiigguurree
vvaarriiaannttee  ssttaabbiillee  ddee
vveenniitt,,  cchhiiaarr  şşii
ppeennttrruu  ccoommppaanniiiillee
mmiiccii..  CCee  îînnsseeaammnnăă
ssăă  lluuccrreezzii  ccuu  uunnuull
ddiinnttrree  jjuuccăăttoorriiii
cchheeiiee  ddee  ppee  ppiiaaţţăă,,
aamm  îînncceerrccaatt  ssăă
aaffllăămm  ddee  llaa  AAlliinnaa
AAnnttoonneessccuu,,  HHRR
SSeerrvviicceess  SSppeecciiaalliisstt
llaa  PPeeppssiiCCoo  RRoommâânniiaa..

Dragoş Anastasiu, 
preşedinte Eurolines România:

Cine mai considerã cã acest tip de curse mai
trebuie reglementat, în afarã de stabilirea

staþiilor?! Dacã nu mai considerã nimeni, aº vrea sã
plecãm de aici cu un MANIFEST prin care sã spunem
cã toate asociaþiile, toþi transportatorii ºi beneficiarii
solicitã autoritãþilor sã stopeze nebunia. De

asemenea, mai este cineva care considerã cã aceste curse
ocazionale mai au nevoie de astfel de liste de pasageri ºi de
reglementare? Eu, de exemplu, dacã trebuie sã iau cu autocarele 
turiºti care fac croaziere, pentru transfer sau excursii pe uscat,
trebuie sã am în autocar lista de persoane, pe care trebuie sã o
transmit înainte la ARR sau la alte autoritãþi, acum. La fel în cazul
nunþilor, de exemplu. Eu trebuie sã anunþ cursele ocazionale cu 24
h înainte.“ 

„

Alina Antonescu, HR Services 
Specialist la PepsiCo România:

Compania PepsiCo acordã întreg suportul transportatorilor,
susþinându-ºi partenerii de pe acest segment în dezvoltare.“

„
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PPreþul a scãzut drastic în -
cã din 2007, pentru cã
transportatorii au în þe -
les cã reprezintã sin gu -
rul mod de atragere a

pasagerilor în afara calitãþii, a a -
fir mat Lizeta Volcinschi, director
ge neral al Direcþiei Generale Re -
gle mentãri în Transporturi în ca -
drul MTI. Ea a subliniat cã trebuie
sã se þinã cont de faptul cã pa sa -
gerii care beneficiazã de transport
internaþional reprezintã o cate go -
rie cu venituri reduse, deplasân -
du-se în general la muncã. „De
exem plu, pe ruta Bucureºti - Ate -
na, preþurile ajunseserã la 50
euro/cursã, ducând la falimentul
fir melor care nu au rezistat cu pre -
þurile scãzute prea multã vreme.
Doar firmele vechi au ºtiut sã þinã
preþurile cât au putut de sus, chiar
dacã au cedat pânã la urmã. La a -
cest moment, piaþa s-a reglat, fir -
mele care n-au þinut piept com -
pe tiþiei s-au retras sau ºi-au gãsit
alte relaþii, în statele terþe unde
con curenþa nu este aºa acerbã.
Chiar ºi în acest moment, avem
400 de trasee de servicii regulate,
în statele membre UE”, a arãtat
Lizeta Volcinschi, subliniind cã din
cauza faptului cã traverseazã sta -
te cu rigori mari în materie de in -
spec þie ºi control, firmele s-au
pus la punct, ºoferii sunt profe sio -
niºti, mijloacele de transport sunt
performante. „Astfel, firmele re -
zis tã pe piaþã, dar probabil cã va
mai urma o tranºã de selecþie na -
turalã”, a apreciat directorul ge -

ne ral al Direcþiei de Reglementãri
în Transporturi, menþionând însã
cã au existat operatori de trans -
port care au oferit surprize plã -
cu te. Deºi nu executaserã trans -
port internaþional decât ocazional
pânã în 2007, au rezistat pe piaþã
ºi, la acest moment, înregistreazã
câºtiguri mari, reprezentând un
real concurent pentru operatorii
din Spania sau Germania.

Mai liberi în afară
decât în România

„Transportul internaþional este
rentabil datoritã faptului cã ope -
ra torul are posibilitatea sã îºi cree -
ze ramificaþii ºi în statele de tran -
zit, acolo unde poate avea uºi
des chise. Din 4 decembrie 2011,
au intrat în vigoare trei regu la -
men te europene, Regulamentul
1073 privind transportul de per -
soane incluzând prevederi legate
de transportul de tip cabotaj. Ast -
fel, un operator de transport poate
solicita autoritãþii de autorizare
sã execute ºi transport naþional.
Românul nu va putea niciodatã
sã execute transport naþional cu
îmbarcare/debarcare pe staþii
naþionale pânã la destinaþie, însã,
în strãinãtate, o poate face, cu
res pectarea legislaþiei naþionale a
statului respectiv”. Lizeta Vol -
cinschi a menþionat cã pe seg -
men tul de transport internaþional
în state terþe, care nu sunt mem -
bre UE, existã 67 de servicii regu -
late, ponderea cea mai mare a -

vând-o Republica Moldova, ur -
matã de Turcia. Interesant este
cã tarifele din statele din afara UE
sunt mai mari decât cele din sta -
tele membre. „Acum dorim des -
chi derea unor pieþe noi, pe relaþia
Ucraina. Au avut deja loc întâlniri
pentru stabilirea condiþiilor, deoa -
rece transportatorii români refuzã
ruta respectivã din cauza modului
în care autoritãþile de control îºi
fac treaba. Între Chiºinãu ºi Mos -
cova sunt 600 de trasee ºi am
putea acoperi foarte bine ºi noi
o parte din aceste rute”, a explicat
directorul general din cadrul MTI.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Selecţie naturală în
transportul internaţional
Calitatea dictează pe segmentul de transport
internaţional, oferind, mai ales după liberalizarea din
2007, o şansă de profit companiilor româneşti, care pot
merge astăzi cu uşile deschise şi încă pot avea avantajul
unor costuri inferioare celor pe care le înregistrează
concurenţii din Vest.

În cifre...
În 2006, existau 251 de
servicii regulate cu destinaþii
în þãrile Uniunii Europene, cu
pondere mare în Ungaria, ºi
chiar ºi în Spania, unde erau
36 de servicii regulate. În
2007, odatã cu intrarea în
Uniunea Europeanã, s-a
înregistrat o creºtere de 53%
a numãrului de servicii
regulate, fiind autorizate 124
de trasee în prima jumãtate a
anului 2007. Ulterior, s-a
constatat o creºtere anualã de
aproximativ 30% din 2008
pânã în prezent, ponderea cea
mai mare având-o Spania ºi
Italia, în timp ce pe Ungaria
s-a constatat o reducere
semnificativã.

