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CC u câteva luni în urmã, la
ru brica „Întrebarea lunii”,
am abordat tema ºpã gi -
lor, iar rãspunsurile au in -
di cat situaþia gravã cu ca -

re se confruntã România. A reieºit
atunci cã peste 80% dintre cei ca -
re au rãspuns dau sau au dat ºpa -
gã.

Nu avem nici un motiv sã cre -
dem cã situaþia s-a ameliorat între
timp.

Astfel, am decis sã realizãm pe
site-ul nostru o rubricã per ma nen -
tã: „Cât, Cui, Pentru ce?".

Aceastã iniþiativã nu reprezintã
un instrument de luptã împotriva
corupþiei. Pentru asta este nevoie
de curajul ºi implicarea directã a
celor care cad sau sunt pe cale sã
cadã victime ale acestui feno men.
Revista Ziua Cargo a prezen tat ºi
va continua sã prezinte cazuri de
corupþie, într-un mod co rect ºi bine
documentat, dar, evi dent, lupta
împotriva corupþiei cade în sarcina
unor instituþii spe cia lizate în acest
sens, instituþii care, bineînþeles, stau
la dispoziþia oricui doreºte sã facã
o re cla maþie.

Rubrica nou înfiinþatã nu va de -
veni un spaþiu de denigrare a unor
persoane sau companii ºi nici mãcar
unul de refulare a nemul þu mirilor.

„Cât, Cui, Pentru ce?” se do reº -
te a fi un pas cãtre o mai mare trans -
pa renþã, o oglindã mai clarã a rea -
li tãþilor societãþii româneºti, o ºansã
pen tru fiecare dintre noi de a cu -
noaº te mai bine mediul în care trã -
im, de a ne oferi explicaþii mai
precise asupra unor si tuaþii,
care, uneori, nu au logicã
ºi nici bun simþ. ªi, de ce
nu, ru brica ne poate
apro pia de momentul
în care o majoritate
co vârºitoare va rea -
liza efectele a -
cestui fen o men,
care, în opinia

multora (inclusiv a mea), paralizeazã
orice iniþiativã ºi anuleazã astfel
ºansele Ro mâ niei de a face chiar
ºi cel mai mic pas înainte.

Astfel, beneficiind de viteza ºi
de protecþia mediului virtual, vã pro -
punem sã împãrtãºim unii altora,
într-o formã concisã „Cât, Cui ºi
Pentru ce” se dã ºpagã în Ro mânia.

Comentariile vã aparþin.
Poate, în acest mod, oferim un

su port ºi autoritãþilor pentru a în -
drepta situaþia în zonele cele mai
afectate.

ªi pentru cã nu ne-am ferit nici -
o datã sã anunþãm iniþiativele bune
luate de instituþiile statului, închei
acest editorial salutând protocolul
parafat la sfârșitul lunii august între
Auto ri ta tea Rutierã Românã ºi Di -
recþia Ge ne ralã Anticorupþie, mai
ales în con textul acþiunilor reuºite
în ulti mii ani de cãtre DGA. Este o
ini þia tivã pe care o aºteptam de
multã vreme ºi ar putea reprezenta
un pas impor tant cãtre normalitate.
Spe rãm ca ºi alte instituþii sã ur me -
ze acest exem plu, mai ales cã, tre -
buie sã ob ser vãm, ARR nu mai are
un grad ridicat de risc în ceea ce
pri veºte co  rup þia, dupã ce, de la fi -
na lul anului tre cut, controlul nu mai
face parte din tre atribuþiile sale.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Cât, Cui,
Pentru ce?



SALUBRIZARE 
CU VOLVO HIBRID

Primul camion cu tehnologie
hibridã, Volvo FE, dedicat
serviciilor de salubritate, va fi
testat în premierã, în România ºi
Europa de Est, în Sectorul 1 al
Capitalei.
Compania Romprest vrea sã
achiziþioneze mai multe astfel de
utilaje, dar deocamdatã îl are pe
primul, în probã, timp de o lunã.
Volvo FE este mai economic
(consumã cu pânã la 30% mai
puþin combustibil), este mai
prietenos cu mediul (emisiile de
CO2 sunt cu 30% reduse) ºi mai
silenþios (face cu pânã la 50%
mai puþin zgomot comparativ cu
un camion diesel convenþional).  

DACIA A DONAT 
13 LOGAN VAN 
CRUCII ROŞII

Automobile Dacia a anunþat, la
sfârºitul lunii septembrie, în
cadrul Galei Crucii Roºii, cã
transferã organizaþiei dreptul de
proprietate asupra celor 13 Dacia
Logan Van pe care i le-a pus la
dispoziþie din 2009.
Vehiculele sunt utilizate de trei
ani de filialele din Argeº, Brãila,
Buzãu, Cluj, Iaºi, Ilfov,
Bucureºti (5 sectoare),
Suceava ºi Vrancea, în special
pentru preluarea ºi distribuþia
alimentelor colectate în cadrul
proiectului Banca de Alimente.
Fiecare vehicul a parcurs în
medie peste 30.000 de km
anual ºi a distribuit peste
10.000 kg de alimente.

De sprijinul voluntarilor Crucii
Roºii au beneficiat atât persoane
defavorizate (bãtrâni, copii din
familii cu dificultãþi, familii mono-
parentale sau cu foarte mulþi
copii, cãmine de bãtrâni sau
cãmine pentru copii abandonaþi),
cât ºi persoane afectate de
inundaþii, catastrofe naturale sau
incendii.
Cu ocazia Galei, Dacia a anunþat
cã se alãturã unui nou proiect al
Crucii Roºii - Centre de prim
ajutor în comunitãþile izolate - ºi
va contribui la organizarea unui
astfel de centru în judeþul Argeº,
în satul Slatina, comuna
Nucºoara.

ANVELOPE CU
ETICHETĂ,
OBLIGATORIU

Toate anvelopele vor trebui
etichetate la vânzare, de la 1
noiembrie, cu informaþii privind
durata de viaþã a produsului,
eficienþa la frânare ºi alte
elemente specifice. În caz
contrar, comercianþii riscã amenzi
de pânã la 30.000 de lei.
Reglementarea EC/1222/2009
prevede ca anvelopele pentru
maºini proprietate personalã,
vehicule comerciale uºoare,
camioane, autocare ºi autobuze
fabricate dupã 1 iulie 2012 ºi
comercializate în Uniunea
Europeanã din noiembrie 2012
trebuie în mod obligatoriu sã
poarte un sticker sau sã fie
însoþite de o etichetã vizibilã în
punctul de vânzare.
De acum înainte, cauciucurile vor
putea fi comparate în funcþie de
3 criterii de bazã:
- consumul de carburant (pentru
cã, în mod incredibil, un rezervor
din 5 este utilizat de anvelope)
- aderenþa la carosabilul umed
(un factor cheie de siguranþã)
- nivelul de zgomot la exterior
(sunetul anvelopelor rulând pe

carosabil, cum se aud ele din
afara vehiculului).

ROMPETROL NU MAI
VINDE ROVINIETE

Rovinieta nu mai poate fi
achiziþionatã din punctele de
lucru ale SC Rompetrol
Downstream SRL, începând cu 1
octombrie. Din motive care þin de
respectarea legislaþiei în vigoare,
convenþiile încheiate de cãtre
CNADNR-SA cu SC Rompetrol
Downstream SR, nu au putut fi
prelungite, argumenteazã
CNADNR.
Utilizatorii pot achita în
continuare rovinieta la ceilalþi
distribuitori ai CNADNR SA: SC
Pasaj SRL, SC OMV Petrom
Marketing SRL, SC MOL Romania
Petroleum Products SRL,
Automobil Clubul Roman, SC
Carisima SRL, CNADNR - SA, SC
Medina Trans Spedition SRL, SC
Scala Assistance SRL, SC
Speedy Driver SRL, UNTRR, THD
Max Insurance SRL, Peter SM
2012.

PIRELLI LANSEAZĂ O
ANVELOPĂ „AA” 

Pirelli a lansat, la începutul lui
octombrie, pe piaþa europeanã,
noua gamã de anvelope pentru
camioane ST:01 Neverending
Energy. Dezvoltatã special pentru
remorci ºi semiremorci, ST:01
Neverending Energy este prima
anvelopã Pirelli care a primit
punctajul „AA” de la noul
organism european de testare,
pentru rezistenþa scãzutã la
rulare ºi pentru nivelul ridicat de
aderenþã pe suprafeþe umede.
Prima dimensiune a gamei ST:01
Neverending Energy (385/65 R
22.5) va fi disponibilã la vânzare
în Europa pânã la sfârºitul anului
2012. În ianuarie 2013, va fi
urmatã de 385/55 R 22.5.

Este pãrerea celor care au
rãspuns la întrebarea lunii septem -
brie, 48% dintre respondenþi afir -
mând cã, pânã la sfârºitul anului,
se va ajunge la cotaþia de 7 lei
pentru litrul de motorinã, în timp
ce 10% susþin cã acest lucru se
va întâmpla chiar mai repede. 

Un procent de 42%, deloc ne -
sem ni ficativ, este însã de pãrere
cã acest lucru nu se va întâmpla
pânã la finalul lui 2012. 

„Creºterea ver tiginoasã a pre -
þului combus ti bilului va fi precum
tãierea crãcii de sub picioare“, co -
menteazã în acest context George
Frinculet, în timp ce Minela Bal -
do vin susþine cã jocurile sunt fã -
cute. 

Pe de altã parte, într-un alt
comentariu, aparþinând unui cititor
care nu a dorit sã îºi dea numele,
se aratã cã nu se va ajunge la o
cotaþie de 7 lei pânã în decembrie:
„Nu pânã în decembrie! Mai mult
ca sigur pânã la jumãtatea anului
viitor! Nu se va întâmpla absolut
ni mic pentru cã românii nu vor
reacþiona unitar ºi se vor ascunde
unii dupã alþii cum au fãcut-o
întot deauna! Pe ce facem pariu
cã, ºi atunci când benzina ºi mo -
to rina vor de pãºi 7 lei, benzinãriile
vor avea în continuare clienþi?“.
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Spune-]i p`rerea!

Despre piaţa neagră
Aţi fost abordat pentru a achiziţiona
motorină de pe piaţa neagră? Puteþi transmite 

comentariile 
dumnea voastrã direct 

pe site-ul 
www.ziuacargo.ro 

la secþiunea 
„Întrebarea lunii“.

1. În ultimul timp, a crescut oferta pusã la dispoziþie pe piaþa neagrã.
2. Ofertele de cumpãrare de motorinã de pe piaþa neagrã sunt în scãdere.
3. Nu mi s-a propus niciodatã sã cumpãr motorinã fãrã taxe.
4. Nu poþi fi competitiv pe piaþa transporturilor dacã nu achiziþionezi motorinã

inclusiv de pe piaþa neagrã.

Suntem foarte aproape de 7 lei
pentru litrul de motorină

octombrie 2012 .................................................................................................................. 7
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DD upã întãrirea controlului
asupra autorizaþiilor afla -
te la bordul ca mi oa nelor
turceºti care tran ziteazã
România, care a indicat

pãrþii turce cã a ces te autorizaþii nu
mai pot fi utilizate fãrã limitã, oficialii
Turciei au decis abordarea unei
atitudini mai des chi se faþã de
România. Ultima co mi sie mixtã pe
transporturi rutiere Ro mânia - Turcia
a rezolvat pro ble ma autorizaþiilor
terþe pentru acest an, prin supli -
men tarea cu 750 a autorizaþiilor
alocate ro mâ nilor. În paralel, contin -
gentul pen tru 2013 a ajuns la 4.500
de au torizaþii de terþã þarã acordate
României, ca urmare a unei supli -
men tãri de 1.500 autorizaþii obþi -
nutã de partea românã. De men -
þionat cã, de la începutul anului
pânã în luna octombrie, transpor -
ta torii români au utilizat 3.200 au -
torizaþii de terþã þarã. 

Ce a oferit partea românã la
schimb? 

O mãrire a numãrului de au to -
rizaþii de tranzit acordate trans por -
tatorilor turci; în opinia re pre zen -
tanþilor MTI, autorizaþiile res pective
nu afecteazã piaþa româ neascã de
transport, ele per mi þând numai tran -
zitarea Ro mâ niei. Pe de altã parte,
„lega li zea zã” tranzitul camioanelor
turceºti, care se derula oricum, în
zona „gri”, cu concursul angajaþilor
din punctele de frontierã.

2013 - ultimul an
în care România
dă CEMT-uri pentru
EURO 3

Pe segmentul de autorizaþii
CEMT, metodologia de acordare
pentru 2013 ar trebui sã se fi -
nalizeze pânã la 1 noiembrie. Este
însã de aºteptat ca ea sã menþinã
neschimbate principiile valabile
pen tru 2012. Anul 2013 este ulti -
mul în care se mai acordã CEMT-
uri pentru camioane EURO 3, iar
þinând cont de experienþa din a -
cest an este foarte posibil sã se
ajun gã la acordarea unei auto ri -
za þii la 3 maºini EURO 3 ºi de 2
CEMT-uri pentru 3 maºini EURO
4 sau EURO 5. 

La ultima ºedinþã CEMT desfã -
ºu ratã recent în Albania, Rusia a
cerut suplimentarea cu pânã la
600 autorizaþii (de la 67) a nu mã -
rului de autorizaþii CEMT alo ca te
acestei þãri, solicitare respin sã de
România ºi de majoritatea statelor
CEMT, pentru cã ar fi implicat
micºorarea contin gen tu lui de care
beneficiem, precum ºi restric þio -
na rea numãrului de curse desfã -
ºu rate pe teritoriul Rusiei; mãrirea
numãrului de auto ri zaþii CEMT
valabile pe Rusia s-ar fi pro dus
sub rezerva limitãrii, la ma xi mum
12 curse/autorizaþie CEMT/an, a
accesului pe teritoriul sãu. Cu alte
cuvinte, Rusia doreºte sã ob þinã
un numãr de 600 auto ri za þii CEMT
ºi sã limiteze în schimb, la 12,
numãrul de curse spre ºi dinspre
Rusia care pot fi efec tuate cu o
astfel de auto ri za þie. În aceste
condiþii, s-a decis men þinerea
aceloraºi restricþii vala bile în 2012
pe teritoriul Ru siei ºi în 2013,
urmând ca, în luna martie a anului
viitor, sã fie dis cu tatã o variantã
nouã pentru 2014. Oficialii MTI
sperã ca, în anul 2014, sub egida
CEMT, sã se obþinã condiþii mult
mai bune de utilizare a auto ri -
zaþiilor CEMT pe teritoriul Rusiei.

Amenzile s-ar
putea reduce
semnificativ

Ne aflãm într-o perioadã în
care se vorbeºte din nou despre
ame nzile aplicate pentru neres -
pec tarea legislaþiei privind trans -
por tul rutier, o propunere de mo -
di ficare a HG 69 fiind publicatã la
sfârºitul lunii septembrie pe site-ul
Ministerului Transporturilor ºi In -
fra structurii. La data închiderii edi -
þiei, se aºtepta ca o decizie finalã
asupra acestui act normativ sã se
ia în cadrul comisiei sociale pro -
gra mate în data de 25 octombrie. 

Principalele modificãri pre vã -
zu te în proiectul de act normativ
vi zeazã reducerea numãrului în cãl -
cãrilor foarte grave de la 41 la 24,
al încãlcãrilor grave de la 83 la 62
ºi al celor minore de la 32 la 31. În
paralel, s-a propus micºo ra rea
cuan tumului amenzilor. Ast fel, pen -
tru încãlcãrile foarte grave se au în
vedere amenzi între 9.000 ºi
12.000 lei (fatã de 14 - 18.000 lei
în prezent), pentru în cãl cãrile grave
penalizãri între 4.000 ºi 6.000 lei
(faþã de 8 - 12.000 lei) iar pentru
în c ãlcãrile minore între 500 ºi
2.000 lei (fatã de 3 - 6.000 lei).
De asemenea, în cazul încãlcãrilor
mi nore, pro iec tul prevede aplicarea
avertis men tului, amenda contra -
ven þio na lã urmând a se aplica dacã
în ultimele 6 luni contravenientul a
fost sancþionat cu avertisment
pentru o încãlcare minorã.

Normele la OG 27
se apropie de final

Tot pentru 25 octombrie este
pro  gramatã ºi finalizarea mo di fi -
cã rilor Ordinului 980 de aprobare
a normelor OG 27/2011 privind
trans porturile rutiere. Propunerea
de modificare a acestui ordin poa -
te fi vizualizatã în cadrul secþiunii
transparenþã de pe site-ul Mi nis -
te rului Transporturilor ºi Infra struc -
turii, unde pot fi consultate inclusiv
propunerile asociaþiilor pro fe sio -
na le. De menþionat cã ac tul nor -
ma tiv include mult aºtep ta tele cri -
terii privind atribuirea pro gramului
de transport interju de þean de per -
soa ne. La stabilirea cri teriilor, s-a
avut în vedere ca între atribuirea
tra seelor judeþene ºi interjudeþene
sã nu aparã dife ren þe. Astfel, vor
fi punctate ve hi cule având pânã la
16 ani vechime, vehiculele aflate
în pro prie tate sau în leasing vor
avea ace laºi punctaj, iar pentru ve -
chi mea neîntreruptã pe traseu
punc  ta jul maxim de 12 puncte va
fi acor dat pentru 8 ani vechime
sau mai mult. În plus, dotarea auto -
ve hiculului cu aer condiþionat va
aduce 5 puncte.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Autorizaţii de Turcia
şi amenzi reduse
Sunt subiectele de actualitate din ultima lună pe segmentul
de acces pe piaţa internaţională şi pe cel privind legislaţia
în transportul rutier.

Atât propunerea de
modificare a HG 69/2012 cât
ºi a Ordinului 980/2011 pot fi
consultate integral pe site-ul
www.ziuacargo.ro la secþiunea
ªTIRI.
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ÎÎ nsã, principalul aspect avut
în vedere de producãtorul
ger man a fost reducerea
TCO (total cost of owner -
ship), venind astfel în întâm -

pi narea operatorilor de transport,
tot mai presaþi de creºterea cos -
turilor, în special cele legate de
carburant.

TGS şi TGX

Pentru a atinge standardele
EURO 6, motoarele MAN utili zea -
zã atât tehnologia de re cir culare
a gazelor, cât ºi tratarea ga zelor
de eºapament înainte de a fi
eliberate. Din punct de vedere al
motorului, principalele com po -
nente care asigurã atingerea stan -
dar delor EURO 6 sunt injecþia
common-rail, recircularea con tro -
la tã ºi rãcirea  gazelor ºi turbo -
charging în douã etape. Acestea
sunt urmate de tratarea gazelor de
eºapament printr-un sistem SCR,
la care se adaugã un filtru CRT
(Con tinuously Regenerating Trap).

Þinta inginerilor MAN a fost
aceea de a menþine cât mai redus
consumul de carburant, fãrã com -
pro misuri la capitolul performanþe.
De asemenea, s-a avut în vedere
pãs trarea unei mase utile cât mai
ridicatã, realizarea unei tehnologii
fiabile ºi uºurinþã în ceea ce pri -
veºte operaþiunile din service.

Rezultatele testelor au fost
cât se poate de încurajatoare. Mo -
de lele EURO 6 au un consum mai
bun de carburant decât omo loa -
gele lor EURO 5/EEV ºi, în plus,
se înregistreazã o reducere sem -

nificativã în ceea ce priveºte con -
su mul de AdBlue.

Chiar ºi în varianta EURO 6,
MAN TGX EfficientLine rãmâne
un campion al consumului. Desig -
nul sãu integrat (cap tractor ºi se -
miremorcã) asigurând în conti -
nua re o reducere a consumului
de carburant de pânã la trei litri
faþã de un ansamblu standard.

Noile TGL ºi TGM au primit ca -
bi ne complet redesenate la in te -
rior, cu finisaje de aluminiu, ele -
men te cromate, plastice de
ca litate superioarã, ce contribuie
la îmbunãtãþirea imaginii premium
a familiei TG.

O datã cu lansarea noilor mo -
de le ale familiei TG, MAN ºi-a re -
de  senat leul din logo.

Conceptul S reprezintã un stu -
diu de design realizat de MAN

pen tru a optimiza aero di na mi ci ta -
tea ansamblului cap tractor ºi
semi remorcã, în vederea scãderii
con sumului ºi a emisiilor de CO2.

Astfel, o reducere de 25% a
consumului ºi emisiilor de CO2 pe
tonã-km devine realizabilã.

Partenerul MAN în realizarea
acestui proiect a fost Krone, cu
modelul AeroLiner.

S-a avut în vedere fluxul de
aer ce se formeazã în jurul capului
trac  tor ºi semiremorcii ca un tot
unitar. 

În cadrul Metropolis, proiectul
de cercetare a vehiculelor hibride,
MAN a prezentat la IAA un camion
destinat transporturilor grele în
in teriorul oraºelor, fãrã emisii ºi
foar te silenþios. Alimentat la prizã,
Me tropolis poate fi condus fãrã a
avea emisii CO2. 

Îndeplinirea normelor EURO 6 a însemnat pentru MAN şi
oportunitatea lansării unor noi modele TGL, TGM, TGS şi TGX.
Astfel, pe lângă motoarele EURO 6, cu emisii foarte reduse şi
consum scăzut de carburant, familia TG beneficiază de un
nou design, mai sofisticat, şi confort superior pentru şoferi.

Noi modele la MAN

CC reºterea costurilor în re -
gis trate de transportatori,
im portanþa tot mai mare
pe care o capãtã con cep -
tul de TCO (total cost of

ownership) a determinat rãs pun -
suri adecvate din partea con -
structorilor, iar soluþiile pentru
scãderea costurilor au reprezentat
punctul forte al târgului, mai ales
cã, în majoritatea cazurilor, a fost
vorba de soluþii ce pot fi puse în
aplicare imediat.

Dar poate cel mai important
semnal oferit de actuala ediþie a
IAA l-a reprezentat speranþa... În -
cre derea producãtorilor de ve hi -
cule comerciale cã lucrurile merg
spre bine.

S-a tras cortina

IAA Hanovra este probabil sin -
gurul târg din lume care îºi per -
mite sã se repete la fiecare doi ani
ºi sã înregistreze succes dupã
succes, fãrã a þine cont de crizele
economice sau schimbãrile de pe
pieþele internaþionale.

Într-adevãr, la prima vedere,
IAA pãstreazã reþeta neschimbatã
la fiecare ediþie. ªi nu este vorba
doar de numele firmelor expo zan -
te sau de modul de organizare, ci
chiar de amplasarea ºi suprafaþa
standurilor (mulþi expozanþi îºi
pãstreazã aceeaºi poziþie). Pe de
altã parte, probabil cã tocmai a -
ceas tã stabilitate con tri buie la
suc cesul incontestabil al eveni -

men tului. Vizitatorii ºtiu cã vor
gãsi ceea ce îi intereseazã ºi cu -
nosc inclusiv locul unde tre buie
sã caute. În plus, IAA este cel mai
potrivit loc pentru a lua pulsul
pieþei vehiculelor comerciale. Ten -
dinþele, noutãþile, aºteptãrile pot
fi întâlnite aici în cea mai repre -
zen tativã formã posibilã ºi, de
aceea, dincolo de afacerile care
se încheie, de oportunitãþile eco -
no mice ivite pentru expozanþi ºi
vizi tatori, IAA reprezintã un im -
por tant fenomen cultural în in -
dustria vehiculelor comerciale, o
ºansã de a învãþa lucruri noi.

Cea de a 64-a ediþie a IAA Ha -
no vra a adus noi standarde de ca -
litate. Au fost prezentate un total
de 533 de inovaþii, inclusiv 354
de premiere mondiale, fapt care
subliniazã forþa de inovaþie din
cadrul acestei industrii. Elemen -
te le de noutate de la IAA s-au re -
gãsit în toate ramurile, de la utili -
ta rele uºoare la vehiculele grele
de marfã, de la autobuze de linie
pânã la autocare, de la semi re -
morci la carosieri.

Cele 354 de premiere mon -
diale, cu mai mult de douã treimi
dintre ele venind de la furnizori,
au stabilit un nou record. Chiar ºi

numãrul de expozanþi, 1.904,
provenind din 46 de þãri, este cu
9% mai mare decât în 2010, iar
spaþiul expoziþional a crescut cu
11%, ajungând la 260.000 mp
pentru aceastã ediþie. Numãrul de
ex pozanþi strãini s-a majorat cu
8%, pânã la 1.047, ceea ce re pre -
zin tã o proporþie de 55% din nu -
mãrul total al ex po zan þilor. Primul
loc printre expo zanþii strãini îl
deþine China (152), urmatã de
Turcia (135) ºi Italia (134). Aceas -
tã ediþie de IAA Auto vehicule Co -
merciale a avut cel de-al doilea
numãr de participanþi ºi a doua
suprafaþã expoziþionalã ca mãrime
de la divizarea IAA Ve hicule Co -
mer ciale de IAA Maºini, mai exact
de acum 20 de ani. Trebuie sã
men þionãm cã numãrul vizita to ri -
lor a fost de aproximativ 260.000,
în creºtere cu 9% faþã de ediþia
din 2010. Aceºtia au venit din
toate continentele lumii, Europa
ºi Asia fiind cele mai bine re -
prezentate, cu 65, respectiv 21%
din total. În urma unui sondaj, s-
a constatat cã mai mult de ju mã -
tate din vizitatori, 55%, au în plan
investiþii în sectorul ve hi culelor
comerciale în urmãtoarele 6 - 12
luni. 

Ediţia 2012 a târgului de la Hanovra pare a fi
caracterizată în principal de lansarea motoarelor EURO 6,
însă a fost mai mult decât atât...

EURO 6 şi TCO

Comercialele anului
Aºa cum a devenit deja tra diþional, cu ocazia IAA se acordã ºi
titlurile onorifice vehiculelor comerciale „care au fost cuminþi“. La
secþiunea International Van of the Year 2013, laureatul a fost Ford
Transit Custom, care a câº ti gat o luptã strânsã cu Dacia Dok ker ºi
Mercedes Benz Citan, iar în „liga mare“ câºtigãtor a ieºit pen in -
sularul Iveco Stralis, urmat de Mercedes Antos, Ford Cargo Otosan
ºi Fuso Canter 4x4.
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SSub eticheta All For Fuel
Eco, Renault Trucks pre -
zin tã o serie de vehicule,
care includ cea mai re -
cen tã generaþie a mode -

lu lui Premium Optifuel, versiunea
rigidã a sistemului OptiTrack pen -
tru vehiculele din gama de ºantier,
pe un Premium Lander, un Midlum
Optifuel ºi un Master EURO 5 cu
un consum optimizat.

În plus, producãtorul a scos la
ram pã toate soluþiile sale alter -
na tive, prin prezenþa unui Maxity
Elec tric, a unui Premium Distri -
bu tion pe CNG ºi a unui Premium
Distribution Hybris Tech. Nu în
ultimul rând, trebuie amintit faptul
cã un Midlum electric expe ri men -
tal se aflã deja în teste de ex plo -
a tare în regiunea Parisului. 

De asemenea, pentru ilustra -
rea eficienþei sistemelor Renault,
la stand au fost prezente simu la -
toare Fuel Eco, prin intermediul
cãrora vizitatorii au avut ocazia
sã se convingã de beneficiile stra -
tegiilor de reducere a consumului
propuse de constructorul francez.
Organizate sub formã de joc, a -
ceste simulatoare propun jucãto -
ri lor sã se aºeze la „volanul” unui
camion pentru a livra mãrfurile la
timp, folosind cât mai puþin com -
bus tibil cu putinþã. Câºtigãtorul
este cel care obþine cel mai bun
timp cu cel mai mic consum. 

Ca orice producãtor care pri -
veºte cãtre viitor, Renault Trucks
prezintã, de asemenea, un design
3D al unui vehicul de transport
de lungã distanþã optimizat din
punctul de vedere al consumului.
Acesta este rezultatul studiilor
pri vind posibilitãþile de a face un
ca mion cât mai eficient cu putinþã
fãrã sã fie nevoie sã se ia în con -
si derare elementele de ordinul fa -
bri caþiei. Un obiectiv atins prin
intermediul tehnologiilor, al ma -
te rialelor ºi al inovaþiilor din punc -
tul de vedere al aerodinamicitãþii. 

Nu în ultimul rând, Renault a
do rit sã se adreseze ºi en tu -
ziaºtilor sporturilor cu motor, ex -
pu nând la Hanovra, într-un spaþiu
spe cial, un simulator de curse de
camion MKR Technology. Iar pen -
tru fanii mãrcii, posibilitatea de a
se alãtura Clubului ªoferilor de
Camion Renault ºi un magazin de
articole Renault. 

În spaþiul exterior, Renault
Trucks a expus o selecþie inte re -
san tã de camioane second hand
din cadrul ofertei sale Truckplus,
pre cum ºi detalii despre gama sa
completã de servicii. În principal,
în cadrul acestui spaþiu, vizitatorii
au putut afla mai multe despre
„e ticheta” Renault Premium Se -
lec tion, vehicule uzate pregãtite
ºi reamenajate de specialiºti din
domeniu, în conformitate cu mai
mult de 80 de criterii de verificare
ºi revizie. 

Optimizare
maximă

Pentru cã am amintit de teh no -
lo giile EURO 6 care au fãcut obiec -
tul central al standului R e nault
Trucks de la Hanovra, pre cizãm cã
fabricantul utilizeazã mai multe
tehnologii, alegând pentru fiecare
dimensiune a motorului ºi fiecare
aplicaþie cea mai potrivitã soluþie. 

Pentru gama grea, Renault va
oferi un nou motor de 11 l, cu ºase
ci lindri, care va purta denu mi rea de

DTI 11. Acesta va fi dis po nibil în
trei versiuni de putere, 380, 430 ºi
460 CP, având cupluri maxime de
1.800, 2.050 ºi res pectiv 2.200
Nm. Deºi arhitectura este ase mã -
nã toare versiunilor EURO 5, acest
mo del de propul sor propune statis -
tici mult îmbu nã tãþite în privinþa in -
jecþiei (com mon rail) ºi a sistemelor
de de po luare. Motorul este com -
bi nat cu un sistem SCR ºi func þio -
nea zã la temperaturi suficient de
înal te prin combinarea diferitelor
so luþii printre care recircularea ga -
ze lor în timpul fazelor de start-up,
folo si rea unor supape de control
la intake ºi evacuare, precum ºi a
unor strategii de combustie spe -
ciale. În fine, sistemul de post-tra -
tare este prevãzut cu un filtru de
particule. Aceastã tehnologie a fost
aleasã, de asemenea, pen tru noul
propulsor cu ºase cilindri, de 23 l.
Dar acest motor dispune de un
sistem electronic de pom pã-injec -
tor. Versiuni: 440 CP (2.200 Nm),
480 CP (2.400 Nm) ºi 520 CP
(2.550 Nm).