PPregãtirea profesionalã
reprezintã în continuare
un segment cu multe
pro bleme. În cadrul dez -
ba terilor pe aceastã te -

mã ce au avut loc în cadrul con -
fe rinþei de la Sighiºoara, s-a arãtat
cã pentru firmele de transport
este foarte important sã lucreze
la corectarea problemelor de ati -
tu dine ale ºoferilor, la respon sa -
bi lizarea lor, aceste aspecte fiind
în directã legãturã cu eficienþa fir -
mei, iar institutele de formare pro -
fesionalã oferã pachete de pre -
gãtire în acest sens.

„Un accident sau un incident
nu se rezumã la simpla reparare a
maºinii, monitorizarea con su mu -
lui de combustibil ºi gestio na rea
relaþiei cu pasagerii, toate acestea
sunt cuprinse în trainin gu rile
realizate de centrele de pre gãtire
profesionalã. Întotdeauna au fost
ºi existã oportunitãþi”, a pre cizat
Sandor Gabor, preºedinte IFPTR.

Cursurile de calitate, însã, sunt
oferite opþional ºi nu au legãturã
cu pregãtirea obligatorie.

„La ora actualã, nici cursurile
obligatorii nu se realizeazã, pentru
cã nu existã cerere. Eu aº desfiinþa
toa te ordinele legislative care im -
pun formarea profesionalã”, a
com pletat preºedintele IFPTR.

Semnalul de început al pregã -
ti rii profesionale de calitate a ºo -
ferilor la nivel naþional ar trebui sã
plece de la manageri, direct in te -
resaþi în a avea angajaþi cât mai
productivi. 

„Pãrerea mea este cã ar trebui
sã începem pregãtirea profesio -
na lã la manageri ºi pentru asta ar
tre bui sã existe în piaþã cursuri
care sã ne atragã. Eu sunt de pã -
re re cã omul vrea dacã este moti -
vat, dacã înþelege, dacã îi place.
O datã ce aceºtia sunt convinºi
de necesitatea pregãtirii, pot s-o
transmitã mai departe cãtre ºo -
feri”, a completat Dragoº Anas ta -
siu, preºedinte Eurolines Româ -
nia.

Fãrã îndoialã, pregãtirea obli -
ga torie, modul în care acest seg -
ment a evoluat în România a dus
la o deteriorare a încrederii ºo fe -
rilor ºi managerilor în actul de
pregãtire.

„La ora actualã, existã un vid
legislativ în domeniu. Ordonanþa
190 a fost abrogatã iar toate pre -
ve derile cuprinse în acest act nu
mai existã. Nevoia de a demara
ast fel de cursuri a plecat de la ne -
voia de a lua bani pentru exami -
na re. Toate întrebãrile ºi exerciþiile
au fost fãcute la nivelul celor care
examinau. Acest lucru trebuie re -

vizuit”, a arãtat Virgiliu Cucliciu,
inspector ºef ISCTR.

În aceste condiþii, nu este de
mirare cã „pregãtirea profesionalã
s-a transformat într-un galop dupã
certificate, pe care le plãtim, pen -
tru cã nu ne putem permite sã
pregãtim toþi ºoferii o datã pe an”,
a completat Ioan Lixandru, vice -
preºedinte UNTRR.

Totuºi, existã pe piaþã ºi
cursuri de pregãtire de calitate. 

„Cred cã sunt printre puþinii
din salã care a avut ocazia de a
participa la un curs ºi la o pe rioa -
dã de pregãtire practicã orga ni -
za tã de IFPTR. Mai ales partea
prac ticã are o importanþã deo se -
bitã pentru ºoferii noºtri. Câºti -
gu rile imediate sunt legate de
eco nomia de combustibil. Pro ble -
mele, pe de o parte, sunt legate
de lipsa de timp, dar va trebui sã
gãsim variante, ºi, pe de altã parte,
de faptul cã investim în pregãtirea
lor pentru ca mai târziu sã plece
la o altã companie. Instanþa nu ne
aju tã sub nici o formã, ba mai
mult, ne obligã sã îi primim înapoi
pe cei care sunt neco res pun zã -
tori”, a arãtat Daniel Micu, director
general Atlassib.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Transportatorii 
nu mai au încredere în
pregătirea obligatorie
Pe o piaţă care suferă puternic în privinţa calităţii forţei
de muncă, pregătirea profesională obligatorie s-a
transformat într-o formalitate pentru majoritatea
transportatorilor şi şoferilor. Ar putea reprezenta
cursurile opţionale, ce deţin şi elemente de practică,
începutul unei îmbunătăţiri a situaţiei?

Sandor Gabor,
preºedinte IFPTR: 
„ªoferului nu îi este
suficient sã îi spui ce
are de fãcut, ci trebuie
sã îi arãþi ºi, uneori, sã
îi ºi impui sã facã,
urmãrindu-l pânã
capãtã exerciþiu.”

Daniel Micu,
director general
Atlassib



la graniþe. Dorim sã organizãm în -
tâl niri cu conducãtorii auto care
e fectueazã transporturi rutiere
pu  blice și vrem sã demarãm un
pro  iect preluat din Germania ºi
O lan  da, în parcãrile de pe auto -
stra dã, cu conducãtorii auto de
marfã ºi per soane, pentru a lua
pul sul la tot ceea ce se întâmplã
ºi a le o feri rãspunsuri la între bã -
rile pe care aceºtia le au“, a arãtat
co mi sa rul ºef. 

Numărul
accidentelor
în scădere

Comisarul ºef George Grigore
a subliniat, de asemenea, faptul
cã eforturile din ultimii ani ale Po -
li þiei nu au rãmas fãrã rezultat.
Ast fel, din statisticile prezentate
în cadrul conferinþei, s-a putut ob -
ser va o scãdere importantã a ac -
ci dentelor rutiere grave ºi a vic -
ti mizãrii la începutul acestui an,
com parativ cu aceeaºi perioadã
a anului trecut, în ceea ce priveºte
con ducãtorii auto de transport
mar fã ºi pasageri. De asemenea,
pon derea acestor accidente este
foar te scãzutã. Din totalul acc i -
den telor rutiere grave înregistrate
la nivel naþional, cele comise de
ºoferii de transport marfã ºi pa -
sa geri reprezintã numai 3,17%,
2,53% din numãrul persoanelor
de cedate ºi 3,36% din numãrul
per soanelor rãnite grav. 