Pentru gama medie, Renault a
dez  voltat un nou motor cu 4 ci -
lindri, de 5 l, disponibil în versiuni
de 210 CP (800 Nm) ºi 240 CP
(900 Nm). Cât despre DTI 8, aces -
ta propune ºase cilindri în linie ºi
8 l, în versiuni de putere de 250 CP
(950 Nm), 280 CP (1050 Nm) ºi
320 CP (1200 Nm). Motoarele de
5 ºi 8 l EURO 6 sunt echipate cu
sis tem EGR, în combinaþie cu SCR.

Asemenea majorităţii marilor producători de vehicule
prezenţi la Hanovra, Renault Trucks a dorit să aducă în
atenţia vizitatorilor în primul rând tehnologia pentru EURO 6,
norme care vor intra nu peste mult timp în vigoare. De
asemenea, în contextul în care motorina e tot mai scumpă şi
toată lumea pune accentul pe reducerea costurilor, standul
producătorului francez a acordat o atenţie deosebită
măsurilor de reducere a consumului de combustibil, prin
intermediul politicii sale denumite All For Fuel Eco.

Renault Trucks

All For Fuel Eco



CC onform declaraþiilor re -
pre zentanþilor DAF, cel
mai important criteriu
care a stat la baza dez -
vol tãrii noului model a

fost un grad maxim de eficienþã
de transport, care sã rezulte în
cos turi reduse de operare, o masã
pro prie redusã ºi o disponibilitate
maximã a vehiculului.

Noua navã amiral a fabri can -
tu lui olandez propune un ºasiu cu
totul nou, propulsoare PACCAR
MX EURO 6, un nou design ºi un
interior redesenat. Noul XF va
intra în producþia de serie în pri -
mã vara anului 2013. 

EURO 6 la consum
de EURO 5

Motoarele PACCAR MX-13
com binã soluþiile tehnice tradi þio -
na le, care ºi-au demonstrat deja
efi cienþa, cu un numãr important
de inovaþii. Acestea au la bazã
teh nologia de injecþie common-
rail, o turbinã cu geometrie va ria -
bilã ºi un sistem de recirculare a
ga zelor de eºapament. Sistemul
avan sat de post-tratare a gazelor
cu con ver tizor catalitic DeNox ºi
fil tru activ de particule (DPE) a
fost dez vol tat pentru a obþine un
ma ximum de eficienþã prin lucrul
la tempe raturi optime ºi cu com -
po ziþii co recte ale gazelor de eºa -
pa ment, pentru a menþine un con -
sum redus de combustibil. Astfel,
este aplicatã cât mai mult posibil
o regenerare pasivã, în locul uneia
active. 

Noul PACCAR MX-13 EURO
6 poate fi livrat în versiuni cu pu -
teri maxime de 410, 460 ºi 510
CP, având cupluri maxime cuprin -
se între 2.000 ºi 2.500 Nm, dis -
po nibile pe o „plajã” de turaþii
între 1.000 ºi 1.425 rpm. Un prin -
cipiu cheie în dezvoltarea lanþului
cinematic a fost menþinerea con -
su mului de combustibil la acelaºi
nivel scãzut ca ºi în cazul moto -
ri zãrilor curente EURO 5 ATe, fãrã
a compromite durabilitatea („via -
þã” de 1,6 milioane km) ºi dispo -
ni bilitatea vehiculului (intervale

de service de pânã la 150.000
km). 

Motoarele PACCAR MX sunt
co nectate la cutii de viteze rede -
se nate, manuale ºi automate, cu
12 ºi 16 trepte, produse de ZD.
Noile funcþii ale transmisiilor auto -
mate includ EcoRoll ºi FastShift,
care îmbunãtãþesc confortul în
con ducere ºi reduc ºi mai mult
con sumul de combustibil ºi emi -
si ile de CO2. Acelaºi lucru se poa -
te spune ºi despre noile axe spa -
te, care au rapoarte de transmisie
mai lungi, la turaþii mai reduse ale
motorului. 

Masă optimizată

EURO 6 înseamnã, desigur, o
can titate importantã de teh nolo -
gie adiþionalã, ceea ce presupune
masã suplimentarã. Noua struc -

tu rã a ºasiului ºi soluþiile inte li -
gen te utilizate sunt de naturã sã
minimizeze masa suplimentarã
cât mai mult posibil, pentru o sar -
cinã utilã mare ºi un consum redus
de combustibil. 

Este disponibilã o nouã axã
spa te pentru combinaþii de mase
de pânã la 44 t ºi cupluri motoare
de pânã la 2.300 Nm. La nivelul
sus pensiei, este utilizatã o struc -
tu rã Stabilink care încorporeazã
ºi funcþiunea de „anti-roll bar”,
pen tru a reduce masa ºi a oferi,
în acelaºi timp, un înalt nivel de
sta bilitate ºi o manevrabilitate ex -
celentã. Alte exemple de moduri
în care DAF a redus masa proprie
a noului model includ montajul
bateriilor, al sistemului de direcþie,
introducerea unui nou spoiler de
acoperiº etc. Astfel, un tractor XF
EURO 6 4x2 este numai cu 90

kg mai greu decât un model
similar XF105 EURO 5. 

Eficienţă în
transporturi

O datã cu noul XF, DAF intro -
duce un numãr de inovaþii ce se în -
ca dreazã perfect în programul sãu
Ad vanced Transport Efficiency
(ATe), care îºi propune obþinerea
unor costuri de operare ºi a unui im -
pact asupra mediului reduse. Exem -
plele includ un sistem de rãcire op -
timizat, noile funcþiuni ale cutiilor
de viteze PACCAR by ZF, noile ra -
poarte de transmisie pentru punþile
spate ºi utilizarea unui cruise
control care face vehi cu lul sã revinã
gradual la o vitezã pre-selectatã. 

Un alt exemplu în sprijinul filo -
so fiei ATe este sistemul Driver
Per formance Assistant. Displayul
central de pe bord oferã ºoferului
informaþii detaliate în privinþa
consumului de combustibil, a ni -
ve lu ri lor de anticipare ºi a com -
por ta men tului de frânare al con -
du cãtorului auto. În plus, apar
mesaje automate pe ecran, care
pot ajuta ºi mai mult la un stil de
con ducere mai eficient, de exem -
plu prin recomandarea unei trepte
superioare de vitezã. 

Cel mai bun
camion pentru
şofer

ªi pentru cã tot am adus ºofe -
rul în discuþie, trebuie sã subli -
niem faptul cã interiorul noului
XF a fost dezvoltat pentru un grad
maxim de confort ºi siguranþã.
Con form celor declarate de pro -
du cãtor, XF Super Space Cab
este la ora actualã cea mai spa -
þi oasã cabinã de pe piaþã, cu un
volum total de 12,6 mc. 

Noile scaune oferã o gamã
largã de ajustãri, poziþia pedalelor
a fost revizuitã pentru uºurinþã în
ope rare ºi spaþiu maxim pentru
pi cioare, volanul a fost la rândul
lui redesenat, alãturi de panelul
cen tral de informare de pe bord,
care include un ecran TFT color.
Con fortul cuºetei inferioare a fost
mãrit prin introducerea unei noi
saltele, cu o grosime de 160 mm
ºi o lungime de 2,20 m. 

Un alt element pe care a pus
ac centul DAF în dezvoltarea nou -
lui model este siguranþa. Astfel,
ferestrele uºilor sunt dintr-o sin -
gu rã bucatã, iar configuraþia oglin -
zi lor retrovizoare este foarte bine
stu diatã: a fost lãsat spaþiu între
oglin da principalã ºi cea pano ra -

mi cã pentru a menþine o vizi bi li -
tate frontalã optimã etc. 

Alte sisteme de siguranþã in -
clud Vehicle Stability Control
(VSC), care previne forfecarea ºi
rãs turnarea - dotare standard,
Adap tive Cruise Control (ACC) ºi
For ward Collision Warning (sis -
tem de avertizare în caz de pericol
co  li ziune frontalã) - dotãri op þio -
na le. De asemenea, în 2013 va
de veni disponibil un sistem avan -
sat de frânare de urgenþã (Advan -
ced Emer gency Braking System
- AEBS), care frâneazã vehiculul
in de pendent de comanda ºofe ru -
lui, în caz de necesitate. Iar aces -
tea sunt doar câteva exemple. 

La toate acestea, se adaugã
un design exterior nou, elegant
ºi aerodinamic, faruri LED repro -
iec tate - o noutate în domeniul
ca mioanelor, faruri de zi ºi de ilu -
mi nare în viraj etc. 

ªi pentru a veni ºi mai mult în
spri jinul clienþilor sãi, DAF a pus
un accent special, în cadrul expo -
zi þiei de la Hanovra, pe noul pa -
chet de servicii pentru LF, CF ºi
XF, care include DAF MultiSuport,
PACCAR Financial, PACCAR
Parts, DAF Used Trucks, serviciul
ITS, cursuri de training pentru
ºoferi etc.
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La standul DAF de la ediţia din acest an a prestigioasei
expoziţii IAA, starul incontestabil a fost noul model XF,
pe care constructorul olandez îl prezintă ca pe cel mai
bun XF fabricat vreodată.

Cel mai bun XF
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Aşa cum anticipam într-un articol
anterior, după lansarea internaţională
pentru presă a noului FH, Volvo Trucks
a adus în lumina reflectoarelor de la
Hanovra nu mai puţin de zece
reprezentanţi ai noului model al navei
amiral a constructorului suedez. Se
pare că la Hanovra, anul 2012 a fost
unul al premierelor pe linia vehiculelor
comerciale. Şi nu numai...

Volvo Trucks

Mai mult decât un nou FH...

VV olvo Trucks a adus la
IAA nu numai noul mo -
del, ci ºi o serie de ino -
va þii care vor face, fãrã
în doialã, istorie în do -

me niul vehiculelor comerciale,
prin tre care se numãrã lanþul cine -
matic I-Torque ºi, desigur, primele
sale motoare EURO 6.

Noile elemente ale proaspã -
tu lui FH au fost înfãþiºate, la Hano -
vra, publicului spectator în zone
speciale, printre care s-au numãrat
cele destinate eficienþei de con -
sum, mediului de lucru, designului,
manevrabilitãþii, spaþiului, confor -
tu lui, siguranþei, securitãþii, încãr -
cã rii ºi timpului de funcþionare.
Ca mioane, subansamble, clipuri
video spectaculoase ºi elemente
interactive au fãcut deliciul vi zi -
ta torilor, gata sã descopere fie -
care nou aspect al celei mai tinere
generaþii FH. 

„Noi, cei de la Volvo Truks,
sun tem mândri ºi nerãbdãtori sã
putem prezenta pentru prima datã
marelui public noul nostru ca mi -
on”, declara Claes Nilsson, preºe -
din tele Volvo Trucks, înainte de
de butul expoziþiei. „Noul Volvo
FH reprezintã ani îndelungaþi de
ac tivitate susþinutã ºi inovaþie. Re -
zultatul este un nivel de top de
inginerie ºi design, totul cu scopul
de a creºte productivitatea ºi eco -
no mia de combustibil ºi pentru a
atra ge cei mai buni ºoferi din
branºã.”

Prima ofertă EURO
6 de la Volvo

Linia de produse prezentate
de Volvo Trucks la Hanovra a in -
clus, de asemenea, primul motor
EURO 6 al producãtorului suedez.

Este vorba despre o unitate de
13 litri, capabilã sã dezvolte o pu -
te re maximã de 460 CP, un pro -
pulsor cunoscut deja utilizatorilor
în varianta sa tradiþionalã, dar care
acum a fost îmbunãtãþitã pentru
a se înscrie în exigenþele celui
mai recent standard de depoluare.
Com parativ cu varianta EURO 5,
emi siile de oxid de sodiu (NOx)
sunt reduse cu aproape 80%, iar
cele de particule au fost înju mã -
tã þite. 

Dar, dupã cum era de aºteptat,
noul Volvo FH este proiectat sã re -
ducã, în acelaºi timp cu noxele, con -
sumul de combustibil. Com ponen -
tele ºi inovaþiile care con cu rea zã
la îndeplinirea acestui dezi de rat
includ Volvo I-Torque, un lanþ ci ne -
matic care oferã nu mai pu þin de
2.800 Nm de cuplu în ce pând de la
turaþii reduse ale mo torului, ceea
ce rezultã într-o ma nevrabilitate
deosebitã ºi o ope rare silenþioasã. 

Puterea I-Torque este dez vol -
ta tã datoritã a douã componente
cheie - noul propulsor D13 EURO
6 ºi o versiune cu ambreiaj dublu
a transmisiei automatizate I-Shift.
Noua cutie de viteze a primit nu -
me le de I-Shift 2, cu aceastã
unitate Volvo Trucks fiind primul
con struc tor care instaleazã o
trans  misie cu ambreiaj dual pe un
camion greu. 

I-Torque reduce consumul de
com bustibil cu pânã la 4%. În ace -
laºi timp, I-See, un pachet soft -
ware dezvoltat special pentru I-
Shift, stocheazã informaþia despre
gra dientele de pantã de pe par -
cur sul camionului. Operând ca un
pi lot automat, cuplul I-See ºi I-
Shift preiau controlul schimbãrii
trep telor de viteze pentru a eco -
no misi combustibil în pante. Alte

sis teme complementare pun umã -
rul ºi mai mult, rezultatul fiind o
eco nomie de combustibil de pânã
la zece procente, ceea ce cores -
pun de cu aproximativ 4.100 l de
mo torinã pe an în medie pentru
trans portul de lungã distanþã!

Manevrabilitate
superioară

De asemenea, noul FH îºi mai
adju decã o premierã. Este primul
ca mion greu care dispune de sus -
pensie faþã independentã (IFS),
exemplificatã de un model tractor
4x2 echipat cu un motor de 13 l,
ca pabil sã dezvolte o putere ma -
ximã de 500 de CP. Cu IFS, roþile
faþã au suspensie individualã, cu
pinion cremalierã, ceea ce asigurã
o reacþie imediatã la manevre,
ofe rind un sentiment de control
ºi aderenþã fãrã precedent. Aþi mai
vã zut vreodatã... un numãr de
mers pe sârmã între douã ca mi -
oa ne rulând cu 80 km/h? Acum...
este posibil. 

ªi pentru a face schimbãrile
sã capete ºi mai multã per so na -
li tate, noul FH vine ºi cu un nou
design, mai dinamic, care îl face
sã parã în miºcare ºi atunci când
stã pe loc. La toate acestea se
adau gã, bineînþeles, un confort
in terior optim, un grad înalt de si -
guranþã ºi de securitate (nu de -
gea ba noul camion este con si -
derat a fi cel mai sigur Volvo al
tu turor timpurilor) ºi o produc ti -
vi tate mãritã. 

ªi bineînþeles cã nu putea lipsi
de la Hanovra nici noul FH16, un
ade vãrat Hercule al gamei con -
struc torului suedez, propulsat de
un motor capabil sã dezvolte 750
CP ºi un cuplu de 3.550 Nm.



ÎÎnsã, cel mai impresionant
mo ment a fost reprezentat
de conferinþa organizatã de
constructorul german, la
pro priul stand, cu o zi îna in -

tea deschiderii expoziþiei.
În cadrul acesteia, a fost ex pli -

ca tã strategia din ultimii ani a Daim -
ler, ce ar putea fi exprimatã, pe
scurt, prin sintagma - „as local as
necessary, as global as possible“.

Ţările BRIC -
principalul vector
de creştere

„Am investit puternic în noi
platforme tehnologice. Am pregãtit
lansarea de noi branduri pe pieþele
afla te în creºtere. Am aºezat fun -
da þia pentru noi generaþii de pro -
du se“, a declarat Andreas Ren -
schler, Head of Daimler Trucks
Di vision.

Strategia Daimler de a acþiona
glo bal a fost cea care a permis
spe cularea oportunitãþilor de pe
pie þele în creºtere ºi echilibrarea,
astfel, a rezultatelor mai puþin bune
de pe celelalte pieþe.

În acest sens, Europa rãmâne
o zonã dificilã pentru camioane,
vanuri ºi autobuze. În schimb, Bra -
zi lia a adus creºteri importante,
chiar dacã anul acesta lucrurile nu
au mai arãtat la fel de bine din cau -
za unei economii mai slabe, pre -
cum ºi a trecerii la noile regle men -
tãri EURO. În China, cea mai mare
piaþã de vehicule comerciale din
lume, a fost lansat un nou program
pentru stimularea cererii de vehi -
cu le noi (în 2010 au existat aju toa -
rele de stat pentru cumpãrarea de
camioane noi). Piaþa de camioane
din Rusia va înregistra o creºtere
im portantã în acest an, în ciuda
faptului cã este deja aproape dublã
faþã de cea germanã (a ajuns la
145.000 unitãþi). Iar creºterea va
con tinua, având în vedere cã Rusia
de þine un parc îmbãtrânit de ve -
hicule comerciale.

În Japonia, eforturile de recon -
struc þie continuã sã aibã un efect
po z itiv asupra pieþei ºi, astfel, se

va înregistra o creºtere de apro xi -
ma tiv 20% anul acesta.

ªi în America de Nord este aº -
tep tatã o creºtere importantã în
2012, iar vânzãrile Daimler reflectã
acest lucru, înregistrând în august
cea mai bunã lunã în materie de
vânzãri retail din ultimii cinci ani.

„Sigur cã nu peste tot strã lu -
ceºte Soarele, dar suntem departe
de a înregistra peste tot ploaie.
Ciclurile pe termen scurt reprezintã
habitatul nostru natural. Forþa unui
producãtor cu adevãrat global stã
în capacitatea de a echilibra pieþele
mai slabe cu cele puternice“, a
precizat Andreas Renschler.

ªi în viitor, þãrile BRIC (Brazilia,
Rusia, India ºi China) vor repre -
zen ta principalul vector de creº -
te re, având economii ce vor con -
tinua sã se dezvolte, cu volume de
mãrfuri în creºtere ºi proiecte ma -
jore de infrastructurã ce vor stimula
piaþa.

Totuºi, oficialul Daimler con si -
derã cã, pe termen scurt, pieþele
vor rãmâne volatile, iar aceastã
volatilitate este în creºtere peste
tot, nu numai în Europa.

Ţinta 2030 -
23 l/100 km

Îndeplinirea normelor EURO 6
reprezintã un mare succes pentru
industria vehiculelor comerciale,
dar lucrurile nu se opresc aici.

„Producãtorii europeni se con -
centreazã pe «Viziunea 2020»
având ca þintã reducerea consu -
mu lui de carburant ºi a emisiilor
de CO2 cu încã 20%, comparativ

cu nivelul anului 2005. Realizãm
pro grese atât de mari în aceastã
direcþie încât consider cã ar trebui
sã privim dincolo de 2020. Cred
cã o reducere cu încã 10% a con -
su mului de carburant pânã în 2030
este realistã. Astfel, s-ar ajunge la
un consum mediu de aproximativ
23 litri la 100 km“, a arãtat Andreas
Renschler.

Conferinþa Daimler s-a încheiat
cu o defilare a camioanelor dez -
vol tate pentru diferitele pieþe ale
lumii - Fuso Canter Eco Hybrid, Ka -
maz 5490 HDT (Rusia), Mer ce des-
Benz Sprinter Argentina 415 CDI,
Freightliner Cascadia (SUA), Bharat
Benz 4928 HDT (India), Auman
GTL Truck powered by Mer ce des-
Benz (China), Mer ce des-Benz
Antos 1840 LS, Merce des-Benz
Actros 1851 LS, Mer cedes-Benz
Actros Brazil 2655 LS.

Studii de
aerodinamicitate

În cadrul IAA, Daimler a pre -
zen tat, de asemenea, câteva studii
realizate pentru creºterea aero di -
na micitãþii semiremorcilor ºi ca mi -
oanelor. Acestea au scos la ivealã
modalitãþi prin care consumul de
carburant poate fi scãzut. Studiile
nu vin cu elemente de design fu -
tu riste, ci oferã soluþii practice ºi
rea liste, ce pot fi puse în aplicare
in clusiv din punct de vedere al le -
gis laþiei. Soluþiile pentru semi re -
morcã pot aduce o scãdere cu
4,5% a consumului pe distanþe
lungi, iar pentru camion se ajunge
la o reducere de 3,5%.
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Standul Daimler de la IAA a fost impresionant, ca de
fiecare dată. Pe o suprafaţă de peste 10.000 de mp au fost
expuse 70 de camioane, vanuri şi autobuze, aparţinând
celor trei branduri - Mercedes-Benz, Setra şi Fuso.

Daimler gândeşte global
şi acţionează local
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Cu ocazia celei de-a 64-a ediţii a IAA Hanovra, Iveco a
prezentat noile vedete ale gamei sale grele, şi anume noul
STRALIS Hi-WAY - care şi-a adjudecat şi titlul de
International Truck of the Year 2013, şi noul TRAKKER. 

Vedetele IVECO

DD upã lansarea sa oficialã,
la începutul lunii iulie a
acestui an, noul STRA -
LIS ºi-a fãcut debutul
în faþa publicului larg la

IAA cu douã importante noutãþi
privind gama de motorizãri EURO
6. Este vorba despre un motor
Cursor 9 capabil sã dezvolte o
pu tere maximã de 400 CP ºi un
cu plu de 1.700 Nm, alãturi de un
propulsor Cursor 11 cu 480 CP ºi
2.250 Nm, care oferã aceleaºi
performanþe ca un motor de 13 l,
în acelaºi timp cu avantaje sem -
ni ficative în termeni de masã ºi
consum de combustibil. Gama de
motorizãri pentru noul STRALIS
include ºi trei versiuni Cursor (9,
11 ºi 13) pentru EURO 5.

Aºa cum am precizat ºi în varã,
la lansarea modelului, cu noul
STRALIS, Iveco reuºeºte o redu -
ce re de pânã la 4% a costului total
de operare (TCO) pentru transpor -
turile de lungã distanþã. Iar noile
motoare propun o tehnologie re -
voluþionarã, Hi-eSCR, patentatã
de FPT Industrial, care le face sã
se înscrie în limitele normelor
EURO 6 fãrã a compromite efi -
cien þa din punctul de vedere al
con sumului de combustibil ºi fãrã

ajutorul sistemelor EGR. Nu tre -
buie uitat ºi noul design exterior,
aerodinamic ºi plin de per so na li -
tate, îmbunãtãþirile interioare, Ive -
co þinând cont pânã la ultimul de -
taliu de cerinþele ºoferilor, ºi noul
sistem telematic IVECONNECT. 

O altã noutate prezentatã la
Hanovra a fost STRALIS LNG Na -
tural Power, un vehicul propul sat
cu gaz natural lichefiat, potrivit
pentru distribuþia pe distanþe medii
ºi pentru livrãrile pe timp de noapte.
De asemenea, la stand a fost pre -
zent ºi modelul STRALIS Emo tio -
nal, un vehicul oferind o gamã
uriaºã de accesorii pentru a ma xi -
miza plãcerea condusului ºi un grad
maxim de relaxare la bord. 

Noul TRAKKER

Pentru a încununa cu succes
reînnoirea gamei sale grele, Iveco
a prezentat, în premierã mondialã
la Hanovra, noul TRAKKER, model
destinat aplicaþiilor off-road de
construcþii, care propune o cabinã
cu totul nouã, conceputã pentru a
îmbunãtãþi confortul la bord, un
factor considerat a fi fundamental
pentru productivitate ºi siguranþã.
Noul TRAKKER propune moto ri -

zãri Cursor 8 ºi 13 EURO 5 ºi oferã
confortul unui vehicul de ºo sea... în
aplicaþii off-road ºi de ºantier. 

ªi pentru cã tot a venit vorba
despre TRAKKER, la standul de
la Hanovra al constructorului ita -
lian a fost prezent vehiculul care
a fost condus de Miki Biasion în
raliul Dakar ºi care, recent, a mai
câºtigat o cursã internaþionalã, ºi
anume a 29-a ediþie a competiþiei
Baja Espana-Aragon, a ºasea în
cadrul campionatului mondial de
Raliuri Tout Terrain. 

Accent 
pe gama grea

Dupã ce am prezentat pe scurt
cele mai importante douã noutãþi
aduse de Iveco la Hanovra, dorim
sã subliniem cã standul, acoperind
2.000 mp, a reflectat culorile ºi
ma terialele utilizate pentru cre a -
rea Fiat Industrial Village din
Torino, prezentând, în acelaºi
timp, cele mai reprezentative vehi -
cu le din gama constructorului. În
rândul acestora, desigur, accentul
a fost pus în special pe gama grea,
care, alãturi de motoare ºi de teh -
no logiile destinate acestora, a
ocupat o poziþie centralã. Dar în -
trea ga arie expoziþionalã a fost în
aºa fel organizatã încât sã reflecte
modul în care Iveco plaseazã
clientul în centrul preocupãrilor
ºi strategiilor sale. 

Starurile de categorie grea au
fost înconjurate de reprezentanþi
ai gamelor medii ºi uºoare. Trei
DAILY, dintre care unul electric,
au fost „ambasadorii” distribuþiei
ur bane ºi patru unitãþi EURO CAR -
GO au adus mai aproape trans -
portul mediu, modelul fiind lider
european pe segmentul cuprins
între 6 ºi 19 t masã totalã. 

Reîntorcându-ne la aplicaþiile
off-road, la Hanovra a fost prezent
ºi modelul Astra HD9, înzestrat
cu o nouã cabinã. 

În spaþiile exterioare, au fost
expuse patru unitãþi DAILY, douã
EURO CARGO (dintre care unul
pro pulsat cu gaz natural, douã noi
TRAKKER, douã STRALIS Hi-Way,
trei STRALIS Hi-Road (cu cabinã
medie) ºi câteva modele de trans -
port pasageri. 



MM otoarele EURO 6 ex -
puse de Scania la
IAA oferã o gamã
largã de puteri, de la
250 la 480 CP.

Cele patru motoare EURO 6
diesel de 9 litri utilizeazã teh no -
logia EGR sau SCR (250 ºi 280
CP) sau doar SCR (320 ºi 360
CP). Motoarele de 13 litri de 440
ºi 480 CP sunt echipate cu o teh -
no logie ce combinã EGR ºi SCR.

Consumul de motorinã a de -
ve nit principala preocupare pentru
transportatori ºi, de aceea, Scania
a decis sã prezinte la Hanovra o
serie de sisteme pentru opti mi -
za rea acestuia. Ecolution înglo -
bea zã mãsurile gândite de con -
structorul suedez în acest sens,
potenþialul de reducere a con su -
mu lui de carburant fiind de pânã
la 10-15%.

Conectarea cu
camionul

Scania a lansat o serie de noi
servicii menite sã ajute atât ºoferii
cât ºi proprietarii de flote. Scania
Communicator intrã în dotarea
standard pentru cele mai multe
dintre vehiculele comercializate
astãzi în Europa. Aceastã „cutie
neagrã“ reprezintã o plat formã
flexibilã ce asigurã un sprijin im -
portant pentru ºoferi ºi operatori.
Printre numeroasele funcþii se nu -
mãrã ºi posibilitatea de a te
conecta în timp real la ve hi cul,
prin portalul Scania Fleet Ma na -
gement. Operatorii au la dis poziþie
trei pachete - Moni to ri zare, Ana -
lizã ºi Control - fiecare oferind
funcþii diferite în ceea ce priveºte
datele ºi analizarea per for man -
þelor.

Pentru a facilita planificarea
vi zi telor în service, funcþia de ser -
vice a fost îmbunãtãþitã prin adãu -
ga rea de rapoarte sãptãmânale,
ce conþin un sumar al eve nimen -

telor ºi defectelor înregistrate, un
calendar al vizitelor programate
ºi al evenimentelor pe fiecare ve -
hi cul, funcþia de e-mail pentru a
trimite lista cu reparaþiile necesare
service-ului clientului.

Serviciul de fleet management
include ºi posibilitatea de des cãr -
care ºi stocare a datelor din taho -
graful digital.

Scania a realizat aplicaþii
pentru a permite vizualizarea flo -
tei inclusiv de pe telefoane smart
ºi tablete.

De asemenea, la nevoie, ºo -
fe rilor li se indicã cel mai apropiat
ser vice Scania faþã de locul în
care se aflã ºi pot telefona direct
prin aplicaþie.

Pentru a creºte ºi mai mult
siguranþa curselor ºi a asigura un
con sum cât mai redus, construc -
to rul suedez a lansat Scania Acti -
ve Prediction, un sistem de cruise
control ce ajutã în mod inteligent
ºoferii sã optimizeze viteza, cu
ajutorul sistemului de poziþionare

GPS ºi datelor topografice sto -
ca te în Scania Communicator.
Sistemul poate fi asimilat cu un
ºofer experimentat care cunoaºte
drumul parcurs pe dinafarã, ajus -
tând automat viteza vehiculului în
funcþie de condiþiile viitoare de
drum (deal sau vale). O reducere
de 2-3% a consumului este po -
si bilã fãrã nici un efort din partea
ºoferului.

Printre vehiculele prezente la
standul Scania de la IAA s-au nu -
mã rat: Scania R 730 4x2, Scania
R 560 6x4, Scania R 480 6x2,
Scania G 440 4x2, Scania Off-
road G 440 8x4, Scania R 440
6x2, Scania P 340 4x2 tractor,
Scania P 320 6x2, Scania P 280
4x2.
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Printre soluţiile prezentate de Scania la Hanovra, s-au
numărat motoarele EURO 6 de 9 şi 13 litri, noile motoare
pe gaz şi numeroase modalităţi pentru reducerea
consumului de carburant.

Ţinta Scania -
reducerea
consumului

Cortina se ridică
pentru noua generaţie
de anvelope

ÎÎ ncepând cu mijlocul lui
2013, Continental îºi adap -
tea zã succesiv, pe plan
mon dial, an velopele sale
pen tru pun tea de direcþie,

pun tea mo toa re, trailere ºi auto -
bu ze la noua aºa numitã generaþie
3. Punctul de plecare pentru noua
versiune a anvelopelor l-a con sti -
tu it gene ra þia a doua de succes a
acestora. Cea de a treia generaþie
adaugã la proprietãþile de prim
rang ale pne u rilor anterioare, pre -
cum randa mentul kilometric ridi -
cat, rezistenþa redusã de rulare,
sigu ranþa maximã ºi calitatea su -
pe rioarã a carcasei cu ca pa ci ta -
te optimã de reºapare, ºi le dez -
voltã, având în vedere beneficiile
clienþilor, la un nivel superior. Þinta
proiectanþilor de anvelope este
de a reduce în continuare costurile
parcului auto.

„Cu noua generaþie de anve -
lo pe, oferim clienþilor din branºa
transportului ºi logisticii anvelope
de calitate superioarã, care le dau
posibilitatea sã-ºi exploateze pe
vii tor parcurile auto tot mai efi -
cient în condiþiile unui mediu con -
curenþional tot mai dur“, afirmã
Herbert Mensching, ºeful com -
par timentului de marketing ºi
distribuþie anvelope de camioane
pentru Europa, Orientul Mijlociu
ºi Africa (EMEA). 

Cu generaþia 3, Continental a
pre zentat pentru prima datã în
gama de anvelope pentru auto bu -
ze un program de anvelope com -
plet specific grupurilor þintã. Acea -
sta este conceputã special pen tru
atingerea exigenþelor de trans port
confortabil ºi sigur al pasa gerilor.