Aceeaºi scãdere s-a putut ob -
serva ºi în privinþa accidentelor
gra ve produse cu implicarea ºo -
fe rilor de transport pasageri. În
pri mele douã luni ale anului, au
avut loc numai 13 accidente (com -
pa rativ cu 28 în aceeaºi perioadã
a anului trecut), soldate cu un de -
ce dat ºi 15 rãniþi grav (10 decedaþi
ºi 21 rãniþi grav în ianuarie-fe brua -
rie 2011).

Principalele cauze gene ra toa -
re au fost viteza neadaptatã, ne -

a cordarea prioritãþii pietonilor ºi
de pãºirea neregulamentarã, care
con centreazã 10 accidente sol -
da te cu 2 morþi ºi 12 rãniþi grav.

Activităţi de
impunere a legii

George Grigore a arãtat faptul
cã în primele luni ale anului au
fost desfãºurate 1.787 acþiuni de
impunere a legii, dintre care 648
pe transport de persoane, 639
pe transport de mãrfuri generale,
53 pe transport de mãrfuri pe ri -
cu loase ºi 447 privind transportul
în regim de taxi, fiind aplicate
20.001 sancþiuni con tra ven þio -
nale, dintre care 4.829 au fost a -
pli cate conducãtorilor vehiculelor
care efectuau transport de per -
soane.

Au fost reþinute 978 permise
de conducere în vederea sus pen -
dã rii exercitãrii dreptului de a con -
du ce, din care 131 în cazul con -
du cãtorilor auto care efectuau
trans port de persoane, 620 în ca -
zul conducãtorilor auto care efec -
tuau transport de marfã, 1 în cazul
con d ucãtorilor auto care efectuau
trans port de mãrfuri periculoase
ºi 226 în cazul conducãtorilor
auto care efectuau taximetrie.

„Sancþiunile pentru con du cã -
torii de autovehicule în regim de
taxi, transport de persoane sau
mãr furi au fost date pentru ne -
res pectarea programului de odih -
nã, probleme tehnice grave, ma -
nie ra agresivã de conducere a
auto vehiculelor ºi transportul de
cãlãtori peste capacitatea de
transport prevãzutã în certificatul
de înmatriculare al vehicului res -
pec tiv“, a subliniat comisarul ºef
Geor ge Grigore. „Legat de pira te -
rie, am încercat sã îi eliminãm din
trafic pe cei ce se fac vinovaþi de
acest lucru prin controlul tehnic,
le-au fost retrase certificatele de
înmatriculare ºi permisele de con -
ducere, dupã caz, dar acestea
sunt singurele instrumente de
care dispunem, din pãcate“, a con -
clu zionat ºeful serviciului Siste -
ma tizare, Legalitate Transporturi
ºi Control Tehnic din cadrul Di -
rec þiei Rutiere - IGPR. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Poliţia doreşte colaborare

Siguranţă rutieră, egalitate
pe piaţă, dialog 
cu societatea civilă
Invitat în cadrul
conferinţei
organizate de Ziua
Cargo la sfârşitul lunii
martie la Sighişoara,
comisarul şef George
Grigore, şef serviciu
Sistematizare,
Legalitate
Transporturi şi
Control Tehnic din
cadrul Direcţiei
Rutiere - IGPR, a
prezentat celor
prezenţi câteva
detalii despre Planul
de Acţiune al Poliţiei
Rutiere în perioada
2012-2016. Acesta
pune accentul pe
reducerea numărului
victimelor din
accidentele rutiere,
deziderat care nu se
poate realiza fără
colaborarea strânsă
cu operatorii de
transport.

„„AA vem ca obiec -
tiv reducerea
pr ogresivã a
vic timelor ac ci -
den telor ru tie -

re. Deja am elaborat un plan de
mãsuri care vizeazã vehiculele de
transport marfã ºi persoane, au
fost întâlniri la nivelul fiecãrui ju -
deþ între Poliþia Rutierã ºi ope ra-
to rii de transport, care activeazã
în zona respectivã“, a subliniat
Geor ge Grigore, în cadrul con fe -
rinþ ei. Conform celor declarate de
co misarul ºef de poliþie, obiec ti -
vele secundare ar fi menþinerea
unui climat de egalitate în do me -
niul transportului rutier, in for ma -
rea opiniei publice cu privire la
intervenþia promptã a poliþiei pen -
tru dezvoltarea sentimentului de
siguranþã, protecþia mediului ºi

pro fesionalizarea poliţiºtilor ru -
tieri.

„Ca ºi mãsuri propuse pentru
activitãþile de aplicare a legii, or -

ganizãm acþiuni comune cu au to -
ri tãþile cu competenþe în domeniu,
precum ISCTR, RAR, dar ºi acþiuni
comune cu vecinii unguri ºi bulgari

Sancţiuni aplicate la începutul acestui 
an din punct de vedere al actelor

normative încălcate de conducătorii
autovehiculelor de transport marfă

şi pasageri:
- 17.390 pentru abateri de la regimul rutier, prevãzute de O.U.G.

nr. 195/2002, 10 conform H.G. nr. 69/2012;
- 900 prevãzute de O.G. nr. 37/2002;
- 66 pentru lipsa rovinietei, prevãzute de O.G. nr.15/2002; 
- 130 pentru lipsa asigurãrii de rãspundere civilã auto, conform

Legii nr. 136/1995;
- 19 prevãzute de Legea nr. 92/2007 privind transportul local;
- 998 prevãzute de Legea nr. 38/2003;
- 18 prevãzute de Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997.

Activitatea Poliţiei
Rutiere 

pe linia eliminării
pirateriei

În conformitate cu prevederile
Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 34/2010 privind
unele mãsuri pentru întãrirea
controlului în scopul
combaterii transporturilor
ilicite de mãrfuri ºi de
persoane, în primele douã luni
ale anului 2012, s-a dispus
suspendarea dreptului de
utilizare a vehiculelor în 51
cazuri în care transportul se
derula în mod ilegal (1
transport persoane, 6
transport marfã, 3 transport
mãrfuri periculoase ºi 41 taxi)
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DINAMICA ACCIDENTELOR GRAVE
(2 luni 2011 / 2 Iuni 2012) în care au fost implicaţi cu vinovãţie
conducãtorii auto care efectuau transport rutier de mãrfuri și persoane

DINAMICA ACCIDENTELOR GRAVE
(2 luni 2011 / 2 Iuni 2012) în care au fost implicaţi cu vinovãţie
conducãtorii auto care efectuau transport rutier de persoane
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Autoritatea
Metropolitană de
Transport Bucureşti,
ca la Berlin
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AA rgumentele, pe scurt,
sunt cã autoritatea ger -
 manã „integreazã toate
mijloacele de trans -
port“ ºi „nu dã po -

sibilitatea sã existe concurenþã ne -
loialã între operatori“. Pe de al tã
parte, tot ce se va întâmpla în
cadrul zonei metropolitane Bu cu -
reºti va deveni un model pentru
alte zone metropolitane din Ro -
mâ nia, a anunþat Adrian Criþ la con -
ferinþa „Transportatorii aº teap tã
rãspunsuri“, organizatã de re vis ta
Ziua Cargo pe 22 - 23 mar tie, la
Sighiºoara. ªeful AMTB a pre  zen -
tat rolul ºi proiectele institu þiei pe
care o conduce, dar a rãspuns ºi
tirului de întrebãri din salã.