Optimizarea
tuturor
parametrilor

Continental ºi-a înnoit con ti -
nuu gama anterioarã de produse.
ªi în cadrul unei generaþii de an -

ve lope s-au realizat îmbunãtãþiri
ale produselor, care au fost imple -
mentate imediat în producþie. Cu
generaþia a treia, Continental in -
tro duce cel mai actual nivel de
cer cetare a fabricãrii anvelopelor
în gama generalã de produse. 

Diversele condiþii de utilizare
ale anvelopelor pentru transportul
de persoane ºi bunuri necesitã o
optimizare a tuturor parametrilor
având în vedere cerinþele speciale.
Din acest motiv nu s-a neglijat a -
proa pe nimic la proiectarea noii
ge neraþii 3 de anvelope. 

Inginerii optimizeazã designul
ºi amestecul de cauciuc de la
benzile de rulare, construcþia cor -
do nului pânã la carcasã ºi talon.
Ast fel, rezistenþa la rulare la anu -
mite tipuri de anvelope, cum ar fi
Conti EcoPlus HT3 pentru re -
morci, a scãzut sub patru kilo gra -
me pe tonã, prin care acesta va
atinge clasa de eficienþã ener ge -
ticã A în marcajul UE pentru an -
velope. Pentru exigenþele ri dicate
ale firmei Continental în raport cu
mai multe cicluri de viaþã ºi re ºa -

pare, noile anvelope sunt tot mai
eficiente. Noua carcasã care a
fost suplimentar dezvoltatã faþã
de generaþia 2 îmbunãtãþeºte rigi -
di tatea ºi, deci, ºi capacitatea de
reºapare.

Deschizătorii de
drumuri

Inaugurarea noii generaþii de
an velope se face prin anvelopele
de autobuz, care vor fi disponibile
începând cu trimestrul al doilea
al anului 2013. Noile anvelope
Conti Coach, Conti CityPlus ºi
Conti Urban pentru transportul de
per soane, utilizabile la toate po -
zi þiile punþilor, au fost concepute
pen tru siguranþã ºi economie ridi -
ca tã. Noile profile cu caneluri
adânci fac posibil un randament
kilo metric substanþial îmbunãtãþit
la un nivel de confort ridicat ºi
cele mai bune proprietãþi de ade -
ren þã pe întreaga duratã de viaþã
a anvelopelor, îndeosebi pe caro -
sa bil ud. Inovaþiile în domeniul
ma terialelor conduc la o rezis ten -
þã de rulare îmbunãtãþitã substan -
þial faþã de generaþia anterioarã. 

Conti CityPlus este o linie de
anvelope complet nouã, care a
fost conceputã pentru cerinþele
spe ciale în transportul de per soa -
ne. Uzura redusã o datã cu sigu -
ranþa maxim posibilã ºi eficienþa
au fost þelurile ambiþioase la con -
ceperea anvelopelor. Anvelopele
Con tinental din generaþia 3 pentru
transportul de persoane la fel ca
ºi replica lor din transportul de
bu nuri sunt optimizate pentru pro -
fi tul maxim al clienþilor ºi desti -
na te creºterii considerabile a
randa mentului în transport. Con -
ti nental prezintã pentru prima datã
la Hanovra la expoziþia de ve hi -
cule utilitare un model Conti
Coach HA3 pentru autocare ºi o
anvelopã Conti EcoPlus HT3
pentru trailere.

Cu ocazia celei de a 64-a expoziţii de vehicule utilitare IAA
Hanovra, Continental a lansat o nouă generaţie de anvelope.
Aceasta este cea mai cuprinzătoare ofensivă de produse
pentru anvelope de camioane şi autobuze din istoria mai
veche de 140 de ani a producătorului din Hanovra.
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TimoCom a lansat Bursa
spaţiilor de depozitare

PP rin intermediul IAA Ha -
no vra, cea mai mare ex -
poziþie de transport ºi
logisticã din Europa, a
fost dezvãluit secretul...

TimoCom oferã acum cea mai ma -
re bursã de profil, ajutând astfel
la evitarea spaþiilor vacante, pen -
tru a optimiza capacitãþile.

„Cu bursa spaþiilor de depo -
zi tare dorim sã rãmânem ºi în con -
ti nuare lider pe piaþa europeanã.
Prin aceastã bursã, putem sã o -
fe rim pânã la 30.000 de spaþii de
depozitare ºi spaþii logistice din
40 de þãri”, spune Marcel Frings,
Chief Representative la TimoCom.
„Bursa are foarte multe beneficii
ºi avantaje. Presupunem cã so -
cie tãþile, chiar ºi din alte industrii,
vor folosi bursa noastrã de de po -
zitare.“

Publicare şi
căutare rapidă a
spaţiilor de
depozitare

Avantajul bursei constã în mã -
ri mea sa ºi numãrul ofertelor pu -
bli cate, totul cu ajutorul unei apli -
ca þii simple ºi user-friendly. În
pro gram, doar cu câteva clicuri, se
pot publica oferte sau se pot cãu -
ta spaþii de depozitare care se po -
tri vesc perfect criteriilor de soli ci -

tare. Iar cei care doresc sã pu blice
oferte de spaþii de de po zi tare pot
face acest lucru uºor ºi rapid, pentru
a optimiza propriile capacitãþi. 

TimoCom -
Transport cu viitor

TimoCom Soft- und Hardware
GmbH este un important prestator
european de servicii în domeniul
transporturilor, care dezvoltã so -
luþii profesionale, destinate creº -
te rii continue a eficienþei ºi pro -
duc tivitãþii clienþilor din întreaga
Europã, în relaþii parteneriale. 

În numai câþiva ani, TimoCom
a parcurs drumul de la stadiul de
început pânã la o firmã de mãrime
mij locie cu o poziþie solidã pe pia -
þã, în creºtere permanentã. 

La mijlocul anilor 90, se ma -
ni festa pe piaþã o necesitate acutã
pentru o bursã de transport cu un
ra port într-adevãr corect între pre -
þuri ºi servicii. În scurt timp dupã
naºterea acestei idei, trans por ta -
to rii Jens Thiermann ºi Jürgen
Moor brink, precum ºi experþii EDV
Gun ther Matzaitis ºi Oliver Schu -
bert au început sã-ºi investeascã

fiecare minut liber pentru a pune
în practicã aceastã viziune co -
munã. Bazele au fost puse printr-o
muncã de pregãtire timp de mai
multe luni iar în aprilie 1997 a
fost înfiinþatã firma TimoCom
Soft- und Hardware GmbH. A -
ceas ta a marcat ºi punctul de por -
ni re al bursei de transport TC
Truck&Cargo®, conform motto-
u lui „Carriers meet computer“.

În toamna anului 2009, a fost
rea lizat urmãtorul mare pas din is -
toria firmei: introducerea pro du -
sului TC eBid®, o platformã de li -
citare dezvoltatã pentru a opti mi za
logistica contractualã pa neu ro pea -
nã pentru întregul lanþ al trans por -
turilor. Iar în acest an, compania a
mers ºi mai departe, prin organ i -
za rea Bursei spaþiilor de depozitare.
ªi, desigur, TimoCom nu se va opri
aici în efor turile sale de a optimiza
acti vi tatea de pe piaþa trans por tu -
rilor europene!

Pentru mai multe informaþii
despre bursa spaþiilor de de po zi -
tare ºi despre produsele TimoCom,
vizitaþi pagina www.timocom.com
ºi www.transportbotschafter.de.

Anul acesta, la expoziţia IAA Hanovra, TimoCom, furnizorul
bursei paneuropene TC Truck&Cargo® şi al platformei de licitare
TC eBid®, a avut ceva nou de prezentat, şi anume cea mai mare
Bursă a spaţiilor de depozitare. Datorită platformei web-based,
firmele pot evita în viitor spaţiile vacante şi pot răspunde rapid
la constrângerile de capacitate. La un stand separat, compania
a mai prezentat primele 111 zile ale Ambasadorului de transport
şi proiectele de viitor pe care le are.

Bursa spaţiilor de
depozitare -

avantaje
- Pânã la 30.000 de spaþii de

depozitare ºi spaþii logistice
din 40 de þãri

- Cea mai mare gamã de
platforme de depozitare din
Europa

- Accesibilã în 24 de limbi
- Acces gratuit pânã pe 31

martie 2013 pentru
partenerii TimoCom



EE venimentul a presupus
un drive-test, în cadrul
cã ruia, pe lângã Antos ºi
Citan, cei mai noi membri
ai gamei de distribuþie,

am fãcut cunoºtinþã ºi cu Sprinter,
ce beneficiazã de o transmisie
au tomatã în 7 trepte, cu Vito E-
Cell dar ºi cu Fuso Canter Hybrid.

Cunoaştere
aprofundată

Deºi Antos a fost prezentat
deja în cele mai mici detalii, acest
eveniment a fost prima ocazie când
l-am vãzut pus la lucru. Am tes tat
atât motorizarea de 10,7 l cât ºi pe
cea de 7,7 l, ambele cu pla te la o
trans misie automatã op ti mizatã
spe cial pentru un vehicul de dis -
tri buþie. Ceea ce a ieºit în evidenþã
a fost suspensia con for ta bilã, în
tan dem cu o manevra bi litate ºi o
vi zibilitate de nivel înalt, aºa cum
con structorul ger man ne-a obiº -
nuit. Accesul în ca binã este acum
mai facil ca ori când, distanþa dintre
trepte fiind sta bilitã dupã îndelungi

cercetãri. Odatã ajuns înãuntru, te
bucuri de suspensia pneumaticã
a scau nu lui, de care opþional poate
be ne ficia ºi pasagerul din dreapta.
Plan ºa de bord este una armo nioa -
sã iar comenzile sunt am plasate
er gonomic, lucru rezultat în urma
cercetãrilor fãcute printre ºoferi.
Spaþiile de depozitare sunt din
belºug, în forme diferite, pen tru a
putea „primi“ obiecte ºi în tre -
buinþãri din cele mai diverse. Ma -
terialele folosite pentru inte rio rul
lui Antos, deºi de un nivel ca li tativ
mediu, îl trãdeazã totuºi cã nu este
dedicat curselor lungi, pre cum
Actros. Pornind la drum re marcãm
un nivel uºor mai ridicat de zgomot
în cabinã în mo men tele în care mo -
torul este solicitat ceva mai serios,
dar asta, pentru cã, involuntar, fa -
cem comparaþia cu fratele mai
mare. Impresia pe care þi-o lasã:
este foarte uºor de condus, totul
pare natural la volanul lui An tos.
Frânele „în ghea þã“ la o so li ci tare
mai promp tã, ºi asta este foar te
bine, pentru cã în zonele a glo me -
rate traficul se desfãºoarã altfel

decât pe au to stradã ºi nu te mai
poþi baza în aceeaºi mãsurã pe
condusul an ti cipativ ºi pe frâna de
motor, care la Antos are trei trepte
iar pe auto stradã sau drumuri na -
þio nale s-a dovedit a fi foarte efi -
cientã. Dina mica maºinii este ex -
ce lentã, ema nând siguranþã la
drum. Cu o încãr cãturã de 18 t în
spate ºi cu funcþia EcoRoll activatã,
camionul s-a comportat exemplar,
dovadã cã inginerii nemþi nu au
lãsat nimic la întâmplare.

Fratele cel mic

Dupã ce am încheiat plimbarea
cu Antos, am ales sã testãm o altã
nouã prezenþã în gama Mer ce des
- Citan. ªi el, fiind vedeta presei de
gen din acest an, a fost pre zentat
în detaliu, dar despre feeling-ul de
la volan s-au spus des tul de puþine.
Re zultatul cola bo rãrii dintre Renault
ºi Mercedes poate fi caracterizat
drept o ma ºi nã clasicã de dis tri bu -
þie, unde ve hiculul nu poate excela
la cali ta tea finisãrilor, dar care com -
pen  sea zã în alte domenii, precum
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La începutul acestei luni, în Germania, la Dusseldorf,
Mercedes Benz a prezentat gama de distribuţie, mai
exact cele mai noi şi mai de actualitate elemente ale
acestei game, iar actorii principali s-au numit Antos,
Sprinter, Vito, Citan şi Canter Fuso.

Colecţia de toamnă
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con sumul de combustibil, mane -
vra bilitate sau versatilitate. Într-a -
d evãr, nu putem sã ne facem cã nu
ob servãm „linia Renault“ când vor -
bim despre Citan, atât din punct de
vedere al designului ex te rior cât ºi
interior. Dacã la exte rior, prin schim -
barea farurilor, sto pu rilor ºi a grilei
a fost impregnatã o uºoarã influenþã
germanã, la interior sesizãm scru -
mie ra tip „pahar“ ºi frâna de mânã
tip „man ºã“, ceea ce pentru un cu -
noscãtor este un pic ciudat, pentru
cã pe volan troneazã steaua Mer -
ce des. Am uitat sã spun... volan de
Kan goo! Trecând peste aceste con -
fuzii date de join-venture-ul dintre
cei doi constructori, remarcãm o
po  ziþionare uºor prea în spate a
co  menzilor pentru geamurile elec -
tri ce pe uºa ºoferului, iar ca pasa -
ger, prima lipsã pe care o resimþi
este cea a mânerului de susþinere
la teral, deasupra capului. Moto ri -
zarea de care am beneficiat pe ma -
ºina de test a fost un 1.5 dCi de 90
CP, motor deja consacrat, cunoscut
pentru consumul sãu re dus, care a
primit în plus ºi funcþia Start-Stop
pentru a fi ºi mai „prie tenos“. Din
punct de vedere al comportamen -
tu lui pe stradã, nu avem nimic de
reproºat noului Citan, acesta fã -
cân du-ºi treaba foarte bine pe seg -
mentul sãu. Iar pentru cei care vor
mai mult decât o maºinã de distri -
bu þie, existã do tãrile opþionale ºi
mo toarele mai puternice... 

Urmãtorul vehicul disponibil la
test a fost Mercedes Sprinter, un
model deja consacrat, care nu mai
are nevoie sã demonstreze ni mic.
Premiera la Sprinter o re prezintã
noua cutie automatã în 7 trepte,
fiind singurul model care, pe seg -
men tul sãu, beneficiazã de o astfel
de tehnologie, pentru cã vorbim de
o cutie de ultimã gene ra þie, di na -
mi cã, confortabilã ºi care se poate
„traduce“ în econo mie, beneficiind
de Adaptive ESP în standard, un
raport pe ultima treaptã calculat
pentru un consum mai mic de car -
bu rant ºi fiind com pa tibilã cu pa -
chetul Blue Effi cien cy. La volan,
parcã resimþim deja aerul „classy“
cu care suntem obiº nuiþi când con -
du cem un Mer cedes. Totul este
unde trebuie, nici o imperfecþiune,
ºi nici nu avea cum, pentru cã Sprin -
ter are deja toate micile chichiþe,
care apar odatã cu lansarea unui
model nou, rezolvate. Cutia de
viteze au tomatã în 7 trepte este un
fel de „cireaºã de pe tort“, un bonus
pen tru pasionaþi, aceasta funcþio -
nea zã „ceas“, schimbãrile de vite -
ze fãcându-se la momentul optim
ºi cu un feedback parcã dat la
minim.

Noul val

Noul val ideologic, ecologist,
este reprezentat de Vito E-Cell, un
vehicul comercial complet elec tric,

cu o autonomie estimatã de apro -
ximativ 130 km în regim ur ban.
Maºina este un Vito au ten tic, dar
silenþios ºi cu o cutie au to matã...
asta pe scurt. Feeling-ul când pui
cheia în contact ºi învârþi aºteptând
sã porneascã motorul ºi, în schimb,
vezi cã doar se „a prin de bordul“
este un pic ciudat, dar te poþi obiº -
nui. În trafic, mo to rul electric li -
vreazã instant cu plul de 280 Nm iar
viteza maximã ajunge undeva la 90
km/h graþie celor aproximativ 80
CP produºi de motor. Bateriile se
încarcã în mod normal la o tensiune
de 380V (opþional 220V) iar un
ciclu complet de încãrcare þine cam
5 ore. Cei de la Mercedes nu vând
maºina, o dau într-un fel de leas -
ing operaþional, timp de 4 ani, cu
o „chirie“ de 999 euro lunarã. Ve -
hicul ecologic fãrã îndoialã, dar
probabil cã mai trebuie sã treacã
ceva vreme ºi sã se mai schimbe
men talitãþi pânã când un E-Cell va
fi luat în considerare ca o so lu þie
obiºnuitã, ºi sã nu uitãm nici de
criza economicã în care ne aflãm... 

Ultimul model care întregeºte
gama de distribuþie este Canter,
el fiind prezent la eveniment tot
în „haine eco“, mai precis cu va -
rian ta sa hibridã, care este capa -
bi lã sã consume cu 23% mai puþin
combustibil graþie imixtiunii teh -
no logiei hibride ºi a ambreiajului
dual, acesta fiind cel care face le -
gãtura între cele douã motoare.
Ca ºi la Vito E-Cell, la frânare se
re cupereazã energie pentru a
creº te autonomia. Din pãcate, nu
aceasta este singura similaritate
cu Vito E-Cell, ci faptul cã din ca -
u za preþului mai ridicat în compa -
ra þie cu modelul standard ºi a
preocupãrii destul de mici pentru
emi s iile de CO2, este destul de
puþin probabil sã ne intersectãm
cu vreunul pe strãzile noastre.

Alexandru STOIAN
Dusseldorf, Germania

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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LL a acest eveniment, au
par ticipat 22 de ºoferi
pro fesioniºti, angajaþi ai
fir melor de transport, în
mare parte din Top 100

Flote de transport din România.
Competiþia a vizat obþinerea celui
mai mic consum de combustibil
pe un traseu de 37 km, care a cu -
prins atât porþiuni de autostradã,
precum ºoseaua de centurã a
Sibiului, cât ºi drum regional, cu
multe curbe, condiþii de deal ºi
vale, care sã poatã face depar ta -
jarea celor 22 de ºoferi cu expe -
rienþã.

Biletul către finala
europeană

Câºtigãtorul Renault Trucks
Optifuel Challenge va fi desemnat
ca reprezentant al României în fi -
nala europeanã ce se va desfãºura
la Sevilia, la finalul lunii octombrie,
la care premiile constau într-un
Re nault Twizy pentru ºofer, res -
pec tiv un camion Renault Pre -
mium cu toate cheltuielile incluse
pentru o perioadã de un an pentru
compania de transport la care a -
cesta lucreazã. Competitorii au
avut la dispoziþie douã camioane

Premium Route Optifuel 430 CP
identic construite, care au fost cu -
plate la douã semiremorci Krone
cu prelatã, încãrcate cu 19,2 t de
marfã. Pe perioada competiþiei,
Re nault Trucks România a orga -
ni zat pentru ºoferii participanþi ºi
angajatorii acestora cursuri de le -
gis laþie socialã (timpi de condu -
ce re ºi odihnã, excepþii admise) ºi
alte probleme legate de controlul
camioanelor în trafic oriunde în
Europa, susþinut de Dorin Lungu,
expert legislaþie rutierã, din partea
Uniunii Naþionale a Transpor ta to -
rilor Rutieri din România, precum

Competiţia Optifuel Challenge organizată de Renault
Trucks România la Sibiu, la finalul lunii septembrie, 
şi-a desemnat câştigătorul, acesta fiind Gheorghe Axinte,
şofer la Dedeman.

Cel mai 
„eco“ şofer
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ºi cursuri de prim ajutor, susþinute
de SMURD în cadrul campaniei
„O viaþã poate depinde de tine!“
(or ganizatã de cãtre Asociaþia
React ºi Vodafone România în
par teneriat cu Serviciul Naþional
Unic pentru Apeluri de Urgenþã

112, Serviciul de Telecomunicaþii
Speciale ºi Ministerul Sãnãtãþii).
Prin aceastã competiþie, Renault
Trucks vrea sã atragã atenþia
trans portatorilor ºi ºoferilor pro -
fe sioniºti asupra importanþei
cursu rilor de instruire periodicã

pen tru ºoferi în vederea con du -
ce rii economice ºi în siguranþã.
Cu noaºterea mijloacelor de trans -
port ºi a tehnicilor de con du cere
economicã asigurã obþinerea de
economii substanþiale nu numai
prin reducerea consumului de mo -
to rinã, ci ºi din reducerea uzurii
com ponentelor, economiile fiind
în prezent singura sursã de profit
pentru cei mai mulþi operatori de
transport din Europa.

Crema şoferilor

Câºtigãtorul competiþiei a fost
desemnat Gheorghe Axinte, care
a obþinut un consum mediu de
28,2 litri la 100 km, devansându-i
pe Valeria Iova de la Dumagas
Transport (locul al doilea), care a
înregistrat un consum de 31,6 l
la 100 km, ºi Sandu Ionuþ, de la
Com Divers Auto Ro, clasat al trei -
lea, cu un consum de 33,8 l la
100 km. ªoferii clasaþi pe primele
trei locuri la finala româneascã au
fost premiaþi de Renault Trucks
Ro mania cu diferite obiecte ves -
ti mentare, însã ºi companiile pe
care le-au reprezentat au primit
din partea Total Oils, partener al
eve nimentului, câte un voucher,
valabil în reþeaua de service-uri
Re nault Trucks, constând într-un
schimb gratuit de ulei motor. De
asemenea, compania de la care
provine ºoferul câºtigãtor a mai
primit din partea Renault Trucks
un curs de instruire Optifuel îm -
pre unã cu un pachet Infomax, în
valoare de 2.100 de euro + TVA.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Câºtigãtorul competiþiei a obþinut un consum mediu de 28,2 litri la
100 km.
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(pre cum carburant, aderenþã, zgo -
mot, uzurã...), oferind beneficii
atât utilizatorilor, cât ºi deþinã to -
ri lor de flote ºi managerilor.

Numãrul mare de km parcurºi
de fiecare anvelopã reprezintã
una dintre caracteristicile de bazã
pe care producãtorul francez le
are în vedere. De asemenea, Mi -
che lin urmãreºte ca anvelopele
sale sã ofere aceleaºi per for man -
þe pe toatã durata utilizãrii lor. De
altfel, demonstraþiile din Ladoux
au fost realizate cu anvelope uza -
te la douã treimi din ciclul lor de
viaþã.

Pentru Michelin, lansarea unei
noi game de anvelope are la bazã
un vast departament de cercetare
ºi dezvoltare.

Experþi ai producãtorului fran -
cez au realizat în 2011 peste
320.000 de vizite la companii de
transport din 20 de þãri europene
pen tru a analiza modul de utilizare
ºi comportamentul anvelopelor.

În cazul noii game de an ve lo -
pe, pentru prima datã, Michelin a
de cis sã testeze pe pistele cen -
tru lui tehnologic anvelope uzate
la douã treimi, având doar 6 mm
adâncime a profilului anvelopei. O
asemenea uzurã corespunde unei

utilizãri de câteva zeci de mii de
km sau chiar peste 100.000 km
pen tru o utilizare în condiþii op -
time.

Demonstrat
în viaţa reală

Situaþia dificilã în care se gã -
sesc transportatorii din Europa
de terminã o atenþie sporitã în
ceea ce priveºte reducerea cos -
tu rilor ºi, în special, a consumului
de carburant.

Noua serie de anvelope Mi -
che lin oferã rezultate bune în ma -
terie de TCO (total cost of owner -
ship) nu numai datoritã eficienþei
energetice pe care o asigurã, ci
ºi prin perioada lungã în care pot
fi folosite, beneficiind de un de -
sign „multi-life“, care presupune
operaþiuni de recanelare ºi reºa -
pare în mai multe rânduri.

Faþã de seria precedentã, con -
struc torul francez de anvelope a -
nun þã pentru noua generaþie o re -
du cere a consumului de carburant
de pânã la 515 litri la 130.000
km parcurºi. Practic, discutãm de
km parcurºi anual de un camion
ut i lizat pentru transportul inter -
na þional, iar la preþul actual al mo -

to rinei în Franþa, aceastã reducere
a consumului presupune o eco no -
mie de 644 euro. În plus, trebuie
avutã în vedere ºi reducerea emi -
si ilor de CO2, corespunzãtoare
scã derii consumului de carburant.

Rezultatele au fost obþinute
în urma unor teste reale, realizate
cu vehicule cu cinci punþi (cap
trac tor + semiremorcã), cu masã
to talã de 40 t, pe autostrãzi de -
lu roase.

Demonstraþiile de la Ladoux,
în faþa reprezentanþilor presei, au
in clus rularea în paralel a douã
ca mioane, similare ºi încãrcate
iden tic, pe o pistã circularã cu o
razã de 110 m, acoperitã cu 2 mm
de apã. Unul dintre camioane avea
se miremorca echipatã cu anve lo -
pe Michelin X Line Energy T, uzate
douã treimi, cealaltã semiremorcã
fiind dotatã cu altã marcã de an -
ve lope, la acelaºi nivel de uzurã.
S-a putut observa cum semi re -
mor ca dotatã cu celãlalt tip de
anvelope a intrat prima în derapaj.
Re zultatele mãsurãtorilor efec -
tuat e de specialiºtii Michelin au
arã tat cã semiremorca echipatã
cu X Line Energy a intrat în dera -
paj la o vitezã mai mare cu 6
km/h.

X MultiWay 3D

Michelin X MultiWay 3D este
o nouã anvelopã destinatã trans -
por turilor pe diferite segmente.
Prac tic, acest produs se adre sea -
zã în special transporturilor re -
gio nale care se desfãºoarã în con -
diþii diverse ºi pe mai multe tipuri
de drumuri. Tracþiunea bunã ofe -
ri tã de noua anvelopã în orice con -
diþii de drum garanteazã siguranþa
ºi eficienþa transportului.

Designul inovator contribuie la
robusteþea anvelopei precum ºi la
îmbunãtãþirea distanþei de frâ nare
pe suprafeþe umede cu 25%.

Radu BORCESCU
Clermont Ferrand, Franţa

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Câteva cifre...
- Echivalentul unei cãlãtorii complete în jurul Pãmântului este acoperit

la fiecare 12 minute în teste realizate pe toate categoriile de
anvelope Michelin, însumând 1,8 miliarde km pe an.

- Sunt 4 categorii de teste pentru stabilirea performanþelor anvelopei:
teste de laborator pentru materiale ºi produse nefinisate, teste pe
maºini, teste obiective ºi subiective pe drumuri ºi piste, teste
realizate de clienþi.

- Anvelopele sunt testate pe un interval de temperaturã de 80 de
grase Celsius, de la -30°C la +50°C ºi la viteze de pânã la 450 km/h.

- În activitatea de cercetare ºi dezvoltare sunt implicaþi specialiºti din
350 de profesii diferite.

- Sunt 400 de instrumente de testare utilizate de Michelin.
- 592 de milioane de euro reprezintã bugetul anual alocat de Michelin

pentru cercetare ºi dezvoltare.
- Michelin utilizeazã 700 de mãsurãtori ºi metode de testare certificate

pentru anvelopele produse.
- 6.000 de angajaþi lucreazã la Michelin în cercetare ºi dezvoltare.
- 1,5 milioane de mãsurãtori sunt realizate în fiecare an în

laboratoarele Michelin pentru materiale ºi produse nefinisate.

Gama X Line Energy
- Eficienþã energeticã superioarã
- Creºtere de pânã la 20% a ciclului de viaþã în funcþie de utilizare
- Flexibilitate mai ridicatã la utilizare
- Aderenþã mai bunã pe suprafeþe umede

MICHELIN X® LINE ENERGY™ Z MICHELIN X® LINE ENERGY™ D MICHELIN X® LINE ENERGY™ T 
315/70 R 22.5 315/70 R 22.5 385/55 R 22.5 

245/70 R 17.5 
215/75 R 17.5 
235/75 R 17.5 
265/70 R 19.5 

.................................................................................................................. octombrie 201234

L
A

N
S
A

R
E

35

PP rezentarea noii game
de anvelope a avut loc
la Ladoux, centrul teh -
no logic Michelin, unul
din tre cele mai bine

pro tejate obiective ale produ cã -
to rului francez, locul unde sunt
tes tate noi modele de anvelope,
ºi chiar ºi de maºini, înainte de a
fi lansate pe piaþã.

Totuºi, pentru lansarea X Line
Energy, Michelin a hotãrât sã des -
chidã porþile centrului tehnologic
pen tru presa de specialitate,
creând posibilitatea, nu numai

pen tru o prezentare staticã, dar ºi
pen tru demonstraþii live în cadrul
cã rora performanþele noilor anve -
lo pe au fost puse la încercare.

Inspirate din
lumea reală

X Line Energy este o gamã
com pletã de anvelope (direcþie,
tracþiune, semiremorcã) destinatã
transportului pe distanþe lungi.

Strategia Michelin este de a
oferi performanþe ridicate în ace -
laºi timp, pe mai multe categorii

Energia Michelin
Michelin a lansat o nouă gamă de anvelope
pentru camioane - X Line Energy, reuşind să
obţină un spectaculos salt înainte în ceea ce
priveşte siguranţa şi economia de carburant.
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Performanţele anvelopelor X Line Energy,
conform noului sistem european de etichetare:

Performanþa evaluatã 315/70 R 22.5 Z 315/70 R 22.5 D 385/55 R 22.5 T 
Rezistenþã la rulare B B A 
Aderenþã B C B 
Zgomot 69 dB 71 dB 70 dB 
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Casa de expediţii,
mai profitabilă decât
firma de transport
Rol Trans Tur este o afacere de familie, o companie
tânără ce a pornit iniţial ca firmă de transporturi,
devenind ulterior casă de expediţii, care acum îşi
clădeşte încet-încet un nume în piaţă.

octombrie 2012 .................................................................................................................. 37

DD eºi situaþia economicã
dificilã din România nu
era una care sã te facã
sã deschizi o firmã de
trans port, Rol Trans Tur

este exemplul tip „cine nu riscã
nu câºtigã”. 

Primii paşi

„Compania fost înfiinþatã în
2008 sub formã de societate de
transport, dupã care ne-am dez -
vol tat ºi pe latura de expediþii“,
ne-a explicat Raluca Florescu, di -
rec tor de logisticã Rol Trans Tur,
a mintindu-ºi cã firma a pornit la
drum cu un singur camion, peri -
oa dã în care ea lucra într-o altã
com panie. „În urma unor schim -
bãri pe plan personal, mai exact
apa riþia unui copil, m-am con cen -
trat pe dezvoltarea firmei proprii,
pentru cã nu m-am mai putut în -
toarce în cadrul companiei în care
lucram din cauza programului.
Experienþa de 10 ani în domeniu,

de care beneficiam în acel mo -
ment, mi-a adus un nivel de ma -
tu ritate profesionalã care m-a aju -
tat sã pun pe picioare propria
fir mã. Iniþial, totul a pornit ca o
mi cã afacere de familie, dar, pe
parcurs, lucrurile au luat amploare.
Fiind la bazã o firmã de familie,
dezvoltarea se face cu paºi mici
ºi cu riscuri mici; în paralel, am
pus pe picioare ºi o firmã de con -
sul tanþã juridicã tocmai pentru a
fi cât mai acoperiþi. Îmi amintesc
cã am ajuns întâmplãtor în do me -
niul transporturilor, dupã ce m-am
angajat în cadrul departamentului
juridic al unei firme de transport.
Dar, încet-încet, activitatea mea
s-a mutat cãtre latura de transport,
care a început sã-mi placã“, a mai
spus Raluca Florescu. 

Momentul
schimbării

Din momentul în care firma de
trans port s-a transformat într-o
casã de expediþii, lucrurile au înce -
put sã meargã mai bine. „Din
2008 pânã în 2011, am funcþionat
ca ºi transportatori, cu o cifrã de
afaceri mult mai micã decât acum,
iar de la schimbarea profilului fir -
mei din transportatori în casã de
expediþii putem spune cã «am ex -
p lodat» la nivel de contracte, relaþii
ºi activitate. În momentul acesta,
urmãrim sã ne dezvoltãm acti vi -
ta tea pe partea de expediþii, lã -
sând deoparte gândurile de mãrire
a flotei proprii. Dupã 12 ani pe -
trecuþi în acest domeniu, m-am
lovit de tot felul de probleme, si -

tua þii ºi oameni, încât acum ºtiu
foarte bine ce am de fãcut pentru
ca lucrurile sã meargã exact aºa
cum îmi doresc“, a subliniat direc -
torul de logisticã Rol Trans Tur.

Activitatea Rol
Trans Tur

Deºi putea pãrea dificil în pri -
mã fazã, experienþa acumulatã în
domeniu ºi know-how-ul persoa -
ne lor din fruntea companiei au
aju tat Rol Trans Tur sã îºi gãseas -
cã parteneri serioºi de business.
„În 2011, am hotãrât sã iau legã -
tu ra cu clienþii de marfã despre
care aveam cunoºtinþe cã sunt se -
rioºi, plãtesc la timp, nu fac pro -
ble me la încãrcare ºi descãrcare,
cu care avusesem în trecut o re -
la þie ok ºi din punct de vedere
con tractual dar ºi de comunicare.
Practic, toþi clienþii cu care am
pornit la drum erau de încredere,
pe toþi cunoscându-i în perioada

în care eu activam pentru altã fir -
mã. De când am pornit activitatea,
suntem în progres. Spre deose -
bi re de o multinaþionalã, unde ba -
nii se fac la volum, aici ne bazãm
pe curse cu un profit îndestulãtor,
dar punem mare preþ ºi pe relaþia
de respect dintre noi ºi client. În
acest moment, noi acceptãm doar
clienþii care prezintã siguranþã ºi
vin cu termene de platã decente,
45 de zile, pentru cã nu suntem
într-o situaþie disperatã ºi orga ni -
za rea ne permite sã facem aceas -
tã «filtrare». Nu suntem un mare
brand în piaþã, ne cãpãtãm un re -
nu me prin faptul cã suntem serioºi
ºi asta conteazã foarte mult în
relaþia cu colaboratorii. Dacã un
trans portator lucreazã cu mine ºi
are în contract termen de 30 de
zile, el ºtie sigur cã eu peste 30
de zile îi virez banii iar diferenþa
pânã la 45 de zile când intrã banii
în firmã o suport din buzunarul
propriu“. 

Raluca Florescu a apreciat cã
transportul în cadrul Uniunii Euro -
pe ne este «stâlpul» din punct de
ve dere al transportului extern e -
fec tuat, în special în zonele Italia,
Germania, Anglia ºi Franþa, unde
gru pajele merg foarte bine. Ea a
adãugat cã la nivel intern Ardealul
este cel care „þine steagul sus“ pe
când zone ca Moldova sau Oltenia
sunt cu 5 paºi în urmã. „Probleme
cu transportatorii nu avem, pentru
cã la mijloc sunt niºte asigurãri,
iar dacã s-ar întâmpla ceva la nivel
de marfã singura problemã ar fi
de ranjul pricinuit clientului prin
în târzierea mãrfii, dar, în nici un
caz, la nivel de contravaloare. În
acest moment, transportatori sunt
pe toate drumurile, dar noi accep -
tãm sã lucrãm doar cu cei care au
licenþã, certificat, asigurare, scri -
soa re de bonitate de la bancã ºi,
bineînþeles, cã ºi preþul are o im -
portanþã mare. 2012, pânã acum,
a fost ºi este un an bun ºi sper
sã nu se schimbe. Eu am speranþa
ºi prevãd oarecum cã va fi bine
atâta timp cât nu vom deveni de -
lã sãtori ºi nu ne vom strica micul
nume creat prin seriozitate“, a
con chis Raluca Florescu, director
ge neral Rol Trans Tur.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Le solicitãm transportatorilor sã meargã pe un preþ minim,
dar nu sub preþul pieþei. Sunt momente când avem mai multe

solicitãri ºi, lucrând foarte mult cu Bursatransport, anunþãm bugetul
disponibil pentru acea cursã, pentru a vedea cine se încadreazã. Aici
intervine ºi puterea noastrã de negociere ºi ajungem la un fel de
licitaþie între transportatori. Dupã semnarea contractului, se
respectã cu stricteþe termenii negociaþi. De regulã, ceea ce se aflã
în contractul dintre noi ºi client se regãseºte ºi în contractul dintre
noi ºi transportator.“

„

Raluca Florescu, 
director general Rol Trans Tur:

Deºi avem camioane proprii, ne bazãm mai mult pe parcurile
auto ale partenerilor, pentru cã ne degrevãm de o serie de

probleme precum cele cu ºoferii sau service-urile, iar pentru noi, o
firmã micã, este mai sãnãtos aºa întrucât existã foarte multe
«scurgeri» de capital generate în momentul în care îþi dezvolþi un
parc auto.“

„
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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 octombrie – 15 noiembrie 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*

Despre şoferii profesionişti

Comportamentul 
în trafic
Comportamentul şoferilor se dezvoltă atât în spaţiul
rutier (ca stil de conducere) cât și în spaţiul
organizaţional în care sunt integraţi. Ambele dimensiuni
ale acestui comportament influenţează conduita şi
responsabilitatea şoferilor în timpul conducerii, acestea
reflectându-se în rezultatele activităţii prin componente
cum ar fi gradul de risc, gradul de eludare a codului rutier
şi a normelor de siguranţă rutieră, gradul de
predispunere la accidente, gradul de utilizare raţională a
autovehiculului, gradul de eficienţă a transportului.

RR esponsabilitatea ºo fe -
ru lui este major influ en -
þatã de compo rta men te
inadecvate mani festate
ºi repetate în timp. 

Factori de
influenţă

Spre deosebire de alte acti vi -
tãþi de muncã unde eroarea este
ime diat ºi întotdeauna sancþionatã
(dacã electricianul pune mâna pe
un fir sub tensiune se va curenta),
în activitatea de conducere auto,
eroarea nu este imediat sanc þio -
na tã (nu orice depãºire în curbã
fãrã vizibilitate provoacã accident,
nu orice trecere pe roºu se sol -
dea zã cu o tamponare)... Acest
fapt duce, în timp, la consolidarea
unor comportamente inadecvate,
cu risc crescut, care, însã, din cau -
za lipsei de sancþiune, sunt perce -
pute de ºoferi ca normale ºi cu un
grad cel mult moderat de risc. De
ase menea, faptul cã ºoferii îºi
des fãºoarã singuri activitatea fãrã
po sibilitatea angajatorului de a
su praveghea direct ºi permanent
ac tivitatea acestora este un factor
care favorizeazã comportamente
inadecvate în trafic. 

Cu toate cã peste 90% din ac -
ci dentele rutiere sunt cauzate de
factorul uman, politicile de pre ve -
nire ºi reducere a riscului în tra fic,
implicit a accidentelor, vizeazã cu
precãdere maºina ºi drumul. S-au
cheltuit ºi se cheltuiesc su me im -
por tante pentru realizarea unor sis -
te me cât mai eficiente de siguranþã
activã ºi pasivã la ma ºini, se inves -
teº te mult în infra struc turã, în rea -
li zarea drumurilor in teligente. Sunt
investiþii nece sa re, extrem de utile,

dar care nu au eficienþa scontatã
dacã inter ven þia asupra factorului
uman este neglijatã. 

Prevederile Directivei Euro pe -
ne nr. 59/2003/CE privind ca li -
fi carea iniþialã ºi formarea pe rio -
di cã a conducãtorilor auto de
trans port marfã ºi persoane prin
Or dinul nr. 42/2006 asigurã teo -
retic suportul didactic necesar în
vederea calificãrii iniþiale ºi a for -
mãrii periodice a conducãtorilor
auto. Aceste reglementãri legis -
la tive nu asigurã însã ºi pregãtirea
realã a ºoferilor. Putem vorbi de
o slabã pregãtire a ºoferilor în
plan psiho-comportamental;
cursu rile de formare profesionalã
ini þialã ºi continuã conþin în curri -
culum, în majoritate, probleme de
ordin legislativ ºi tehnic, în timp
ce elementele care vizeazã for -
ma rea de atitudini ºi compor ta -
men te de siguranþã în trafic, de
con ºtientizare a riscului, a gradului
de predispunere la accident, a mo -

dalitãþilor de diminuare a stresului
excesiv sunt sumar sau deloc
abordate.

De asemenea, este vorba de
im plicarea lectorilor în procesul
de învãþãmânt, de cele mai multe
ori aceºtia rezumându-se în a
trans mite conducãtorilor auto
doar un numãr de întrebãri ºi rãs -
punsul la acestea. 

Legislaţia ruptă
de realitate

Pe de altã parte, mulþi anga -
ja tori din transporturi preferã sã
an gajeze ºoferi cu atestat. Sonda -
je le au arãtat cã majoritatea pa -
tro nilor refuzã sã investeascã în
formarea profesionalã a anga ja -
þilor iar în condiþiile în care legea
îi obligã (cazul celor din trans por -
turi) preferã sã îºi trimitã angajaþii
doar sã participe la cursuri, fãrã
sã fie interesaþi ºi de pregãtirea
realã a acestora.

În aceste condiþii, pregãtirea
(atât iniþialã cât ºi periodicã) de -
v ine doar o acþiune care trebuie
efectuatã ºi nu o formã realã de
for mare. În pierdere sunt atât ºo -
ferii (slaba pregãtire profesionalã
are drept consecinþã atât impo -
si bilitatea de a concura pe piaþa
europeanã a muncii cât ºi majo -
ra rea semnificativã a creºterii gra -
dului de risc a activitãþii), cât ºi
transportatorii, care suportã chel -
tuieli suplimentare din cauza lipsei
de competenþã comportamentalã
a ºoferilor.

Legislaþia naþionalã ºi euro -
pea nã nu prevede formarea iniþia -
lã ºi continuã a unor largi categorii
de ºoferi (marfã sub 3,5 t, per -
soa ne la microbuze cu 8+1 locuri);
aceºti ºoferi, mai ales cei care
activeazã în domeniul distribuþiei
ºi al serviciilor (curierat, alimen -
ta þie), nu au nici un fel de pre gã -
tire, fiind printre principalii gene -
ratori de accidente; este necesarã
sensibilizarea transportatorilor în
sensul conºtientizãrii beneficiilor
pe care le poate aduce pregãtirea
ºoferilor (chiar dacã nu este ce -
ru tã de legislaþie) - scãderea
numã rului de accidente, reducerea
con sumului de carburant, eco no -
mii la piesele de schimb, redu ce -
rea primelor de asigurare RCA -
bonus-malus. Aceastã pregãtire

se poate face iniþial ºi continuu
prin programe specifice de for -
ma re ºi consolidare a com por ta -
men telor de siguranþã în trafic,
programe de reabilitare ºi re cali -
brare comportamentalã pen tru
ºoferii problemã, programe de for -
ma re ºi consolidare a com por ta -
mentelor ecologice etc.

Atitudini greşite

Aceste aspecte specifice
privind formarea iniþialã ºi pre gã -
ti rea periodicã a ºoferilor români
duc la comportamente ºi atitudini
inadecvate, cu grad ridicat de risc.
Prin tre comportamentele ºi atitu -
di nile inadecvate în trafic putem
aminti:

- Un mod mai relaxat de a se
ra porta la normele ºi regle men tã -
rile Codului rutier; codul rutier
este perceput ca o formã de îngrã -
dire a ºoferului, îngrãdire care
poa te fi încãlcatã, deoarece nu
întot deauna produce consecinþe;
din numãrul trecerilor pe galben,
sub 1% se soldeazã cu accidente.

- Conºtientizare moderatã a
gra dului de risc pe care îl implicã
conducerea auto ºi a faptului cã
este o activitate cu implicaþii so -
ciale majore;

- Tendinþa de a-ºi supraevalua
sta tutul personal ºi social cu ma -

ni festarea în exterior de compor -
ta mente demonstrative (de cele
mai multe ori agresive, prin care
so licitã celorlalþi recunoaºterea
aces tui statut fals) sau prin com -
por tamente temerare (vitezã, de -
pã ºiri riscante etc) prin care cautã
sã-ºi valideze aceastã pãrere
despre sine.

- Prag coborât al rezistenþei
la frustraþie cu scãderea gradului
de toleranþã faþã de ceilalþi par -
ticipanþi la trafic.

- Prag coborât al rezistenþei
la tentaþii (consum de alcool, mai
nou ºi droguri).

Aceste comportamente ºi ati -
tudini sunt generate, pe lângã pre -
gãtirea ineficientã în domeniul
psi ho-comportamental, ºi de fac -
tori precum:

- nivelul educaþiei civice; 
- conservarea mentalitãþii cã

le gislaþia este fãcutã pentru a se
li mita drepturile ºi libertatea indi -
vi dului;

- inconsecvenþa celor investiþi
cu autoritate în aplicarea Codului
rutier; 

- lipsa unor acþiuni concrete
ºi nu declarative la nivel naþional
privind siguranþa rutierã.

Psih. principal 
Cristian SANDU

cristian_sandu38@yahoo.com



AA juns la a treia ediþie,
pre miul European
Trans port Company of
the Year, ediþia 2012,
va fi prezentat în ca -

drul unei ceremonii ce va avea loc
în Irlanda, la Citywest Convention
Center, Dublin, în data de 5
noiembrie.

La aceastã competiþie, au par -
ti cipat companii de prestigiu din
Eu ropa, câºtigãtoare ale con cur -
su rilor organizate la nivel naþional.
Ac cesul în finalã s-a realizat în ur -
ma votului juriului format din re -
pre zentanþi ai presei de spe cia -
litate, în urma analizãrii unor
dosare completate de cãtre fir -
me le participante.

Astfel, au fost aleºi un numãr
de ºase finaliºti, care sunt gata

de duel în marea finalã: Reynolds
Lo gistics (Irlanda), Snel Logistic
Grup (Belgia), Matra Transport
(Cehia), Maszonski (Polonia),
Transportes Pascoal (Portugalia),
Com Divers Auto Ro (România).

Cele ºase companii se vor
întrece pentru premiul cel mare,
având de susþinut o serie de in -
ter viuri cu membrii juriului pe 5
no iembrie. În plus, aceste firme
vor fi evaluate din punct de vedere
financiar de cãtre Pricewater -
houseCoo pers ºi, de asemenea,
Analytiqa va efectua o anchetã
pri vind gradul de satisfacþie al cli -
enþilor.

Revista Ziua Cargo reprezintã
þara noastrã în juriul care desem -
nea zã compania europeanã de
trans port a anului ºi, de ase me -
nea, organizeazã competiþia na -
þio nalã Romanian Transport Com -
pa ny of the Year ai cãrei câºti gãtori
participã la concursul european.

Este pentru prima datã când
festivitatea europeanã de pre mie -

re va avea loc la Dublin, în Irlanda,
unde revista Fleet Transport
(mem brã în juriul ETCY) va fi gaz -
da evenimentului. Atât membrii
juriului, cât ºi reprezentanþii tutu -
ror companiilor de transport pre -
zente la eveniment vor participa,
pe lângã ceremonia de premiere,
la Fleet Transport Expo 12, o ex -
po ziþie localã de transport, ce se
va desfãºura pe 5 ºi 6 noiembrie.

European Transport Company
of the Year recunoaºte realizãrile
ºi importanþa operaþiunilor de
trans port rutier de pe întregul con -
ti nent. Scopul concursului este
de a premia un operator de trans -
port ale cãrui abilitãþi manageriale,
dedicaþie faþã de clienþi ºi pro fe -
sio nalism în toate aspectele ce
pri vesc activitatea de transport
pot fi considerate un exemplu de
ur mat de cãtre întreaga industrie
eu ropeanã a transportului rutier.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Prezentarea celui mai
important premiu în industria
europeanã de transport rutier
va avea loc pe 5 noiembrie, la
Dublin, Irlanda.

Com Divers Auto Ro este
unul dintre cei ºase
finaliºti ai concursului
European Transport
Company of the Year.

Industria Europeană 
de Transport Rutier 
se pregăteşte 
de ceremonia de premiere

România are un reprezentant în finala competiţiei
europene care desemnează compania de transport a
anului în Europa (European Transport Company of the
Year). Este vorba despre Com Divers Auto Ro, care a
câştigat în 2010 competiţia naţională Romanian
Transport Company of the Year.
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Externalizare către
service-urile de marcă

DD espre aceste aspecte, ºi
nu numai, am încer cat sã
aflãm mai multe de ta lii
de la câteva im por tante
companii de trans port.

Reprezentanþii acestora ne-au
împãrtãºit opiniile (ºi stra te giile)
lor referitoare la argu men tele pro
ºi contra unui service pro priu, dar
ºi în privinþa diferenþelor între ser -
vi ciile din România ºi din strãinãtate,
a importanþei preþului în alegerea
pieselor de schimb ºi a eficienþei
contractelor de ser vice.

Emilian Stoica,
director
transporturi
Arabesque:

„Într-un mediu concurenþial foar -
te puternic, când tarifele de trans -
port sunt, în mare parte, im puse de
beneficiari, am înþeles cã eco nomiile
pe care le facem zi de zi cu uzura
vehiculului, dar ºi cu com bustibilul,
reprezintã de fapt pro fitul nostru.
În acest context, ne-am propus de
ceva vreme o efi cien tizare a cos tu -
rilor privind chel tu ielile de service
ºi piese de schimb, care au ajuns
undeva la 60% din costul/km. Soli -
ci tãrile de men tenanþã ºi reparaþii
sunt asi g ura te de reþelele service
ale impor ta torilor de vehicule de
care dispunem.

Întrucât România este una din -
tre þãrile europene în care s-a in -
ves tit mult în reþele service per -
formante, fiecare importator a
deschis puncte de lucru «ca la car -
te» ºi am considerat cã este mai
eficient pentru noi sã nu investim,
deocamdatã, în capacitãþi service. 

Este firesc sã lucrãm cu uni -
tã þile de service pe bazã de con -
trac te deoarece este ºtiut faptul
cã prezintã avantaje. Vrem sã lu -

crãm cu partenerii noºtri pe ter -
men lung ºi de aceea, an de an,
rediscutãm condiþiile.

Pe extern, problemele care
apar se remediazã în cadrul ate -
lie relor service ale importatorului
de pe teritoriul unde se aflã vehi -
cu lul în momentul producerii de -
fec þiunilor.

Componentele ieftine sunt tot
mai cãutate din lipsa banilor. Noi
folosim atât piese de producãtor,
cât ºi de origine. Preferinþa pentru
piese ieftine se manifestã cu pre -
ponderenþã la anumite produse
mai puþin importante, deoarece
la unele componente nu se poate
face rabat de la calitate. Expe -
rien þa ne-a învãþat sã facem dife -
ren þa între un produs original ºi
unul ieftin ºi când vorbim de ele -
men te de siguranþã, cum este frâ -
na rea, de exemplu, nu pierdem
din vedere calitatea sub pretextul
lipsei de fonduri pentru reparaþii,
deoarece astfel de compromisuri
pot duce la pagube foarte mari.”

Decebal Popescu,
managing partner
şi CEO Cartrans
Romania: 

„Costurile de service ºi piese
re prezintã aproximativ 5,5% din
total costuri, la vechimea flotei
Car trans ºi la structura de finan -
þare. La flote cu altã vechime, altã
structurã de finanþare, procentul
se schimbã, aºa cã nu poate fi
con siderat ca un punct de reper
pentru branºã. Ponderea acestor
cheltuieli la noi a scãzut faþã de
anii anteriori. Atât din cauze di rec -
te (control mult mai atent, imp le -
mentare program strict de men -
te nanþã etc) cât ºi indirecte

(mã rirea costurilor cu carburantul,
spre exemplu, a micºorat pro cen -
tul costurilor cu reparaþiile).

La Cartrans nu mai existã con -
ceptul de mentenanþã în regie pro -
prie, întrucât fostul departament
de întreþinere ºi reparaþii a fost ex -
ter nalizat în societate comer cia lã
distinctã, care ne factureazã la lu -
crãri aºa cum ne-ar factura orice
alt service, dar cu dis coun turi sem -
ni ficative. Pentru a face, însã, o
distincþie în procente între lucrãrile
efectuate la service-ul membru al
grupului ºi service-uri le partenere,
procentele sunt 70% cu 30%.

Atâta vreme cât planul de busi -
ness cuprinde ca obiectiv reali za -
rea principalului procent din cifra
de afaceri din lucrãrile efec tua te
cãtre terþe firme (care nu sunt
membre ale grupului), con si der cã
un service propriu ren tea zã, bine -
în þeles þinând cont ºi de potenþialul
real al pieþei (numãr de trans por -
ta tori pe zona respec ti vã ºi din ju -
de þele limitrofe care folo sesc ca ºi
tranzit o rutã apro pia tã locaþiei ser -
vice-ului). Exclu siv pentru uz intern
nu renteazã. Vorbind, astfel, din
perspectiva mo dului cum suntem
noi organi zaþi acum, service-ul este
clar «added value» pentru grup.
Pentru flotã, reprezintã un avantaj
din punctul de vedere al locaþiei, al
timpului de intervenþie, al tarifelor
ºi chiar al termenelor de platã.
Pentru grup, reprezintã o sursã de
venituri suplimentarã celei ofe rite
de activitatea de transport ºi un
business profitabil judecat indi -
vidual. Pentru casa de expediþii
membrã a grupului (ºi ea entitate
separatã), colaborarea strânsã cu
service-ul îi permite sã ofere faci -
litãþi la programele de mentenanþã
subcontractorilor care lucreazã cu
noi în sistem de «flotã dedi catã».

Pentru acoperirea problemelor
apãrute în afara României, avem
contracte cu Volvo Action Service
ºi Mercedes Service 24, care aco -
perã astfel întreaga flotã. Dacã vor -
bim de service-urile de marcã, existã
diferenþe de preþ între ser viciile

oferite de unitãþile de ser vice din
România ºi cele din strãinãtate.

Folosim exclusiv piese de ori -
gine, cu o singurã excepþie: unele
elemente de caroserie ºi pãrþi vi -
trate. Motivele pentru care folosim
piese de origine sunt garanþia pri -
mitã, calitatea lor, lucruri care se
reflectã în final tot în costuri.

În viitorul apropiat, pe partea
de service, ne propunem moni to -
ri zarea atentã ºi continuã a pro -
gra melor proprii de mentenanþã,
asigurând astfel respectarea in -
tervalelor bugetate pentru fiecare
element consumabil ºi verificarea
continuã a stãrii tehnice a maºinii
în afara consumabilelor.”

Siegfried Mayer,
administrator SC
Cornex SRL: 

„Cheltuielile de service ºi pie -
se reprezintã circa 15% din cos -
turi, în cadrul companiei noastre,
pon derea acestor cheltuieli cres -
când cu aproximativ 7% în ultima
vre me. Având doar trei camioane,
ma joritatea reparaþiilor le efec tuãm
în service autorizat, doar men te -
nan þa o executãm în regim propriu.
Investiþia într-un service pro priu
este rentabilã doar de la un anumit
numãr de camioane în sus, în func -
þie ºi de vârsta medie a parcului
auto. Avantajele unui ser vice pro -
priu sunt rapiditatea cu care se pot
executa lucrãrile de reparaþii, fle xi -
bi litatea personalului faþã de urgen -
þe, siguranþa cã lu cra rea efectuatã
este monitorizatã de pro prietar.
Dezavantajul (dacã se poate numi
aºa) este cã vor tre bui înfiinþate
niºte posturi de me canici auto care
vor trebui sã pres teze servicii ºi
pen tru terþi, dacã se doreºte renta -

bilizarea pos turilor ºi asigurarea
unui flux con tinuu de activitate
pentru an gajaþi.

Continui sã frecventez service-
u rile de marcã ºi dupã ieºirea au -
to vehiculelor din perioada de ga -
ran þie, în funcþie de defecþiunea
apã rutã, dar nu am contracte de
ser vice. În privinþa pieselor, cu tim -
pul, am conºtientizat cã dacã este
cel mai ieftin nu înseamnã cã este
cel mai economic. Pe cât este
posibil, prefer piesele ori gi nale.”

Gabriel Buzoianu,
manager logistică
Denis Spedition: 

„În cadrul companiei noastre,
cheltuielile de service ºi piese de
schimb sunt în proporþie de 10-
15% din costurile totale. Pentru a
avea fiabilitate pe piaþã, Denis Spe -
dition urmãreºte fiecare inter ven -
þie tehnicã asupra camioanelor ºi
semiremorcilor ºi de aceea chel -
tuielile sunt cât de cât liniare. Sun -
tem interesaþi direct de starea
tehnicã a autovehiculelor, iar a ceas -
ta ne dã siguranþã ºi încre de re în
serviciile pe care le pres tãm.

Toate reviziile, inspecþiile ºi re -
paraþiile camioanelor ºi semire -
mor cilor firmei sunt efectuate în
service-uri specializate, respectiv
la reprezentanþele Scania, Schmitz,
Schwarzmüller ºi Ter mo port, cu
care avem ºi contracte de service,
care ne oferã avantaje ºi siguranþã,
deoarece autovehiculele sunt me -
reu în bunã stare ºi ne putem baza
pe acest lucru. Încrederea cãpãtatã
în service-urile de marcã ºi în ser -
vi ciile oferite de acestea ne în -
deam nã sã nu ne îndreptãm atenþia
spre alþi furnizori de servicii. S-a

format deja o legãturã strânsã între
noi ºi furnizori ºi aceasta ne dã o
încredere deosebitã.

Contractele de service înche -
ia te au acoperire pe întreg teri to -
riul Europei, ni se rãspunde prompt,
iar serviciile oferite de par tenerii
noºtri sunt la aceleaºi cote, atât în
strãinãtate cât ºi în România.

În privinþa pieselor de schimb,
este normal sã ne intereseze pre -
þul de achiziþie. Tariful acestora
este reflectat ºi în calitatea lor.
Denis Spedition foloseºte numai
pie se de origine deoarece, mon -
ta te în service-urile de marcã, ofe -
rã garanþia calitãþii lor ºi a ma no -
perei. Atâta vreme cât prestatorii
de service ºi producãtorii de piese
de schimb cu care avem contract
îºi respectã standardele de cali -
ta te, colaborarea va continua.”

Florin Popescu,
managing director
KLG Trucking SRL: 

„KLG Trucking a negociat pa -
chete speciale cu producãtorii de
camioane cu privire la garanþia ex -
tin sã a camioanelor, reducându-ºi
ast fel costurile cu reparaþiile ºi pie -
sele de schimb. Prin nego cie rea
ga ranþiei extinse la cumpã ra rea ca -
mi oanelor, riscul de a avea reparaþii
neprevãzute ºi imobilizãri lungi a
trecut de la KLG Trucking la pro du -
cã torul camionului, în sar cina KLG
rãmânând doar mente nanþa cu ren -
tã. Un service propriu necesitã in -
ves tiþii majore nu nu mai în utilaje,
ci ºi în personal in struit. Aceste in -
ves tiþii nu se jus ti ficã decât la com -
panii de trans port care au în jur de
200 de camioane. Pentru celelalte
fir me, este mult mai rentabil sã fo -
loseascã serviciile unui atelier spe -

Costurile de reparaţii şi întreţinere reprezintă, pentru
cărăuşii români, un procent deloc neglijabil din costurile
totale de operare ale vehiculelor, iar un camion imobilizat
mai mult timp decât ar trebui poate dezechilibra
activitatea unei firme şi poate provoca prejudicii atât
operatorului, cât şi clienţilor săi.



cializat decât cele ale unui ate lier
propriu. Astfel, existã un con tract
de service cu service-u ri le auto ri -
zate. Contractul de ser vice oferã
avantaje atât trans por ta torului, cât
ºi prestatorului de servicii, ºi aici
mã refer la dis coun turile acordate,
termene de platã, garanþia lucrãrilor,
prioritate la programarea în service
etc. Pentru reducerea costurilor,
reparaþiile curente se fac în service-
uri au to rizate RAR, dar reparaþiile
spe ciale se fac la reprezentanþã.

În afara României, apelãm la
ser  viciile de 24 h ale pro du cã torilor.
Existã diferenþe între servi ce-urile
externe ºi cele interne: preþul ma -
no perei în România este, spre
exem plu, net inferior celui din Vestul
Eu ropei, dar, de cele mai multe ori,
timpul de aºteptare al pieselor în
service-rile româ neºti anuleazã a -
cest avantaj. În Vestul Europei, func -
þioneazã cu suc ces livrarea pieselor
în 24 ore de la comandã. ªi pentru
cã tot a ve nit vorba de piese, preþul
aces tora este foarte important, dar
nu hotãrâtor. Pe lângã factorul preþ,
trebuie luatã în calcul ºi durata de
viaþã a piesei respective, iar dacã
a chiziþionãm piese numai pe prin -
ci piul «o cumpãr pe aceas ta pentru
cã este cea mai ieftinã», s-ar putea
sã avem surpriza ca la final sã con -
statãm cã am plãtit mai mult decât
dacã am fi cum pãrat o piesã origi -
na lã. Cumpãrãm ºi piese de produ -
cã tor - numai de la producãtorii
con sacraþi - dar, în principal, mer -
gem pe piese originale.”

Marius Catrinoiu,
director comercial
Marvi Logistic:

„Avem 15 camioane, dintre care
7 pe care le-am achiziþionat anul a -
cesta, 5 Mercedes + 2 Volvo, în lo -
cu ind altele vechi. De aceea, la
camioanele noi, avem doar schim -
burile de ulei. La cele vechi, apar
uneori ºi reparaþii de 5.000 de euro.

Nu avem service propriu, toate
lucrãrile le facem în unitãþi terþe,
ma joritatea la service-uri de mar -
cã, pentru cã avem camioane noi
ºi service-urile mici au rãmas în
urmã cu tehnologia. Nu avem con -
tract de service decât la cami -
oanele noi. Încã nu ºtim dacã sunt
avantaje, deocamdatã nu am avut
vreo reparaþie neprevãzutã, doar

schimburile de ulei ºi întreþinere,
dar mãcar stau liniºtit, ºtiind cã
dacã apare vreo problemã, cineva
trebuie sã vinã sã o rezolve.