„Preluãm modele din Europa
ºi îmi doresc sã ne mulãm pe pro -
iectul Berlin. Este modelul care
in tegreazã toate mijloacele de
trans port, e cel care nu dã posi -
bi litatea sã existe concurenþã ne -
loialã. Dorim ca tot ce se întâmplã
în cadrul Zonei Metropolitane sã
devinã un model pentru alte zone
metropolitane din România”, a
precizat Adrian Criþ.

AMTB proiecteazã integrarea
tuturor modurilor de transport, in -
te grarea operatorilor de transport
ºi integrarea tarifarã. „Ne dorim un
transport de calitate, ne dorim ca
toþi cetãþenii din zona metro po li -
ta nã sã aibã servicii de calitate.
Acest lucru nu este posibil decât
având la dispoziþie mijloacele de
trans port care respectã cerinþele
pieþei. ªtim cã, în ultima perioadã,
ui tându-ne la recensãmântul efec -
tuat, populaþia judeþului Ilfov a
cres cut cu aproximativ 30% faþã
de recensãmântul anterior. De
ase menea, ºtim cã nevoile de mo -
bilitate au crescut, în condiþiile în
care s-au înfiinþat multe societãþi
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Adrian Criţ, directorul general al Autorităţii
Metropolitane de Transport Bucureşti
(AMTB), croieşte activitatea acestei
instituţii pe modelul celei din Berlin.

în jud. Ilfov, societãþi unde lu crea -
zã locuitori din Bucureºti“, a spus
ºeful AMTB.

Terminale
intermodale şi
pachete de trasee

Adrian Criþ a explicat cã vom
avea un transport de calitate în
Bu  cureºti prin intermediul unor
ter  minale intermodale ºi prin atri -
buirea traseelor nu pe curse, ca
în prezent, ci pe trasee ºi pachete
de trasee. „Prin intermediul ter -
mi nalelor intermodale se va face
schimbul de cãlãtori dintre socie -
 tatea care face transport public în
Bucureºti, autorizatã de au to ri -
tatea localã - aici e vorba de RATB
- ºi operatorii care îºi des fã ºoarã
cursele în zona Ilfov - Bu cu reºti.
(…) E bine sã mergem pe o atri -
bu ire a traseelor sau chiar a pa -
che telor la atribuire, care sã dea
po sibilitatea operatorului res pec -
tiv sã suplimenteze cu mij loa ce
de transport atunci când ce re rea
o impune“, a explicat Adrian Criþ.

El susþine cã „avem aceste ter -
mi nale ce trebuie completate cu
par cãri ºi pot fi utilizate pentru
toa te modurile de transport“ - ce
tre buie foarte bine definite.
„Avem o serie de terminale care
pot fi utilizate în momentul de fa -
þã pentru acest lucru ºi acolo se
poate face joncþiunea, pentru cã
existã Metro, Carrefour ºi alte so -
cie tãþi comerciale care au nevoie
de transport special, care faci li tea -
zã accesul posibililor clienþi, îi duc
în curtea lor. Dar acei angajaþi nu
pot fi luaþi din poartã în poartã, din
sta þiile publice; nu este normal
sã fie trasee regulate speciale su -
pra puse peste traseele regulate.
Dacã opresc în staþiile publice,

blo cãm circulaþia“, a precizat
Adrian Criþ.

Noul Program de
transport, din
aprilie 2013

Ca etape în atribuirea tra see -
lor, el a spus cã determinarea nu -
mã rului de cãlãtori este esenþialã.
„Cu noaºtem fluxul de cãlãtori din
ju rul Bucureºtiului, cunoaºtem po -
pu laþia activã care îºi desfãºoarã
în momentul de faþã activitatea în
Bu cureºti ºi în Ilfov. Sunt niºte date
esenþiale de la care pornim în
întocmirea Programului de trans -
port, program care va fi dis cutat ºi
cu confederaþiile pa tro na le“, a
adãugat directorul general al AMTB.

Adrian Criþ a fãcut precizarea
cã, în momentul de faþã, Pro gra -
mul de transport aprobat în anul
2008 ºi atribuit rãmâne valabil
pâ nã la urmãtoarea atribuire.
„Prac tic, pânã în aprilie 2013, Pro -
gra mul de transport e valabil, li -
cenþele sunt valabile. Noi putem
sã facem documentaþia de atri -
bu ire, putem sã licitãm - ºi cred
cã e benefic sã licitãm înainte,
ast fel încât sã cunoaºtem viitorii
ope ratori ºi mijloacele de trans -
port cu care aceºtia vor opera pe
traseele respective, din aprilie
2013“, a anunþat ºeful AMTB.

În opinia sa, acest lucru va fi
be nefic pentru toatã lumea: ºi
pen tru cãlãtori, ºi pentru opera -
tori. „Sã se ºtie cine câºtigã acel
tra seu, cui i se atribuie, cu ce mij -
loace de transport - pentru cã noi
ne dorim calitate ºi mijloace de
trans port urban. Nu putem sã
avem un transport de calitate în
con diþiile în care mijloacele de
trans port din jurul Bucureºtiului
sunt de capacitate micã. Aceste

probleme trebuie rezolvate - ºi le
vom rezolva prin viitorul program“,
a explicat ºeful AMTB.

Criterii de
atribuire

Despre criteriile de atribuire,
Adrian Criþ a spus cã ele vor fi
trecute în normele metodologice
la care lucreazã Ministerul Admi -
nis traþiei ºi Internelor ºi Ministerul
Transporturilor ºi Infrastructurii.
„În general, se vor pãstra criterii
care stau în picioare prin OMAI
nr. 353/2007 ºi vor veni ºi alte
criterii, referitoare la capacitatea
de transport, la gradul de confort“,
a insistat Adrian Criþ.