Chiar ºi cu camioanele din
2007 mergem la service-uri de
mar cã, dar numai în afara Româ -
niei. Atelierele din România mi se
par doar de formã. Sunt aici pen -
tru cã sunt obligaþi de lege sau de
mãrcile respective. Rareori am fost
mulþumiþi de serviciile oferite,
mecanicii sunt slabi pregãtiþi, iar
service-urile nu au niciodatã pe
stoc nici cea mai micã sau cea mai
comunã piesã posibilã. De exem -
plu, la camioanele noi, ar fi trebuit
sã aºteptãm 7 zile pentru douã
baterii în garanþie. Astfel, am mers
ºi le-am schimbat în Italia. Tot în
Italia facem, de multe ori, ºi schim -
bu rile de ulei. Este mai scump, dar
mai bun: dacã fac schimbul în Ro -
mâ nia, la 5.000 de km trebuie com -
pletat; dacã-l schim bãm în Italia,
pânã la 50.000 km nu e nevoie sã
com ple tezi nimic. Nu cumpãrãm
nici an velope din România, doar
din Italia sau Germania, unde sunt
mai ieftine, mai bune ºi le plãtim
fãrã TVA.”

Cristina Budoaica,
manager de
transport OTZ:

„Pentru noi, cheltuielile de ser -
vice reprezintã aproximativ 25%
din cheltuielile totale. Dupã primii
2 ani de utilizare, costurile, evi dent,
cresc cu aproximativ 20%, fie care
an vechime adãugat an sam blului
producând o creºtere a cheltuielilor
de 10 procente pe an de viaþã.

Operaþiunile de mentenanþã
în regie proprie se efectueazã în
mãsura dispoziþiilor date de legis -
la þia internã ºi în strictã legãturã
cu activitatea operaþionalã ce in -
flu enþeazã siguranþa rutierã, astfel
cã remedierile pe partea de frâ -
nare sau rulare eficientã se rea -
li zeazã în service autorizat.

Investiþia într-un service pro priu
poate fi consideratã eficientã ca o
a doua linie de business într-o com -
panie de transport. Avan ta jele in -
ves tiþiei pot exista în func þie de
veniturile realizabile de aceastã
nouã componentã. Deza van tajele
sunt constituite din in ves tiþia iniþialã
amortizantã în mini mum 10 ani,
cheltuieli supli men tare în zona de

taxe ºi salarii pentru noii angajaþi
ai service-ului, cheltuieli supli men -
tare soft auto, cheltuieli suplimen -
ta re avize ºi au torizãri. 

Contractul general de service
cu producãtorii ne oferã avan ta je -
le siguranþei ºi garanþiei repara þi ilor
în sistem autorizat ºi profe sio nist.
În plus, contractarea ser vice-urilor
a devenit condiþie o bligatorie la li -
cenþiere, având un impact direct
asu pra managerului de transport.
Prin tre avantaje se re gãsesc dispo -
ni bilitatea de ne goc iere la nivel de
manoperã în cazul unui contract cu
valabilitate de un an de zile, plus
acordarea cre ditãrii în ceea ce
priveºte ter me nul de platã.

Astfel, service-urile de marcã
sunt recomandabile ºi dupã ieºi -
rea autovehiculelor din garanþie,
de oarece acestea deþin com po nen -
ta de soft originalã pentru a asi -
gura mentenanþa aftersales la ni -
ve lul recomandat de producãtor. În
general, frecventarea service-u rilor
multimarcã nu asigurã com po nenta
de soft compatibil cu tipul auto, in -
ves tiþia în toate sof tu rile mãrcilor
existente fiind im po sibil de recu -
pe rat sau amortizat chiar ºi de cãtre
service-urile au to rizate.

La piesele de schimb, criteriul
preþ devine important ca nivel de
comparaþie între furnizorii de pie -
se auto pe acelaºi reper de piesã.
În general, utilizãm producãtorii
agre aþi ai mãrcii auto. Piesele origi -
nale sunt achiziþionate doar pe re -
pere indisponibile la nivel de pro -
ducãtor sau în perioade de pro moþii
pe anumite repere ori gi nale, con -
structorii de auto ca mi oane utilizând
în componenþa ansam blurilor pro -
du cãtori consa craþi de piese, care,
ulterior, intrã în reþeaua de furnizori
pe repere originale.

În perioada urmãtoare, inten -
þio nãm sã menþinem nivelul de ser -
vice, sã extindem disponi bi li ta -
tea/po sibilitatea ca furnizorii de
piese sã poatã livra repere di rect
în service ºi încercãm impu ne rea
re perelor noastre în service-u rile
a greate. La nivel de flotã, în cercãm
diferite repere de pro du cãtor pe o
perioadã limitatã de timp, stabilind
la final raportul ca litate-preþ pe anu -
miþi producãtori, urmând ca pe o
pe rioadã de apro ximativ 1 an sã
ho tãrâm clar pro du cãtorii agreaþi
ai flotei noastre. Con siderãm, astfel,
cã din acest proiect va rezulta so -
lu þia optimã pe repere uzuale, cum
ar fi filtre, plã cuþe, discuri sau ulei,
toa te aces tea personalizate pe pro -
filul so cietãþii noastre de transport.”

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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ATP te ţine în siguranţă.
Alege piesele de schimb
originale!

UU nul dintre principiile de
funcþionare ale com pa -
ni ei este siguranþa cli -
en þilor, de aceea ATP
Exodus lucreazã direct

cu marii producãtori de piese de
schimb de prim montaj, livrând pro -
duse de calitate pentru care ofe -
rã un termen de garanþie vala bil de
la ºase la 24 de luni. Deºi dispune
de un stoc de 4.000.000 de euro
piese de schimb, ceea ce scur tea -
zã considerabil timpul de pre dare
a comenzii, compania poa te impor -
ta în termen mediu de 2-3 zile orice
produs cerut de client, dacã acesta
este pe stoc la furnizorii europeni,
scutindu-l astfel de cheltuielile de
transport sau stresul deplasãrii în
oraºele mari pentru a-ºi achiziþiona
piesa necesarã.

Odatã piesa cumpãratã, aceas -
ta îi va fi livratã clientului direct la

punctul de lucru sau la una dintre
cele 32 de sucursale din þarã, a -
ceas tã fluiditate a procesului de
li vrare fiind posibilã datoritã pro -
priei reþele de distribuþie cu aco -
perire naþionalã.

Tarife accesibile

ATP Exodus se poate mândri
nu numai cu poziþia sa în topul
fur nizorilor de piese de schimb
din România, ci ºi cu tarifele prac -
ti cate, foarte accesibile pentru
bu ge tele majoritãþii clienþilor.
Într-un context economic dificil,
ATP Exodus le vine în întâmpinare
cum pãrãtorilor oferindu-le posi -
bi litatea de a-ºi plãti facturile în
termen de pânã la 30 de zile, la
ca re se adaugã ºi acordarea unei
li mite de credit în baza unui con -
tract de vânzare-cumpãrare. 

Reţea extinsă,
calitate 
certificată

Înfiinþat în 1995, ATP Exodus
a câºtigat rapid teren pe piaþa de
profil, iar actualmente grupul de -
þi ne o reþea de 32 de sucursale
la nivel naþional ºi alte nouã în
Bul garia, Serbia ºi Ungaria ºi o e -
chipã de 650 de angajaþi. 

Din dorinþa de a-ºi dovedi ata -
ºa mentul faþã de performanþa în
afa ceri ºi a-ºi mulþumi clienþii,
com pania a implementat un sis -
tem de management al calitãþii
stan dard ISO 9001:2008, certi -
fi cat de TUV Rheinland, precum ºi
o procedurã de tratare a necon -
for mitãþilor, astfel încât fiecare
cumpãrãtor care trece pragul ATP
Exodus poate fi sigur de calitatea
produselor ºi a serviciilor oferite.

ATP Exodus, lider pe piaţa pieselor de schimb pentru
autovehiculele comerciale şi dealer autorizat al mărcilor
Mercedes-Benz, Opel, Mazda şi MAN, este, de mai bine de
17 ani, un partener solid pentru posesorii de vehicule
grele şi de tonaj mijlociu graţie standardelor serviciilor
oferite şi a calităţii produselor comercializate.
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NN oul complex include o
halã pentru reparaþii cu
18 posturi de lucru, o
ma gazie cu o suprafaþã
de 600 mp ºi o înãl þi -

me de 10 m, precum ºi un corp
de birouri P+3, de clasã A, cãrora
li se adaugã platforme de parcare
ºi zone de aºteptare. „Clãdirea va
fi ocupatã, în principal, la parter
ºi primul etaj de ROMTRAILER,
spe cializat ºi autorizat sã efec -
tue ze reparaþii în garanþie pentru
semiremorcile Schmitz Cargobull
ºi Spitzer Silo ºi reparaþii post ga -
ran þie pentru toate tipurile de se -
mi remorci. Dispunem de posturi
de lucru specializat, creând un
flux cu posibilitatea de a lucra si -
multan la cel puþin 2 echipamente
pe acelaºi culoar, pentru cã existã
uºi la ambele capete ale culoa -
ru lui lung de 34,5 m. Un exemplu
în acest sens ar fi montajul de
echi pamente hidraulice Hyva, su -
prastructuri de la TSE etc pe cele
6 culoare de lucru, polivalenþa
asigurând posibilitatea de revizie,
intervenþii rapide fãrã a bloca cu -
loarul“, a explicat Ion Lixandru. El
a mai adãugat cã în incinta ate -
lie rului ROMTRAILER, pe lângã li -
nia ITP, va funcþiona un canal des -
tinat reparaþiilor grele pentru
accidente ºi douã pentru reparaþii
uºoare generate de accidente, u -
nul pentru Ferroplast (destinat,
de asemenea, accidentelor sau
con strucþiilor) ºi, în plus, un canal
pen tru asamblare expres. 10 pos -
turi de lucru, respectiv 5 canale,
sunt acoperite de 2 poduri de 8
t fiecare, ceea ce înseamnã cã o
semiremorcã poate fi ridicatã ºi
mutatã în stânga sau în dreapta
pe aceste canale. În acelaºi timp,
canalele sunt dotate cu cricuri de
8 t, vehiculele putând fi ridicate
ºi de dedesubt.

Refabricarea - o
variantă pen tru
orice buzunar

De menþionat cã 90% din ac -
ti vitatea ROMTRAILER de la Bu -
cureºti s-a mutat în noul sediu de
la km 23 de pe A1. Pe lângã faptul
cã atelierul reprezintã Schmitz, el
este service autorizat garanþie ºi
post garanþie pentru Hyva, Spitzer,
Garden & Denver, la care se adaugã
Wabco, Knorr-Bremse, TSE. 

În plus, din cursul anului trecut,
ROMTRAILER refabricã semi re -
morci. „Am început sã cumpãrãm
ve  hicule recuperate aflate pe sto -
cul companiilor de leasing sau al
bãn cilor, pentru ca apoi sã le refa -
bricãm potrivit seriei lor, aºa cum
au ieºit din fabricã. Dacã sunt mo -
dele cãutate cu ani finanþabili, toate
echipãrile utilizate la refabri ca re
sunt noi. Dacã sunt vehicule mai
vechi, având 10-11 ani, în func þie
de elementele asupra cã ro ra tre -
bu ie sã intervenim, stabi lim în ce
mã surã utilizãm sisteme noi, reali -
zãm reparaþii sau mergem pe alte
variante, precum echiparea cu an -
ve lope reºapate. Toate semi re mor -

cile beneficiazã însã de ga ranþie
timp de 6 luni. Diferenþa este cã o
firmã care înregistreazã o frecvenþã
scã zutã de utilizare a vehiculului
me ritã sã ia unul de 10 ani, în timp
ce în cazul în care ve hiculul este
utilizat intens este nor mal sã se
apeleze la unul mai nou“, a afirmat
Ion Lixandru. Altfel spus, compania
achi ziþioneazã trai lere la licitaþie
sau în înþelegere directã cu deþinã -
to rul, pentru ca, dupã inspecþie, sã
intre în faza de refabricare. În cazul
în care este vor ba de semiremorci
frigorifice, ROMTRAILER obþine
inclusiv au torizarea FRC/FRB dupã
caz, fiind autorizat în acest sens.
„Clientul nu trebuie decât sã bage
cheia în contact iar dacã tractorul
are li cen þã poate sã încarce semi -
re mor ca ºi sã plece în cursã“, a
su bliniat Ion Lixandru. El a precizat
cã procedura de refabricare du -
reazã de la 1 lunã la 3 luni.

ROMTRAILER opereazã în a -
cest moment unitãþi service în
Bucureºti, pe autostrada A1, la
km 23, în Sibiu ºi la Oradea.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

ROMTRAILER

Un service 
      pentru GREI
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ROMTRAILER s-a mutat recent într-o unitate service
ultramodernă situată la km 23 al Autostrăzii Bucureşti -
Piteşti. Investiţia în valoare de 20 milioane de lei în
complexul care îşi propune să devină un adevărat „mall“
pentru semiremorci a fost realizată de către Camion Logistic,
companie care, alături de ROMTRAILER şi Itia Sped, face
parte din grupul patronat de omul de afaceri Ion Lixandru.

ROMTRAILER este partener
Bridgestone, având douã licenþe
de operare, în Sibiu ºi Bucureºti.



PP rincipala schimbare
este aceea cã, începând
cu acest an, Schmitz
Cargobull România ges -
tioneazã singur piesele

de schimb necesare pentru pro -
du sele Schmitz utilizate în þara
noastrã.

În plus, Schmitz va oferi un
con tract unic cu service-urile par -
te nere, ceea ce va asigura o mai
bunã predictibilitate în ceea ce
priveºte calitatea serviciilor ºi a
costurilor pentru clienþi.

„Este un proiect pe care
Schmitz l-a avut încã din 2008.
Schmitz nu are service-uri proprii,
având politica de externalizare a
aces tui serviciu. Practic, ne con -
centrãm pe gãsirea unor parteneri
serioºi, care sã întruneascã ser -
vi ciile tehnice ºi de calitate im -
pu se de Schmitz. Începând de
anul acesta, încercãm sã-i prindem
pe toþi sub acelaºi contract. Este
unul dintre planurile Schmitz pe
2012-2013“, a afirmat Marian
Opran, After Sales Manager.

Cursurile de
pregătire vin în
România

Calitatea lucrãrilor în service-
uri este direct dependentã de pre -
gã tirea mecanicilor, de cursurile
pe care aceºtia le urmeazã, iar
inau gurarea noului sediu a creat
po sibilitatea unei îmbunãtãþiri
sem nificative pe acest segment.

„În momentul de faþã, cursurile
de pregãtire se desfãºoarã numai
în Germania, iar acest lucru poate
re prezenta un impediment, mai
ales când trebuie sã formezi un
me canic. Organizarea cursurilor
în România, proiect care va de -
ma ra de anul viitor, va însemna
cos turi mai mici pentru service-uri
ºi, totodatã, o mai uºoarã înþe le -
ge re a cursurilor, nemaifiind obli -
ga torie cunoaºterea unei limbi
strã ine. La noul sediu avem o salã
de protocol care este echipatã

pen tru a þine atât prezentãri, cât
ºi cursuri, cu o capacitate de mi -
nim 20 de persoane, care este
mai mult decât suficientã pentru
nevoile noastre în relaþia cu ser -
vi ce-urile“, a arãtat Marian Opran. 

La ora actualã, Schmitz dis pu -
ne de o reþea importantã de ser -
vice-uri partenere în România,
însã dezvoltarea va continua.

„Suntem siguri cã toþi par te -
nerii noºtri din þarã sunt în mãsurã
sã ne reprezinte în faþa clienþilor
din punct de vedere calitativ, dar,
în aceeaºi mãsurã, gradul de aco -
pe  rire va fi îmbunãtãþit, în special
în partea de Sud a þãrii. Este im -
por tant sã fim cât mai aproape de

client, iar pentru noi, o razã ac -
ceptabilã este undeva sub 200
km. În momentul de faþã, la nivelul
þãrii îndeplinim aceastã condiþie,
mai puþin zona specificatã, si tua -
þie care, însã, va fi remediatã în
scurt timp. Pentru client, cel mai
im portant este sã nu stea cu semi -
remorca blocatã, motiv pentru care
condiþiile pentru a deveni par tener
Schmitz nu sunt atât de res -
trictive“, a explicat Marian Opran.

Calitatea produsului, viabili ta -
tea sa, reprezintã premise pentru
înregistrarea unor costuri reduse
în service.

Un exemplu în acest sens îl
con stituie puntea Schmitz, ce re -
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prezintã dotare standard pentru
se miremorcile producãtorului ger -
man, atunci când sunt comandate
se miremorci cu sistem de frânare
pe disc.

„Puntea Schmitz este un pro -
dus realizat în fabrica noastrã, con -
trolat 100%, cu garanþie extin sã
pânã la 1 milion de km sau 6 ani,
este un produs calitativ, care pânã
acum n-a ridicat probleme de
garanþie“, a amintit Marian Opran.

Piese mai ieftine
decât în Germania

Preþul pieselor de schimb
este, bineînþeles, esenþial pentru
a convinge clienþii sã utilizeze pie -
se de origine.

„Ne bucurãm cã piaþa conºti -
en tizeazã importanþa utilizãrii
reperelor de origine. În momentul
de faþã, având sprijinul fabricii din
Ger mania ºi puterea lor de a ne -
go cia în faþa furnizorilor, încercãm
sã asigurãm pe piaþa din România
preþuri chiar mai mici decât cele
din Germania. Politica Schmitz era
de a asigura preþuri uniforme la
ni vel european, lucru pe care a re -
u ºit sã îl facã din 2009, însã, înce -
pând cu anul acesta, pentru parte -
ne rii service avem veºti bune -

pentru anumite repere im por tante,
cu volum mare de comer cia lizare,
vom oferi preþuri mai mici decât
ce le practicate în Ger ma nia. Ori -
cum, pentru noi a fost îmbucurãtor
când am primit reacþii din piaþã în
ceea ce priveºte pre þu rile noastre
pentru anumite pro du se, care au
ajuns egale cu preþurile pieselor
de compromis - a cele repere de
after market, pie se copiate“, a
explicat Marian Opran.

La ora actualã, pe partea de
piese de schimb, cel mai im por tant
segment de clienþi îl repre zin tã
service-urile partenere, aco pe rind
60% din volumul de piese comer -
cia lizate. Dealerii de piese ºi com -
pa niile mari de transport re prezintã
celelalte douã seg men te impor -
tante, acoperind fiecare apro ximativ
acelaºi volum, re s pectiv 20%.

Noul sediu a reprezentat ºi po -
si bilitatea gestionãrii propriului
stoc de piese de schimb pentru
Schmitz Cargobull România.

„Din aprilie 2012, Schmitz
Cargobull România a devenit ceea
ce firma mamã din Germania nu -
me ºte suport warehouse - ma -
gazie centralã pentru o þarã. În
noul depozit avem un spaþiu ame -
najat de 150 mp, care va fi mãrit
cu o magazie adiacentã. Valoarea

stocului în prezent este de aproa -
pe 200.000 de euro ºi avem în
plan sã îl creºtem anul viitor la
mi nim 500.000 euro“, a declarat
Marian Opran. 

Schmitz România dispune de
un transport sãptãmânal de piese,
de la depozitul central din Ger -
ma nia, iar în caz de urgenþã, o
piesã poate ajunge în România în
douã zile, în regim de curierat.

Tot în sprijinul clienþilor,
Schmitz încearcã sã uniformizeze
preþurile pentru toþi partenerii.

„Vrem sã facem astfel încât,
în momentul în care un client se
duce la oricare dintre service-urile
partenere din þarã, sã obþinã ace -
laºi preþ - preþul de listã“, a spus
Marian Opran.

Eforturile Schmitz pe piaþa din
Ro mânia vin ºi ca un rãspuns la
evi denta maturizare din ultimii ani
a pieþei, iar acest aspect este ilus -
trat prin numãrul tot mai mare de
contracte de service, prin creº te -
rea volumului de piese de origine
co mercializate ºi, nu în ultimul
rând, prin starea impecabilã a tot
mai multor semiremorci vechi,
aduse pentru buy back.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

La casă nouă,
servicii mai bune
Schmitz Cargobull Romania are, din acest an, un sediu
nou, iar lansarea oficială, organizată cu mult fast, a avut
loc la începutul lunii octombrie. Inaugurarea Cargobull
Trailer Center România a deschis noi oportunităţi pentru
dezvoltarea serviciilor oferite, pe partea de piese de
schimb şi service.

Marian Opran, After Sales Manager
Schmitz Cargobull Romania: 

Avem douã obiective. Unul dintre ele este acela de a pune
la punct tot ce þine de piese - ºi anume proceduri,

logisticã, pentru a fi perfect funcþional la capacitate maximã
începând cu noul an financiar - iar al doilea este acela de a avea
reþeaua de service la zi, cu toate trainingurile efectuate.“

„
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SS ervice-ul este situat la
km 13 al autostrãzii A1
Bucureºti-Piteºti, fiind
astfel „în drumul” tutu -
ror transportatorilor. Ha -

la de reparaþii are o suprafaþã de
aproximativ 2.000 mp, iar par ca -
rea asfaltatã de circa 18.000 mp,
fiind asigurate condiþii optime
pen tru staþionarea vehiculelor îna -
inte ºi dupã reparaþie.

Atelierul dispune de opt pos -
turi de lucru, dintre care patru
gene rale, 1 post destinat operaþiu -
ni lor ITP, montaj, reparaþii taho -
grafe, o spãlãtorie ºi 2 posturi
pen tru reparaþii/verificãri metrolo -
gi ce cisterne, acestea fiind dotate
cu instalaþii electrice anti-ex ºi
echi pamente necesare inter ven -
þi ilor pe cisterne ADR. 

De asemenea, facilitatea are
în dotare un stand modern de în -
drep tat ºasiuri, unde se pot în -
drep ta/repara orice fel de ºasiuri
remorci, semiremorci sau cami -
oa ne, indiferent de marcã.

Schwarzmüller România de þi -
ne o instalaþie modernã de veri fi -
care metrologicã debitmetre e lec -
tronice sau mecanice, respectiv de
etalonare cisterne. Service-ul este
echipat cu Testere de diag no zã
pen tru sis teme electronice de con -
trol al frâ nãrii (WABCO, KNORR,
HALDEX), instalaþii electrice. 

Service-ul producãtorului exe -
cu tã toate reparaþiile posibile la

tre nurile de rulare compuse din
axe BPW, Gigant, Mercedes, SAF
sau ROR ºi realizeazã reparaþii
de suprastructuri, de la înlocuirea
unor elemente simple, pânã la re -
medierea unor daune majore su -
fe rite în accidente.

Stoc de jumătate
de milion de euro

În sprijinul activitãþii de service
vine ºi depozitul de piese de
schimb, cu un stoc în valoare de
peste 500.000 EUR, compus din

repere Schwarzmüller ºi nu numai,
respectiv piese de origine de la
producãtori consacraþi. Printre
aceºtia se numãrã BPW, Daim -
lerChrysler (Mercedes), Knorr,
SAF, Wabco, Ringfeder, Rockin -
ger, Jost, Ferodo, Edscha, Elaflex,
Gigant, ROR, Georg Fischer, Hyva,
Alcoa, Rud Cortina, Maggi, Exte,
Aspoeck Hella, Valeo etc.

Piesele montate, cu excepþia
pieselor de uzurã, beneficiazã de
o perioadã de garanþie de 18 luni.
Termenele sunt conforme Legii
449/2003, republicatã în 2008.

Operaþiile de reparaþii se efec -
tu eazã în totalitate de cãtre per -
so nalul specializat al Schwarz -

müller România, strict cu piesele
ori ginale ºi normativele produ cã -
to rului.

De asemenea, Schwarzmüller
România aprovizioneazã ser vi -

ce-uri renumite din Bucureºti, de -
oa rece poate sã ofere piese la un
preþ mai mic pe piaþã, importându-
le direct de la producãtor, la pre -
þuri de fabricã.

Schwarzmüller România

Un service la cele
mai înalte standarde
Inaugurat în luna aprilie 2008, service-ul Schwarzmüller
România este, conform celor declarate de reprezentanţii
companiei, cel mai mare şi modern centru de acest gen
din ţara noastră destinat remorcilor, semiremorcilor şi
suprastructurilor, investiţia ridicându-se în total la
aproximativ 7 milioane de euro.

53

Avantaje service Schwarzmüller România
- decontãri directe cu toate Asigurãrile;
- poziþionare extrem de accesibilã, pe Autostrada A1 Bucureºti -

Piteºti Km 13 (Bukarest West Logistic Park);
- cel mai modern Service de Semiremorci din România;
- reþea service-uri partenere în toatã România (Arad, Braºov, Cluj,

Constanþa, Deva, Galaþi, Iaºi, Oradea, Târgu Mureº);
- grad înalt de flexibilitate;
- staþie ITP în incinta service-lui (reparaþii + verificãri);
- 8 posturi de lucru;
- maºinã de depanare-intervenþie rapidã 0 - 24 h.

Operaţiuni de reparaţii şi întreţinere
Schwarzmüller România

- reparaþii axe, sisteme de frânare, obloane hidraulice;
- reparaþii la instalaþiile pneumatice, electrice, hidraulice;
- reparaþii suprastructuri, elemente de caroserie deteriorate;
- îndreptãri ºasiuri torsionate sau deteriorate în accidente;
- montaj instalaþii hidraulice, compresoare GHH, prize de putere;
- înlocuiri dispozitive de cuplare remorci sau semiremorci;
- modificãri ºi adaptãri de suprastructurã pentru orice marcã;
- staþie ITP pentru turisme, camioane, remorci/semiremorci;
- montaj/reparaþii tahografe, verificare limitatoare vitezã; 
- staþie de etalonare cisterne, spãlãtorie auto, igienizãri dube frig,

prelungire certificare ATP-TÜV München-FRC.



octombrie 2012 .................................................................................................................................................................................................................................... octombrie 201254 55

PIAŢA 
EXPEDIŢIILOR 
SCADE

Ediþia din luna septembrie a
Indexului European de
Expediþii, realizat de Danske
Markets ºi Danske Research, o
divizie a Danske Bank (Banca
Danezã), aratã cã piaþa... nu se
simte prea bine în aceastã
toamnã, volumele scãzând
substanþial comparativ cu cele
înregistrate în ultimele douã
luni, de la o valoare a indicelui
de 46 (august) la 41.
Reamintim cã valorile indicelui
sub limita de 50 marcheazã o
scãdere realã a volumelor, în
timp ce situarea peste 50 ar
indica o creºtere. La aceste
rezultate, contribuie
substanþial expediþiile rutiere
(indice 39, de la 47) ºi
maritime (index 23, comparativ
cu 50 în august). Expediþiile
aeriene dau semne de uºoarã
redresare de la indice 40 în
august, la 46 în septembrie. 

EASYTRACK - PENTRU
MAI MULTĂ
SIGURANŢĂ

Tell EasyTRACK este un sistem
global de urmãrire ºi protecþie,
dezvoltat pentru transport
rutier ºi accesibil prin internet
cu siguranþã de oriunde în
lume. Datele de circulaþie sunt
vizualizate pe harta digitalã
Google 2011, care acoperã
reþeaua rutierã detaliatã la
nivel de stradã ºi numãr pentru
aproape toate þãrile dezvoltate
din lume. Sistemul este
înzestrat cu toate funcþiile care
asigurã protecþia vehiculului,
determinarea poziþiei ºi
urmãrirea acestuia în mod
online ºi uºureazã decontarea
combustibilului ºi a timpului de
lucru.
Printre cele mai importante
funcþii se numãrã transmiterea
semnalelor alarmei vehiculului
la dispecerat ºi la telefon mobil
prin apel sau/ºi SMS, generare
de alarme prin apãsarea
butonului de panicã, de
asemenea automat în cazul
scãderii tensiunii bateriei,
posibilitatea blocãrii
vehiculului prin SMS,
poziþionare, stocare de date,
urmãrire online, monitorizare
vitezã ºi consum de carburant,

monitorizare cantitate de
combustibil în rezervor etc. 
EasyTRACK este disponibil în
România prin compania TELL
Security Systems. 

ACCIZELE 
CRESC CU 5,2% 
LA ANUL

Accizele pentru anul 2013 se
vor calcula la cursul de 4,5223
lei/euro, anunþat de BNR în
prima zi lucrãtoare a lui
octombrie, potrivit Codului
fiscal. Conform calendarului
stabilit de Executiv, nivelul
accizelor pentru motorinã va
creºte la anul de la 374 de
euro/tonã, la 391 de
euro/tonã.
Rata de schimb pentru calculul
accizelor din 2012 a fost de
4,3001 lei/euro, cu 5,2% mai
micã decât cea stabilitã pentru
anul viitor. În aceste condiþii,
produsele accizabile - benzina,
motorina, GPL, gazele,
electricitatea, þigãrile - se vor
scumpi proporþional, de la 1
ianuarie 2013. Invariabil, vor
declanºa majorãri de preþuri la
toate produsele.
Ministerul Finanþelor Publice
anticipeazã pentru acest an
încasãri de 19,04 miliarde de
lei din accize, în scãdere cu
0,2% faþã de estimarea iniþialã,
de 19,96 miliarde lei.

KUEHNE + NAGEL
UNGARIA, 
LA 20 DE ANI

Kuehne + Nagel a sãrbãtorit a
20-a aniversare, dupã ce, în
anul 1992, grupul deschidea
unul dintre primele sale sedii
din Europa de Est, în
Budapesta, pentru a oferi
suport internaþional clienþilor
ce doreau sã-ºi extindã
afacerile la nivel local ºi
regional. 
Oferind în primã instanþã
servicii de transport maritim ºi
aerian, Kuehne + Nagel ºi-a

În cadrul ediţiei aniversare a
Conferinţei Internaţionale
ARILOG, care se va
desfăşura în perioada 30-31
octombrie la Bucureşti, vor fi
decernate premiile ARILOG
Logistics & Supply Chain
Awards. Finaliştii acestei
ediţii sunt, la categoria Best
Logistics & Operational
Excellence, DB Schenker cu
proiectul „Strategy
Innovation for a Success
Partnership” şi ENEL
Distribuţie, cu proiectul
„Optimizarea Supply Chain
în reţeaua de Distribuţie a
Energiei Electrice. La
categoria WIN-WIN
Partnership, s-au calificat în
runda finală DB Schenker -
Kandia Dulce cu proiectul
„Delivering the value
proposition” şi KLG Europe
Logistics - Renania Trade, cu
proiectul „Smart Warehouse
Management System”. De

asemenea, există şi
categoria „Logistics Team of
the Year Award”. Câştigătorii
ediţiei ARILOG Logistics &
Supply Chain Awards 2012
vor putea depune dosarele,
în decembrie 2012, pentru
premiile internaţionale ELA
2013.