Întrebat cum vede cursele
spe ciale Bucureºti - Ilfov, direc to -
rul general al AMTB nu a exclus
posibilitatea atribuirii unui singur
operator atât traseul regulat, cât
ºi cel pentru cursele speciale.  Pe
de altã parte, este nevoie de staþii
speciale pentru astfel de curse. 

Întrebat dacã s-a gândit câþi
o peratori vor dispãrea, ºeful
AMTB a rãspuns franc: „Nu mã
gân desc câþi operatori vor dis pã -
rea, mã gândesc cã în momentul
de faþã existã mijloace de trans -
port care fac câte o cursã pe un
sin gur traseu, iar traseul are 100
de curse. Mã gândesc cã acel
ope rator se poate asocia cu alþi
operatori mai mari ºi mã gândesc,
în primul rând, la confortul ºi la
calitatea serviciilor pentru cetã -
þean. Prin asocierea operatorilor
de transport, prin criterii clare de
atribuire care sã þinã seama ºi de
cererea de transport, calitatea, în
general, creºte”. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Strategia AMTB de dezvoltare
a serviciului de transport
public: 2012 - 2020

Restructurarea
reţelei 

Restructurarea reþelei de
trans port este dificil de realizat,
dar strict necesarã, potrivit auto -
ri lor strategiei. Se vor urmãri, prin -
tre altele:

- Dezvoltarea unor planuri de
de plasare pentru unele între prin -
deri ºi ºcoli (în scopul optimizãrii
deplasãrilor cãtre aceste puncte
de interes);

- Dezvoltarea unor coridoare
de transport de capacitate cres -
cu tã, adaptatã la structura cererii
ºi configuraþiei urbane;

- Identificarea punctelor de
trans fer dintre diferitele moduri
de transport;

- Prelungirea unor trasee de
au tobuz în aºa fel încât sã se rea -
li zeze o transbordare directã atât
pentru unele trasee semicirculare,
cât ºi pe anumite radiale; 

- Dezvoltarea unor trasee cât
mai directe în cadrul reþelei de
au tobuz, pentru diminuarea lun -
gi mii lor ºi, implicit, a kilometrilor
parcurºi suplimentar;

- Analiza ºi reamplasarea unor
sta þii în concordanþã cu fluxul de
cã lãtori ºi condiþiile oferite de in -
fra structurã;

- Colaborarea cu MTI, PMB,
CGMB, CJ Ilfov ºi cu alþi actori lo -
cali pentru dezvoltarea unor pro -
iec te integrate, legate de trans -
ferul intermodal, în special între
sistemele de transport ale RATB,
Metrorex, CFR ºi transportul re -
gional cu autobuze, dar ºi cu alte
facilitãþi pentru parcãri ºi biciclete; 

- Extinderea reþelei de trans -
port în noile cartiere de la pe ri ferie;

- Colaborarea cu autoritãþile
lo cale pentru a se prevedea in te -
grarea transportului public în zo -
ne le rezidenþiale ce vor fi con -
stru ite.

Dispeceratul 
AMTB şi
integrarea
operatorilor 

Integrarea diverselor com po -
nen te ale transportului public
într-un singur mediu de exploatare
are ca elemente principale:

- Existenþa unui singur coor -
do nator al întregii reþele, chiar
dacã sunt mai mulþi operatori

- Coordonarea orarelor de ac -
ti vitate

- Aplicarea unui sistem unic
de taxare ºi tarifare

- Staþii ºi terminale multi mo -
da le integrate atât pentru trans -
por tul local, cât ºi pentru cel re -
gional.

Creºterea nivelului de in te -
grare între operatorii de transport
- unul dintre obiectivele principale
ale strategiei - are menirea sã ar -
mo nizeze, în beneficiul direct al
cãlãtorilor, activitatea mai multor
operatori. 

Decizia de realizare a unor sis -
te me în concordanþã cu cererea
de transport calculatã obiectiv,
pla nificarea judicioasã a ex ploa -
tãrii, asigurarea unui echilibru co -
rect între cererea de deplasare ºi
ca pacitãþile puse la dispoziþie,
sunt câteva din acþiunile ºi con -
se cinþele posibile în cadrul in te -
grãrii. Beneficiile sunt evidente
ºi, de mai mult de un deceniu, a -
ceasta este calea urmatã de ma -

jo ritatea oraºelor ºi recomandatã
în continuare de Asociaþia Inter -
na þionalã a Transportatorilor Pu -
blici - UITP.

Modernizarea
facilităţilor de
transfer
intermodal

Una dintre problemele la care
trebuie sã se gãseascã soluþii în
etapa urmãtoare este aceea a
trans ferului intermodal, asigu rân -
du-se ºi o racordare optimã cu
trans portul regional ºi interurban.

De asemenea, trebuie sã se
ia în considerare Proiectul de dez -
voltare integratã a transportului
feroviar din zona metropolitanã.

Pentru descongestionarea tra -
fi cului cãtre centrul oraºului, se
vor propune proiecte de creare a
fa ci li tãþilor speciale de Park &
Ride. Ca regulã generalã, aceste
facilitãþi trebuie amplasate în
punc tele de ra cordare ale auto -
strã zilor ºi dru mu ri lor naþionale
cu reþeaua stradalã ur banã, unde
existã terminale sau staþii ale
trans portului public ºi unde, con -
form sondajelor efec tua te, se con -
statã fluxuri majore de navetiºti ºi
vizitatori ocazionali ai oraºului,
care utilizeazã automobilul în de -
plasãrile efectuate, se mai aratã
în strategie.

În viitoarele numere ale revis -
tei Ziua Cargo, dar ºi pe site-ul
www.ziuacargo.ro, vom prezenta
pe larg fiecare capitol din strategia
AMTB.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti (AMTB)
a elaborat Strategia de dezvoltare a serviciului de
transport public pentru perioada 2012 - 2020.

„„PP rin acest do cu -
ment, se pre gã -
teº te terenul în
vederea im ple -
men tãrii unui

plan de acþiune din care vor re zul -
ta proiecte cu impact major asu -
pra calitãþii transportului public ºi
a mobilitãþii generale din Zona
Me tropolitanã a Municipiului Bu -
cu rești“, ne-a declarat Adrian Criþ,
directorul general al AMTB ºi co -
or donatorul echipei de specialiºti.
Strategia a fost transmisã forurilor
superioare, spre aprobare.