PREMIILE ARILOG

lãrgit constant portofoliul de
servicii, ajungând astãzi în
topul companiilor de transport
din Ungaria, cu o gamã largã
de servicii logistice ºi spaþii de
depozitare de aproximativ
61.000 mp.
Astãzi, grupul Kuehne + Nagel
reprezintã una dintre cele mai
puternice companii de
logisticã din lume, cu sedii în
1.000 de locaþii diferite, pe
teritoriul a 100 de þãri,
serviciile fiind oferite de peste
63.000 angajaþi ai companiei.

SOLUŢII 
LOGISTICE 
ÎN ASCENSIUNE

Furnizorul internaþional de
servicii de transport ºi
logisticã Gebrüder Weiss îºi
consolideazã poziþia de

specialist în domeniul
soluþiilor logistice. Conform
unui comunicat al companiei,
GW genereazã deja 26 de
procente din crearea de valori
(2011) cu servicii de achiziþii,
distribuþie ºi depozitare, soluþii
de fulfillment ºi de
management al lanþului de
aprovizionare. Tendinþa este în
creºtere. Acest succes se
datoreazã prezenþei globale
crescute a Gebrüder Weiss,
care îi permite sã ofere, pe
lângã soluþii personalizate de
transport, ºi soluþii complete
pentru toate procesele
logistice. 
În prezent, Gebrüder Weiss
duce o campanie de informare
specialã pentru a sublinia
expertiza sa în domeniul
soluþiilor logistice. Pe gw-
moves.com compania a
publicat mai multe informaþii
pe aceastã temã, inclusiv
studii de caz, filme de scurt
metraj, dar ºi studii actuale
privind logistica. Cu ajutorul
unui barometru de logisticã
clar structurat, utilizatorii pot
identifica propriul potenþial
pentru optimizarea din punct
de vedere logistic. 

P&O BATE 
RECORDURI ÎN CEE

Compania logisticã P&O
Ferrymasters a transportat, anul
trecut, nu mai puþin de 30.000
de încãrcãturi din ºi cãtre
Europa Centralã ºi de Est, iar
pentru 2012 ºi-a propus sã
depãºeascã acest prag
strategic. Reþeaua existentã în
CEE a operatorului este
susþinutã de o flotã în creºtere
de trailere ºi de un software
operaþional special conceput
pentru aceastã activitate.
Datoritã acestor elemente, ºi nu
numai, volumele realizate pânã
acum în acest an au depãºit
creºterile anticipate. Dupã ce, în
luna septembrie a anului 2011,
P&O Ferrymasters a început sã
îºi repoziþioneze echipamentele
de transport din Vest în Polonia
ºi Cehia ºi, la începutul acestui
an, au început transferurile
cãtre Ungaria, România ºi
Slovacia, expansiunea flotei
Est-europene va continua, iar
celor 100 de trailere care
opereazã în zonã li se vor
alãtura, în urmãtoarele douã
luni, încã 100 de unitãþi noi.
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ZZ onele preferate de in -
ves titori dupã 1990
sunt cele din nordul ºi
ves tul Capitalei, care au
avantajul arterelor de

tranzit. Începând cu 1994, apare
pe piaþã primul operator privat de
servicii logistice, respectiv de
cargo handling, compania Kamino
In ternational, o investiþie a unei
com panii americane de servicii
lo gis tice ºi expediþii, primul de -
po zit clasa A fiind realizat în
1995-1996 în incinta Aero por tu -
lui Henri Coandã. Atlas Business
Park, situat în zona Pipera, a fost
primul parc logistic clasa A din
Bu cureºti, fiind dezvoltat de cãtre
Atlas Realty & Development, com -
pa nie înfiinþatã în 1996. Chiriile
ce rute de dezvoltatori sau pro -
prie tarii spaþiilor logistice po ten -
þialilor chiriaºi erau în perioada
1997 - 1998 de 6 - 7,5 do -
lari/mp/lu nã plus TVA, iar la client
ajungeau chiar ºi la 10-12 do -
lari/mp/lunã plus TVA. În 1999,
com paniile logistice au prezentat
din ce în ce mai mult interes pen -
tru piaþa româneascã, cele mai
mul te spaþii noi livrate în acest an
fiind închiriate în medie cu 8 do -
lari/mp/lunã pentru termene de
la 3 la 5 ani. În aceeaºi perioadã,
un numãr considerabil de spaþii
de depozitare clasa B au devenit
disponibile pe piaþã, furnizate la
chirii între 3-6 dolari/mp/lunã.

2003 - încep
schimbările

Anul 2003 a marcat începutul
unor schimbãri care vor guverna
piaþa ºi o vor dinamiza pe termen
lung. Cererea pentru spaþii indus -
tri ale de calitate este în creºtere,
iar interesul marilor grupuri indus -
tri ale internaþionale este mai mult
ca niciodatã îndreptat cãtre Ro mâ -
nia. 

Piaþa spaþiilor industriale lo -
gis tice face primii paºi cu ajutorul
ma rilor dezvoltatori, care de ma -
rea zã în 2004 construcþia la stan -
darde occidentale a primelor spa -
þii industriale logistice de mari
di mensiuni, precum Cefin Logistic
Park, Mercury Logistic Park sau
Atlas Business Park, toate în Bu -
cureºti. Anul 2004 a adus pe piaþã
30.000 mp de spaþii industriale
de clasã A, în creºtere cu 300%
faþã de stocul de spaþii industriale
li vrat în anul precedent. Dacã în

2003 cererea de spaþii industriale
se situa la o medie de 2.000 -
2.500 mp, în 2004, suprafeþele
me dii tranzacþionate variazã între
3.000 mp ºi 3.500 mp. Nivelul
chi riilor se situa între 1,5 ºi 6,5
euro/mp/lunã, similar celui din
2003. 

În 2005, piaþa spaþiilor in dus -
triale a fost pregatitã pentru
marile dez voltãri, la standarde
oc ci den tale. Se inaugureazã
Cefin Lo gis tic Park, Mercury Lo -
gistic Park, Ry nart ºi ProLogis
Bu charest Park A1. Segmentul
in d ustrial din Bu cu reºti este de -
osebit de activ în com paraþie cu
anul anterior, iar la sfâr ºitul lui
2005 stocul de spaþii in dustriale
moderne livrate în Bu cu reºti era
de aproximativ 79.000 mp, piaþa
spaþiilor industriale din Bu curesti
oferind în acea perioadã un stoc
total de 120.000 mp de spaþii in -
dustriale clasa A si B.

Un element important ce a ca -
rac terizat piaþa spaþiilor indus tri -
a le a constat în creºterea nivelului
calitãþii construcþiilor, care au de -
ve nit profesioniste. În 2008, sto -
cul de spaþii moderne de de po zi -
tare din Bucureºti a ajuns la
apro ximativ 720.000 mp, cea mai
ma re parte aflându-se în partea
ves ticã a capitalei, de-a lungul au -
to strãzii A1 ºi în partea de N-V. 

Bilanţ negativ 
în 2009

2009 a fost primul an în care
ba lanþa celor mai importante eve -
nimente din piaþa imobiliarã a fost
negativã: insolvenþele, amânãrile
de proiecte (cu o valoare de peste
10 miliarde euro), plecãrile oa -
me nilor importanþi din cadrul com -
paniilor prezente pe piaþa imo bi -
liarelor ºi primele închideri de
cen tre comerciale au contribuit la
acest bilanþ. Cererea de spaþii in -
dustriale a fost redusã, nefiind în -
registrate finalizãri de noi spaþii
logistice în Bucureºti. Piaþa bucu -
reº teanã ºi cea din împrejurimi
s-a confruntat cu o scãdere de
90% a livrãrilor noi faþã de 2008
ºi cu o cerere diminuatã cu 50%.
Pre þul chiriilor nu a scãzut semni -
fi cativ în cazul spaþiilor industriale
mari, pentru cã oferta era destul
de re du sã pe acest segment, însã
pentru spaþiile sub 3.000 mp chi -
riile s-au micºorat cu 10-15%.

În 2010, doar 12.000 mp au
fost livraþi pe piaþã, în cadrul pri -
mei faze a parcului Millenium Lo -
gistik Park, situat în partea de sud
a Bucureºtiului, stocul total de
spaþii industriale si logistice din
Bucureºti atingând 907.000 mp. 

Anul 2011 poate fi descris ca
o perioadã foarte activã în ceea
ce priveºte piaþa industrialã, când
mai mult de 200.000 mp au fost
tranzacþionaþi atât clasa A cât ºi
clasa B. Stocul de clasa A din
România a ajuns la aproximativ
1.400.000 mp la finele lui 2011.

Activitatea totalã de închiriere
de spaþii industriale în semestrul

I 2012 a însumat aproximativ
53.000 mp (inclusiv negocierile
ºi prelungirile de contract; dintre
aceºtia, doar 9.400 mp au fost
în chiriaþi din stocul vacant în Bu -
cu reºti), la care se adaugã tran -
zac þiile directe de 16.500 mp,
în registrându-se o scãdere faþã
de semestrele precedente. În
2012, zona Bucureºtiului ajunge
sã fie un real competitor pe piaþa
spa þiilor logistice din zona Eu -
ropei Cen trale ºi de Sud-Est, con -
curând cu alte capitale cu tradiþie
ca Pra ga, Budapesta sau Belgrad
în ceea ce priveºte chiriile so -
licitate ºi ajungând sã ofere cele
mai mici cotaþii. Atât chiria medie
cât ºi cea prime pentru spaþii
industriale au rãmas stabile, la
3,75 euro/mp, respectiv 4,1
euro/mp. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Istoria spaţiilor
industriale 
de depozitare

Cei mai importanţi jucători de pe piaţa imobiliară a
spaţiilor industriale au furnizat Asociaţiei Române de
Logistică (ARILOG) date privind evoluţia înregistrată în
ultimii 20 de ani. În cele ce urmează, vă vom prezenta
câteva detalii din istoricul pregătit de ARILOG, pentru ca
mai multe informaţii să obţineţi în cadrul Conferinţei
Internaţionale de Logistică şi Supply Chain 2012 şi din
„Istoria colorată a logisticii”, lucrarea tiparită cu această
ocazie.

În 2001, dezvoltatorul The MEGA Company, mai târziu American
Construction Technologies, achiziþiona primele 17 ha pentru Centrul
comercial Mega Designer Outlets amplasat în zona de Vest a
Capitalei. „În cãutarea noastrã disperatã (de a gãsi un depozit - n.r),
am gãsit unul dãrãpãnat deþinut de stat, apoi altul cu multe hibe, aºa
cã ne-am decis, într-un final, sã construim depozitul nostru propriu ºi
am cumpãrat prima bucatã de pãmânt în partea de vest a
Bucureºtiului pe ªoseaua de Centurã. Am învãþat repede cã într-o
zonã ca România, cu multe cutremure, trebuie sã construim structuri
metalice ºi nu din beton”, îºi aminteºte Salah Turkmani, proprietarul
Mega Company (American Construction Technologies).

Viorel Opaiţ, Corporate Services Director
Colliers International:

Acum 10 ani, noi aveam în zona de Vest a Bucureºtiului un
singur proiect modern - Mega Distribution Park, sub 10.000

mp, iar astãzi avem peste 700.000 mp. În acest timp, s-au dezvoltat
atât oferta, cât ºi cerinþele ºi nevoile chiriaºilor; am cunoscut
creºteri ale volumelor de tranzacþionare cât ºi scãderi dramatice,
precum cele din anii 2011-2012.”

„

Rodica Tarcavu, Head of Industrial -
DTZ Echinox:

Piaþa de logisticã a avut o dinamicã extraordinarã în perioada
2005-2008, dupã care, în ultimii patru ani, ºi-a încetinit

evoluþia. Anul 2012 nu a fost unul spectaculos din perspectiva
închirierilor, însã suntem optimiºti cã acest sector se va poziþiona
pe un trend crescãtor în urmãtorii ani.”

„

Dana Bordei, Senior Broker Industrial
Agency - CBRE Romania:

În afara Capitalei, stocul modern de spaþii industriale
(logistice ºi de producþie) va creºte pânã la finalul anului 2012

cu aproximativ 45.500 mp, momentan fiind în construcþie
aproximativ 34.500 mp.”

„
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„„AA m început sã
«exportãm» oa -
meni ºi pro du -
sele muncii lor.
În mod nor -

mal, primim know-how de la cor -
po raþie, dar, de un an ºi jumãtate,
am început sã oferim ºi noi know-
how cãtre grup, inclusiv pe partea
de IT“, ne-a declarat Cãtãlin Oltea -
nu Heel, director general FM Lo -
gistic România. El a precizat cã,
din luna ianuarie, se va implementa
în Romania un nou sistem IT dez -
voltat in-house. „Pornind de la o
serie de cerinþe speciale de tra sa -
bi litate, am gândit o serie de pro -
ceduri susþinute pe segmentul IT,
care, odatã introduse, au generat
inclusiv plusuri de calitate ºi pro -

duc tivitate în activitatea de logis -
ticã. Dupã ce am tot îmbunãtãþit,
am ajuns la concluzia cã ne trebuie
un sistem nou. În acest moment,
se fac ultimele testãri la versiunea
nouã cu modernizãri importante,
iar sistemul, care este gândit ºi
realizat de specialiºtii FM Logistic,
cu un mare aport din partea co le -
gi lor lor din România, va fi im ple -
men tat prima oarã la noi, iar apoi
ex portat la nivelul grupului. Sunt
foar te mândru de aceastã reali za -
re, dar ºi de evoluþia colegilor mei,
care ajung din ce în ce mai mult
în structurile de corporaþie.“ Direc -
to rul general FM Logistic România
a subliniat cã existã o diferenþã
enormã între momentul în care
Ro mânia a intrat în lumea FM ºi,

astãzi, când românii au un cuvânt
de spus, sunt percepuþi foarte bine
la nivel de corporaþie ºi sunt chiar
creatori de tendinþe. „Românii îºi
folosesc imaginaþia, dar au ºi un
grad foarte mare de disciplinã în
business“, a apreciat el. 

Investiţii în
Timişoara

În acest moment, FM Logistic
România investeºte în dezvoltarea
unei celule noi de depozitare, de
aproximativ 7.000 mp, în cadrul
centrului logistic de la Timiºoara.
„Depozitul de la Timiºoara ajunge
astfel la nivelul celui de la Petreºti.
Afacerea a crescut, iar acum pur -
tãm discuþii cu clienþi noi. Este foar te posibil ca, pânã la sfârºitul

anu lui, noua celulã de depozitare
sã fie aproape în întregime ocu -
patã“, a precizat Cãtãlin Olteanu
Heel. 

De asemenea, se continuã in -
ves tiþiile în clãdirile din Bucureºti
ºi Petreºti, existând semne de
creº tere a activitãþii în Petreºti,
cu ajutorul unor clienþi noi. „Multã
vreme, în Petreºti, a fost doar
Cora, acum avem însã clienþi noi,
în condiþiile în care Cora creºte
în continuare. Suntem în discuþii
pen tru a stabili mãsuri supli men -
tare în privinþa reducerii costurilor
ºi a creºterii calitãþii serviciilor,
pen tru a le maximiza ºansele de
creº tere. Am fãcut studii din care
a reieºit cã platforma Cora are
cele mai mici preþuri de profil din
þarã.“ 

Un an atipic

Directorul general FM Logistic
România a menþionat cã actualul
an financiar, început în aprilie
2012, a fost unul bun în primele
6 luni, când au fost depãºite pre -
vi ziunile. Cu toate acestea, evo -
luþia pieþei nu pare a urma un
trend bine definit. „Anul acesta,
ca niciodatã, activitatea a crescut

în perioada de varã. A fost atipic
din punctul de vedere al sezo na -
li tãþii ºi al volumelor. În primul
rând, deoarece a fost foarte cald,
ceea ce a dus la un coeficient
foarte bun de încãrcare pe trans -
port frigorific. Am abordat inclusiv
într-o mãsurã mai mare zona de
beverages, unde noi nu prea ac -
tivam. Am fãcut transporturi pen -
tru toate companiile din domeniu.
Probabil am fost chemaþi sã aco -
pe rim «gãurile» lãsate de cãtre
trans portatorii tradiþionali din do -
meniu, situaþie în care ne-am putut
asigura retururile. În paralel, au
avut o evoluþie neaºteptatã ºi vo -
lu mele din depozite. În mod
normal, vara scad stocurile, pentru
ca depozitele sã se umple în sep -
tembrie-octombrie. În vara aceas -
ta, am avut volume mari în iulie-
august, care au început sã scadã
la începutul lui septembrie, lunã
care, în anii anteriori, începea în
forþã. A crescut încãrcarea pe tim -
pul verii ºi au fost organizate în
plus mai multe licitaþii. Cele mai
multe sunt încã în curs de solu -
þionare dar au început atipic, din
iulie-august. Am depãºit progno -
ze le fãcute în primele ºase luni
ale acestui an financiar. În schimb,
în toamnã, când ar trebui sã se

în registreze creºteri, situaþia pare
la limitã, forecast-ul necon fir mân -
du-se în totalitate. Mi-e greu sã
caracterizez acest an, dar, oricum,
nu seamãnã cu anii trecuþi.“ Cu
toa te acestea, Cãtãlin Olteanu
Heel a apreciat cã pe segmentul
FMCG, unde activeazã FM Lo gis -
tic, lucrurile par sã se stabilizeze,
nemaiînregistrându-se variaþii
foarte mari. „Deja volumele fie -
cãrui client mare sunt destul de
stabile. În urmã cu câþiva ani, dis -
cutam despre Germania sau Fran -
þa, unde fiecare avea cota proprie
de piaþã iar variaþiile erau foarte
mici, de 4-5% maxim, pe când la
noi se înregistrau ºi 15-25%. În
prezent, lucrurile au început sã
se stabilizeze ºi la noi ºi sã ne în -
dreptãm cãtre maturitate. În para -
lel, cerinþele clienþilor cresc. Am
remarcat cã în România este com -
petiþie mai puternicã decât în Ru -
sia de exemplu. Deja am devenit
o þarã credibilã ºi existã foarte
multe firme de logisticã într-o þarã
cu o suprafaþã cu 50% mai micã
decât a Poloniei“, a concluzionat
directorul general FM Logistic
Romania. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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FM Logistic

Români care exportă
know-how
Atunci când romanii încep să creeze tendinţe în rândul
grupurilor internaţionale, nu putem decât să ne mândrim.
Iar când este vorba despre companii de profil de calibrul
FM Logistic, lucrurile sunt cu atât mai interesante.

Cătălin Olteanu Heel, 
director general FM Logistic România: 

Numãrul companiilor de transport cu care lucrãm s-a majorat.
Segmentul a ajuns sã deþinã o cotã de mai mult de 50% din

activitatea noastrã, faþã de circa 40% în urmã cu un an.
Transporturile sunt «regina balului».“

„
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Gefco introduce
Kratzer în România
O perioadă redusă de timp pentru operaţiunile
pre-încărcare, 45.000 de foi de hârtie eliminate pe an, o
ameliorare a procentului erorilor la încărcare (pachete
uitate sau pachete încărcate greşit), până la 99,9%
livrări corecte şi informaţii permanente în timp real. Sau,
altfel spus, rezultate ale unui sistem tehnologic
performant introdus de Gefco în România pentru
monitorizarea transporturilor.

CC hristophe De Korver,
Man a g ing Director
GEFCO România, a a -
nun þat în cadrul unei con -
ferinþe de presã, intro du -

cerea dispozitivului Kratzer, un
sistem tehnologic performant de
urmãrire a transporturilor. Siste -
mul de comunicaþie Kratzer a fost
introdus pentru transporturile
efec tuate în regim de Grupaj, cât
ºi pentru activitãþile de cross-
dock ing, fiind implementat în a -
gen þiile din Joiþa, în iunie 2012,
ºi Arad, în septembrie 2012.

În prezent, fiecare vehicul de
distribuþie care lucreazã pentru
Gefco România este echipat cu
un dispozitiv PDA cu care se sca -
neazã codul de bare de pe pa -
che te, atât la încãrcare, cât ºi la
li vrare, ºi care transmite, prin
GPRS, informaþiile cãtre siste mu -
lui informatic global GEFCO. În
acest context, echipele GEFCO ºi
clienþii companiei beneficiazã de
informaþii în timp real referitoare
la statusul mãrfii, de tipul: încãrcat,
expediat pentru livrare, livrat, livrat
cu menþiuni etc. De asemenea, a -
cest dispozitiv stocheazã în me -
mo rie ºi ruta de distribuþie pentru
mar fa încãrcatã ºi permite foto -
gra fierea pachetelor care prezintã
neconformitãþi. 

Dovezile de livrare, conþinând
semnãtura persoanei care recep -
þio neazã marfa, sunt disponibile
ºi în format electronic, acest lucru
venind în sprijinul iniþiativei
GEFCO de a proteja mediul în -
con jurãtor prin reducerea cantitãþii
de hârtie utilizate. Astfel, prin eli -
mi narea dovezilor de livrare tipã -
rite, GEFCO economiseºte anual
aproximativ 45.000 de foi de
hârtie.

„Lansarea noului dispozitiv
Kratzer reprezintã un nou stan -
dard de calitate pentru serviciile
GEFCO ºi o mare oportunitate de

a demonstra capacitãþile noastre
lo gistice. Prin implementarea
aces tui sistem, am dorit sã existe
avantaje atât de partea clientului,
cât ºi de partea GEFCO, unde e -

chi pele operaþionale beneficiazã
de un software performant de ur -
mã rire a transporturilor ºi pot fur -
niza informaþii în timp real. Printre
primele rezultate înregistrate,

men þionãm o ratã a corectitudinii
pachetelor încãrcate ºi livrate de
99,9% ºi o eficientizare impor -
tan tã a timpului aferent opera þiu -
nilor pre-încãrcare. Dorim sã pro -
mo vãm constant servicii cu
valoa re adãugatã ºi sã consolidãm
po ziþia companiei între liderii pie -
þei de transport ºi logisticã internã
ºi internaþionalã”, a declarat Chris -
tophe De Korver.

GEFCO pe scurt

De menþionat cã grupul
GEFCO realizeazã în fiecare zi
30.700 transporturi în sistem gru -
paj, 137 de depozite fiind unite
prin 462 linii. GEFCO este prezent
în 150 de þãri ºi se claseazã între
pri mele 10 grupuri europene de
logisticã, cu o cifrã de afaceri de
3,8 miliarde euro în 2011. Grupul
are 11.000 de angajaþi în urma
achi ziþionãrii Gruppo Mercurio.
Cu peste 300 de locaþii în întrea -
ga lume, GEFCO îºi dezvoltã acti -
vi tatea în: Asia Centralã, Europa
Cen tralã ºi de Est, Orientul Mij lo -
ciu, Asia de Est ºi America de
Sud. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Cum funcţionează
- Asigurarea corectitudinii mãrfii încãrcate prin scanare
- Ruta disponibilã pe device-ul Kratzer
- Posibilitatea fotografierii pachetelor care prezintã

neconformitãþi 
- Posibilitatea clienþilor de a primi informaþii în timp real
- Înregistrare online în sistem a fiecãrei schimbãri de status 
- Dovadã de primire ºi semnãturã electronice
- Flux direct de informaþii cu sistemul global GEFCO

Serviciul grupaj în România
- Transporturi pânã la 2 tone prin reþeaua europeanã GEFCO
- Conexiuni zilnice cu Europa Centralã ºi de Est (Târnava-

Arad-Bucureºti)
- 2 zone de distribuþie din Arad ºi Bucureºti
- Timp de livrare la nivel naþional: 24 h - 48 h

În prezent, toate
vehiculele de

distribuþie sunt
echipate cu sistemul
Kratzer. S-au realizat

peste 5.000 de
transporturi

utilizându-se acest
sistem.

O demonstraþie privind livrarea mãrfurilor în noul sistem a fost fãcutã
chiar în timpul conferinþei de presã. Folosit în GEFCO România pentru
activitãþile de cross-docking ºi serviciul de Grupaj, Kratzer a mai fost

implementat cu succes în filialele GEFCO din Germania, Cehia ºi Polonia.
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„Back to school“
împreună cu KLG
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Trebuie să dispui de un sistem puternic şi bine pus la
punct ca să poţi demara un proiect important de
distribuţie exact în momentul său de vârf. Am încercat să
aflăm de la Daniel Radu, manager de distribuţie al KLG
Europe, care sunt premisele care au permis companiei de
logistică să demareze cu succes un proiect care
presupunea distribuţia chiar şi a 600 de paleţi de
rechizite de pe o zi pe alta.

DD iscuþiile cu potenþialul
client au fost demarate
în luna iulie a acestui
an, pentru ca un timp
ne gocierile sã treneze,

KLG structurându-ºi oferta pe ba -
za unui istoric al expediþiilor care
reprezenta o perioadã medie.
„Pri ma comandã a fost un test,
prin care clientul a stabilit capa -
ci tatea reþelei KLG de distribuþie
pentru un numãr relativ mare de
paleþi. Proiectul a demarat în luna
august. Este vorba despre un
business care are douã vârfuri de
se zon, dintre care cel mai mare
este la începutul ºcolii, în august
- septembrie, iar celãlalt în aprilie-
mai. Noi am început efectiv de la
jumãtatea lunii august“, a arãtat
Daniel Radu. Þinând cont de faptul
cã 80% din produse sunt vândute
în reþeaua de hipermarketuri, iar
recepþia se face la nivel de articol,
timpul de aºteptare la recepþie
este relativ mare. În acest context,
s-a optat pentru varianta de a nu
mai consolida camioane complete
pe destinaþie ºi de a livra cantitãþi
mai mici pentru a uºura recepþia
in clusiv pentru retaileri. De men -
þio nat cã într-un aviz mediu, sunt
in cluse 60-100 de articole care
tre buie recepþionate individual,
iar constrângerea se manifestã la
nivelul preþului, care poate fi atins
într-o reþea de distribuþie doar cu
un planning foarte bun, în aºa fel
încât pe maºina de distribuþie ca -
pi larã sã nu cuplezi mai mult de
douã hipermarketuri, din cauza
tim pilor petrecuþi la recepþie.

Economii din
diferenţele mult
reduse la recepţie
şi nu numai...

„Flexibilitatea noastrã a con -
stat inclusiv în solicitarea re-livrãrii

mãr furilor, în cazul în care o recep -
þie dura mai mult decât era esti -
mat ºi nu se mai ajungea la a doua
recepþie. Un mare avantaj al utili -
zã rii reþelei noastre este fap tul cã
li vrãm ºi pentru alþi clienþi în ace -
e aºi reþea de hipermarketuri ºi
putem cupla mãrfurile mai mul -
tor clienþi“, a menþionat Daniel
Radu, explicând cã, în acest con -
text, au fost fãcute douã oferte:
una pentru serviciul normal de
24/48 ore ºi una pentru serviciul
de „next day delivery”, datã fiind
im portanþa ajungerii mãrfurilor în

hipermarketuri înainte de peri oa -
da de vârf. „Am avut zile în care
am livrat 350 de paleþi, în altele
500 de paleþi, iar maximul a fost
de aproximativ 600 de paleþi - li -
vraþi în ziua urmãtoare colectãrii
în toatã reþeaua de hipermar ket -
uri. Precizez cã reþeaua de distri -
bu itori - clienþi finali este tratatã
separat. Un atu de care am bene -
ficiat a constat în capacitatea de
cross-docking din depozitul nos -
tru, care a permis mutarea unui
nu mãr foarte mare de paleþi în -
tr-un timp foarte scurt. De ase -

me nea, un merit important îi apar -
þi ne clientului, care a furnizat in -
form aþiile corect, în aºa fel încât
sã putem planifica marfa“. Mana -
gerul de distribuþie al KLG Europe
a subliniat cã feed-back-ul a fost
extrem de pozitiv, clientul afir -
mând cã logisticianul este cel mai
bun furnizor de astfel de servicii
cu care a colaborat în ultimii 5
ani, urmând sã se realizeze extin -
de rea colaborãrii pe partea de lo -
gis ticã inclusiv pentru trans por -
tul internaþional. De altfel, unul
din tre câºtigurile foarte impor tan -
te ale clientului a constat în redu -
 cerea substanþialã a dife ren þe lor
la recepþie, ca urmare a uti li  zã rii
reþelei de distribuþie KLG, si gu -
ran þa mãrfii cântãrind foarte mult
pentru beneficiar.

... soluţii pe mai
multe paliere

De menþionat cã, dupã vârful
de sezon generat de începerea
ºco lii, KLG va organiza partea de

re tururi pentru produsele nevân -
du te. „Clientul nostru îºi organiza
retururile cu forþele proprii, ca ºi
per sonal. Dar sã trimiþi oameni din
Bucureºti sã facã preluarea a ces -
tora din reþeaua de hiper mar keturi
din toatã þara este destul de costi -
si tor. Avantajul nostru este cã avem
hub-urile bine împãrþite în þarã, iar
distanþa cãtre punctele finale de
descãrcare nu depãºeºte 200 km
ºi e mult mai avantajos sã trimiþi,
de exemplu, pe cineva din Cluj sã
facã o recepþie la Satu Mare. Folo -
si rea personalului din hub-urile
noas tre teritoriale a fost o cerinþã
a clientului, care avea un istoric al
recepþiilor de anul trecut ºi al cos -
turilor aferente, iar din acest punct
de vedere am putut oferi o variantã
avantajoasã. Un alt avantaj este
faptul cã mãr furile de retur, o datã
recepþionate, intrã în sistemul nos -
tru de dis tri buþie ºi pot fi redistri -
bu ite la ne voie. Deºi nu este vorba

despre un produs special, este un
do me niu nou pentru noi. Cu cât
eºti implicat în mai multe domenii
de activitate, cu atât mai mult îþi efi -
cien tizezi serviciile pentru a pre -
lua cât mai multe domenii“, a pre -
cizat Daniel Radu, subliniind cã,
pe partea de distribuþie, KLG este
din ce în ce mai prezentã în piaþã,
ma jorându-ºi în fiecare lunã nu mã -
rul clienþilor. „Deocamdatã, noi îi
cãutãm pe ei, dar sunt sigur cã, în
curând, vor începe sã ne caute ei
pe noi. Eu am fost foarte mân dru
de performanþa obþinutã lu crând
pentru acest client, pentru cã mi-
am dat seama de anvergura ºi
capacitatea sistemului nostru de
distribuþie, de calitatea echipei de
distribuþie, de uºurinþa cu care
poate prelua volume noi. În pe ri -
oa da respectivã, depozitul a stat
douã ore peste program, dar nu a
fost nimic foarte ieºit din comun.
Am fost plãcut impresionat de
faptul cã nu a reprezentat un efort
ma jor pentru noi sã preluãm volu -
me le. Am monitorizat în con ti nua -
re KPI cu ceilalþi clienþi ºi a fost o
lunã la fel de bunã ca ºi cele an -
terioare“, a concluzionat mana ge -
rul de distribuþie KLG Europe. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Daniel Radu, manager de
distribuţie KLG Europe:

Implicarea într-un proiect de tipul «Back to
school» scoate în evidenþã latura umanã a

fiecãrui component al echipei de distribuþie, într-un
sistem de transport atât de tehnic, eforturile depuse
având ca rezultat atât satisfacþiile financiare, cât ºi

cele umane, cele de a participa la un proiect care are ca rezultat
echiparea copiilor pentru ºcoalã.“

„

Cu cât oferi clientului
mai multe informaþii

despre tine, cu atât îi va fi mai
uºor sã seteze informaþia
astfel încât sã o preiei corect.“

„

Clujul ºi Timiºoara sunt
branch-urile cu cel mai

mare potenþial de dezvoltare
în reþeaua noastrã. Reþeaua
KLG funcþiona deja foarte
bine, dar anul acesta avem
creºteri ºi volume mai mari pe
fiecare branch în parte.“

„
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EE venimentul reuneºte cei
mai mari producãtori din
domeniile automotive, de
electronice, produse far -
ma  ceutice, alimentaþie,

bã  uturi ºi FMCG, precum ºi retai -
leri majori din regiunea Europei
Centrale ºi de Est, oferindu-le po -
si bilitatea de a gãsi noi soluþii de
business care îi pot ajuta sã ela -
bo  reze strategii consistente ºi sã
ob þinã eficienþã operaþionalã de
na turã sã conducã la rezultate
spec  taculoase, chiar ºi într-un con -
text economic volatil. Aco pe ri rea
me dia internaþionalã ºi pro mo varea
con gresului, precum ºi sponsorii
care s-au alãturat recent organi za -
to rilor, cum ar fi Portul Rot terdam,
împreunã cu Amba sa da Olandei,
Gebruder Weiss, alã turi de alte nu -
me mari, printre care DSV, Dachser,
Raben, Duven beck, edy Spedition,
Norbert Den tressangle, Fiege ºi
DB Schenker, demonstreazã exclu -
si vitatea aces tui congres. 

Întâlniri directe

TRANSLOG Connect este mo -
tivat de convingerea fermã cã fac -
torii de decizie pot sã înveþe unii
de la ceilalþi în privinþa conducerii
u nei afaceri, a excelenþei ºi a îm bu -
 nãtãþirii calitãþii. Datoritã suc ce su -
lui de anul trecut, acum este un fapt
dovedit cã împãrtãºirea ex pe rien -
þei ºi a cunoºtinþelor în mod di rect
ºi personal este fac to rul cheie al
iniþierii unor noi re laþii de busi ness. 

Acesta este motivul pentru
care TEG, organizatorul congre su -
lui, a acordat mai multã atenþie
ca niciodatã creãrii unei com bi -
na þii perfecte între cele trei valori
ma jore care caracterizeazã
TRANSLOG Connect: un mediu
de afaceri de înaltã clasã într-o
at mosferã personalã, alãturi de
analize clare ºi detaliate ale pieþei. 

„TRANSLOG este singurul
eve niment logistic de nivel înalt
din Sud-Estul Europei. Nu pot sã
îl compar cu nici un alt eveniment
din aceastã regiune“, a declarat
Du san Drabek - Business De ve -
lop ment Manager, DB Schenker.
„Nici un alt eveniment din Europa
nu utilizeazã acest format. Acesta
este viitorul!”, a afirmat, de ase -
me nea, Robert Gerendas - CEO
Far East Land Bridge. 

Cu câteva sãptãmâni în avans,
un programator de întâlniri denu -
mit TEG Meeting Scheduler a fost
pus la dispoziþia fiecãrui delegat
sau furnizor ce va participa la con -
gres. Toþi participanþii au astfel
opor tunitatea de a stabili dinainte
în tâlniri personale cu diverºi fac -
tori de decizie. Datoritã inovaþiei
ºi uºurinþei în utilizare, parti ci pan -
þii au posibilitatea de a-ºi stabili
propriul program înainte de înce -
pe rea congresului, ajustându-l în
func þie de necesitãþi pentru a pro -
fita la maximum de timpul petre -
cut în afara biroului. 

„Mi-a plãcut gama largã de vor -
bitori din toate domeniile supply-
chain-ului“, a declarat An dras
Buzinkay - Manager Ope ra þiuni
Logistice, SEE, Unilever Elveþia.

Vizite la fabrică

Cu intenþia de a pune la punct
un panel de vorbitori de excepþie,

au fost invitaþi experþi din întreaga
Europã pentru a oferi perspective
ºtiinþifice ºi practice asupra celor
mai importante probleme pe care
le pot întâmpina profesioniºtii din
in dustrie. Cel mai înalt grad de re -
le vanþã al programului este asi -
gurat de cãtre Comitetul Consul -
ta tiv, cãruia i s-au alãturat recent
Stefan Putzlocher, director logis -
tic la Mercedes-Benz Manufac -
tur ing Ungaria, ºi Zoltan Gabor,
ge neral manager pentru locaþii ºi
ope raþiuni GE Healthcare. 

În plus faþã de programul de
con ferinþe de nivel înalt, parti ci -
panþii vor avea posibilitatea de a
participa la vizite la fabricile unor
producãtori majori ºi la centre de
distribuþie din regiune. În acest
an, delegaþii interesaþi de dome -
niul F&B vor avea oportunitatea
de a vizita fabrica Coca-Cola din
Dunaharaszti. Cei interesaþi mai
mult de domeniul automotive, pot
sã meargã în excursie la facilitatea
AUDI de la Gyor, cea mai mare
uzinã de producþie de vehicule
din Ungaria.

TRANSLOG Connect 2012

Factorii cheie 
ai succesului
Pe 28 şi 29 noiembrie 2012, Corinthia Grand Hotel Royal din
Budapesta se va transforma în punctul principal de întâlnire
a peste 500 de factori de decizie internaţionali din domeniul
afacerilor, ce sosesc în capitala Ungariei special pentru a
participa la unul dintre cel mai importante evenimente din
domeniul logisticii şi al managementului de supply chain din
Europa Centrală şi de Est.

Pentru mai multe informaþii în
privinþa modalitãþilor de
participare, sunteþi invitaþi sã
vizitaþi pagina
www.translogconnect.eu sau
sã contactaþi prin e-mail
organizatorul, la adresa
marketing@tegevents.eu.
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Întrebările lunii OCTOMBRIE (etapa 35)

Întrebările lunii SEPTEMBRIE (etapa 34) şi răspunsurile corecte:

Premiile sunt oferite de

OTZ URSUS BREWERIES IFPTR

Fiecare întrebare are un
singur răspuns corect. 

Puteţi răspunde până pe 7
noiembrie, prin e-mail la

adresa redactie@ziuacargo.ro,
menţionând variantele de

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

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

dedicată concursului.
Câştigătorii ediţiei din

octombrie şi variantele corecte
de răspuns vor fi publicate în

numărul din noiembrie al
revistei ZIUA CARGO.

GTI

1. Clasificarea ABC presupune că:
a. nu este important să se

monitorizeze în primul rând
articolele care în valoare globală
sunt mai scumpe

b. produsele aflate în stoc se împart
în trei categorii pe baza
volumelor anuale vândute -
CORECT

c. produsele se depozitează în
ordine alfabetică

d. produsele se livrează în ordine
alfabetică

2. Coeficientul de rotaţie a
stocului este calculat prin:

a. Împărţirea costurilor mărfurilor
vândute la valoarea medie a
stocului - CORECT

b. Împărţirea costurilor mărfurilor
vândute la valoarea iniţială a
stocului

c. Împărţirea costurilor mărfurilor

vândute la valoarea finală a
stocului

d. Împărţirea stocului la valoarea
mărfurilor vândute

3. TQM înseamnă:
a. managementul performanţei
b. managementul dezvoltării

resurselor umane
c. managementul costurilor
d. managementul calităţii totale -

CORECT

1. Activitatea de achiziţii presupune
obţinerea bunurilor prin:

a. împărţire echitabilă
b. confiscare
c. schimb comercial
d. jaf
2. La baza piramidei privind cerinţele

pentru achiziţii stau:
a. respectarea legislaţiei
b. costul
c. calitatea mărfii
d. asigurarea mărfii
3. Lead Time-ul de Achiziţionare

reprezintă raportul (exprimat în valori
absolute sau procentual) măsurat pe

un anumit interval de timp, între:
a. Timpul scurs (zile, ore etc) de la

momentul identificării necesităţii până la
momentul în care marfa este
recepţionată la locul indicat în comandă;

b. Timpul scurs (zile, ore etc) de la
momentul comenzii până la momentul în
care marfa este avizată că este la
dispoziţia clientului;

c. Timpul scurs (zile, ore etc) de la momentul
comenzii până la momentul în care marfa
este recepţionată la locul indicat în
comandă;

d. Timpul scurs (zile, ore etc) de la
momentul comenzii până la momentul în
care marfa este preluată de transportator.

HENKEL
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Câştigătorii lunii SEPTEMBRIE
Cristina Păun, Attila Turi şi Marius Iftime
Ei au fost aleşi prin tragere la sorţi din cei 45 de concurenţi care au răspuns
corect la întrebările lunii septembrie, cea de a 34-a etapă a concursului de
logistică.
Lista concurenţilor care au răspuns corect:
Adrian Preda, Radu Paul Alecu, Ana Maria Irimia, Ana Harja, Adrian Vlase,
Bănescu Adina, Raluca Păunescu, Nicuşor Tirim, Ruxandra Nuţă, Radu-
Gheorghiţă Chertif, Robert Hrabal, Marius Grigore Iftime, Mihaela Ionel,
Florin Ceangu, Maria Zodieru, Valeria Matei, Alexandru-Gabriel Matei,
Adina-Gabriela Ionel, Annamaria Cherteş, Diana Venin, Cristina Păun, Laura
Andrei, Ximenna-Alexandra Ştefănescu, Attila Turi, Cosmina Giuică,
Lăcrămioara Sauca, Alina Sabliov, Adelin Lungu, Vlad Ionescu, Adrian
Doncean, Adina Hengheriu, Iulia Ursan, Livia Grindea, Anica Adela Berce,
Simona Marilena Neacşu, Mirela Penciu, Corina Elena Ionel, Alin Valentin
Bucur, Florin Genet, Mihai Burcin, Florin Mugurel Ungureanu, Ungureanu
Daniela Petruţa, Carmen Marinache, Catalin Bara, Claudiu Mihăilescu.

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 35-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`! (35)
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TRUSE DE
SUPRAVIEŢUIRE
PENTRU LOCATARII
IMOBILELOR CU BULINĂ

Consiliul General al Municipiului
Bucureºti (CGMB) a aprobat
acordarea gratuitã de truse de
supravieþuire cetãþenilor care
locuiesc în blocuri încadrate la
clasa întâi de risc seismic.
Afacerea, de 496.000 de lei
(circa 100.000 de euro), a fost
perfectatã deja de Primãria
Capitalei, care a achiziþionat
3.000 de truse, prin licitaþie, de la
SC Image Construct SRL. În 22
de ani, autoritãþile bucureºtene
n-au fost capabile sã
consolideze seismic decât 21 din
totalul de 113 clãdiri care ar
cãdea la primul cutremur major
ºi reprezintã pericol public. De
câþiva ani se mai lucreazã la 17.
Alte 256 de imobile sunt
încadrate în clasa întâi de risc
seismic, construite pânã cel
târziu în 1950, însã nu intrã la
categoria „pericol public”. Pe
lângã acestea, mai existã 288 de
clãdiri încadrate în clasa a doua

de risc seismic.
Toate familiile din aceste clãdiri
vor primi truse de supravieþuire,
care conþin o lanternã
multifuncþionalã cu dinam
(încãrcare manualã), semnalizare
sonorã ºi vizualã, radio,
încãrcãtor pentru trei tipuri de
telefoane, luminã intermitentã
pentru semnalizare, o folie
termoizolantã, pelerinã de ploaie,
mascã de gaze, o trusã de prim
ajutor, trei doze cu apã, pastile de
purificat apa, hranã solidã pentru
trei zile ºi un tub fluorescent
pentru semnalizare. (M.S.)

LICITAŢIE SUSPENDATĂ

Consiliul Naþional de Soluþionare
a Contestaþiilor (CNSC) a
suspendat procedura de atribuire
a serviciilor de asistenþã juridicã
pentru disputele ºi litigiile
generate de construirea
tronsonului de autostradã
Cernavodã-Medgidia, pentru
nereguli identificate în caietul de
sarcini. Mai precis, casa de
avocaturã Boºtinã ºi Asociaþii a
contestat documentaþia emisã
de CNADNR pentru atribuirea

contractului de achiziþie publicã
având ca obiect „furnizarea de
servicii de asistenþã juridicã
pentru reprezentarea CNADNR în
instanþele arbitrale ºi de judecatã
în vederea soluþionãrii disputelor
ºi litigiilor din cadrul contractului
de proiectare ºi execuþie a
tronsonului de autostradã
Cernavodã-Medgidia”. CNSC a
admis cererea de a suspenda
procedura de atribuire, în stadiul
în care se aflã, pânã la
soluþionarea cauzei.
Tronsonul Cernavodã-Medgidia al
Autostrãzii Soarelui a fost
deschis în luna iulie, cu circulaþia
pe o singurã bandã pe sens, în
regim de drum naþional.
Ministerul Transporturilor ºi
Infrastructurii (MTI) a reziliat anul
trecut contractul cu firma Colas
ºi a organizat o nouã licitaþie,
câºtigatã de consorþiul Astaldi -
Max Boegl, acelaºi care lucreazã
la tronsonul Medgidia -
Constanþa. Semnarea
contractului a avut loc în 21
septembrie 2011, iar în 7
octombrie au început lucrãrile.
Cei 20,5 km urmeazã sã fie
finalizaþi complet în ianuarie
2013. (M.S.)

RECUPERAREA ZONEI
DÂMBOVIŢA -
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ 

Asociaþia „Ivan Patzaichin - Mila
23” lanseazã, în cadrul unui
eveniment de recucerire a
urbanitãþii, o propunere pentru
zona Dâmboviþa - Biblioteca
Naþionalã, de transformare a
spaþiului dintre edificiul nou-
construit ºi Podul Unirii într-un
centru de culturã eco-urbanã
pentru bucureºteni.
Evenimentul „Plug to nature.
Strategii de recucerire a
urbanitãþii” este programat în
perioada 18 octombrie - 5
noiembrie 2012, la Biblioteca
Naþionalã a României, se
precizeazã într-un comunicat.
Vor avea loc intervenþii artistice ºi
arhitecturale, însoþite de
evenimente punctuale (proiecþii
de film, prezentãri ale unor
arhitecþi ºi urbaniºti internaþionali
care vor discuta situaþii urbane
similare cu contextul
bucureºtean) - tot atâtea
exemple de repunere în circuit a
râului Capitalei ºi de recuperare
la nivel urban a spaþiului public
adiacent bibliotecii publice. (M.S.)

Efectele crizei par să nu se
vadă în domeniul
construcţiilor: volumul lor a
crescut în primele 8 luni cu 4,9
%, ca serie brută, şi cu 5,6%,
ca serie ajustată în funcţie de
numărul de zile lucrătoare şi
sezonalitate, faţă de aceeaşi
perioadă din 2011. În august,
faţă de aceeaşi lună din 2011,
volumul a avansat cu 5,1%.
Faţă de iulie a.c. însă, cifrele
arată şi mai bine: volumul
lucrărilor de construcţii (serie
brută) a sărit cu 8,3%, lucrările
de reparaţii capitale au urcat
cu 18,5%, cele de construcţii
noi - cu 8,7%, iar lucrările de
întreţinere şi reparaţii curente,
cu 0,9%, informează, luni,
Institutul Naţional de
Statistică (INS).
„Pe elemente de structură, la
lucrările de construcţii noi,
volumul lucrărilor de
construcţii a crescut cu 13,5%
în primele 8 luni. S-au
înregistrat scăderi la lucrările
de întreţinere şi reparaţii
curente (-11,0%) şi la lucrările
de reparaţii capitale (-7,5%).
Pe obiecte de construcţii,

volumul lucrărilor de
construcţii a scăzut la clădirile
rezidenţiale şi la clădirile
nerezidenţiale cu 15,3%,
respectiv cu 7,9%. La
construcţiile inginereşti,
volumul lucrărilor de
construcţii a crescut cu
17,6%”, se arată într-un
comunicat al INS.
În august, volumul lucrărilor
de construcţii (serie brută) a
crescut faţă de iulie cu 8,3%.
Lucrările de reparaţii capitale
au urcat cu 18,5%, cele de
construcţii noi cu 8,7%, iar
lucrările de întreţinere şi
reparaţii curente cu 0,9%. Pe
obiecte de construcţii au avut
loc scăderi la clădirile
rezidenţiale, cu 8,6%, şi la
clădirile nerezidenţiale, cu
2,1%. Construcţiile inginereşti
au crescut cu 16,9%. (M.S.)
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LL icitaþia avusese aceeaºi
soartã în luna mai, pe
mo tiv cã autoritatea con -
trac tantã - CNADNR - nu
mo dificase caietul de

sar cini în conformitate cu deciziile
an terioare ale CNSC. Acum, o ce -
rin þã aberantã a dus la cercetarea
disciplinarã ºi suspendarea din
funcþie a lui Narcis Neaga, ºeful
Direcþiei Concesiuni din cadrul
CNADNR.

Premierul Victor Ponta le-a
dat termen o sãptãmânã mi niº -
trilor Transporturilor, Finanþelor,
Jus tiþiei ºi Secretariatului General
al Guvernului - în subordinea cã -
ruia se aflã CNSC - sã identifice
o soluþie juridicã de deblocare a
li citaþiei. El a acuzat cã vina o
poar tã conducerea Consiliului Na -
þio nal de Soluþionare a Contes -
ta þiilor, numitã de fosta guvernare.
„Înþeleg, aºa cum am solicitat, cã
aþi încercat sã reporniþi licitaþia
pen tru Comarnic-Braºov. Iarãºi
ne-am împiedicat la CNSC. Ne o -
moa rã birocraþia ºi ne omoarã bi -
ro craþia politicã. De 20 de ani nu
reuºim sã facem o trecere mai
nor malã de la Comarnic la Braºov.
Acum, nu ne lasã CNSC, numit de
fostul guvern ca sã nu ne lase pe
noi“, a spus Ponta la ºedinþa Exe -
cutivului.

Când au fost luate însã lucru ri -
le la puricat, s-a dovedit cã acea
con testaþie era „pe bune”. Con -
form caietului de sarcini, firma de
con sultanþã care licita pentru adju -
de carea contractului de reactua li -
zare a studiului de fezabilitate al
autostrãzii trebuia sã deþinã „un
autoturism nou, cu o valoare între
25.000 euro ºi 30.000 de euro”,
ºi „o sumã între 30.000 euro ºi
40.000 euro, pentru sesiuni de in -
struire oficialã în þarã/strãi nã tate”.

Drept urmare, conducerea
CNADNR a dispus un control, iar
în urma Raportului emis de Co mi -
sia de Disciplinã s-a decis cer ce -
tarea disciplinarã a lui Narcis Nea -
ga, directorul Direcþiei Con ce siuni,
ºi suspendarea lui din funcþie.

O ciorbă
reîncălzită

Proiectul Autostrãzii Comar -
nic-Braºov a eºuat în 2010, dupã
ce asocierea Vinci (Franþa) - Aktor
(Grecia) a renunþat la contract. La
pu þin timp dupã câºtigarea lici ta -
þiei, grupul elen Ellaktor, din care
face parte compania Aktor, a
anun þat cã statul român nu a ac -
ceptat anumite clauze, iar din a -
cest motiv nu îºi poate asigura
finanþarea. Tronsonul Comar nic-

Bra ºov, de 55 km, avea ca termen
de realizare anul 2014. Dupã fina -
li zarea lucrãrilor, statul român ar
fi plãtit în 26 de ani 4,8 miliarde
de euro din taxa pe care urma sã
o instituie pe autostradã.

La începutul acestui an, Minis -
te rul Transporturilor a anunþat cã
va revizui studiul de fezabilitate,
iar la începutul lunii mai, CNADNR
a lansat licitaþia, punând la bãtaie
din bugetul de stat 23,6 milioane
lei, fãrã TVA, pentru o duratã de
20 luni. Contestaþiile au blocat,
însã, totul.

Consultantul va trebui sã ac -
tua lizeze studiul de fezabilitate,
sã elaboreze analizele necesare,
pre cum ºi documentaþia de atri -
bu ire a contractului de concesiune
ºi va recomanda structura finan -
cia rã care va atrage oferte com -
pe titive din sectorul privat.

Totodatã, câºtigãtorul licitaþiei
va asigura asistenþa tehnicã, juri -
dicã ºi financiarã în pregãtirea, lan -
sarea ºi atribuirea contractului de
concesiune, precum ºi asista rea în
etapa de închidere finan ciarã ºi va
întocmi documentaþia aferentã
contractului dintre secto rul privat
ºi autoritatea contractan tã.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Autostrada Comarnic-
Braşov, omorâtă de
contestaţii

Licitaţia pentru consultanţa la reactualizarea studiului de
fezabilitate aferent contractului de concesiune a
autostrăzii Comarnic-Braşov (58 km) a fost suspendată,
pentru a doua oară anul acesta, de către Consiliul Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), după ce casa de
avocatură „Boştină şi Asociaţii” a depus contestaţie faţă
de modul în care a fost întocmit caietul de sarcini.

FF aþã de anii trecuþi, când
deszãpezirea era tran ºa tã
între marii constructori de
drumuri, de data a ceas ta
intrã în joc ºi firme de

salubrizare dintre cele mai tinere,
cum este Romprest, dar ºi mai
vechea Rosal, aceasta din urmã
concurând pentru Auto stra da A3
Bucureºti - Ploieºti, contra firmei
PA&CO International SRL.

Iată ofertanţii:

• Lot.1 (SDN Râmnicu Vâlcea):
SC Simarc SA, SC Delta ACM 93
SRL;

• Lot 2 (SDN Slatina): SC Alinmar
Construct SRL, SC Tel Drum SA, SC
General Trust Argeº SRL.

DRDP Constanţa:

• Lot 1 (SDN Constanþa): SC
Teloxim Con SRL;

• Lot 2 (SDN Cãlãraºi): SC Delta
ACM, SC Teloxim Con SRL;

• Lot 3 (SDN Slobozia): SC
Teloxim Con SRL;

• Lot 4 (SDN Brãila): SC Teloxim
Con SRL;

• Lot 5 (SDN Tulcea): SC Teloxim
Con SRL;

• Lot 6 (SDN Cãlãraºi): nu au fost
depuse oferte;

• Lot 7 (SDN Constanþa, autostra -
da A2) nu a fost depusã nicio ofertã

DRDP Braşov:

• Lot 1 (SDN Braºov): Aso cie rea
SC Grup Arcons SA/SC Com pania
Romprest Service SA, Aso cierea SC
Vectra Service SRL/SC Euro Strada
SRL/SC Consal SRL, SC PA&CO
International SRL;

• Lot 2 (SDN Sibiu): nu au fost
depuse oferte;

• Lot 3 (SDN Târgu Mureº): SC
Salubriserv SA, Asocierea SC Grup
Arcons SA/SC Compania Romprest
Service SA;

• Lot 4 (SDN Miercurea Ciuc):
Asocierea SC Grup Arcons SA/SC

Compania Romprest Service SA;
Asocierea SC Consal SRL/SC Euro -
strada SRL/SC Vectra Service SRL;

• Lot 5 (SDN Sf. Gheorghe):
Asocierea SC Grup Arcons SA/SC
Compania Romprest Service SA,
Asocierea SC Valdek Impex SRL/SC
International SPAF SRL, SC PA&CO
International SRL.

DRDP Iaşi:

• Lot 1 (SDN Câmpulung Mol -
do venesc): SC Autotehnorom SRL;

• Lot 2 (SDN Galaþi): nu au fost
depuse oferte

• Lot 3 (SDN Piatra Neamþ):
Asocierea SC Asir International SRL,
SC PA&CO International SRL.

• Lot 4 (SDN Suceava): SC
Transporturi Auto SA, SC Auto teh -
norom SRL.

DRDP Bucureşti: 

• Lot (SDN Bucureºti Nord): SC
Euroconstruct Trading 98 SRL;

• Lot (SDN Bucureºti Sud): SC
Gecor SRL, SC Delta ACM 93 SRL;

• Lot (SDN Alexandria): SC Tel
Drum SA; 

• Lot (SDN Târgoviºte): SC Euro -
construct Trading 98 SRL, Asocierea
SC Dimar SRL/SC Compania Rom -
prest Service SA/SC Antrepriza
Construcþii Mon taj nr. 4 Bucureºti;

• Lot (SDN Ploieºti): SC Rom -
strade SRL;

• Lot (SDN Buzãu): Asocierea
SC Mecan Construct SA/SC Via
Carpatia Consult SRL/SC Gecor
SRL, SC Trustul de Autostrãzi
Drumuri ºi Poduri AG SRL

• Lot (autostrada A1 Bucureºti -
Piteºti): SC Teloxim Con SRL, SC
Delta ACM 93 SRL, SC Trustul de
Autostrãzi Drumuri ºi Poduri AG
SRL;

• Lot (autostrada A2, tronson Bu -
cureºti - Lehliu): SC Romstrade SRL;

• Lot (autostrada A3 Bucureºti -
Ploieºti): SC Rosal Grup SA, SC
PA&CO International SRL, SC
Teloxim Con SRL. 

DRDP Cluj:

• Lot 1 (autostrada A3): Aso cie -
rea SC Pastrans Company SRL/SC
Bimet SRL, SC Diferit SRL, SC Selina
SRL;

• Lot 2 (SDN Cluj): SC Diferit
SRL, SC Selina SRL;

• Lot 3 (SDN Bistriþa): SC Diferit
SRL, SC Selina SRL;

• Lot 4 (SDN Oradea): SC Ritor -
sa Trans SRL, Asocierea SC Trans
Bitum SRL/SC Euro con struct
Trading 98 SRL/SC drumuri Poduri
Sãlaj, SC Diferit SRL, SC Selina SRL;

• Lot 5 (SDN Alba): SC Ritorsa
Trans SRL, SC Diferit SRL, SC Selina
SRL;

• Lot 6 (SDN Satu Mare): SC Pas
Trans SRL, SC Ritorsa Trans SRL,
SC Diferit SRL, SC Selina SRL.

DRDP Timişoara:

• Lot 1 (SDN Arad): Asocierea
SC Corporate Management Solu -
tion SRl/SC Pas Trans Company
SRL, SC Selina SRL;

• Lot 2 (SDN Caransebeº): SC
Office Construct SRL, Asocierea SC
Group Met-Car SRL/SC Camand
Impex SRL;

• Lot 3 (SDN Deva): SC Pas Trans
SRL, SC Selina SRL;

• Lot 4 (SDN Orºova): Aso cie -
rea SC Corporate Management So -
lution SRl/SC XS Sud Compani
SRL;

• Lot 5 (SDN Timiºoara): SC Of -
fice Construct SRL cu terþii
susþinãtori: SC Pas Trans Company
SRL ºi SC EXCAV Prod SRL,
Asocierea SC Axela Constructii
SRL/SC CMS SRL, Asocierea SC
CCCF Drumuri ºi Poduri Timiºoara
SRL/SC Gecor SRL, Asocierea SC
Group Met Car SRL/SC Camand
Impex SRL;

• Lot 6 (autostrãzi): Asocierea
SC CCCF Drumuri ºi Poduri
Timiºoara SRL/SC.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Concurenţă acerbă pentru
deszăpezire
CNADNR a făcut publice numele firmelor care se bat pentru
întreţinerea drumurilor şi deszăpezirea în iarna 2012 -
2013. Dacă pentru unele drumuri concurenţa este acerbă,
nu s-a depus nicio ofertă pentru zonele cele mai dificile din
punctul de vedere al zăpezii, viscolului şi poleiului, cum
sunt Autostrada Bucureşti-Constanţa (cu excepţia
tronsonului Bucureşti - Lehliu, pentru care a depus ofertă
SC Romstrade SRL) şi drumurile din judeţul Călăraşi.
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SSiisstteemmee  
ddee  ppaarrccaarree
UUnn  ssiisstteemm  ddee  ppaarrccaarree  rreepprreezziinnttăă  uunn  aannssaammbblluu  mmeeccaanniicc  ddee
nnaattuurrăă  ssăă  ssuupplliimmeenntteezzee  ccaappaacciittaatteeaa  ddee  ppaarrccaarree  ddiinnttrr--uunn
aannuummiitt  ssppaaţţiiuu..  AAcceessttee  ssiisstteemmee  ssuunntt  ddee  oobbiicceeii  aaccţţiioonnaattee
pprriinn  iinntteerrmmeeddiiuull  uunnoorr  mmoottooaarree  eelleeccttrriiccee  ssaauu  ppoommppee
hhiiddrraauulliiccee,,  ccaarree  mmuuttăă  vveehhiiccuulleellee  ppeennttrruu  aa  llee  ppllaassaa  îînnttrr--oo
aannuummiittăă  ppoozziiţţiiee  ddee  ssttooccaarree..
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CC onform specialiºtilor din
do meniu, existã douã ti -
puri de sisteme de par -
ca re: tradiþionale ºi auto -
mate. Pe termen lung,

cele automate tind sã fie mai efi -
ciente din punctul de vedere al
cos turilor comparativ cu garajele
tra diþionale. Sistemele automate
supra etajate sunt mai puþin costi -
si toare per loc de parcare, deoa -
re ce necesitã mai puþin volum ºi



su prafaþã mai micã decât o fa ci -
li tate convenþionalã cu aceeaºi
ca pacitate. Atât sistemele auto -
ma te pentru parcãri, cât ºi cele
pentru garaje sunt de naturã sã
re ducã emisiile poluante, deoa -
re ce ºoferii nu trebuie sã facã ture
cu maºinile prin tot garajul în cãu -
tarea unui loc de parcare.

Sistemele automate de par ca -
re folosesc o tehnologie si mi larã
celei... din depozitele l o gis tice, pen -
tru picking automat. ªoferul lasã
ma ºina într-un spaþiu special, la in -
tra re, iar aceste sis teme o co lec -
tea zã de acolo ºi o parcheazã
într-un alt spaþiu. Lifturi speciale hi -
dra ulice sau mecanice pot ridica
maºinile la un anumit ni vel sau etaj,
pentru cât mai multã economie de
spaþiu. Vehiculele pot fi transportate
vertical - în sus sau în jos ºi ori zon -
tal (stânga-dreapta), pânã la un loc
liber de par care. Când ºoferul deci -
de sã îºi recupereze maºina, lifturile
trans portã vehiculul în sens invers,
înapoi în zona unde a fost lãsat. În
anu mite cazuri, poate fi folositã o
pla cã turnantã pentru a întoarce ma -
 ºina, astfel încât ºoferul sã nu aibã
nevoie sã meargã în mar ºa rier sau
sã întoarcã el în spaþii în guste. 