„Misiunea strategicã a AMTB
este de a oferi un serviciu de
trans port public fiabil, capabil sã
rãs pundã necesitãþilor clienþilor, la
pre þuri accesibile, prin utilizarea
efi cientã a resurselor logistice de
care dispune. Succesul depinde
de efortul conjugat al Ministerului
Transporturilor ºi Infrastructurii,
al Consiliului General al Mu ni ci -
piu lui Bucureºti ºi al Consiliului
Judeþean Ilfov, dar ºi al cetãþenilor
acestei zone metropolitane“, se
aratã în document. 

Pentru viaþa zonei metro po li -
ta ne, transportul public are a van -
taje multiple, comparativ cu au -
to mobilul: capacitate superioarã
de transport la acelaºi grad de
ocu pare a spaþiului stradal, con -
sum de energie ºi grad de poluare
inferioare, siguranþã ºi securitate
sporite, cheltuieli scãzute.

Totuºi, pentru ca serviciul ofe -
rit sã fie atractiv, trebuie asigurate
în primul rând ritmicitatea, viteza
medie comparabilã ori superioarã
traficului general, confort rezo na -
bil ºi siguranþã, accesibilitate cres -
cutã, uºurinþa utilizãrii reþelei ºi
tarife acceptabile.

„Elementul general ce va ca -
rac teriza politicile viitoare de asi -
gu rare a mobilitãþii cetãþenilor
unei metropole cum este Bucu -
reº tiul este acela de pãstrare a
co tei ridicate de piaþã ce o pre -
zin tã transportul public, prin mã -
suri considerate deja standard în
alte oraºe europene ºi de care se
va þine cont în aplicarea prezentei

strategii“, precizeazã specialiºtii
AMTB. 

Pe de altã parte, ei admit cã „din
punct de vedere al asigurãrii mo bi -
li tãþii populaþiei pe baza coloanei
vertebrale a unui sistem de trans -
port public atractiv, zona Bucureºti-
Ilfov suferã din cauza lipsei unor
conexiuni de mare ca pa citate în
cadrul reþelei, co ri doa re prin care
sã se asigure tranzitul rapid între
principalele puncte de atracþie“.

Strategia urmãreºte ºi dez vol -
tarea sistemelor inteligente, cum
este plata cãlãtoriei cu cardul
„contactless“ pentru RATB ºi Me -
trorex. În prima fazã, integrarea
ce lor doi mari operatori s-a rea -
li zat prin utilizarea abonamentelor
ºi a „portofelului electronic“ iar
sis temul de platã a fost conceput
ca în viitor sã poatã accepta in -
te grarea cu încã alþi 6 operatori
de transport.

Calea ferată,
sfântă

„Soluþiile aplicate deja în
multe capitale europene, cum ar
fi Berlin, Londra, Bruxelles, Paris
etc, se bazeazã pe transportul pe
calea feratã reprezentat de me -
trou ºi trenurile urbane, ale cãror
reþele sunt dezvoltate ºi la nivel
regional, dar ºi pe sistemele de

transport cu tramvaiul/metroul
uºor ori autobuze cu capacitate
crescutã, atunci când este vorba
de coridoarele de transport. 

Sistemele de transport cu tro -
lei buzul sunt eficiente ºi utile mai
ales în zonele centrale ori rezi -
den þiale ale oraºelor, pe trasee
scur te, jucând rolul de „ali men ta -
tor“ al sistemelor de mare ca pa -
ci tate (acestea prezentând o ca -
pa citate de transport mai redusã,
dar pot oferi o frecvenþã crescutã,
atractivã pentru preluarea rapidã
a cãlãtorilor din staþii)“, apreciazã
specialiºtii AMTB.

În privinþa altor sisteme de
transport, o soluþie inteligentã
pentru utilizarea transportului mo -
to rizat în Bucureºti este cel ce
poar tã denumirea de Car-Sharing,
sis tem ce va fi implementat ºi în
zo na metropolitanã de-a lungul
urmãtorilor ani. 

Dinspre Ilfov, cele mai multe
din tre cãlãtorii sunt efectuate în
Bu cureºti cu scopul de a ajunge
la locul de muncã ori ºcoalã, astfel
cã va trebui sã se ia în considerare
ºi o gândire de ansamblu a trans -
por tului colectiv asigurat de anga -
ja tori sau dezvoltarea unor trasee
care sã asigure transportul an ga -
ja þilor din zonele industriale, de
birouri sau cele de retail, mai aratã
autorii strategiei. 
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Otokar Vectio T

EExxppeerriieennţţăă  îînn
sslluujjbbaa  eeffiicciieennţţeeii

ÎÎn general, autocarele pro du -
se în Turcia nu im pre sio nea -
zã la prima vedere - un de -
sign modern, dar nu
spec taculos, interior con for -

tabil, clasic, post de conducere
func þional, fãrã elemente speciale
care sã atragã atenþia. Totuºi, un
ope rator de transport va aprecia
ca litatea execuþiei, finisajele bune,
e chiparea la nivelul solicitat, ca -
pa citatea bunã de transport ºi,
bine înþeles, preþul. ªoferul, chiar
dacã nu beneficiazã de un post de
conducere de ultimã generaþie,
se bucurã de o maºinã uºor de
con dus, care îi permite sã îºi facã
trea ba bine ºi în siguranþã. Nici
cã lãtorii nu au motive de nemul -
þu mire, pentru cã producãtorii
turci de autocare ºtiu sã asigure
un bun nivel de confort ºi o aºe -
zare ergonomicã ºi intuitivã a co -
men zilor (reglarea scaunelor, ac -
þio narea luminilor pentru citit,
re glarea fluxului de aer).

Experienþa producãtorilor turci
este cea care impresioneazã a tunci
când priveºti autovehiculul în
ansamblu, iar Otokar îºi de mon s -
treazã din plin priceperea în cazul
modelului Vectio. Pe de o parte,
toate elementele îþi creeazã im pre -
sia cã se aflã acolo unde ar tre bui
sã fie, lãsând totodatã po si bilitatea
dotãrilor opþionale (cum ar fi o
toaletã), iar pe de altã parte, cei de
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Capacitate mare de transport, preţ competitiv şi un
autovehicul pentru care producătorul promite fiabilitate
şi costuri mici de exploatare - Otokar şi-a propus ca
Vectio să răspundă cât mai bine nevoilor de zi cu zi ale
transportatorilor ce operează curse regulate, pe
distanţe scurte şi medii, autovehiculul putând fi utilizat
ocazional, inclusiv pe curse turistice.
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la Otokar au ºtiut sã nu fa cã prea
multe compromisuri, mai ales pe
capitolele importante, cum ar fi
motorul, transmisia, sus pensia...

Vizibilitate şi
manevrabilitate

Am realizat un scurt drive-test
cu Vectio T, în cadrul cãruia am
putut aprecia calitãþile acestui mo -
del, ce se preteazã atât de bine
la majoritatea curselor regulate
de pasageri din România. Vectio
beneficiazã de un design plãcut
la exterior, elementele de design
din partea frontalã fiind continuate
pe pãrþile laterale, cãtre spate.

La interior, amenajarea este
una clasicã, oferind o bunã ac ce -
sibilitate pentru cãlãtori. Înãlþimea
interioarã este generoasã, scau -
ne le sunt rabatabile, iar auto ve -
hi culul este dotat cu aer con di -
þio nat. În plus, pentru cursele mai

lungi, autocarul dispune de sistem
audio-video, cu douã monitoare
LCD ce se rabateazã din plafon.
Este impresionantã capacitatea
mare de transport, ce poate ajun -
ge la 43+1+1 cãlãtori, iar cala de
bagaje oferã un volum generos
ce ajunge la 5,5 mc.

Însã cea mai bunã impresie mi-a
fãcut-o condusul. Autocarul de 10
m lungime s-a dovedit foar te ma -
nevrabil ºi plãcut în timpul drive-
tes t ului. Senzaþia de si gu ranþã este
influenþatã pozitiv de vizibilitatea
excelentã, datoratã atât parbrizului
mare, dintr-o si n gu rã bucatã, cât ºi
oglinzilor la te rale (cu dimensiuni
ge neroase, dispuse ca la ma jo ri ta -
tea autocarelor mo der ne în partea
de sus, cu reglare e lectricã din inte -
rior). În plus, au tovehiculul este echi -
pat cu ca me rã pentru mersul înapoi.

Chiar dacã schimbarea vite ze -
lor se face manual, comenzile rãs -
pund bine ºi, astfel, ºoferul îºi des -

fãºoarã activitatea relaxat. Prac tic,
deºi iniþial am privit trans mi sia
manualã ca pe un minus, cutia de
viteze ZF cu ºase trepte înainte
m-a fãcut sã îmi schimb pãrerea.
Frânele sunt pneumatice, pe discuri
faþã/spate, sistemele ABS ºi ASR
fiind prezente. Toto da tã, am apre -
ciat eficienþa cu care ac þioneazã
retarderul marca Telma.

Dacã ar fi sã anticipez ºi unele
nemulþumiri ale ºoferilor, acestea
ar putea fi legate de accesul mai
dificil atunci când se aºeazã la
pos tul de conducere sau când se
ridicã din acesta ºi poate lipsa
unui numãr mai mare ºi mai variat
de spaþii de depozitare.

În orice caz, Otokar Vectio T
asigurã un ºofat plãcut ºi relaxat,
la care contribuie din plin motorul
MAN de 290 CP ºi suspensiile
integral pneumatice.

Este posibil ca în situaţia utili -
zã rii autovehiculului pe trasee mai

di fi cile, cu numeroase curbe ºi pan -
te, sã se justifice un motor mai pu -
ter nic. Pentru zone de ºes, acest
mo tor asigurã fãrã probleme pu -
terea necesarã.

Cu siguranþã, eficienþa realã a
u nui vehicul comercial este des co -
pe ritã în timp, în special prin
cunoaºterea costurilor reale de ex -
pl o atare ºi întreþinere. Totuºi, în -
 drãz nesc sã expun o pãrere per -
so nalã: cred cã un autocar realizat
pentru nevoile reale de transport va
fi, în timp, net mai eficient decât
unul menit sã rãspundã în primul
rând cerinþelor punctuale ale unei
li citaþii. Acesta este, de altfel, prin -
cipalul motiv pentru care am decis
sã realizãm drive-test-ul cu Vectio
ºi nu cu mult mai cunoscutul ºi cãu -
tatul sãu „frate” Navigo.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Otokar Vectio T
Dimensiuni (lungime/lãþime/înãlþime): 10.000/2.410/3.255 mm
Ampatament: 5.000 mm
Motor: MAN D0836 LOH Intercooler Turbo Diesel, EURO V
Nr. cilindri: 6 în linie
Cilindree: 6.870 cmc
Putere maximã: 290 CP la 2.300 rpm
Cuplu maxim: 1.100 Nm la 1.200 - 1.750 rpm
Cutie de viteze: ZF 6S1010BO 6+1 trepte
Frâne: pneumatice, pe discuri faþã/spate, 

ABS, ASR, retarder Telma
Suspensie: pneumaticã faþã/spate
Capacitate rezervor: 210 l
Nr. locuri: 43+1+1
Calã bagaje: 5,5 mc
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Setra Road
Show 2012
Aşa cum am fost obişnuiţi în ultimii ani, Setra Road Show
a ajuns şi în România. Scopul organizării acestui
eveniment este de a prezenta clienţilor, potenţiali sau
actuali, cele mai noi şi mai inovative modele ale
producătorului german.

ÎÎ n acest an, în România, eve -
ni mentul s-a desfãºurat în
pe rioada 9 - 26 martie
2012, iar noi, graþie Evobus
România, am avut prilejul de

a ne alãtura caravanei în zona
Râmnicu Vâlcea.

Actorii principali

Autocarele care ne-au fost
pre zentate sunt modelele de mare
capacitate S 419 GT-HD ºi S 431
DT. Primul dintre ele este un auto -
car cu o capacitate de pânã la 69
de locuri, în funcþie de configuraþia
doritã de client, iar al doilea este
un model supraetajat cu o capa -
ci tate de pânã la 90 de locuri,
acesta fiind ºi cel care a atras cele
mai multe priviri, un asemenea
exemplar fiind destul de rar pre -
zent în flotele firmelor de trans -
port româneºti. Atât la exterior
cât ºi la interior, cele douã modele
însumeazã munca ºi priceperea
inginerilor germani. Cele douã
autocare au „uimit“ România pe
traseul Arad - Timiºoara - Alba
Iulia - Sibiu - Râmnicu Vâlcea -
Ho rezu - Bucureºti - Constanþa -
Galaþi - Focºani - Roman - Iaºi -
Bis triþa - Cluj. În Vâlcea, cele douã
au tocare au putut fi admirate în
au togãrile unora dintre cele mai
importante firme de transport
persoane, Dacos ºi Antares. Atât
cãlãtorii care aºteptau plecarea
în curse cât ºi ºoferii prezenþi în
cele douã autogãri au venit sã se
uite ºi sã întrebe detalii legate de
cele douã modele Setra. Dupã
„baia de mulþime“, am pornit la o
scurtã plimbare, între Vâlcea ºi
Horezu, unde cele douã modele
ne-au încântat prin dotãri ºi con -
fort, confirmând imaginea bran -
du lui Setra la cel mai înalt nivel.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Fişă tehnică
Setra S 419 GT-HD