De unde a început
povestea

Originile parcãrilor automate
sunt aproape la fel de vechi ca ºi
au tomobilul însuºi. Astfel, în 1905,
Pa risul, care avea la vremea res -
pec tivã cele mai multe maºini în
rân dul marilor oraºe la nivel mon -
dial ºi mult prea puþin spaþiu care
sã poatã fi amenajat pentru parca -
rea acestora, a fost înzestrat de
cãtre arhitectul Auguste Perret cu
o construcþie supraetajatã de be -
ton cu o organizare internã pe ca -
re o vedem astãzi la multe gara je
au tomate. Garage Rue de Pon thieu
(garajul din strada Ponthieu) a sta -
bilit, se pare, standardele tim purii
pentru astfel de construcþii, în in -
te rior automobilele fiind con du se
la un lift, ridicate un etaj sau douã,
apoi conduse mai departe cãtre un
loc vacant. 

Menþionãm cã Auguste Perret
a fost un arhitect francez (nãscut

în Belgia) specializat în construcþii
din beton ranforsat. În 2005, re -
con  strucþia portului Le Havre, pe
care a realizat-o dupã cel de-al
doi  lea Rãzboi Mondial, a fost de -
cla ratã parte a patrimoniului
UNESCO. Adept al raþionalismului
de secol 19 promovat de Viollet-
le-Duc, Perret a lucrat la o nouã
in  terpretare a stilului neo-clasic,
efor turile sale îndreptându-se cã -
tre utilizarea tipo logiilor istorice
executate cu mate riale noi. În afa -
rã de garajul mai sus amintit,
Perret este „pãrintele” clã dirilor
de apartamente din Rie Fran k lin,
al teatrului Champs-Elysees, al
sã lii de concerte al ªcolii Nor ma -
le de Muzicã din Paris, al cate -
dra lei Notre-Dame du Raincy etc. 

Mai târziu, în anii 20 ai se co lu -
lui trecut, au apãrut ceva prede ce -
sori ai sistemelor automate de par -
care în SUA - Los Angeles, Chi ca go,
New York ºi Cincinnati. Un sistem
care acum se pare cã este foar te
rãspândit în Japonia - caru se lul sau
„paternoster” (de ase me nea, foarte
utilizat în cadrul depo zitelor lo gis -
tice) - a fost creat de cãtre Westing -
house Cor po ra tion în 1923 ºi
construit în Chi cago în 1932. Nash
Motor Com pany a creat prima ver -
siune vitratã a acestui sistem pentru
expoziþia Century of Progress din
Chicago în 1933. Acesta este, se
pare, pre cur sorul... turnurilor Smart
din Ger mania. 

Volkswagen
CarTowers

Dar poate cel mai spectaculos
exemplu din Europa este con sti -
tuit de cele douã turnuri (parcãri
supraetajate) ale Volkswagen, din
cadrul Centrului de Distribuþie al
parcului tematic Autostadt al
producãtorului german. 

Turnurile, fiecare cu o înãlþime
de 48 m, sunt complet auto ma ti -
zate ºi permit livrarea unei medii
de 600 de maºini zilnic. Con struc -
þia din oþel este complet vitratã,
strãlucitoarele automobile din in -
te rior fiind perfect vizibile. Sis te -
mul de stocare are o capacitate
de pânã la 800 maºini noi. Aces -
tea sunt transportate printr-un
tunel subteran cu o lungime de
700 m de la fabrica VW din apro -
pie re, prin intermediul unui sistem
robotizat pe ºine. Automobilele
sunt „depozitate” în turnuri ºi pre -
luate de acolo prin intermediul a
douã „shuttle”-uri (lifturi) pentru
fiecare turn, fiecare deservind o
razã de 180 grade în siloz circular.
Maºinile sunt aduse aici cu 24 h
înainte de colectarea de cãtre cli -
ent, pentru a asigura o livrare efi -
cientã, prin intermediul Centrului
de Distribuþie din imediata apro -
piere. La semnalul agentului de
servicii clienþi, unul dintre lifturi
se pune în miºcare ºi selecteazã
ve hiculul corect, pe care îl trans -
por tã în centrul turnului, de unde
este coborât la parter. Apoi, maºi -
na este adusã, printr-un tunel, la
Centrul de Distribuþie, unde i se
mon teazã plãcuþele de înma tri -
cu lare, în zona finisãrilor finale.
Iar clientul îºi preia automobilul...
cu 0 km la bord!

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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sfârºitul lui octombrie, va fi totul
gata.

FORT a trecut prin mai
multe schimbãri, care sunt
direcþiile pe care veþi
merge în continuare?
Deocamdatã, FORT are un

pre ºedinte interimar. Vom avea
Adunarea Generalã pe 23 - 25
no iembrie. Acolo, vom vedea
exact ce avem de fãcut. Încercãm
sã schimbãm ºi organigrama, sã
separãm lucrurile în federaþie, sã
avem un board executiv ºi avem
deja un secretar general. În orice
caz, în ciuda interimatelor aces -
tea, FORT se dezvoltã, inclusiv
din punct de vedere teritorial,
Giurgiu fiind cea mai recentã zonã
intratã pe harta Federaþiei. Practic,
expansiunea noastrã continuã de
la sine, fãrã sã depunem eforturi
speciale în aceastã direcþie. Cine
vrea sã intre în FORT trebuie sã
creadã în aceastã construcþie.

Principiul meu este sã ascult
pe toatã lumea, sã-mi fac o idee
ºi sã o exprim. Iar asta este o ex -
pe rienþã câºtigatã în 22 de ani de
directorat. Practic, la 28 de ani,
am fost director general cu 500
de oameni în subordine. Am expe -
rienþã în conducerea oamenilor ºi
am experienþã în a-i asculta.

Veþi încerca sã îmbunãtãþiþi
dialogul cu autoritãþile ºi
cu celelalte federaþii
patronale?
Nu poþi rezolva nimic decât

dacã ai un punct de vedere co -
mun. Autoritãþile, dacã simt cã
sun tem slabi ºi cã existã diver -
gen þe între noi, s-a terminat, nu
mai rezolvã nimic.

Pregãtirea profesionalã
reprezintã o mare
problemã în transporturi,
mai ales în legãturã cu
ºoferii. Aveþi o strategie
legatã de acest aspect?
Eu vãd ºoferi formaþi în ºcoli

pro fesionale, în 6 luni sau un an
de zile - ºoferi de carierã. Oricum,
nu cred cã ne putem permite sã
urcãm tineri de 18 ani pe un TIR
de 40 de tone.  

ªoferii profesioniºti trebuie
formaþi în ºcoli profesionale -
învaþã mecanicã, pun mâna pe o
cheie, demonteazã o roatã... ca
ºofer trebuie sã ai ºi ceva apti -
tudini tehnice.

V-aþi format o opinie legatã
de reprezentativitate?
În momentul acesta, nici un

organism patronal nu are repre -

zen tativitate ºi unele nici nu par
sã îºi doreascã acest lucru. 

Pentru a obþine reprezent at i -
vi tatea, FORT ar avea nevoie de
13.000 de salariaþi. La ora asta,
avem în jur de 8.000 de oameni
doar pe transportul de persoane.
Îm preunã cu transportatorii de
mar fã vom atinge numãrul nece -
sar de salariaþi, ºi acest lucru se
va întâmpla anul viitor în martie.

Ce se va întâmpla dupã
terminarea viitorului
program de transport?
Scopul este clar: sã ne aºe -

zãm la masã toþi cei respon sa bili,
toþi cei cu minte la cap ºi sã facem
o strategie, mãcar pe 10 ani.

Iar rezultatul acestei strategii
ar trebui sã fie legea unicã în
transporturi.

Peste cinci ani, transportul de
per soane are în faþã douã opþiuni:
li  beralizare sau concesionare. Du -
pã ce atribuirea va avea loc, vom
în cerca sã gãsim cu colegii noºtri
un punct de vedere comun. Unii
din tre colegi vor liberalizare, dar
cei mai mulþi vor concesionare. Sta -
tul ar câºtiga mai mult din con ce -
sio nare, dar pasagerul va avea mai
mult de câºtigat din libe ra lizare.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Ziua Cargo: Mai sunt
aspecte pe care doriþi sã le
modificaþi legate de
atribuirea programelor de
transport? Criteriile de
punctare vor rãmâne cele
deja publicate pe site-ul
MTI?
Doru Marian Crãc: Criteriile

sunt cele discutate, dar dorim, ºi
vãd cã toate federaþiile marjeazã
pe asta, modificarea art. 54 re fe -
ri tor la înlocuirea vehiculelor titu -
lare pe traseu. Înlocuirea este
foar te dificilã. S-a depersonalizat
graficul de circulaþie la licenþa de
traseu - un lucru bun, dar în baza
de date a ARR sunt datele maºinii
care câºtigã atribuirea. Noi cerem
sã revenim la prevederile pre ce -
den te. Adicã sã poþi înlocui maºi -
na titularã cu orice maºinã, înde -
pli nind aceleaºi condiþii de
ca pacitate ºi de confort.

Practic, dacã un transportator
are o maºinã din 2008, cu care a
câºtigat atribuirea, ºi cumpãrã o
maºinã din 2011, nu are cum s-o
înlocuiascã. Nu este normal.

Dar din punct de vedere al
criteriilor?
Punctul de vedere al federaþiei

noastre este acela de a încerca
sã ne pãstrãm traseele pe care le
avem. Pentru asta s-au negociat
cri teriile de atribuire, s-a mãrit
mar ja de punctare la vechimea
auto vehiculului.

Totuºi, deºi e prea devreme,
eu anticipez (ºi sper sã nu fie aºa)
cã vor fi conflicte pe Programul
de transport dacã este modificat.

O eventualã modificare trebuie
fãcutã dupã niºte principii. De

exem plu, dacã eu cer sã introduc
curse noi peste un alt trans por -
ta tor, nu este normal sã se aprobe
o asemenea cerere. De multe ori,
operatorul nu cere o cursã ana li -
zând fluxul de cãlãtori, ci o cere
pentru a creºte presiunea asupra
celuilalt operator. Aici vor fi zone
de conflict. Eu am încercat sã vor -
besc cu directorul general ARR,
sã-l rog sã lase Programul de
trans port aºa cum este. S-a rodat
în 5 ani, sunt curse introduse, sunt
curse scoase, e cât de cât liniºte.

La punctaj, nu cred cã mai
avem ce vorbi, pentru cã se do -
reº te o abordare unitarã între ju -
de þene ºi interjudeþene, iar la MAI
lucrurile au fost stabilite.

Totuºi, am discutat cu repre -
zen tanþii ARR pe criteriile de
trans port ºi despre modalitatea
prin care dovedeºti cã ai aer con -
di þionat. Pe certificatul de cla si -
fi care pe categorii se face referire
la climatizare.

Normal ar trebui sã facem
copii dupã certificatele de cla si -
fi care ºi sã le trimitem sã le punc -
teze. Dar avem o altã problemã
mai mare - se face sau nu echi -
valarea între stele ºi categorii? În
acest sens, am fãcut adrese ºi la
RAR ºi la ARR. La RAR, am între -
bat de ce nu se poate face o echi -
valare. Mi s-a rãspuns cã, din
punct de vedere tehnic nu se poa -
te, dar este posibil din punct de
vedere administrativ, dacã pri -
mesc o solicitare de la ARR. La
rugãmintea noastrã, directorul ge -
neral ARR, Sorin Supuran, a trimis
o adresã cãtre RAR ºi a doua zi
a primit rãs punsul: „Se poate
echi vala admi nistrativ, pe o pe ri -
oa dã limitatã, categoria întâi cu

3 ºi 4 stele, categoria a doua cu
2 stele ºi categoria a treia cu o
stea.

Aþi cerut garanþii privind
securitatea atribuirii?
Ni s-a promis de cãtre direc -

to rul general al ARR cã secu -
ritatea atribuirii va fi garantatã.
Data trecutã, nu a fost aºa ºi sunt
procese care nu s-au finalizat nici
pânã astãzi, dupã 5 ani. 

Cred în proporþie de 90% cã
atribuirea va fi corectã.

Singurul lucru la care sunt sus -
picios este Programul de trans -
port. Nu este normal ca, pânã la
ora asta, sã nu fie definitivat, ca
operatorii sã nu ºtie care este pro -
gramul, ce investiþii sã facã. Toatã
lumea e în întuneric. 

De ce au apãrut aceste
întârzieri?
Din cauza inerþiei birocratice.

Dar eu zic cã se vor încadra în ter -
men. Pãrerea mea e cã, pânã la
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FORT priveşte
înainte
Atribuirea traseelor judeţene şi interjudeţene, care va
avea loc la începutul anului viitor, concentrează
majoritatea eforturilor patronatelor din transporturi,
însă Federaţia Operatorilor Români de Transport (FORT)
priveşte mai departe, analizând următorii paşi pe care va
trebui să îi facă. Am discutat cu preşedintele interimar al
Federaţiei, Doru Marian Crăc, despre direcţia pe care o va
urma transportul de persoane peste cinci ani, despre
schimbările de strategie ale patronatului, despre
reprezentativitate, dar şi despre situaţia actuală a pieţei
de transport.

Pe lângã transportul de
persoane, FORT va

formula o nouã strategie pe
segmentul de «marfã». De
asemenea, un pilon important îl
constituie segmentul pregãtirii
profesionale.“

„



NN u au lipsit variantele cu
mo torizãri ce utilizeazã
combustibili alternativi,
iar motorizãrile hibride
re  prezintã deja o solu þie

bine pusã la punct de marii pro du -
cã tori. În plus, autobuzul e lec tric a
devenit realitate. În ceea ce pri veºte
transportul interurban ºi tu ristic, ca -
pã tã tot mai mult con tur conceptul
de TCO (total cost of ownership) ºi,
ast fel, se cau tã soluþii care sã asigure
re ducerea costu ri lor. Practic, cu o
întâr ziere de câþiva ani, aceste con -
cepte sunt preluate de la transportul
de marfã ºi adap ta te pentru oper a -
to rii de transport persoane, în con -
diþiile în care ºi pe acest seg ment
este tot mai dificil sã obþii profit.

În cadrul standului Iveco, Iris -
bus a expus douã vehicule - un mi -
cro buz ºi un autocar turistic. Daily
Mini bus a fost prezent în versiu -
nea Daily Tourys, cu un motor de
170 CP, ce poate rãspunde nevoi -
lor de trans port specifice rutelor
urbane ºi, toto datã, poate deveni

o soluþie pentru cursele extraur -
ba ne rapide.

Magelys Pro intrã în partea su -
pe rioarã a segmentului turistic, prin
designul sãu deosebit, prin do tãrile
de ultimã generaþie, prin con fortul
ºi siguranþa oferite pasa ge rilor. Mo -
delul prezentat are 12 m lun gime ºi
un motor Cursor 10 EEV, de 450 CP.

Modelul Citibus de 9,5 m lun -
gi  me a reprezentat noutatea Ana -
dolu Isuzu pentru aceastã ediþie a
IAA. Autobuzul este echipat cu un
motor de 204 CP EURO 5 ºi trans -
mi sie automatã. Podeaua co borâtã
la uºile din faþã ºi mijloc as i gurã o
bunã accesibilitate la ur care ºi co -
bo râre. Suspensia faþã este inde -
pen dentã, iar frânele sunt pe discuri
faþã/spa te. Citibus poate fi dotat
cu senzori pentru incendiu în com -
par timentul motor, senzori de
parcare, camerã la interior.

MAN a prezentat în premierã
Neo plan Jetliner, autocar pozi þio nat
la graniþa dintre turistic ºi in ter -
urban. Acest model oferã pa sa -
gerilor un confort specific auto -

carelor turistice, pânã la 8 mc spaþiu
pentru bagaje ºi, toto da tã, o accesi -
bilitate suficient de bunã pentru
serviciile de transport regulat. Înãl -
þimea podelei faþã de sol este de
1.070 mm. Jetliner poate fi echipat
cu un motor de 360 CP sau unul
de 400 CP.

Roþile din aluminiu, anvelopele
cu rezistenþã micã la rulare sau
cursurile ProfiDrive pentru ºofat eco -
nomic sunt câteva dintre ele men te -
le care asigurã scãderea con   su mului
de carburant ºi vin îm pre unã cu MAN
Lion's Coach Effi cientLine. Autocarul
a fost con ceput astfel încât sã se

atingã un nivel cât mai redus al TCO,
fiind e chipat cu un motor de 440
CP ºi o cutie de viteze TipMatic cu
12 trepte. O ga ranþie extinsã a tre -
nului de rulare fa ce parte din
pachetul Effi cientLine.

Mercedes-Benz a prezentat
noul Citaro echipat cu motor EURO
6. Existã douã variante în acest
sens, OM 936 (299 CP sau 354
CP) ºi OM 470 (360 CP sau 394
CP), ambele având 6 cilindri în linie
ºi o cilindree de 7,7, res pec tiv 10,7
litri. Performanþele a ces tor motoa -
re, atingerea unui cu plu ridicat la
viteze de rotaþie scã zute au asigurat
o reducere a ni velului de zgomot
ºi, totodatã, a consumului de car -
bu rant, asi gu rând, în acelaºi timp,
un stil de conducere lin ºi con for -
tabil pentru pasageri ºi ºofer. În
stan dul Setra, atracþia principalã a
fost, bine în þe les, noul ComfortClass
500, au tocar echipat cu sisteme
ce ridicã siguranþa ºi confortul la
un nivel superior.

Otokar a prezentat douã nou -
tãþi în standul sãu. Vectio U LE
este un autobuz low-entry des ti -
nat cur se lor interurbane, având o
lungime de 9.165 mm. Capaci ta -
tea de trans port este de 29 scau -
ne + un scaun pe rotile (sau patru
scaune pliabile) + locuri în pi cioa -
re (variazã în func þie de ame na -
jarea interioarã). Auto bu zul este
dotat cu un motor MAN D0836
LOH Intercooler Turbo Diesel
EURO 5, 6.870 cmc, 250 CP ºi
1.000 Nm. Navigo T este o altã
noutate prezentatã la IAA. A cest
autocar turistic de 8,4 m lun gi -
me, oferã o capacitate maximã
de trans port de maxim 35 + 1
locuri ºi este echipat cu un motor
Cum mins de 185 CP.

Scania a prezentat gama de
motoare diesel EURO 6 pentru au -
to buze ºi autocare, completatã cu
variantele alternative - biogaz, gaz
na tural ºi etanol. La standul Sca nia
a fost expus un model Sca nia
OmniExpress 3.20, iar în spaþiul
ex terior au fost prezentate douã
autocare, Scania Touring ºi Scania
OmniExpress 3.60

Un vis mai vechi al celor de la
So laris a prins viaþã la IAA - au to -
buzul electric de 12 m.

Solaris Urbino electric bene fi -
ciazã de experienþa importantã acu -
mulatã de producãtorul polo nez în
materie de mobilitate cu ajutorul
electricitãþii. Amintim fap tul cã
Solaris produce troleibuze, auto -
bu ze hibrid ºi chiar tramvaie.

Sistemul electric al autobu zu lui
a fost furnizat de cãtre com pa nia
germanã Vossloh Kiepe. Mo torul de
160 kW a fost pozi þio nat cen tral,
permiþând echi pa rea auto bu zului cu
punþi obiº nuite. Axa mo toa re este
ZF AV 132. Energia re cu peratã în
timpul frânãrii este sto catã în baterii
lithium-ion cu o ca pacitate de 210
kWh. Vehiculul este dotat ºi cu
sistem de conec tare la o sursã de
energie electricã. Capacitatea ba -
teriilor poate fi ajustatã în funcþie
de condiþiile de operare. Toate
componentele care în mod normal
sunt puse în func þiu ne cu ajutorul
motorului diesel sunt electrice,
inclusiv aerul con di þionat. Auto bu -
zul poate trans por ta pânã la 85 de
cãlãtori, iar prima unitate va intra în
exploatare anul viitor.

Van Hool a pregãtit pentru IAA,
împreunã cu furnizorii sãi pre feraþi
de motoare, trecerea la EURO 6,
expunând în stand douã autocare
care îndeplinesc aceste norme.

TDX27 Astromega a fost dotat cu
un motor DAF EURO 6 (MX 375 -
510 CP) ºi TX16 As tron echipat cu
motor MAN, de ase menea EURO
6 (D2676 LOH 31 - 480 CP). TDX
Astromega ofe rã 79 de locuri +
ghid + ºofer fiind un autocar turistic
cu dotãri menite sã ofere condiþii
moderne de confort ºi siguranþã.
TX16 Astron este, de asemenea, un
autocar turistic de lux, ce oferã 51
locuri + ghid + ºofer.

Multe noutãþi au putut fi vã zu -
te la standul Volvo Buses, care a
lan sat noua gamã de motoare
EURO 6, în trei variante de 5, 8,
res pectiv 11 litri, proiectate pentru
o eficienþã sporitã a consumului de
carburant.

În plus, Volvo a anunþat cã, în -
cepând cu 2014, va oferi pe gama
de autobuze urbane cu podea co -
bo  râtã doar motorizãri hibrid. În
acest sens, producãtorul suedez a
lãrgit gama de autobuze reali zând
ºi un model articulat cu mo to rizare
hibridã.

O altã noutate o reprezintã crea -
rea Volvo Bus Telematics, in stru -
ment ce asigurã un control mai bun
al costurilor ºi poate ge ne ra redu -
ceri ale consumului de carburant
de pânã la 10%. Partea de hard -
wa re intrã în dotarea stan dard a au -
tobuzelor hibrid.

Totodatã, Volvo Buses a anun -
þat lansarea unui nou autobuz ur -
ban supraetajat pentru pieþele din
Marea Britanie ºi Irlanda. Noul B5TL
este echipat cu un nou mo tor
EURO 6, de 5,1 litri, 4 cilindri, 240
CP ºi cuplu de 900 Nm.

Radu BORCESCU
Hanovra, Germania

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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La transportul de persoane, în cadrul IAA Hanovra,
s-a putut observa o atenţie specială privind
protecţia mediului, în special pe segmentul urban.
Şi nu este vorba doar de trecerea la EURO 6.
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CC omfortClass 500 a fost
prezentat operatorilor de
transport din mai multe
oraºe din Ro mâ nia, pre -
cum ºi presei de specia -

litate.
A fost un nou prilej de a apre -

cia evoluþia realizatã de produ cã -
to rul german odatã cu lansarea
noii serii, iar paºii sunt fireºti - uti -
li zarea tehnologiei de ultimã ge -
ne raþie în combinaþie cu expe rien -
þa îndelungatã de producãtor de
autocare pentru a oferi un produs
de care toatã lumea sã fie încân -
tatã.

Pasagerii se vor bucura de ºi
mai mult spaþiu, înãlþimea inte rioa -
rã fiind crescutã o datã cu creº -
terea înãlþimii totale a auto ve -
hiculului. De asemenea, spaþiul de
depozitare de deasupra scau ne lor
a fost mãrit, iar iluminarea naturalã
este superioarã prin creº terea
spaþiului vitrat - geamurile laterale
urcã pânã aproape de plafon.

ªoferul beneficiazã de un post
de conducere complet redesenat,
având comenzi dispuse la înde -
mâ nã ºi în poziþii potrivite. Spaþiile
de depozitare contribuie, de ase -
menea, la confortul oferit. Dar cel
mai important aspect este cel al
siguranþei, iar la acest capitol,

Seria 500 exceleazã, dezvoltând
ºi mai mult sistemele ºi aºa im -
pre sionante ale seriei 400. Dar
despre acestea ºi despre impre -
siile trãite la volanul ComfortClass
500 vom vorbi mai mult în nu mã -
rul urmãtor al revistei, dupã ce
vom avea ºansa efectuãrii unui
drive-test, programat la finalul
acestei luni.

Pentru transportatori, produ -
cã torul german promite un auto -
ve hicul pe care sã se poatã baza,
la fel ca ºi în cazul seriilor pre ce -
den te, la care se adaugã mai mul -
tã siguranþã, un consum mai mic
de carburant ºi oportunitatea de
a atrage clienþii cu mai mare uºu -

rinþã. De asemenea, reamintim
fap tul cã Seria 500 îndeplineºte
normele EURO 6.

Totodatã, este de remarcat
faptul cã noul autocar devine o
po sibilã alternativã pentru mo de -
lele de intrare în gama TopClass
400. Dacã pentru ComfortClass
400 puteau exista pãreri împãr þi -
te, în cazul Seriei 500 nu existã
nici un dubiu - discutãm de un au -
to car 100% turistic, un autocar
dupã care ai toate motivele sã în -
torci privirea cu admiraþie... cel pu -
þin pânã la apariþia TopClass 500.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

La începutul lunii octombrie, EvoBus Romania a adus noul
Setra ComfortClass 500, ţara noastră fiind prima care
prezintă noul autocar după lansarea sa oficială, în
Germania.

PPrriimmaa  ţţaarrăă  ccaarree
pprreezziinnttăă  SSeerriiaa  550000

EvoBus Romania SRL - Divizia de Autobuze şi Autocare Mercedes-Benz
Şos. Odăi, nr. 373-377, Sector 1, Bucureşti

Contact: Tel.: 021 528 66 25, Mobil: 0728 90 80 50
E-mail: bogdan.aldea@daimler.com

Setra S 515 HD
Dimensiuni (lungime/lãþime/înãlþime): 12.295/2.550/3.770 mm
Motor: Mercedes-Benz OM470 EURO 6, amplasat vertical
Nr. cilindri: 6 în linie
Putere maximã: 428 CP
Cuplu maxim: 2.100 Nm
Transmisie: Mercedes-Benz GO 250-8, automatã, 8 trepte, Power-

Shift
Capacitate rezervor: 475 l motorinã, 40 l AdBlue
Numãr de locuri: 48+2+1
Dotãri: asistenþã la frânare (ABA 2), sistem menþinere bandã (SPA),

ESP, tempomat adaptativ (ART), asistent vigilenþã ºofer (ATAS).

În luna septembrie 2012, a fost
lansatã pagina de internet în limba
românã dedicatã mãrcii Setra -
http://www.setra-autocare.ro
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BERBEC 
(21 martie 

- 20 aprilie)

Perioada este marcată
de schimbări pozitive atât

în plan profesional, cât şi în plan
personal. Sunt favorizate proiectele
de lucru în echipă. Doar la nivel fi -
nan ciar, lucrurile par să treneze o
pe  rioadă bună de timp, motiv pentru
care ar fi indi cat să strângeţi curea -
ua şi să puneţi ceva bani la saltea...
Veţi călători foarte mult, cu diverse
mijloace de transport. Atenţie la
volan - conduceţi cu prudenţă!

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Este momentul să
conştientizaţi restricţiile

pe care vi le-aţi autoimpus până
acum pentru a convieţui în linişte.
Renunţaţi la toate constrângerile -
trăiţi clipa! Colaborările în plan
profesional au potenţial, dar
trebuie abordate cu răbdare,
atenţie şi diplomaţie. Cheia stă în
comunicare: ascultaţi cu atenţie şi
exprimaţi-vă clar! Călătoriţi
moderat.

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

O lungă perioadă de
acum încolo va fi marcată

de creşterea responsabilităţilor pe
toate planurile. Ca să treceţi cu
bine peste aceste momente, este
foarte important să vă sporiţi
capacitatea de a depăşi
obstacolele, prin eforturi
susţinute şi multă răbdare. Aveţi
mare grijă în plan financiar:
stabiliţi un raport realist între
aspiraţii şi posibilităţi.

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

În această perioadă,
vă confruntaţi cu un

risc crescut de suprasolicitare.
Evitaţi situaţiile conflictuale
şi încercaţi să rezolvaţi
toate problemele cu multă
răbdare, planificând riguros
activităţile şi respectând cu
stricteţe programul pe care vi l-aţi
propus. Veţi călători mult:
conduceţi cu prudenţă şi nu
apăsaţi prea tare pedala de
acceleraţie.

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

Este o perioadă
favorabilă în plan

profesional: întâlniri cu noi
colaboratori, noi contracte,
numeroase activităţi de muncă în
echipă. Toate ideile şi proiectele,
chiar şi cele mai vechi, se
deblochează. Veţi face câteva
deplasări, dar nu pentru perioade
sau distanţe prea lungi. Conduceţi
cu prudenţă şi nu apăsaţi prea
tare pedala de acceleraţie.

FECIOAR~ 
(23 august

- 22 septembrie)

Se întrevăd multe
noutăţi în această

perioadă, schimbări la nivelul
relaţiilor personale, dar şi
profesionale. Şi toate depind de
viteza cu care acţionaţi şi de modul
în care comunicaţi: răspunsurile
clare şi binevoitoare sunt cheia
succesului. Se înregistrează venituri
constant substanţiale, şi chiar prime
sau premii. Călătoriţi moderat;
totuşi, conduceţi cu prudenţă.

BALAN}~ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Această perioadă
marchează începutul

trecerii către forma maximă. Veţi
face progrese importante în orice
domeniu de acţiune, dacă apelaţi la
diplomaţia, magnetismul şi modul
facil în care legaţi relaţii. Focalizaţi-
vă pe investiţii. Cumpătarea este,
însă, cuvântul cheie. Veţi călători
foarte mult: respectaţi regulile de
circulaţie şi nu apăsaţi prea tare
pedala de acceleraţie.

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Stresul vă macină
în această perioadă.

Totuşi, în plan profesional,
încep să se vadă roadele
unor iniţiative mai vechi.
Apar soluţii şi pentru probleme
care nu păreau de nerezolvat.
În plan financiar însă, lucrurile o
iau razna, şi asta pentru mult timp
de acum încolo. Aveţi grijă în
trafic, mai ales că veţi călători
mult: purtaţi întotdeauna centura
de siguranţă.

S~GET~TOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

Acum, vă puteţi pune
în valoare aptitudinile şi

veţi înregistra colaborări
excelente. Sunteţi întotdeauna la
locul potrivit în momentul potrivit.
Aveţi foarte multă energie şi
acoperiţi cu succes activităţi
diverse în domenii diverse.
Lucrurile sunt foarte relaxate în
plan profesional, iar relaţiile cu
colegii excelente. Călătoriţi
moderat.

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Sunteţi în formă
maximă atât în plan

personal cât şi profesional. Atuurile
dumneavoastră din această
perioadă, precum farmecul
personal, instinctele bune, puterea
de muncă şi entuziasmul, atrag
după sine performanţe în relaţiile
cu colaboratorii. Aveţi multe idei,
unele de-a dreptul geniale. Nu este
o perioadă marcată de prea multe
călătorii.

V~RS~TOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

Debordaţi de energie în
această perioadă. Aşa că

e momentul să vă propuneţi să
îndepliniţi cât mai multe din
obiectivele vizate. Cu atât mai
mult cu cât, în tot ceea ce
întreprindeţi, beneficiaţi de
sprijinul colegilor şi al prietenilor.
Şi în plan financiar lucrurile stau
foarte bine. Veţi călători moderat,
în general pe distanţe scurte -
conduceţi cu prudenţă.

PE{TI 
(19 februarie 
- 20 martie)

În această perioadă,
nu staţi prea grozav

din punct de vedere energetic.
De aceea ar fi bine să vă
odihniţi cât mai mult. Astfel,
cu mintea limpede, veţi avea
ocazia să dezlegaţi câteva
mistere. Veţi călători destul de
mult şi chiar e o perioadă
minunată pentru astfel de
activităţi. Dar nu plecaţi la drum
înainte de a verifica starea
tehnică a autovehiculului.

15 octombrie - 15 noiembrie 2012
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