Motor: OM 502 LA
Putere: 476 CP
Cutie viteze: 
manualã, 8 trepte, 
PowerShift
Normã poluare: Euro 5
Capacitate: 
pânã la 69 locuri
Altele: Sistem audio-video
Bosch Professional 
Line 3 (CD+DVD), 
3 monitoare LCD 19 inch

Fişă tehnică
Setra S 431 DT

Motor: OM 502 LA
Putere: 503 CP
Cutie viteze: 
manualã, 8 viteze, 
PowerShift
Normã poluare: Euro 5
Capacitate: 
pânã la 90 locuri
Altele: Instalaþie climatizare
Setra TopAir, Sistem audio-
video Bosch Professional Line
3 (CD+DVD), 4 monitoare LCD
19 inch + 2 monitoare LCD 6,5
inch
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BERBEC 
(21 martie 

- 20 aprilie)

Este o perioadă agitată
din punctul de vedere al

drumurilor pe care le aveţi de
făcut. Dar sunteţi într-o formă
deosebită, aşa că planurile vor
merge ca pe roate. Nu lăsaţi să vă
scape o ocazie favorabilă: veţi
primi o ofertă pentru un nou job
care vă va întruni toate
aşteptările. Profitaţi de energia pe
care o aveţi şi turaţi motoarele la
maxim!

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Dacă nu lăsaţi să
treacă oportunităţile pe

lângă dumneavoastră, veţi vedea
cum, pe plan profesional şi
financiar, rezultatele sunt mai
mult decât bune. Cele câteva
drumuri care se întrevăd vă vor
ajuta să vă faceţi relaţii utile,
materializate ulterior în contracte
profitabile. Este, în continuare, o
perioadă agitată, dar încercaţi să
nu vă lăsaţi pradă stresului!

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

Multă agitaţie, mult
stres, drumuri nenumărate.

Respectaţi toate regulile de
circulaţie când vă aflaţi la volan şi
conduceţi cu maximă prudenţă. La
jumătatea intervalului, este posibil
să descoperiţi că starea sănătăţii
vă dă de furcă. Faceţi un control
medical general şi respectaţi
tratamentul recomandat. Din
punct de vedere financiar, lucrurile
stagnează.

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Banii, investiţiile,
afacerile şi relaţiile

cu instituţiile financiare apar în
prim-plan, putând fi chiar
subiectul unor surprize, cel
mai probabil plăcute. Spre
sfârşitul intervalului, este
posibil să faceţi o călătorie
peste hotare. Luaţi-vă toate
măsurile de precauţie necesare
pentru a călători fără incidente,
indiferent ce mod de transport
alegeţi.

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

Evitaţi stresul inutil şi
bucuraţi-vă de aspectul

financiar favorabil, chiar dacă este
o perioadă agitată, marcată de
multe drumuri în interes de
serviciu. Rezultatele financiare vor
fi pe măsura organizării
ireproşabile şi a intuiţiei
fantastice. În trafic, dacă sunteţi
tentaţi să apăsaţi prea tare pedala
de acceleraţie: puneţi-vă măcar
centura de siguranţă!

FECIOAR~ 
(23 august

- 22 septembrie)

Lucrul în echipă dă
roade în această

perioadă, cu condiţia ca
diplomaţia şi răbdarea să fie
cuvintele de ordine. Se întrevăd
bune rezultate financiare şi o
bună evoluţie socială. Veţi face
câteva drumuri, dar numai în
interes de serviciu. Atenţie la
volan: respectaţi cu stricteţe
regulile de circulaţie şi nu uitaţi să
vă puneţi centura de siguranţă!

BALAN}~ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Căutaţi să comunicaţi
clar, pentru a evita

neînţelegerile! Se întrevăd
parteneriate fructuoase, cu
rezultate pe măsură: această
perioadă se evidenţiază prin
câştiguri mari. Evitaţi călătoriile
lungi şi obositoare. Dacă nu este
posibil, luaţi-vă toate măsurile de
precauţie: conduceţi cu prudenţă
şi nu uitaţi să vă puneţi centura de
siguranţă.

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Este o perioadă
agitată, în care veţi

călători mult, dar toate
eforturile vor da rezultate.
Mizaţi pe munca în echipă, iar
adversarii, în loc să-i înfruntaţi,
încercaţi să vi-i apropiaţi!
În măsura în care veţi acţiona
cu înţelepciune, veţi primi
sprijin în toate acţiunile
dumneavoastră. Situaţia
financiară este foarte bună în
acest interval de timp.

S~GET~TOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

Va trebui să faceţi
câteva drumuri lungi şi

obositoare, dar lucrurile merg din
ce în ce mai bine. Revin pe scenă
ambiţiile profesionale, luptele şi
eforturile pentru a vă impune în
cariera profesională. Este o
perioadă bună şi din punct de
vedere financiar, dar nu numai.
Căutaţi să vă odihniţi de câte ori
aveţi ocazia pentru a vă proteja
sănătatea!

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Urmează o perioadă
plină de satisfacţii şi

împliniri; parcă nimic nu vă stă în
cale. Veniturile vor creşte accelerat
şi vor urma un trend ascendent pe
tot parcursul anului. Drumuri multe
şi scurte, încununate de succes în
plan profesional - veţi încheia
multe contracte şi foarte
profitabile. Atenţie în trafic:
conduceţi cu prudenţă şi respectaţi
regulile de circulaţie!

V~RS~TOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

Veţi face multe
drumuri în interes de

serviciu, iar unele dintre ele vă vor
obosi peste măsură. Mare atenţie
la volan, pentru a nu întâmpina
probleme în trafic. Dar sunt veşti
foarte bune din zona financiară.
De asemenea, se remarcă o
îmbunătăţire a capacităţii
intelectuale. În plan profesional,
este o perioadă excelentă pentru
a încheia contracte. 

PE{TI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Veţi călători foarte
mult în această

perioadă şi veţi încheia câteva
contracte importante. Din
păcate, nu toate sunt atât de
favorabile precum par.
Analizaţi de două ori un
document înainte de a-l semna.
Spre sfârşitul intervalului, situaţia
financiară se ameliorează. Aveţi
grijă la volan: conduceţi cu
prudenţă şi purtaţi întotdeauna
centura de siguranţă.

15 aprilie - 15 mai 2012
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